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 شكر وتقدير
  

وال .. تطيب اللحظات إال بذكرك  وال.. يطيب النهار إىل بطاعتك  يطيب الليل إال بشكرك وال إهلي ال

  .ة وجهكوال تطيب اجلنة إال برؤي.. تطيب اآلخرة إال بعفوك 

الذي وفقين إلمتام هذا العمل املتواضع ، فاحلمد لك ريب حىت ترضى  واحلمد لك إذا  والشكر هللا احلمد

  .رضيت، واحلمد لك بعد الرضى 

على األصل منشي واألصل يدفعنا أن نرد الفضل ألصحابه، وان نسدي الشكر ملستحقيه،ويف مقدمتهم 

وعلمه، والذي لن يكون بوسعي أبدا أن الذي هنلت من خلقه " احمند برقوق"أستاذي املشرف  األستاذ الدكتور 

  .استويف ما علي من واجب الشكر والعرفان جتاهه  مهما فعلت ومهما قلت 

وجازه ... والنور والسرور اللهم انزل على قربه الضياء... الطاهرة الزكية"منصور بلرنب"إىل روح أستاذي 

  .          وننا لكنك حي يف قلوبنارحلت عن عي...   وبالسيئات مغفرة ورضوانا...باإلحسان أحسانا 

  .محة اهللا عليكر
  ...األفاضل إىل مجيع أساتذيتة طريق العلم واملعرف إىل الذين مهدوا يل

  .إىل كل من قدم يل يد العون واملساعدة ولو بالكلمة الطيبة، خالل إجناز هذا البحث

  
  
  
  
  
  
  
  



  إهـــــداء
  

  لوجوداإىل بسمة احلياة وسر  ...حلنان والتفاين ا وإىل معىن احلب . ..إىل مالكي يف احلياة 

       إىل أغلى احلبايب ...وحناهنا بلسم جراحي ...إىل من كان دعائها سر جناحي

   أمي احلبيبة   

  ..إىل من أمحل أمسه بكل افتخار .. إىل من علمين العطاء بدون انتظار .. إىل من كلله اهللا باهليبة والوقار 
 والدي العزيز 

  إىل من عرفت معها معىن احلياة.. إىل  مشعة متقدة تنري ظلمة حيايت ..أمجل هدية بعثها اهللا والقدر  إىل
  زوجيت

  : أبنائي... إىل أمجل ما يف حيايت 

  عبد الرمحان -ندى 
  إىل أمسى معاين احملبة واألخوة ،إىل من عشت معهم حتت جناح الوالدين 

  .حسني  –عبري  –سعيدة  

  قاء إىل مجيع األصد

  إىل كل من قرأ اإلهداء ومل جيد امسه فغضب

  إىل كل مناضل يف سبيل رفع راية العلم واملعرفة 
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من املوضوعات اليت حظيت باهتمام كبري يف األدبيات السياسية احلديثة موضوع حرية الرأي 

اذهبا رؤى واجتاهات متباينة املشارب، انطالقا من تعدد الزوايا اليت ينظر والتعبري  وما تثريه من قضايا تتج
احلرية  ال يقتصـر علـى صاحب الرأي وحده وإمنا يتعداه إىل غريه وإىل  همنها إىل هذه احلرية، فأثر هذ

اجملتمع، ومن مثة مل يطلق الدستور العنان هلذه احلريـة بل أبـاح للمشرع تنظيمها بوضع القواعد 
والضوابط اليت تبني كيفية ممارستها مبا يكفل صوهنا يف إطارها املشروع، دون أن تتجاوزه إىل اإلضرار 
بالغري أو باجملتمع، وهتدف حرية الرأي والتعبري يف الدول الدميقراطية اليت نصت دساتريها على حرية 

جانب املصلحة اخلاصة، باالستخدام اخل، إىل محاية املصلحة العامة إىل ...الصحافة الطباعة والنشر والتجمع
األمثل هلذه احلرية وذلك ألن الدميقراطية مبا حتمله من مفاهيم كالتعددية السياسية  ومسألة حقوق اإلنسان 

من أهم  –وهذا هو صلب اهتمامنا  - والتداول السلمي على السلطة و اجملتمع املدين وحرية الرأي والتعبري
  .أي العام الوطين يف العامل الثالث  عموما ، والوطن العريب خصوصااالنشغاالت لدى احلكومات والر

السياسية يف الوطن  ةمن هذا املنطلق تعد عملية التحول الدميقراطي واحدة من مالمح  تطور األنظم
العريب، اليت تزايدت معها حاالت التحول من نظم ال دميقراطية إىل نظم أكثر دميقراطية،تقوم على التعددية 

شاركة السياسية إذ تلعب حرية الرأي والتعبري دورا جوهريا يف تلك العملية،حيث ينظر إىل آلياهتا وامل
وممارساهتا على أهنا أدوات تسرع  نقل األسلوب الدميقراطي،سواء بني املواطنني وبعضهم البعض أو بينهم 

على أن يكونوا أكثر اجيابية وبني حكوماهتم،ملا تسفر عنه من إجياد نظام تداويل تشاركي يساعد األفراد 
وفعالية يف حميط تعاملهم يف جمتمعاهتم،وهذا عرب حرية الرأي والتعبري احلوار واحترام اآلخر ،وحرية املفاضلة 

واالنتخابات والتشريعات ذات الصلة باختاذ القرارات اهلامة يف  تبني األحزاب والربامج والسياسا
  .جمتمعاهتم

 واحدة من دعائم الدميقراطية ،إذ هناك عالقة ارتباطيه جادة بني مدى وعليه فحرية الرأي والتعبري
مساحة احلرية املمنوحة للمواطنني وبني املمارسة  الدميقراطية؛ وبذلك يتناسق اتساع أو ضيق هامش هـذه  

خـالل  احلرية مع مدى انتهاج الدميقراطية أسلوبا وممارسة وهذا التناسق ال يتم يف االجتاه االجيايب إال مـن  
وتراكم منفتح للحريات الفردية واجلماعية،فتساهم بذلك حرية الرأي والتعبري يف إغمـاء   يترسيخ ديناميك

سريورة الدميقراطية،بنقد املؤسسات السياسية وإمساع أصوات التعددية اآلتية من اجملتمع،ومدخل حقيقـي  
  . لتطوير الفعل الدميقراطي

ول تلك نتيجة لترسيخ العديد من احلقوق واحلريات واليت ويفترض يف املقابل أن تكون عملية التح
من أمهها حرية الرأي والتعبري؛ اليت تشكل نقطة االنطالق لبقية احلريات،مما حيقق االعتراف للمواطن حبقوق 

  .سياسية متكنه من املشاركة يف إدارة شؤون الدولة
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املسار الدميقراطي ، سواء   - ريقتهكل بط -ويف هذا السياق تبىن النظام السياسي يف مصر واجلزائر
كخيار سياسي نتيجة إدراك ذايت، أو كضرورة  تكيف مع مدخالت البيئتني الداخلية واخلارجية ، مما 

وضغوطات البيئتني ) مدخالت(ضرورة الرد أو االستجابة ملطالب ) النخبة احلاكمة (استوجب على النظام 
  .) الدولية(واخلارجية ) الوطنية(الداخلية 

  :أمهية الدارسة 
إن النقلة النوعية اليت شهدهتا بعض األنظمة السياسية العربية سامهت يف تكريس العديد من احلقوق 
واحلريات ؛ واليت من أمهها حرية الرأي والتعبري ، اليت وجب علينا التطرق إليها بالبحث والتحليل ملا 

ياس الدميقراطية إىل  جانب مؤشرات ، إضافة إىل تكتسيه من أمهية، كوهنا تعترب احد املؤشرات الدولية لق
،وهو نفس الشيء 1تأكيد اجلمعية العامة لألمم املتحدة على أن حرية الرأي والتعبري حق إنساين أساسي

الذي أكدته احملكمة األوروبية حلقوق االنسان باعتبار حق حرية التعبري  واحدا من األسس اجلوهرية 
، هذا باإلضافة إىل ما أقرته  2لشروط  األساسية لتقدم وتنمية حقوق اإلنسانللمجتمع الدميقراطي  وأحد ا
تكفل احلق يف حرية الرأي والتعبري ، وما يتعرض إليه  – يف دساتريها الداخلية –الدول من قوانني وتشريعات

  .هذا احلق من تقييد يصل إىل حد املنع
الذي نصت عليه مجيع املواثيق الدولية  -تعبري وعليه فان تعقد العالقة بني احلق يف حرية الرأي وال 

وموجة التحول الدميقراطي يف الوطن العريب عامة  واجلزائر  - واالقليمية حلقوق اإلنسان والدساتري الوطنية 
  .ومصر خاصة ، هو ما دفعنا إىل دارسة املوضوع والتصدي له بالبحث والدراسة والتحليل

   :رات أخيار موضوع الدراسة فيما يلي تتمثل مرب: مربرات اختيار املوضوع 
كون موضوع دراستنا يأخذ مكانة يف حقل العلوم السياسية ،باعتباره يهتم بفهم : املربرات املوضوعية/ أ

وحتديد طبيعة العالقة بني متغريي حرية الرأي والتعبري والتحول الدميقراطي أين؟يف الوطن العريب،خصوصا 
ت اليت يثار حوهلا جدل كبري يتطلب منا اإلجابة،بغية االطالع على وان املوضوع يدخل ضمن الدراسا

باملوضوع الذي أضحى خالل العقود األخرية مطلبا مجاهرييا تتطلع إليه معظم  ةاحلقائق العلمية املتعلق
شعوب العامل مبا يف ذلك الشعوب العربية ،وهذا من خالل سرب أغواره واملسامهة يف تفسري هذه الظاهرة 

  .سية املعقدة اليت جنحت يف العديد من البلدان وعرفت انتكاسات يف بلدان أخرىالسيا
من بني هاته املربرات االهتمام الشخصي والفضول املعريف جتاه املوضوع نظرا جلدته : املربرات الذاتية/ ب

وضوع يف وحيويته والذي شغل حيزا معر فيا يف اآلونة األخرية ،باإلضافة  إىل أين قمت بدراسة هذا امل

                                                            
1 - ONU , La Charte Internationale De Droits De L’homme , P 14 
، 1ط. وثائق العاملية واإلقليميةحقوق اإلنسان اجمللد الثاين ال، جمموعة من املؤلفني، دراسة حول االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسانإبراهيم العناين،  - 2

  .362، ص 1989دار العلم للماليني، : بريوت
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املاجستري ،لكن الدراسة كانت تركز على اجلزائر فقط ،لذا قررت أن  أواصل البحث يف املوضوع  ةرسال
  .على أن تكون الدراسة امشل، بالتطرق للوطن العريب وفق دراسة مقارنة بني اجلزائر ومصر

  :اإلشكالية
ي،حيث ينظـر إىل آلياهتـا   تلعب حرية الرأي والتعبري دورا جوهريا يف عملية التحول الـدميقراط 

وممارساهتا على أهنا أدوات تسرع  نقل األسلوب الدميقراطي،سواء بني املواطنني وبعضهم البعض أو بينهم 
وبني حكوماهتم،ملا تسفر عنه من إجياد نظام تداويل تشاركي يساعد األفراد على أن يكونوا أكثر اجيابيـة  

عرب حرية الرأي والتعبري واحترام اآلخر ،وحرية املفاضلة بـني   وفعالية يف حميط تعاملهم يف جمتمعاهتم،وهذا
  .واالنتخابات والتشريعات ذات الصلة باختاذ القرارات اهلامة يف جمتمعاهتم تاألحزاب والربامج والسياسا

ومبا أن  اتساع أو ضيق هامش هذه حرية الرأي والتعبري مرتبط  مبدى تطبيق الدميقراطية ،وهـذا  
وتـراكم منفـتح للحريـات الفرديـة      يم يف االجتاه اإلجيايب إال من خالل ترسيخ ديناميكالتناسق ال يت

واجلماعية،فتساهم بذلك حرية الرأي والتعبري يف إثراء صريورة الدميقراطية،عن طريـق نقـد املؤسسـات    
  .السياسية،وإمساع أصوات التعددية اآلتية من اجملتمع 
ول تلك، نتيجة لترسيخ العديد من احلقوق واحلريات واليت ويفترض يف املقابل أن تكون عملية التح

من أمهها حرية الرأي والتعبري اليت تشكل نقطة االنطالق لبقية احلريات،مما حيقق االعتراف للمواطن حبقوق 
  .سياسية متكنه من املشاركة يف إدارة شؤون الدولة

الرأي والتعبري من حركيـات   ما هو موقع حرية لذا فإن اإلشكالية املطروحة هنا تتمحور حول
  .التحول الدميقراطي يف الوطن العريب عموما واجلزائر ومصر خصوصا؟
  :    وحتت هذه اإلشكالية تندرج بعض التساؤالت اليت أمجلتها يف

 مهل تضمن النصوص القانونية؛مبا فيها الدستور والقوانني الوضعية واملراسيم التطبيقية واألحكا -
 يف الوطن العريب عموما ،واجلزائر ومصر خصوصا احترام حرية الرأي والتعبري؟واإلجراءات املتبعة 

ما هي حقيقة التحول الدميقراطي يف الوطن العريب؟هل هو تعبري عن توجه استراتيجي لدى النخب  -
  احلاكمة ،أم انه جمرد إجراء تكتيكي من جانب هذه النخب ملواجهة املتغريات اجلديدة احمليطة هبا؟

ر العوامل والتغريات الداخلية واخلارجية  على حر كيات التحول الـدميقراطي يف  الـوطن   ما هو أث -
 العريب؟

 ومصر؟ ما هي خمتلف أشكال ومظاهر وممارسات حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر -
 ما هي  أهم العوائق والعقبات  اليت تقف أمام ممارسة هذه احلقوق والتمتع هبا فعليا؟ -
 

 

  :الفرضيات  
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موجة التحول الدميقراطي اليت شهدها الوطن العريب حىت وان اختلفت يف مساراهتا، كان من بني إن  -
 .أسباهبا ودوافعها مطالب حرية الرأي والتعبري

 .إن وجود إقرار قانوين حبرية الرأي والتعبري ال يضمن بالضرورة املمارسة الفعلية هلذا احلق -
الشيوعي ، ساعدت على زيادة تكريس مبادئ حقوق  ظروف البيئة اخلارجية بعد اهنيار املعسكر -

 .اإلنسان  السيما حرية الرأي والتعبري

 .هناك عالقة ارتباطيه بني حدوث األزمة يف الدولة وبني التحول يف منوذج نظامها السياسي -

مة إذا أخذنا مبفهوم التحول الدميقراطي باعتباره عملية تدرجيية متواصلة قد تفضي يف النهاية إىل إقا -
ذلك ال يعين أن أخذ بعض النظم العربية بسياسات التعددية احلزبية وإجراء  ننظام دميقراطي، فإ
 .،يعد بالضرورة تطبيقا للدميقراطية...انتخابات تعددية،و

 .اتساع جمال حرية الرأي والتعبري مقترن أساسا مبسالة شرعية املؤسسات السياسية الضامنة لذلك -
تحول الدميقراطي يف ترسيخ العديد من احلقوق واحلريات واليت من أمهها يفترض أن تساهم عملية ال -

 .حرية الرأي والتعبري

كلما زادت مساحة احلريات واملمارسات الدميقراطية كلما أضفت نوعا من الشرعية واملصداقية على  -
 .حرية الرأي والتعبري

  

  :حدود الدراسة
 دميقراطي الذي شهدته مصر منذ هناية السبعيناتلقد حددت فترة الدراسة من بداية فترة التحول ال

،ويف ضوء ذلك فإن الدراسة التحليلية 2009إىل غاية االنتخابات الرئاسية التعددية باجلزائر اليت جرت سنة 
ستنصب أساسا على التطورات اليت ظهرت  خالل هذه الفترة موضع الدراسة ، وتناقش وحتلل أحداث 

ة شهدهتا احلياة السياسية اجلزائرية  واملصرية ، وما ترتب عن ذلك من وقضايا وحتديات وأزمات رئيسي
  .االعتراف ببعض احلقوق واحلريات العامة واليت من بينها حرية الرأي والتعبري

ومت التركيز على هذه الفترة بالتحديد نظرا خلصوصيتها؛ من حيث ضخامة التحوالت والتغريات السياسية 
  .اليت شهدهتا الدولتنيواالقتصادية واالجتماعية 

  
  
  

  :اإلطار املنهجي
إن الظواهر السياسية واالجتماعية عموما ظواهر معقدة، ومركبة ومتعددة األبعاد واملتغريات، ومن 

  :مثة من الصعب دراستها من خالل منهج واحد، لذا سأعتمد يف دارسيت على
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  :املنهج املقارن

شأته، ويعتربهذا املنهج مبثابة املنـهج التجـرييب يف   يرجع املنهج املقارن إىل أرسطو فهو قدمي يف ن
العلوم الطبيعية، وقد استخدمه الكثيـر من رواد علـم السياسة أمثال كارل ماركس وغـريه، واملنـهج   
املقـارن منهج عام واسع،واملقارنة وفق هذا املنـهج مقارنة ديناميكية مبعىن مقارنـة تشـرحيية للـنظم    

وصيفها يف فئات مترابطة إلبراز أوجه االختالف  وجوانب االتفاق  بينها ، كما يتم السياسية، فاألبنية يتم ت
حبث وحتديد وظائف معينة تقوم هبا تلك األبنية ، فاملقارنة الديناميكية تفرض دراسة أداء النظم املختلفة،فال  

إىل جانب ذلـك يأخـذ    يقتصر التحليل  على حتديد األبنية  واليت تتحقق من خالهلا وظائف معينة ، وإمنا
الباحث يف االعتبار حركة النظم وأدائها واالختالفات البنائية والوظيفية بينها ، وتتبع نتائج املسارات البديلة 
للحركة أو التنبؤ يف ضوء سلسلة العوامل املتغرية ، وجيب التأكيد على أن املقارنة ال تكون  فقـط بـني   

  .ام الواحد  بني املراحل املختلفة هلذا النظام أو وحداته املختلفةاألنظمة ، وإمنا تكون داخل حـدود النظ
  :املنهج التارخيي

منهج من مناهج البحث العلمي، يعمل على حتليل وتفسري احلوادث التارخيية املاضية كأساس لفهم 
تشابكة املشاكل املعاصرة ، والتنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل ، ويتألف هذا املنهج من عناصر ومراحل م
  .ومتداخلة ومتراكبة ، تقود العقل االنساين بطريقة علمية منظمة ودقيقة حنو احلقيقة العلمية التارخيية 

فاملنهج التارخيي يطلع بدور حيوي وأصيل يف ميدان الدارسات والبحوث العلمية  اليت تتمحور  
ثت يف املاضي إىل يومنا هذا حول دراسة أحداث وظواهر احلياة االجتماعية ، وتعقب مسارها منذ أن حد

فهو بذلك يقدم الطريقة العلمية الصحيحة واملؤكدة للكشف عـن احلقائق التارخيية ، وعليه فإن هذا 
املنهج يساعد على اإلملام مبسار التحول الدميقراطي يف الوطن العريب من جهة،وتتبع مسار ممارسة  حرية  

على مدار فتر ة الدراسة من جهة ثانية،من منطلق أن دارسة ) ر اجلزائر  ومص(الرأي والتعبري  يف الدولتني 
  .احلاضر وفهمه ال تتم اال من خالل فهم املاضي واستيعابه

  :املنهج القانوين
يركز هذا املنهج يف دراسته لألحداث واملواقف والعالقات واألبنية على اجلوانب القانونية، أي على     

والضوابط القانونية املتعارف عليها ،وبصيغة أخرى على تطابق الفعل مع مدى التزام تلك الظواهر باملعايري 
القاعدة القانونية،كما أن هذا املنهج يساعد على دراسة وحتليل الظواهر من خالل معيار الشرعية والتطابق 

ادة احلقوق والواجبات ،االلتزام واملسؤولية ،زي:أو اخلرق واالنتهاك ،ويستخدم جمموعة من املفاهيم مثل
على ذلك يبحث هذا املنهج حيثيات ترتيب املسئولية والتمييز بني األفعال املشروعة وغري املشروعة ،سواء 

  .تعلق األمر بالقانون  الداخلي أو الدويل
مت معاجلة األطر والتشريعات القانونية اليت تنظم ممارسة هذا احلق،وإىل أي ويف دراستنا هاته وعرب هذا املنهج     

األطر والتشريعات الوطنية مع املعايري الدولية اخلاصة باحلق يف حرية الرأي والتعبري، حيث يساعد هذا املنهج  مدى تنسجم
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يف املواثيق  واالتفاقيات  –دراسة وحتليل حرية الرأي والتعبري  كحق منصوص عليه دوليا ووطنيا على 
شرعية والتطابق،بالنظر إىل االلتزام بالقواعد من خالل معيار ال -الدولية حلقوق اإلنسان، والدساتري الوطنية 

لذلك يف الدول حمل الدراسة ،وحىت يف حالة عدم االلتزام واثر ذلك على استقرا اجملتمع  ةوالتشريعات املنظم
  .والدولة

  : منهج حتليل املضمون
جمتمع،يف يف أي  ةواالقتصادية والسياسية القائم ةيستخدم هذا املنهج يف حتليل األوضاع االجتماعي

املاضي واحلاضر واملستقبل ،وهذا النوع  من املناهج مفيد بالنسبة ملعرفة عوامل التغري االجتماعي وردود 
فعل املواطنني لقرارات القيادة،باالعتماد على التقارير وعلى وسائل اإلعالم والسجالت الرمسية،فتستخرج 

 نالباحث يستطيع أن يأخذ احلقائق على الطبيعة دو احلقيقية املعربة عن واقع معني ،كما أن تمنها االجتاها
  .تدخل منه ،وبذلك يكون التحليل صادقا

إضافة إىل ذلك فان هذا املنهج يساعد على دراسة وحتليل املواثيق الدولية واإلقليمية، والدساتري 
  .ختص هذا البحث والقوانني والتشريعات الداخلية للدولتني اجلزائرية واملصرية اليت

  

  :طار النظري اإل
مت االعتماد يف هذا اإلطار على املقترب النسقي ، لفهم وتوضيح عالقة النظام السياسي مبحيطه 
ويندرج هذا اإلقتراب حتت مظلة التوجهات السلوكية ؛ اليت سعت القتفاء مناهج العلوم الطبيعية اليت 

يف تطوير هذا " ديفيد إستون" مريكي حققت نتائج مشرفة يف ميادينها، ويعود الفضل إىل عامل السياسية األ
اإلقتراب وإدخاله إىل حقل علم السياسة، ولقد شبه استون السلوك السياسي وناظره بالعمليات الوظيفية 
للكائن احلي فالكيانات االجتماعية ،وفقا لالقتراب النسقي ميكن أن ننعتها بصفة النظام ألهنا متثل جمموعة 

لية ، هذه الكيانات يسعى كل واحد منها للحفاظ على ذاته بواسطة جمموعة من العناصر أو التغريات الداخ
من العمليات املختلفة،خاصة عندما يتعرض الضطراب سواء من داخل حدوده أو من خارجها مع بيئته 
األوسع ، وهذا اإلطار التحليلي للنظام السياسي يف أبسط صوره كما يراه إستون هو دائرة متكاملة ذات 

اميكي من التفاعالت السياسية املتوجهة بصفة أساسية حنو التخصص السلطوي للقيم يف طابع دين
اجملتمع،تبدأ هذه الدائرة الديناميكية باملدخالت وتنتهي باملخرجات،وتقوم عملية التغذية اإلسترجاعية 

  .بالربط بني نقطيت البداية والنهاية  أي بني الدخالت واملخرجات
يوفر آليات التحليل املساعدة على دارسة عملية التحول الدميقراطي يف  وعليه فاالقتراب النسقي

الوطن العريب عموما واجلزائر ومصر خصوصا ، واليت كانت أساسا إستجابة جلملة من املطالب 
والضغوطات  الداخلية واخلارجية اليت أدت إىل إقرار التعددية السياسية واإلعالمية ، ومن مجلة الضغوط 

  . حرية  الرأي والتعبريكانت مطالب 

  : أدبيات الدراسة
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حرية الرأي والتعبري يف الوطن ( إن الدراسات السابقة اليت تعرضت إىل هذا املوضوع هبذه الصيغة 
خالل فترة التحول الدميقراطي بالبلدين )دراسة مقارنة بني اجلزائر ومصر -العريب يف ظل التحول الدميقراطي

  :ليست كثرية، منها
: الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، لصاحبه) مة الدميقراطية يف الوطن العريبأز: (كتاب

املعوقات  - حقوق اإلنسان يف الوطن العريب(إبراهيم سعد الدين ، وآخرون، وهناك كتاب آخر 
حسن مجيل وهناك كتاب صادر عن االحتاد العام للصحفيني : الصادر عن نفس املركز للكاتب) -واملمارسة

، أما فيما خيص حرية الرأي والتعبري يف مصر، )احلريات الصحفية يف الوطن العريب:         ( رب بعنوانالع
حرية الرأي وجرائم (كتاب رياض مشس حول :وجدت بعض الكتب القريبة من هذا العنوان نذكر منها

: م صدقي بعنوانالصادر عن مطبعة دار الكتب املصرية، إضافة إىل كتاب عبد الرحي) الصحافة والنشر
  .، مطبعة جامعة القاهرة)جرائم الرأي واإلعالم(

  : وهناك دراسات عاجلت موضوع حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر ومنها 
Le Droit a L’information à L’épreuve du Parti Unique et L’état D’urgence.   -   

-  L’emprise du Parti Unique. 
-  Les Rapports Entre le pouvoir et Presse depuis 1989. 
-  Interviews le Paysage Médiatique, Les Institutions Politiques L’éducation et la Culture, les Droits 
de L’homme.  

  :أما فيما خيص الرسائل واألطروحات فهناك
 الوطن العريب اجلزائر منوذجا التجربة الدميقراطية يف :"بعنوان إبراهيم لونيسي: أطروحة دكتوراه للطالب 

عند املفكرين العرب، وكيف مارسها العرب قبل  ةالدميقراطيتتناول األطروحة مفهوم  ،" 1992 – 1952
ول العربية ديف العديد من ال 1952الذي مشرع يف السري عليه منذ  األحاديالنظام  إىل تمت تعرض، 1952

التجربة اجلزائرية يف ممارسة  تناولتالية ويف الفصول األربعة األخرية الدميقراطية الليرب إىلمث كيف مت االنتقال 
 .1992غاية  إىلالدميقراطية منذ اندالع الثورة اجلزائرية 

 -لتعددية احلزبية يف الدساتري العربية و معوقاهتا ا:" بعنوان  بليل نونة:وهناك رسالة ماجستري للطالبة 
تقوم عليها  الدستورية اليت املبادئواحدة من كالتعددية احلزبية ى ركزت الرسالة عل" حالة اجلزائر و مصر

بالتعددية احلزبية من  االعتراف حيث مت ،الدميقراطية وأحد أهم اآلليات السياسية لتحقيق هذه الدميقراطية
 و التعديل الدستوري يف مصر 1989منها الدستور اجلزائري الصادر عام العربية قبل العديد من الدساتري 

الدستوري صدرت العديد من القوانني من أجل تنظيم ممارسة التعددية  االعترافوتبعا هلذا  ،1980عام 
  .احلزبية

  :هذا باإلضافة لبعض الدراسات الفردية اليت تناولت كل دولة على حدا ومنها
ليات األساسية وحقوق اإلنسان و املواطن وآاحلريات "بعنوان  عمران قاسي :رسالة ماجستري للطالب
موضوع احلريات العامة وحقوق  الدراسةهذه  تاجل،ع"1996لعام  الدستوريضماهنا يف نص التعديل 
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كفالة مجيع احلقوق املشرع الذي حاول فيه  ،1996اإلنسان واملواطن و هذا بعد التعديل الدستوري لسنة 
نسان وحريات األساسية وق اإلحبقواحلريات املقررة يف الصكوك الدولية واإلقليمية واجلهوية اخلاصة 

م وتقاليد اجملتمع اجلزائري يف ذلك يراعيا خصوصيات وقم، ةالقانونية اجلزائريواحلماية هلا يف املنظومة 
ورغم الوسائل القانونية املكرسة من قبل املؤسس الدستوري ،ات الدولية تجدوكذلك التكييف مع املس

الة حقوق وحريات األفراد، إال أن التجربة أثبت بأهنا لكف 1996اجلزائري، يف نص التعديل الدستوري العام 
أزمة احلقوق واحلريات األساسية لإلنسان فتشكلت على اثر ذلك مل ترق بعد إىل املستوى املطلوب، 

وفق صياغتها  مما يستوجب إعادة النظر يف جعلها عرضة ملصادرات متس جبوهرها، مما  ،واملواطن يف اجلزائر
  .ز حقوق اإلنسان واملواطن يف التشريع الوطيناية وتعزيما يضمن مح

 االستثنائيةاحلريات العامة يف ظل الظروف "بعنوان أمحد  سحنني :رسالة ماجستري أخرى للطالب  
ها صنيفالفقهية حول ت اآلراءهتا وظهورها وبعض أتكلمت عن الظروف االستثنائية وتاريخ نش" يف اجلزائر
 ، حالة احلصار، حالةئطوارتطبيقاهتا حالة ( ،عنها اإلعالنروط مث تطرقت ألنواعها وش ،وتعريفاهتا
  .حالة التعبئة العامة  إىل أشارتكما ) االستثنائية ، حالة احلرب الظروف

شكالية اجملتمع املدين والتحول الدميقراطي يف إ:"بعنوان  فريوز  حنيش:رسالة ماجستري أخرى للطالبة
ذكرة عن الدور الوظيفي الذي لعبه اجملتمع املدين اجلزائري يف تتحدث هذه امل) " 2005-1989(اجلزائر 

ال املفهومني أي اجملتمع املدين والتحول كبدراسة  بدءاإىل التجربة الدميقراطية يف اجلزائر،  االنتقالحماوالت 
 إىل اجملتمع املدين ت تطرقمث ،وذلك بغية فهم اجلانب التطبيقي أكثر ،الدميقراطي يف جانبهما النظري

لتنتقل يف األخري إىل واقع اجملتمع املدين ودوره  ،حتليلة تارخيية وقانونية هلذا اجملتمع وفق دراسةاجلزائري 
عن واقع  تقييميهإعطاء نظرة إىل يف األخري لتنتهي  ،درجة مسامهة يف عملية التحول الدميقراطي يف اجلزائرو

  .التحول الدميقراطي يف اجلزائر
ناولت حتديد العالقة بني متغريي حرية الرأي والتعبري  والتحول الدميقراطي أما أن جند دراسات ت  

عموما ،فهذا أمر  غري  وارد،فما بالك إذا تعلق األمر  بالتركيز على  الوطن العريب يف إطار  دراسة  مقارنة 
  .بني دولتني منه كاجلزائر  ومصر  حمل در استنا هاته

  

  : هندسة الدراسة
  :ية على مقدمة وأربعة فصول وخامتة ميكن تلخيص مضموهنا فيما يلاحتوت هذه الدراس
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متَّ تناول املقدمة وأمهية الدراسة وأهدافها، كما عرضنا اإلشكالية والفرضيات، ومت ، البداية يف
وإبراز أدبيات الدراسة، لنصل أخريا إىل إبراز  املستعملة يف الدراسة، اتالتطرق إىل أهم املناهج واالقتراب

  .املستعملة عة املراجنوعي
وعرض الفصل األول مقاربة معرفية حلرية الرأي والتعبري، بدءا بضبط مفهوم حرية الرأي والتعبري ،مث 
حتديد دور حرية الرأي والتعبري يف حركيات التحول الدميقراطي،وأخريا حرية الرأي والتعـبري وضـمانات   

  .وكصناعة الرأي وصناعة السل: املشاركة السياسية بشقيها
من خـالل   املفاهيم،األسس ،التحديات:وتناول الفصل الثاين التحول الدميقراطي يف الوطن العريب

مبفهوم التحول الدميقراطي يف الوطن العريب ، مث تطرق يف ذات الفصـل إىل   ةدراسة القضايا النظرية املتعلق
وُخصص املبحث الثالث من  ،حركيات  التحول الدميقراطي يف الوطن العريب من خالل البحث يف األسباب

حداثـة وعـدم   : الوطن العريب ، و قد غطى مخسة عناصر التحول الدميقراطي يف هذا الفصل لتحديات 
اكتمال بناء الدولة الوطنية العربية ، أزمة شرعية األنظمة العربية ، احلركات اإلسالمية الصاعدة وأثرها على 

  .اإلطار االقتصادي واالجتماعي والثقايف ،وأخريا العامل الدويلالتحول الدميقراطي يف الوطن العريب ، أزمة 
حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر يف ظل التحول الدميقراطي،انطالقا من  أما الفصل الثالث، فقد عرض

حتديد طبيعة النظام السياسي اجلزائري و حرية الرأي والتعبري،مث اإلطار التشريعي والقانوين حلريـة الـرأي   
ممارسات ومظاهر حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر من خالل   بري يف اجلزائر،وبعدها متت مناقشة عنصروالتع

حرية الصحافة، املظاهرات واملسريات واإلضرابات، التطرف والعنف املسلح ،وأخريا املشاركة الشـعبية يف  
رأي والتعبري يف اجلزائر وما تعانيه ،أما العنصر األخري من هذا الفصل فقد عاجل مسألة حرية التاختاذ القرارا

  .حالة الطوارئ و قانون العقوبات والعنف املسلح وغريها :من عوائق متعددة كـ
حرية الرأي والتعـبري يف مصـر يف ظـل     واألخري من هذه الدراسة لعرض وُخصَِّص الفصل الرابع

رية الـرأي والتعـبري،مث اإلطـار    التحول الدميقراطي،انطالقا من حتديد طبيعة النظام السياسي املصري و ح
ممارسات ومظـاهر حريـة     التشريعي والقانوين حلرية الرأي والتعبري يف مصر ،وبعدها متت مناقشة عنصر
حرية الصحافة، املظـاهرات   :الرأي والتعبري يف مصر من خالل أربعة عناصر ورد ذكرها على النحو التايل

،أما العنصـر  تح وأخريا املشاركة الشعبية يف اختاذ القراراواملسريات واإلضرابات، التطرف والعنف املسل
 :األخري من هذا الفصل فقد عاجل مسالة حرية الرأي والتعبري يف مصر وما يعترضها من عوائق متعددة كـ

 .حالة الطوارئ و مجلة القوانني املقيدة حلرية التعبري عن الرأي والعنف املسلح وغريها
  .جع وفهرسة  مث ملخص باللغة األجنبيةوأخريا خامتة وقائمة املرا
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  .مقاربة معرفيةحرية الرأي والتعبري: الفصل األول
  

تعد حرية الرأي والتعبري من القضايا اليت الزمت اإلنسانية عرب مراحل تطورها املختلفة،وهي يف 
ألمهيتها  بناء الدميقراطيالأحد دعائم  ،فشكلت بذلك يت ناضلت من أجلهامن أمثن املطالب ال الوقت ذاته

ري الذهنية سوكذا تك واملناقشات املوصلة للصواب، واملنابر املثرية للحواراتت وضرورهتا يف توفري الفضاءا
  .األحادية املؤدية إىل تسطيح الفكر ونشر ثقافة القطيعة

ال يعين بالضرورة إطالق العنان هلا،فممارسة أي  الرأي والتعبري ريةح إال أن هذا اإلقرار مبكانة وأمهية
سلبية تضر بالغري،وباملصلحة العليا للجماعة،ومنه كان لزاما على  انعكاساتله  إنسان هلذا احلق قد تكون

لى صادقتها عمد بااللتزامات املترتبة عليها نتيجة توقيعها ومع التقيَّ ،الدول ضبط وتنظيم ممارسة هذا احلق
  .االتفاقات واملواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

ول إىل مفهوم حرية الرأي األبحث امليف  سيتم التطرقولإلحاطة هبذا املوضوع أكثر 
والضوابط احملددة هلذا احلق،وكيفية تقييده بطريقة قانونية مشروعة،ويف مبحث ثان سنتناول مكانة والتعبري،

الدميقراطي واملبحث األخري من هذا الفصل سيعاجل حرية الرأي والتعبري هذا احلق يف حركيات التحول 
وضمانات املشاركة السياسية سواء أكان ذالك من خالل صناعة الرأي أو صناعة السلوك،مث خالصة 

  .  واستنتاجات خاصة هبذا الفصل
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  .قراءة يف املفهوم حرية الرأي والتعبري  :املبحث األول
  .ريف حرية الرأي والتعبريتع: أوال

تعد حرية الرأي والتعبري مبثابة العمود الفقري للحريات الفكرية،ذلك أنه إذا كان من حق اإلنسان أن 
وأن يأخذ مبا يهديه إليه فكره،ويكون عقيدته  ،وما يقع حتت إدراكه من ظواهر ،من شؤون تنفهيفكر فيما يك

حقه هذا يبقى ناقصا إذا مل يتمكن من التعبري عن أفكاره وآرائه الداخلية فكريا بصورة مستقلة وخمتارة،فإن 
كان ذلك يف أحاديثه يف أسواء  ؛بنقلها من مرحلتها الداخلية إىل حيز الوجود اخلارجي،إلعالم الكافة هبا

ن من اجملالس اخلاصة أو العامة،أو يف خطبه ودروسه،أو يف كتاباته ومقاالته،أو حىت يف متثيله،وإذا متكن اإلنسا
  .ا يصبح متمتعا حبرية الرأي والتعبريهذلك فعند

التطرق إىل تعريف احلق،مث تعريف : أوال  جيب" حرية الرأي والتعبري"ولدراسة مفهوم هذا املصطلح
يف األخري و ،أي وسائل التعبري املختلفة(احلرية،مث تعريف حرية الرأي،مث بعدها تعريف حرية التعبري ووسائلها

  .ي والتعبريتعريف حرية الرأ
  :تعريف احلق: أ

، فهي من املفاهيم كملة احلق لعل من أصعب الكلمات اليت ميكن التعرض لتعريفها وحتديد مدلوهلا
لكن ما إن حياول الباحث وضع تعريف ،اليت تبدو واضحة للوهلة األوىل،بل ومن أغىن املفاهيم عن التعريف

لمدلول الكبري هلذه الكلمة،وإىل أهنا لام،ولعل مرد ذلك له حالة من الغموض واإلهب حىت تظهر جامع مانع هلا
 من املفاهيم املتطورة مع الزمن،فيختلف الناس يف حتديد دالالهتا حسب زماهنم ومذاهبهم العقائدية والسياسية

  .توضيح هذا املفهوم مبا وضعه له العلماء من تعريف يحاول البحثومهما يكن من أمر س
  :ةـحق لغـال

األمر املقضي  و، أم، اجلزف، اإلنصال، العد، اليقنيحول معىن الثبوت، الوجوب رتدو تلفةله معاين خم
   1.فيه

 ه،وظنحققت قوله:على الصدق فيقال ق، ويطلالثابت بال شك وهو نقيض الباطل :واحلق يف اللغة هو
  2 .حق الشيء حبق أي وجب:أيضا على الواجب فيقال ق، ويطلحتقيقا

، واحلديث الشريف, الكرميالورود يف القرآن  واألقالم، كثرين على األلسنة ولفظ احلق كثري اجلريا
وحق األمر حيق وحيق .)42 البقرة اآلية(} وال تلبسوا احلق بالباطل{: تعاىل ل، قاالفقه والقانون وغريها بوكت

واحد حكمته وصححته،وأحقق القوم أي قال كل أحقا وحقوقا صار حقا وثبت،وأحققت األمر إحقاقا إذا 
  3.وحق العقيدة أي أحكم شرحها،وحيق عليك فعل كذا أي جيب،منهم احلق 

                                                            
  . 125ص  ،1995 ،منشورات اجلامعة املفتوحة : اجلزائر  ؛ 2ط ،املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان ،سامل احلاج  -  1
  . 21ص  ، 2003 ،للنشر والتوزيع الشروق : األردن  ، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،هاين سليمان الطعيمات  -  2
  . 26ص ، 2003،دار هومه : اجلزائر  ،حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدولية ،القطب حممد القطب طبلبة  -  3
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وتعين صواب وعدل  مباشر، أي Directusالالتينية من الكلمة    Droitأما يف اللغة الفرنسية احلق 
  .يعين صواب مستقيم مصيب قومي Right ويف اللغة اإلجنليزية احلق ،ومستقيم وقومي

  :ق اصطالحاـاحل
ويتضمن صاحب احلق وموضوع احلق وحمل ، واختصاص شخص معني بقيمة معينة  ثاراستئهو 

  :واحلق يف االصطالح الفقهي نوعان،1احلق
عتبار اشتماهلا على باويطلق على األقوال  والعقائد واملذاهب واألديان، :احلكم املطابق للواقع •

  .ذلك
  .2وحق العباد ،حق اهللا :وهو قسمان :والواجب الثابت •

  3.هو سلطة احلصول على مصلحة مادية أو معنوية يعترف هبا القانون: يف االصطالح القانوين واحلق 
،حيث ُيعترب رينيه كاسان عدة تعريفات ختتلف باختالف املذاهب فنجداملفهوم الغريب للحق يف أما  

René Cassin  هذه احلقوق من أوائل الذين حاولوا صياغة تعريف حمددا ملفهوم حقوق اإلنسان، حيث يعرف
بأهنا فرع خاص من فروع العلوم االجتماعية، خيتص بدراسة العالقات بني الناس استنادا إىل كرامة اإلنسان 

  4.وبتحديد احلقوق والرخص الضرورية الزدهار شخصية كل كائن إنساين
قدرة أو سلطة إرادية تثبت  ً :للحق فهو زعيم املذهب الشخصي  SAVIGNYيهتعريف الفقأما 

 :رائد املذهب املوضوعي فيعرف احلق على أنه  IHERING،أما الفقيه األملاين ص يستمدها من القانونللشخ
أما تعريف  وهناك من يعرف احلق على أنه سلطة إرادية ومصلحة حيميها القانون، مصلحة حيميها القانونًً

ويكون له ، يقة قانونية ميزة مينحها القانون لشخص ما وحيميها بطرً :للحق هو  DABINالفقيه الفرنسي
  5. لها له بصفته مالكا أو مستحق سلطا على مال معترفتمبقتضاها احلق يف التصرف م

ويف األخري ميكن القول أن املطالبة باحلق هي املطالبة حبق إنساين ميلكه املرء أصال، ومن مث ال بد من التمييز بني 
  6.احلقوق ثالثة أشكال متمايزة للتفاعل االجتماعي الذي يتضمن

حيث ميارس احلق وتتم املطالبة به ويستجيب منفذ االلتزام بـاحترام   :للحق) املؤكدة(املمارسة اجلازمة  
وميكننا القول أنه نتيجة املمارسة اجلازمة فإن هذا احلق يتم التمتع به باملعىن الدقيق هلذا . هذا احلق أو انتهاكه

 .املصطلح 

                                                            
  . 58ص  ،)1999سبتمرب(،1العدد  ، جملة الصراط ، "احلريات السياسية يف اإلسالم" ،مصطفى ديب البغا   -  1
  .201ص ،)ة الطبعنو س دون دار: (القاهرة ،مبادئ العلوم القانونية عمران، حممد علي -  2
  .25ص ،1995 ،ديوان املطبوعات اجلامعية : اجلزائر؛ 2ط، دراسة يف مصادر حقوق اإلنسانعمر صدوق، -  3

4‐Ahmed Belhadj Sendague, les droits de l’homme depuis 1945, hans seidel, 1996, p10.  
  . 7-5ص ، 2000 ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية:  اجلزائر ، املدخل للعلوم القانونية،نظرية احلق ، زواوي ريدة حممديف -  5
 .27، ص  1998املكتبة األكادميية،: ، القاهرة  1، ط) ت مبارك على عثمان. (حقوق اإلنسان العاملية بني النظرية والتطبيق، جاك دونللي -6
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نفذ االلتزام بنشاط هذا احلق يف حسبانه حتديده لكيفية سـلوكه أو  حيث يأخذ م :التمتع املباشر باحلق 
سلوكها، حبيث ميكننا القول أن هذا احلق حيترم أو ينتهك أو القول بالتمتع به ويف هذه احلالـة ال توجـد   

  .ممارسة مطالبة للحق بواسطة صاحبه
لكن ال تتم ممارسـة احلـق    حيث ميكن القول أن موضوع احلق يتم التمتع به، :التمتع املوضوعي باحلق 

  . وميكن تبسيط املصطلح والقول أن احلق يتم احترامه
وجيب أن يكون التمتع املوضوعي باحلقوق هو املعيار، فإذا ما أريد أن ال يتآكل االنسجام االجتماعي 

احلقوق، جيب بدرجة كبرية، فإن التكاليف والقالقل وعدم الشعور بالرضا والتوترات املرتبطة بالتمتع املباشر ب
  .أن تكون هي االستثناء وليست القاعدة

ومع ذلك فإن املمارسة اجلازمة هي مظهر حمدد للحقوق وليست جمرد حقوقية، وهلا أمهية ال مثيل هلا  
أي ما مل تكن املمارسة اجلازمة ) استحقاق(لصاحب احلق، وما مل يتمكن من املطالبة بشيء كحق من حقوقه 

ع الشخص مبنفعة لكن ليس له احلق، وتكمن القيمة احلقيقية للحق يف التخويل اخلـاص  متاحة متاما رمبا يتمت
  1. الذي مينحه املرء إلثارة دعوى احلق، إذا كان التمتع مبوضوع احلق مهددا أو ممنوعا

  تعريف احلرية: ب

سفية مبختلف أبعادها الفل، نظرا لكثرة تشعباهتا ، ن معاجلة مسألة احلرية ليست باألمر السهلإ
املعىن  حتديدلكن ال يهم هنا  والقانونية ، وجبوانبها األخالقية والسياسية واالقتصادية والتارخيية والتراثية والدينية
خاصة مع عدم تأهل أدوات  ألن مثل هذا التحديد العقالين ملاهية احلرية ال طائل منه الفلسفي لكلمة احلرية

  . من األشياء إلدراك حقائق وماهية كثري البشر املعرفية
تكون وإذا كانت احلرية تبقى مسألة خالفية مادامت تواجه أسئلة جوهرية كوهنا تتعلق بدرجة تكاد 

فإن األكيد أهنا تبقى مبفهومها األصيل الشغل الشاغل لإلنسان  وبكيانات اجلماعة  ، ردفكونات المبمتساوية 
فثمة شيء أكيد وهو أن البشر يسعون دائما ، يها املؤدية إل منها أو ومهما تعددت املكتسبات، عرب التاريخ

هو بيان استعماالت هذه الكلمة  هنا الوصول إىل أعلى قدر من احلرية مبجال أكثر فساحة ، وعليه فما يهمنل
  .هلا ياإلجرائللوصول إىل املفهوم 

   :ةـاحلرية لغ
احلر من الرجال خالف سم من حر، فيقال حر الرجل حير حرية، إذا صار حرا، وإاحلرية يف اللغة 

أي ؛فرص حر: طلق على اخلصوص على كل شيء دخيل ،فيقال وت، 2العبد ومسي بذلك ألنه خلص من الرق
وخيلص لنا من هذا أن اإلنسان احلر ، 3أي ال رمل فيها أرض حرة : ويقال، ليس يف نسبه هجن  عتيق األصل

                                                            
 .23ص ، ،مرجع سبق ذكره جاك دونللي -1

  . 11ص ،)ن. س . د  ( ، دار الفكر العريب : الكويت ، واإلعالنحقوق اإلنسان بني القرآن أمحد حافظ جنم،  -  2
  . 33ص ،مرجع سبق ذكره ، مد يوسفحممصطفى  -  3
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واحلرية هبذا املعىن الواسع  ، إنسانيته ال تشويه فيهاوهو اخلالص يف   بأي قيد مادي غري اململوك وغري املقيدهو
  1. وال يف أمته وال يف قومه وال يف بلده  ال يف نفسه وال يف بدنه؛مملوك ألحد اإلنسان غريأن يكون  تعين

  :اصطالحااحلرية 
ويذود  ، حيرص عليها حرصه يف احلياة،إن احلرية حق طبيعي لإلنسان بل هي أقدس حقوقه وأغالها 

 ولقد اختلفت التعاريف الفقهية هلذا املصطلح ، وأساس وجوده ها بكل ما ميلك من قوة،ألهنا قوام حياتهعن
  .راء الفقهاء واملفكرين يف الفكر اإلسالمي والغريب معاإىل ذلك وفقا آليتم التطرق وس

اله هبا من ممارسة أفعاله وأقو نهي ما مييز اإلنسان عن غريه،ويتمك:"ففي االصطالح الشرعي
وتذهب ليلى عبد اجمليد إىل ،2"ولكن ضمن حدود معينة ،ر وال إكراهسإرادته واختياره عن غري قب وتصرفاته

كما ميكن القول بأن احلرية هي إتيان اإلنسان ،3ً قدرة اإلنسان أو سلطته يف التصرف: ًالقول بأن احلرية هي 
طة االلتزام يف الوقت ذاته بقيد عدم اإلضرار ،شري خمتلف التصرفات اليت ال حيضرها القانون مبعناه العام

 وأقواله  ويتمكن هبا من ممارسة أفعاله ما مييز اإلنسان عن غريه : بأهنالزحيلي فإنه يعرفها بة اأما وه،4بالغري
   5.بإرادة واختيار من غري قسر وال إكراه،ولكن ضمن حدود معينة ، وتصرفاته

  :منها أما يف الفقه الغريب فنجد تعاريف عديدة
فلوك هو صاحب العبارة ، "احلق يف فعل أي شيء تسمح به القوانني" :لحرية بأهنالف جون لوك يعرت

إن اإلنسان يولد :"ولكن لوك يفسر هذه العبارة بقوله ،"إن الناس ولدوا مجيعا أحرارا:"املشهورة اليت يقول فيها
واملواطن الذي ،احلق فيما يسمح به القانون:"هناكيو فيعرف احلرية بأتسأما مون،"حرا كما يولد مزودا باإلرادة

     6.ألن باقي املواطنني سيكون هلم نفس القوة ،يبيح لنفسه ما ال يبيحه القانون لن يتمتع حبرية
يولد مجيع الناس أحرارا ومتساوين " وجاء يف نص املادة األوىل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  

أن حقوق اإلنسان تنبثق من الكرامة  1966لعام  د يف ديباجة العهدين الدولينيكما ور". يف الكرامة واحلقوق
 - الذي مت تبنيه خالل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان بفينا  - الكامنة يف شخص اإلنسان، ويف إعالن فيينا 

مة حقوق اإلنسان تشتق من الكرا"حيث مت التأكيد أيضا على ذلك من خالل ما ورد  يف ديباجته أن 
    7".والقيمة الكامنة يف شخص اإلنسان

    

                                                            
  .25ص ، 2004، باملؤسسة احلديثة للكتا:  لبنان ؛2ط ، مة وحقوق اإلنسانامدخل إىل احلريات الع خضر خضر، -  1
  . 39ص ،2000دار الفكر،:  دمشق ؛1ط ، حق احلرية يف العامل ، وهبة الزحيلي -  2
  .15ص ، 2000، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح:  القاهرة ، التشريعات اإلعالمية ، ليلى عبد اجمليد  -  3
  .79ص ، 1990 ، دار الفكر العريب:  القاهرة ، لتطبيقاحلقوق املعنوية لإلنسان بني النظرية وا ، مصطفى حممد عفيفي -  4
  .39،ص مرجع سبق ذكره ،الزحلي وهيبة  -  5
  . 25ص ،1987منشأة املعارف،:  اإلسكندرية ، يف األنظمة السياسية املعاصرة احلريات العامة ، كرمي يوسف أمحد كشاكش -  6

7 ‐ ONDH,(( Document Final De Conférence Mondiale Sur Les Droits De L’homme))، Revue Des Droits De 

L’homme ،  Algerie ‐N04‐Septembre 1993 ،  p83 . 
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من إعالن حقوق اإلنسان الفرنسي الصادر سنة ) 04(واملقصود باحلرية كما حددهتا املادة الرابعة 
  . "قدرة اإلنسان على إتيان كل عمل ال يضر باآلخرين" : هي 1879

لذا وجب ،خص بغريهيتبني من هذه التعاريف أن احلرية ليست مطلقة بل مقيدة بعدم إضرار الش
، لكن جيب أن تكون حدود هذا التنظيم عامة  تنظيمها على حنو مينع اإلسراف فيها  أو إساءة استعماهلا

بناء على قوانني ولوائح  ، ومعىن عموميتها هاته أن توضع للجميع  وليست حتكيمية كما كان احلال قدميا
خالل التنفيذ أو التطبيق العملي، وعليه فإنه يرد على  تنظم كل األفراد، دون تفريق أو متييز علين أو خفي من

واستثناءات بقصد تنظيم احلرية نفسها، وهذا التنظيم قد يتخذ صيغة وقائية، مبعىن أنه ال يصح  ااحلرية قيود
حرية الرأي (للفرد استعمال حريته إال بعد استئذان الدولة، كما هو احلال مثال عند إنشاء صحيفة جديدة 

  .وما إىل ذلك) حرية االجتماع(أو عند عقد اجتماع ) والصحافة
  :التقسيمات املختلفة للحرية

ميكن وضُع تقسيمات للحرية بناء على تصانيف خمتلفة، ووفقا لطريقة ممارستها، فاملفكرون والفقهاء   
من وحىت املواثيق الدولية وضعت تصانيف للحرية، واألغلب هي حريات فردية وحريات مجاعية، ومن بني 

  :Plontyذهبوا إىل ذلك التقسيم جند بالنيت 

  .ومنها حرمة احلياة اخلاصة، حرية التجارة، حرية الرأي واملعتقد، حرية العمل: حلريات الفرديةا .1
واليت تتضمن حق املشاركة ، احلق النقايب ، حق تكوين األحزاب واجلمعيات : 1احلريات اجلماعية .2

  .واالنضمام إليها
  : ومنهم الدكتور ثروت البدوي الذي يقسمها إىل قسمني سيم آخر للحرية وهناك من يعتمد تق  

  :ويندرج حتتها: احلقوق واحلريات التقليدية -  أ
  . وتشمل حرية التنقل، حرية األمن، حرية املسكن وحرية املراسالت: احلريات الشخصية .1
  .سرح  والسينما واإلذاعةوتشمل حرية العقيدة، حرية التعليم، حرية الصحافة،حرية امل: حرية الفكر .2
وتعين تلك احلريات اليت ال يستطيع األفراد ممارستها بشكل فردي وتقتضي املشاركة : حرية التجمع .3

  .اجلماعية ، مثل تشكيل اجلمعيات وحرية االجتماعات
 .وتشمل حق العمل، حرية التملك وحرية التجارة والصناعة: احلريات االقتصادية .4

تكوين النقابات واالنضمام إليها،يف هذا التقسيم تظهر حرية الرأي والتعبري يف  حق: احلقوق اجلماعية -ب 
  .2قسم احلقوق واحلريات التقليدية املرتبطة بشخص اإلنسان

وتتعلق بالفرد يف عالقته بغريه من األفراد، وينتج إزاءها يف خضم هذه العالقة فتكون  :احلقوق اخلاصة -جـ 
  .و ذهنية، ويتناول موضوعها القانون اخلاصحقوق فردية عينية أو شخصية أ

                                                            
 .16، ص  مرجع سبق ذكره  ،ليلى عبد اجمليد  - 1
 .18 ، ص 2002دار املنار للنشر والتوزيع ، :  ،  عمان  احلقوق واحلريات األساسية يف الشريعة اإلسالميةرحيل حممد غرايبية ،  - 2



17 
 

ومع أمهية هذا التقسيم التقليدي حلقوق اإلنسان الذي أقرته الوثيقة الدولية، إال أنه مل يعد يعرب عن حاجة     
اإلنسانية يف الوقت الراهن، نظرا لوجود حقوق جديدة فرضها تطور اجملتمع الدويل، وحاجة اإلنسان خاصة 

  1.يف الدول النامية
  2:وجند تقسيما آخر يعتمد مضمون احلريات فيما إذا كان مضمونا ماديا أو معنويا ومنها  

  :احلريات ذات املضمون املادي وتشمل .1
  .احلرية الشخصية كحرية التنقل، حرية األمن  -

  .حرية التملك -  
  .حرية املسكن وحرمته -  
  .حرية العمل والتجارة والصناعة -  

  :احلريات املعنوية وتشمل .2
  .حرية العقيدة، حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية: احلرية الدينية ومنها -

  .حرية الرأي واالجتماع والصحافة وتكوين اجلمعيات -  
  .حرية التعليم والتعلم -  
  .حق تقدمي العرائض -  
املعنوية،حيث ويظهر موقع حرية الرأي والتعبري يف هذا التقسيم ضمن احلريات املتصلة مبصاحل األفراد   

تقر بتمكني اإلنسان من التعبري من آرائه وأفكاره مهما كانت وسيلة التعبري هاته، مكتوبة أو مرئية أو 
  .مسموعة
  :3وهناك من يعتمد تقسيما آخر بناء على موضوع احلريات فنجد   
  .احلريات الشخصية  -  
  .احلريات الفكرية واملعنوية -  
  .احلريات االقتصادية -  
  .يات االجتماعيةاحلر -  

  :وسنفصل هذا التقسيم فيما يلي
  :وهي احلريات املتصلة بشخص اإلنسان وتشمل: احلريات الشخصية -1

                                                            
3 ‐ George Bordeau ,  Les Libertés Publiques . Paris : 4ed,  LGDJ, 1993, p97. 
  .  21ص  ، 1997 ،دار اشبيليا  للنشر والتوزيع : الرياض  ، الرقابة يف اإلعالم اإلسالمي ،حممد أحيد عمر  - 2
 .27، ص 1995ديوان املطبوعات اجلامعية ،  :اجلزائر ، حقوق اإلنسان بني النظم الوضعية والشريعة اإلسالميةحممود محبلي،  -  3
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  .حق األمن -
  .حرية التنقل -
  .حرمة املسكن -
  .سرية املراسالت -

  :وموضوعها النشاط العقلي والفكري لإلنسان وتتضمن: احلريات الفكرية أو املعنوية  -2
   .احلرية الدينية -
  .حرية الرأي والتعبري -
  .حرية التعليم والتعلم -
  .حرية الصحافة والكتابة ووسائل اإلعالم -

 وموضوعها النشاط االقتصادي بكل جوانبه وخمتلف جماالته : احلريات االقتصادية  -3
  :وتشمل
  . حرية التملك -
  .حرية العمل والتجارة -

   1:من احلقوق وتشمل  مثل حق العمل وما يتفرع عنه:  احلريات االجتماعية -4
  .احلق يف األمن االقتصادي -
  .احلق يف األمن االجتماعي -
  .احلق يف األمن السياسي -
  .احلق يف األمن الثقايف -
   2: وهناك من يضع تقسيما آخر للحريات يتضمن ثالثة أقسام  

  .ويتضمن فرعني: القسم األول
ية الفرد يف مواجهة السلطة ويف مواجهة غريه وتشمل احلق يف أمن واستقالل ،Stricto sensuحقوق  -1

  ).Liberté autonomie(من أفراد اجملتمع 
وهي املعترف هبا للفرد حىت خيتار وحيقق بنفسه إن أمكن ذلك وجوده، مثل  Lato sensuحقوق   -2

  ).Liberté participation(حرية الرأي والتعبري  
أي حقوق اجتماعية دفاعية مطلبية مثل احلق  Droits sociaux défenseويشمل ما يسمى بـ : القسم الثاين

  .النقايب، واحلق يف اإلضراب

                                                            
  .  12ص  ، 1986،جروس بروس : بريوت  ، احلريات العامة وحقوق اإلنسان ،حممد سعيد جمدوب  - 1
  .  171ص، 1993 ،دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع : القاهرة  ، احلقوق واحلريات العامة يف عامل متغري ،أنور امحد ارسالن  -   2
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وهي احلقوق اليت على الدول أن توفر  Droits sociaux créancesيشمل ما يسمى بـ : القسم الثالث
  1. .. شروطها مثل احلق يف العمل واحلق يف الضمان االجتماعي

محاية :"واملرض واجلهل املرتبط بتعريف األمن اإلنساين،املنصب حول ناهيك  عن مفهوم احلرية من الفقر  
احلاجات األساسية واحليوية جلميع البشر من حياة البيئة الصعبة واحلرجة ،ومن التهديدات املرتبطة احلاجات 

:" هي  ،كما حيدد اميتان اشاريا مكوناته يف ثالث أبعاد2االقتصادية والغذائية والصحية والشخصية والسياسية
  3".التحرر من اخلوف،التحرر من احلاجة، التحرر من املعاناة

وحقوق اإلنسان ،الن حرية اإلنسان مفهوم  ةباعتبارها الضامن للتنمية اإلنساني ةويسع جمال احلري    
متعدد اإلبعاد يتجاوز األبعاد األساسية كما يقيسها مقياس التنمية البشرية،فالتمتع حبياة طويلة وصحية 

ساب املعرفة هدفان عامان،ولكن للناس خيارات وتطلعات أخرى خاصة بأسلوب عيشهم وطبيعة واكت
جمتمعهم ،وهي تتراوح من احلرية السياسية واالقتصادية واالجتماعية من جهة،والفرص اليت متكن اإلنسان من 

ملا الفقر واالستبداد أن يكون مبدعا ومنتجا ومتمتعا باحترام الذات وحقوق اإلنسان املكفولة من جهة أخرى،
أو حمدودية الفرص االقتصادية واحلرمان االجتماعي ،أو إمهال اخلدمات العامة والتعصب ،أو قمع الدولة فهي 
مصادر رئيسية للحرمان اإلنساين وبالتايل انكماش احلرية،ويف سياق هذا النهج األوسع لتحيق الرفاه 

لية جديرة باالعتبار تساهم مباشرة وتتكامل يف بناء وألسباب عملية أمكن التعرف على مخس حريات وسائ
  :4القدرة على احلياة يف حرية وهذه احلريات هي

تتصل مبا يتوافر للناس من فرص لتقري من حيكم،ووفق أي مبادئ،وتشمل أيضا : احلريات السياسية -
 .ةالقدرة على مراقبة السلطات ونقدها،والتمتع حبرية التعبري السياسي ووجود صحافة حر

اليت ميكن فهمها على أهنا الطرق اليت تعمل وفقها االقتصادات لتوليد فرص الدخل : التسهيالت االقتصادية -
 .وحتسني توزيع الثروة

اليت تشري إىل الترتيبات اليت يضعها اجملتمع للتعليم والرعاية الصحية ،واللذان يؤثران : الفرص االجتماعية -
 .حياة أفضل على حرية الفرد األساسية يف أن يعيش

اليت حتمي التفاعل االجتماعي بني األفراد،واليت تستند إىل فهم متفق عليه حول ما :ضمانات الشفافية -
 .يعرض هؤالء األفراد وما يتوقعون احلصول عليه

 .الذي يتعامل مع توفري شبكات األمن االجتماعي املناسبة للمجموعات الضعيفة:األمن احلمائي -

                                                            
1‐Jean Rochet, André Pouille, libertés publiques et droit de l'homme .13émé édition, Paris: Dalloz, 1999, pp 5,6.     

2- Béchir Chourou,”Human security in the Arab world: perspective from the Maghreb, public domain , Paris 
vol:23,no:08,p4      

3 - Amitay achorya ,Guns and Butter:” Why do Human security and traditional security co‐exist in Asia” Global 
economic ,review,vol:.32.no.3,2003,p1. 

4 - ONU, Rapport mondial sur développement humain 2002 :Approfondir la démocratie dans un monde 
fragmenté, Bruxelles :Boeck Univesité,2002,p16. 
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هلا أمهية خاصة يف نطاق الوطن العريب ليس لذاهتا فحسب،ولكن بوصفها  ةوسائليومجيع هاته احلريات ال
خيارات مهمة حامسة للتحول الدميقراطي،ألنه ال مراء يف أن احلرية شرط ضروري يف قدرة الوطن العريب على 
 مواجهة التحديات الداخلية واخلارجية،وذلك مرهون مبدى احنسار االستبداد ومدى تقدم قضية حقوق

األول ضيق بقصرها على احلقوق املدنية :احلقوق واحلريات األساسية،ويتفاوت نطاق مفهوم احلرية بني حدين
والسياسية،والثاين شامل يضيف إليها التحرر من القهر والتحرر من مجيع أشكال احلط من الكرامة اإلنسانية 

ه تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام اجلوع واملرض واجلهل والفقر واخلوف،وذالك هو النهج الذي سلك:مثل
20041  .  

  

  تعريف حرية الرأي: ج     

من املبادئ اليت تقوم عليها الفلسفة السياسية للدميقراطية كفالة حرية الرأي طاملا كانت وسائل حتقيق   
 بكفالتها ،فحرية الرأي من أهم أنواع احلريات اليت تتبناها الدساتري2ذلك ال تستند إىل القوة والعنف

اإلمكانيات املتاحة لكل إنسان ألن حيدد بنفسه ما يعتقد أنه : "وتقريرها،ويقصد حبرية الرأي بصفة أساسية
وال تثور مشكلة طاملا ظل الرأي حبيسا يف أضلع صاحبه، أما حينما خيرج الرأي إىل 3" صحيح يف جمال ما

ي، وهي حرية أساسية ألن من الواضح أن الفرد حيز الوجود فهنا يتدخل القانون حلماية وتنظيم حرية الرأ
يكون حرا بقدر ما ميلك دائما حرية داخلية، حرية هلا صفة معنوية صرفة، لذلك فهي احلرية النهائية الباقية 
حىت ولو اهنارت كافة احلريات، فالفرد يبقى حمافظا على حرية الرأي مهما كانت األنظمة السياسية جائرة 

ها واستحساهنا، وهي حرية أساسية ألهنا تشكل نقطة االنطالق بيذرب رعاياها على حتفهي ال تستطيع أن جت
  .لبقية احلريات اليت تصبح ثانوية ألهنا ترتكز عليها

احلرية لكل فرد يف أن يتبىن يف كل مضمار املوقف الفكري الذي خيتاره، سواء يف : "وتعين أيضا  
   4" . موقف داخلي أو فكر محيم، أو اختاذ موقف عام

لقد رأينا أن تكوين فكرة ما لدى اإلنسان تكون باطنية يف أول أمرها، وتكمن يف سريرة نفسه، قد   
إىل هذه املرحلة تبقى جمرد رأي يف  ،من خالل ما يالحظونه من سلوكات صاحبها نكشف للناس إالتال 

ري، أثرت فيه وتأثرت بردود الغري ضمريه، فإذا أتيحت هلا الفرصة وانطلقت من الباطن إىل الظاهر وتلقاها الغ
  .حوهلا سلبا أو إجيابا، فخروج الفكرة إىل الظاهر ودعوة الناس إليها يدخل يف حرية التعبري

  : وهنا جيدر بنا أن ننبه إىل

                                                            
 8،حنو احلرية يف الوطن العريب،ص2004انظر تقرير التنمية اإلنسانية العربية  - 1
  .33، ص )2002(،   05العدد  ،، اجلزائر  جملة الصراط،  "احلرية الفكرية، حرية املعتقد، حرية الفكر، حرية التجنس"وهبة الزحيلي،  -  2
  .203ص  ، 1998 ،ايتراك للنشر والتوزيع : القاهرة  ؛ 1ط ، حرية العقيدة يف الشريعة اإلسالمية ،حونامحد رشاد طا -  3
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ن حرية الرأي فاملقصود هبا إمكانية أي إنسان أن يكّو: رية بالرأي يف قولنااحلعندما تقترن كلمة 
متحيصنا ملا ورد يف التعاريف السابقة الذكر واملتعلقة مبصطلح  دتلكه، وذلك ما نعتقده عنلنفسه رأيا أو أن مي

 وافصحيح أن اعتقاد الشخص أو اختاذه لرأي ما يبقى منعدما لدى الغري ما مل يطلع" حرية الرأي"أو عبارة 
كأن يعتقد اإلنسان يف دين  عليه، إال أنه قد يظهر هذا الرأي يف السلوكات الشخصية حلامله فعال أو امتناعا،

أو طقوس وميارسها بصفة منفردة دون دعوة أحد ملشاطرته بصفة مباشرة أو غري مباشرة، غري أن أغلب 
حرية : "وال يريدون هذا املعىن األخري الذي ذكرناه بل يقصدون به" حرية الرأي"الكتاب يستعملون عبارة 

وحذف كلمة إبداء  -يف نظري  - ر العبارة هنا مشني باملعىن أو حرية التعبري عن الرأي فاختصا" إبداء الرأي
  .تسبب نوعا من االلتباس بني املعنيني املذكورين
إىل أن الفكرة ال تنتهي باالنعكاس على سلوك " حرية الرأي: "ـويذهب بعض الكتاب يف تعريفهم ل

ي تعين أن اإلنسان حر يف رأيه حبسب ،فحرية الرأ1صاحبها فقط، بل بإمكانه التعبري عنها دون دعوة الغري إليها
وتعترب هذه احلرية مطلقة إذ ليس يف إمكان الدولة التصرف يف ضمائر  تفكريه دون ضغط أو إكراه من أحد،

،كما أنه يف إمكان أي شخص أن تكون له 2 مالناس ومحلهم على التخلي أو التمسك بآرائهم أو معتقداهت
  ...، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، بيئية، سياسية: فكرة يف أي جمال من اجملاالت

تؤدي إىل ثالثة نتائج  -يف القانون الوضعي  -يرى األستاذ عبد اهلادي عباس أن حرية الضمري   
  :أساسية على النظام االجتماعي ووضع اإلدارة 

لتعبري حرية كل فرد يف اختاذ اآلراء اليت يرتاح هلا ،إذ ال جرمية أصال يف تكوين الرأي إال عند ا -
عنه صراحة وإحلاق األذى بالغري من جرائه، ومن حق كل فرد أن يعرب عن آرائه بأفعال ويعترب 

عن تصرفات ختالف األخالق اليت (ذلك يف حدود حياته اخلاصة، وال يعاقب القانون الوضعي 
  .تعتمدها األكثرية فلكل كائن بشري خياراته األساسية مبنأى عن كل ضغط خارجي

دارة التمسك مبعتقدات أو آراء فردية، وجيب أن يتجسد ذلك يف حيادية املرفق العام، ال جيوز لإل -
ألشخاص من أجل تكليفهم بأداء خدمات، أو يف عدم رفعها شعارات تسيء اأو يف اختيارها 
  .لشعور أحد الناس

يؤدي إىل  ينبغي على اإلدارة احترام اآلراء الفردية وأخذها بعني االعتبار، ألن احلياد املطلق قد -
  .3 تعارض اآلراء
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إن حرية الرأي من احلريات األساسية اليت تعرب على أن لإلنسان عقل يفكر به ويستخدمه ،وهذه ميزة   
، بدوهنا ميكن أن نعترب أن لإلنسان عقل "األنسنة"ميتاز هبا عن سائر الكائنات، بل هي صفة من صفات 
  .شلول أو مقيد ال يستعملهمعطل، كما ميكن أن يكون له عضو يف جسده ولكنه م

م أن اإلنسان بعقل معطل التفكري، كتوهم أن اإلنسان يعيش بعني توّه: "يقول الشيخ حممد الغزايل  
  1"، وذلك رد لألشياء عن جمراها الطبيعي.....مغمضة، ويد مشلولة، وقدم مقيدة 

نسانية من جراء ترك توهم ذلك، فأيضا ال ميكن أن نتصور مدى الضرر الالحق باإلنفكما ميكن أن   
أفكار حمبوسة لدى أصحاهبا، مقيدة بقوانني يضعها اإلنسان بنفسه ،فحرية الرأي جيب أن تتبعها حرية إبداءه 

  .والتعبري عنه بكل الوسائل املتاحة، ما دام أن هذه اآلراء الفردية ال تضر باجملتمع، وال بالنظام العام
من العهد ) 19م(عالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة من اإل) 19م(إن املالحظ من خالل املواد   

من مشروع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان اليت نصت ) 23م(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة 
إهنا جتمع على " ال جيوز فرض أي قيود على حرية العقيدة والفكر والرأي إال مبا نص عليه القانون:".... على
ة الرأي وقد خصص هلا اإلعالن العاملي والعهد الدويل املذكورين فقرة خاصة وحدد حلرية التعبري فقرة حري
  .أخرى

تعتمد على عـدد مـن    ،عملية فكرية يتوالها العقلوكتعريف إجرائي حلرية الرأي ميكن القول بأهنا 
أو ،أو بيان الكـل بـاجلزء  ،ةأو الربط بني حوادث موضوعية أو زائف،املقدمات والفروض الستخالص النتائج

وال عربة باألفكار ،أو جاء الرأي إليضاح أو تفسري رأي آخر،اجلزء بالكل سواء كانت احملاولة صائبة أو خاطئة
ن الرأي يعـرض  أ ؛املرونة مبعىن، واهلدف أو الغاية من إبداء الرأي: ومن شروط الرأي اليت تبقى قيد الذهن، 

  .وال يفرض
تثريه هذه التصنيفات من انتقادات، ال بد من التأكيد على أن فكرة تصـنيف  وبغض النظر عن ما قد 

وإعطاء كل نوع منها بعدا خاصا، ال جيب أن خيرج عن اعتماد أحد التصنيفات كمنهج للبحث والدراسـة،  
ألن تقسيم أو تصنيف احلريات ال حيقق املصلحة املرجوة وحده، كما أن أي حماولة إلقامة نوع من املفاضـلة  
بني خمتلف أنواع احلريات، قد تدخلنا يف جدال عقيم ميكن االستغناء عنه باعتماد خاصية مشوليـة حريـات    
اإلنسان فهي حقوق وحريات متكاملة ومترابطة، ألن اإلنسان حباجة إىل حرياته وحقوقه كلها مـن دون أي  

 .استعداد للتنازل عن أي منها
  تعريف حرية التعبري: د 

حىت يتمكن من التعبري عن ملكاته ،إىل حترير اإلنسان شرية يف عصورها املختلفةتسعى احلضارات الب
ومواهبه يف سائر جوانب احلياة،وذلك أن حرية الناس يف التعبري عن مشكالهتم وآرائهم وآماهلم ميكن أن تتيح 
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أهم احلريات ولقد أصبحت حرية التعبري اليوم من ،لتلك املشكالت ةعقالنيوهلم الوصول إىل حلول مقبولة 
،وقد طرحت كل اجملتمعات اإلنسانية …بالنسبة لإلنسان وأمثنها باإلضافة إىل حريته يف التنقل واملعتقد و

ولفهم هذا ،1احترام خصوصياهتا لصيغقضية حرية التعبري كل حسب توازناهتا الداخلية وظروفها اخلاصة ووفقا 
  .إىل تعريفه بالتفصيل سيتطرق البحثاملوضوع أكثر 

   ريــتعبال

وذلك من خالل طرق عديدة فقد يكون  ،لغة يقصد به تفسري أو إعالن عما بنفس اإلنسانالتعبري 
  :وقد حدد املشرع طرق التعبري فيما يلي األشخاص،عامل بني تالتعبري بالكتابة أو باإلشارة على حنو يألفه ال

  .عبارات كاملة و، أهو التعبري بالكالم سواء أكان مجال :القول -
أو يف شكل  وذات معىن كل تعبري باللغة املدونة،سواء أكانت كلمات منسقة يف شكل مجل تامة:الكتابة -

ويفهم مدلوله وهدفه ألول وهلة أو  حروف متفرقة،ولكن تشكل يف جمموعها معىن يفهمه القارئ دون عناء
  .بعد إمعان النظر

وهي أيضا حركات  ،جبسدهمساس هي حركة جسدية تعبريية تطرق نفسية الغري دون :اإلشارات -
وميكن تعريفها أيضا بأهنا ما يؤمن به الشخص تعبريا عن موقف معني جيري العرف عليه وعلى ،اجلوارح

  .إعطائه معنا خاصا حمددا
وقد يكون  ،وأيا كانت وسيلة التعبري فإن هذا األخري قد يكون واضحا وال يدع جماال للشك يف معناه

نيا،حسب درجة الوضوح أو مأو ض مبعىن آخر فإن التعبري قد يكون صرحياعلى أكثر من معىن،و طومن
ليعرب عن ،ك يف أن التعبري فعل يقوم به اإلنسان بوسائل خمتلفة ن شوليس م،2الغموض يف الوسائل التعبريية

فكرة أو رأي أو معىن أو أي شئ مضمر حيتاج إىل إظهار،فال يقتصر التعبري على اللفظ وحركة اللسان أو 
  .وإن كان املرتكز يف األذهان عن حرية التعبري هو ذلك،الكتابة 

ل دون أن يعرب املرء بفطرته حتوليست إال سقوط العوائق اليت  وعموما ميكن القول بأن حرية التعبري
  .حتقيقا خلريه وسعادته،الطبيعية عن ذاته داخل جمتمعه 

سالم تعين أن يعرب اإلنسان عن رأيه يف القضايا أن حرية التعبري يف اإل"ويرى األستاذ عبد املنعم النمر 
ح اإلسالم للناس منولقد ،3"العامة،ويف احلدود اليت يبيحها الشرع والعقل،فليس هناك شيء من الكبت والقهر

ومحى الكلمة من كل ما ميسها من سوء،وجعلها مقدسة وضرورة من ضرورات احلياة،ال كرامة  حرية التعبري
ومعىن حرية التعبري أيضا أن يعرب ،احليواناتوقد ميز اهللا البشر بالنطق وفضلهم عن اجلماد لإلنسان من دوهنا،فل
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اإلنسان عن وجهة نظره مبختلف وسائل التعبري الشفهية أو الكتابية،سواء يف القضايا اخلاصة أو 
    1.أو السياسية من أجل حتقيق النفع واخلري لألمة العامة،االجتماعية أو االقتصادية

املواثيق  أو علق األمر بالدساتري والقوانني الداخلية للدولتسواء ت؛رياالوثائق املتعلقة باحلقوق واحل أما
من البديهي كما أشرنا  هجند حرية التعبري تتبع حبرية الرأي،ذلك أن ،واالتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان

التعبري عن اآلراء ونشرها ميكن ،فوتستفيد منها اإلنسانيةال فائدة من األفكار إذا مل يسمح هلا أن ترى النور  هأن
لألفكار أن تتالحق ومتتزج فيما بينها لتخرج يف األخري برأي ناضج لينال رضا األغلبية،وهكذا يستفيد الفرد 

و فحرية الرأي أ،االثنان معا يف إثراء التراث الفكري لإلنسانية من رأي أخيه اإلنسان باحلوار واملشورة،ويساهم
سواء كان ذلك ؛وآراءه حرية التفكري والضمري والعقيدة تبقى ناقصة إذا مل يتمكن املرء من التعبري عن أفكاره

   2.تهامذكراته أو مقاالته وإذاع ويف أحاديثه أ
بني شفوية ومكتوبة ومسموعة ومصورة  يف التعبري عن الرأي متعددةومبا أن الوسائل املستعملة ،

 ،قيود ختتلف من دولة ألخرىلتدرجييا مع تطور حياة اإلنسان وخضع وال يزال خيضع واستعماهلا جاء ،وفنية
، فقد أطلق على جمملها حريات التعبري للفصل يف ذلك بني املعىن املبدئي وهو حرية التعبري والنطاق املسموح به

وإمكانيات األفراد  ،هةوبني املعىن املقصود به وهي الوسائل املستعملة اليت ختضع يف غالبيتها للتطور من ج
  .3واجلماعات من جهة ثانية،اللهم إال خماطبة الناس بصفة مباشرة قد تستثين من ذلك

عن  للتعبريواجلماعة الفرد  فطر منفيما يلي تعريف هذه الوسائل اهلامة اليت ميكن أن تستعمل و
 .آراءه وأفكاره املختلفة

  :وسائل التعبري

ا أو حديثا كالصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون واملسرح مبتكرة قدمي،كثرية  *هناك وسائل
وختتلف أمهية هذه الوسائل حبسب الدور الذي تلعبه يف تبليغ الرأي املراد تبليغه والعناية اليت توليها ،والسينما

  .واحلماية القانونية اليت تتمتع هبا الدولة هلا 
ل العامل وقد ال خيلوا دستور من النص عليه دستوريا عند خمتلف دو احرية التعبري منصوص عليهف
-   أما حريات التعبري، واليت ختتلف من بلد آلخر بغض النظر عن القيود اليت ترد على هذه احلرية ،صراحة

 فعلى الرغم من الدور الكبري الذي تلعبه يف سبيل جتسيد مبدأ حرية التعبري وطنيا ودوليا  -حرية الصحافة ك
واالتصال ودورها الفعال واخلطري أحيانا يف تكوين الرأي  ما تقوم به يف إطار اإلعالمو ،ا لساحتيهماإلهوم
إىل درجة أن أطلق عليها السلطة الرابعة  ،وحتويل جمرى األحداث والرقابة على نشاط اإلدارة واملعارضة العام

وأحيانا تشري  ،ية التعبريفان أغلب الدساتري ال تنص عليها صراحة بل تكتفي بالنص على مبدأ حر ،يف اجملتمع
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غري أن إمكانية استعمال هذه الوسائل يف التعبري ال ،1تاركة ذلك للقوانني العادية الوسائل دون ذكر نوعها إىل
ذه الوسائل ليست يف متناول هبإمنا هناك معوقات مادية وأدبية جتعل حرية التعبري ،تتحكم فيها القوانني فحسب

باستعمال   -مىت توفر - التعبري كمبدأ عام يسمح الفصل بني حرية متلذا  ولوأحيانا حىت الد  كل األفراد
وبني ،من احملادثة املباشرة إىل النشر عن طريق األقمار الصناعيةدول، كل الوسائل املتاحة لدى األشخاص أو ال

زيادة أو  ،غريها من الوسائل معختتلف  ومما حتمله هذه من خصوصيات تقنية ىاستعمال كل وسيلة على حد
وينعكس هذا الدور على سن القوانني اخلاصة ،نقصان يف الدور الذي تلعبه يف جتسيد مبدأ حرية التعبري

  . 2ونظام احلكم السائد يف كل دولة حسب معتقدات وعادات شعبها باستعمال كل وسيلة
   :كما يلي وميكن حتديد هذه الوسائل حبسب طبيعتها

  .صحافة،وكاالت األنباء،املطبوعات من كتب ونشريات وملصقاتوتتمثل يف ال:ـ الوسائل املقروءة
  .واإلذاعة ة، الندوةاخلطابة، احملاضر:الوسائل السمعية ـ
  .ةالفوتوغرافيوالصور ي الكاريكاتري م، رسوكالرسوم واملنحوتات:الوسائل البصرية ـ
  .،املسرح والسينماتاالنترنيكالتلفاز والفيديو،:الوسائل السمعية البصرية ـ
  .3املقابلة واحملادثة والشائعاتك: الوسائل الشخصية ـ

إعطاء حملة تعريفية  ل، سنحاوحرية التعبري ونظرا ألمهية الدور الذي تلعبه هذه الوسائل يف تعزيز
  :وجيزة عن أمهها فيما يلي

تب وجمالت وجرائد تعترب وسائل التعبري املقروءة من ك :)ية الصحافة املكتويةرح(حرية وسائل التعبري املقروءة -1
وإيصاهلا إىل الغري بعد الوسائل ،من أقدم الوسائل اليت جندها اإلنسان لنشر أفكاره وآرائه،ونشريات وملصقات
مهما اختلفت الوسيلة اليت يعمل فيها  ولعل تسمية صحفي اليت تطلق على رجل اإلعالم،*الشخصية والبدائية

  . ة اإلعالم كانت مع الصحيفةنمهخلري دليل على أن البداية احلقيقية الختراق 
فحرية الصحافة يف هذا ، كل الوسائل الناجتة عن الطباعة تدخل إذن يف صنف وسائل التعبري املقروءة 

إال ما ميس بالنظام العام أو احلياة اخلاصة ، اجملال تعين إمكانية وقدرة استعمال هذه الوسائل بكل حرية
واملواضيع  بط كيفية إصدار املطبوعات ونشرهاضإصدار قانون ينظم ويلذا فعادة ما تقوم الدولة ب، لألشخاص
  :ـتتميز وسائل التعبري املقروءة ب، ووقد ختصص لكل مطبوع قواعد خاصة يراعيها املتعامل هبا ،املرخص هبا

بعيد  املناطق البعيدة والصعبة املسالك وتأثريها خر إىلآلمكان  من االنتشار فهي قابلة للنقل ةأهنا كثري  -
  .املدى

                                                            
جيعل الدول  ، يف اجملال التكنولوجي  والفين ،كما أهنا تشهد تطورا مستمرا  ،ليست يف متناول اجلميع  ،وتقنيات عالية  ،يتطلب اقتناء اغلب هذه الوسائل أمواال باهظة* 

  .  مما ينعكس على كل جماالت احلياة  ،املتقدمة يف هذا اجملال تسيطر على الساحة اإلعالمية 
  . 34، ص  2000 ،املطبعة احلديثة للفنون املطبعية : اجلزائر  ،التجربة الدستورية يف اجلزائر ،حمفوظ لعشب  -  1 
  . 18 ص ، 1984 دار البعث، :زائراجل ، اإلعالم وقضايا الساعة،نور الدين بليبل -  2
  .220 ص ، 1991، جروس برس:  لبنان ؛ 1ط ، عايةلددراسة يف الرأي العام واإلعالم وا ، رفيق سكري -  3
  



26 
 

   .عطي فرصة التفكري واملراجعة مع استعمال العقل مث احملافظة عليهايمما،ميكن تداوهلا واستعماهلا عدة مرات   -
   .تسمح للمتلقي أن يتحصل على فحواها بنفسه مىت أتقن لغة الكتابة -
  .1وال يستفيد منها إال القادر على القراءة  -
فاخلطابة ،من أهم وأحدث وسائل اإلعالم أو التعبري السمعية*تعد اإلذاعة  : )اعةواإلذ(حرية الوسائل السمعية  -2

غري أن اجلمهور املتلقي ،واحملاضرة والندوة كانت الوسائل املستعملة منذ القدمي ومازالت مل تفقد فاعليتها
إىل أن  هرضتعت قد وسط كل الصعوبات اليت حمدود باملكان وصاحب الرسالة جمبور على التنقل إىل مجهوره

  . املخاطبني املتلقني واللغة اليت يفهموهنا أبرز فائدة من هذه الوسائل هي إمكانية تغيري أسلوب املخاطبة حبسب
أما اإلعالم  اإلذاعي فهو من أهم وسائل االتصال اجلماهريية اليت تصل إىل كل مكان ويف أي وقت  

حداث يف أواهنا ، وتأثري املذياع يف عقلية اجلماهري له دون وسيط ،مما يسمح للمتلقي باحلصول على وقائع األ
دور فعال ،إذ جيعل الرسالة التعبريية تتسرب إىل الذهن عن طريق حاسة السمع وحدها دون أن يتطلب ذلك 
عناء خاصة من قبل املتلقي وتركيزه العقلي يزيد يف التصور  والتخيل قبل أن تستقر الفكرة يف الذهن ،وهذا ما 

  .2يه االجتاه الرأسي لتغلغل احلديث اإلذاعييطلق عل
وقد تؤدي دورا خطريا إن مل حيسن ،هذه املواصفات كلها جتعل املذياع وسيلة اتصال فعالة

استعماهلا،وهنا يظهر التشدد يف القيود اليت ترد على حرية استعمال اإلذاعة بصفتها حرية صحافية وتعبريية ملن 
دد الرقابة على ما يبث يف اإلذاعة اليت متتلكها الدولة وتعمل حتت سلطتها  استطاع امتالك حمطة البث كما تش

،إىل جانب املعوقات السياسية  "الثقيلة"وهنا يظهر ويتضح مدى احتكار أغلب الدول هلذه الوسيلة اإلعالمية 
الدول يصعب  فهناك معوقات تقنية ومادية ال جتعل امتالك حمطة إذاعية يف متناول األفراد شيء سهل ،بل حىت

عليها أحيانا امتالك وسائل قوية للبث اإلذاعي اخلارجي ألبعد املسافات،وباللغات املفهومة لدى شعوب 
  .العامل

أما احتكار الدولة لإلذاعة فيطرح مسألة مدى استفادة املؤسسات السياسية من أحزاب ومعارضة من 
ملا تقدمه السلطة احلاكمة،ويشتد نقد املعارضة يف حقها يف التعبري عن آرائها وشرح براجمها للجمهور كبدائل 

احلمالت االنتخابية ،عن احلصص احملددة والوقت املخصص يف هذا اجملال لكل حزب أو  يف هذا اجملال خاصة
  .3مترشح،مما يدفع البعض منهم أحيانا إىل االستنجاد باإلذاعات األجنبية لبث أفكاره

ومعناها " télé" "تلي "التلفزيون مصطلح مركب من كلمتني  ):رية التلفزيون ح(حرية الوسائل السمعية والبصرية  -3
الرؤية عن "والكلمة املركبة إذن هي "رؤية"ومعناها بالالتينية "vision""فيزيون"، و"عن بعد"باليونانية 

                                                            
 ...  .مث جاء الربيد  ،... ،الرقص  ،الرسوم ،املوسيقى،الدخان ،الطبول : من الوسائل البدائية اليت استعملها اإلنسان *  

  . 24ص  ، 1981 ،وزارة اإلعالم:  دمشق  ؛ 1ط،عامل الصحافة العربية واألجنبية ،د ياسر الفه 1 ‐ 
  .يف الو م ا  ،أوىل جتاربه جبامعة بيتسريج   fesseden عندما أجرى األستاذ فيسيدان  ، 1906كان أول ميالد لإلذاعة عام *  
  .23، ص)  ن. س .د (مطابع الصفا ،  :، الرياضأصول اإلعالم احلديث وتطبيقاتهإبراهيم حممد سرسيو،  -  2
  .57، ص1990دار اإلرشاد للنشر والتوزيع ، :  اجلزائر  ؛1،  طحنو إعالم إسالمي علي جريشة،  -  3
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، حيث فاخلصائص التقنية املتطورة بوأت التلفزيون املركز األول أمام الوسائل اإلعالمية األخرى،1"بعد
أصبحت وسيلة رائجة ال يكاد خيلو منها بيت، ملكت عقول الكبار والصغار إذ تشغل حاسيت السمع والبصر 
لدى املتلقي ،وتستنفذ جهده باجللوس إليها ساعات طوال ملتابعة الربامج املتنوعة والدروس بصفة دقيقة ،من 

املادة اإلعالمية املتقدمة ،فينعكس حمتوى هذا أجل استمالة خمتلف األعمار واألذواق ودجمها إدماجا شديدا يف 
الربنامج على معتقدات األفراد وآرائهم  وسلوكهم وأمناط معيشتهم ومستوى تكوينهم ،إال أن التلفزيون ال 
يعطي جماال للمراجعة والتفكري كالصحافة املقروءة ،كما ال يفتح لدى اإلنسان التخيل والتحليق يف أفق 

  .2د االستماع لإلذاعةالتفكري مثلما يقع عن
إن ثقل هذه الوسيلة اإلعالمية من حيث التأثري على جمريات األحداث وفاعليتها يف صناعة الرأي العام 
يف مواجهة اآلراء الداخلية والغريبة عن اجملتمع ،جعالها أمام مشاكل صعبة احللول تقنية وسياسية فامتالكها 

قراطية الرافعة للواء احترام حقوق اإلنسان واملدافعة عن من قبل األفراد أمر صعب حىت يف الدول الدمي
 حرياته،فتقنيا تشترط أمواال معتربة القتناء املعدات وجتهيز احملطات وتوظيف الصحفيني ووسائل تنقالهتم 
وجتميع الربامج واألخبار،لذلك جندها حكرا على الدولة يف أغلب دول العامل ،كما أن امتالكها من طرف 

توجب نوعا من احلياد يف استعماهلا من قبل السلطات احلاكمة ،أو املساواة يف استغالهلا مع األطراف الدولة يس
واطن يف اإلعالم وعدم االعتداء على املعارضة خاصة أثناء احلمالت االنتخابية، ويتطلب أيضا احترام حق  امل

  .مقومات  جل أفراد اجملتمع وعلى  حرياته وحياته اخلاصة 
املسرح وسيلة مسعية بصرية إعالمية لنشر اآلراء واألفكار بصفة مباشرة مع اجلمهور املتلقي :  ملسرححرية ا -4

الدور التكويين واإلعالمي، ولعل أكرب دليل على ذلك  مالوسائل اليت يستعملها أمايف وأمهيته تكمن ببساطة 
رح اليت خصصوها للعرض مازالت القدمية به، واملساوب املتحضرة وأقدمية الفن املسرحي، واهتمام الشع

  .3شاهدة على ذلك،ومفهوم حرية املسرح مركب من ثالث حريات هي
  .حرية التعبري أو حرية إبداء رأي املؤلف املسرحي -
  .، مؤسسة هبدف االستثمار التجاريه حرية التجارة عندما تتوال -
  .حرية العمل باعتبار املمثل هو الذي اختار مهنة املسرحي -

هنا هو حرية التعبري أو حرية إبداء الرأي،أما الدور اإلعالمي الذي يؤديه املسرح فهو  ناينيعوالذي 
فالتأثري الذي :" هام وفعال، ولعل الباحث املختص الشيخ إبراهيم سرسيو يوضح ذلك بصفة دقيقة يف قوله

وإمنا هو تأثري يتسلل إىل  حيمله املسرح تأثري رمبا كان غري مباشر، ألن املسرح ليس منربا للخطاب والوعظ،
النفوس يف غاللة رقيقة ناعمة من أحداث وسط كومة من األلفاظ واحلواريات اليت تتواىل مصورة 

                                                            
  .  20ص  ، 1987 ،الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن: ليبيا  ؛1، طاألسس الفنية لإلذاعتني املسموعة واملرئية حممد محد بن عروس،  -  1
  .107، ص1983منشأة دار املعارف، ، ، اإلسكندرية أثر التطور التكنولوجي على احلريات العامةمبدر الونيس،  -  2
3  - CLAUDE‐ALBERT COLLIARD, LIBERTE PUBLIQUE, DALLOZ, 5eme ED ,PARIS: 1975,p490.  
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حبرية  ةإذ استثنينا القيود املتعلق *وهبذا قد ال جند قيودا معتربة وخاصة بالعمل املسرحي، 1......"للحدث
  .التعبري بصفة عامة

ل صورة مشهد ما ملدة معينة، مث عرض تلك الصور على الشاشة يتسج:" بأهنا اينمتعرف الس: حرية السينما - 5
من أهم التكنولوجيات اليت تستخدم يف الترفيه :" وهي 2" عرض للحركة منقول بواسطة الصورة افالسينم

ال حيث أصبح أنصار الفن السينمائي 3، "اجلمهوري، ويف نشر املعلومات والرسائل املختلفة يف نطاق واسع
  .4عزون حرية السينما إىل احلق يف حرية الصناعة والتجارةواحلق يف حرية التعبري فقط، إمنا ي نيطرحو

من قوة التأثري يف اإلنسان ومن سرعة االنتشار، وخاصة أن أغلب املترددين على  االسينم هإن ما متلك
ت العام يف البداية تكرس عليها من الشباب، مما يسهل اإلغواء وتدهور األخالق، جعل السلطا ادور السينم

نظاما للرقابة معتربة إياها من عروض الفرجة اليت ختضع للترخيص السابق للسلطات احمللية، وذلك تفاديا ملا قد 
،كما أن عرض األفالم األجنبية يتم إخضاعه 5 تثريه عروض الفرجة من قالقل ومن املساس باألخالق العامة

  .من املنافسة األجنبية واملساس باملقومات الوطنية  وطينلقواعد خاصة محاية لإلنتاج ال
هي شبكة عاملية معلوماتية تعمل بواسطة األقمار الصناعية، ووسيلة االتصال فيها أجهزة : حرية االنترنت - 6

توصل اإلنسان إىل أبعد نقطة يريدها،دورها ال خيتلف كثريا عن دور التلفزيون إال ) الكمبيوتر(اإلعالم اآليل 
من معلومات  هخيضع ما ختزن تبينما شبكة االنترني ،ن هذا األخري ميكن التحكم فيه ويف الربامج اليت تبث فيهأ

سواء يف ختزين أنواع املعلومات أو احلصول عليها، من هنا تكون أكثر وسيلة حرية  لإلرادة احلرة ملستعمليه،
ونشر أفكار ومعلومات قد تضر باألشخاص ،إلنسانيف إمكانية املساس باحلريات اخلاصة با ايف التعبري وأخطره

  . واجلماعات
من الوسائل احلديثة يف جمال التعبري وبدأت تنتشر بسرعة مذهلة يف كل  توأصبحت شبكة االنترني   

التطور التكنولوجي والبث باألقمار الصناعية،ولقد دخلت النوادي واملقاهي  هأحناء العامل،بفضل ما شهد
اختالفها عن التلفاز يكمن يف ف الدول مبثابة وسيلة تعليمية ضرورية ال ميكن احمليد عنها، واعتربهتاوالبيوت 

 هنتيجة ما سبب ،ولية ملالك القناة وتسليط عقوبات عليهاؤوحتميل املس يف هذا األخري ثالتحكم يف برجمة ما يب
القيود احملددة هلذا القطاع،بينما من إضرار بالصاحل العام واآلداب العامة واألخالق العامة، ونتيجة جتاوزه 

للمعلومات، لذا يصعب حاليا تقييد حرية التعبري هبذه الوسيلة  ايصعب متابعة الناشرين فيه تشبكة االنترني
 حوإخضاعها لسلطة معينة، إال عن طريق الوسائل التقنية للبث واإلرسال أحيانا، وهذا ما يفت )تاالنترني(

                                                            
  .37، صمرجع سبق ذكرهحممد سرسيو،   إبراهيم 1 ‐ 
  .1791يناير  13: ية على حرية املسرح يف قانون صادر بتاريخنصت الثورة الفرنس*  

2  - Claude Albert colliard, op.cit, p499. 
  .23، ص مرجع سبق ذكرهنور الدين بليبل،  -  3
 . 9، ص)1979و يوني(، 01العدد:  ، القاهرة جملة العلوم اإلدارية، "يف النظام القانوين الفرنسي احرية التعبري بالسينم"نعيم عطية،  - 4

  .10، صهنفس املرجع 5 ‐ 
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واالحنرافات اليت تصدر من هذه الوسيلة التعبريية، فبقدر ماهلا من أمهية وماهلا من  اجملال واسعا أمام التجاوزات
هامش كبري من احلرية على غرار الوسائل األخرى، فإن هلا باملقابل أخطار جسيمة على حريات األفراد 

العامة،عن طريق وحرمة حياهتم اخلاصة من جهة، وعلى النظام العام واآلداب العامة واألخالق العامة والصحة 
  .الغزو الثقايف اجلارف 

  . تعريف حرية الرأي والتعبري:هـ  
 على امتداد التاريخ البشري ظل مفهوم حرية الرأي والتعبري يأخذ مكانة كبرية بني األدباء والفالسفة 

ية لتقر هذا ومل يقتصر االهتمام حبرية الرأي والتعبري على آراء الفالسفة واملفكرين،بل جاءت املواثيق الدول
أن لكل إنسان احلق يف اعتناق اآلراء دومنا : " على) 19املادة (احلق،فنص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف 

، كما كرس العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية "مضايقة والتعبري عنها بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود 
والتعبري مطلقا ،جيوز مبقتضى العهد إخضاع هذا احلق لبعض هذا احلق،وبينما يكون احلق يف حرية الرأي 

  1.القيود اليت جيب أن يتم التنصيص عليها يف النصوص التشريعية
حبرية الرأي والتعبري  1981الذي صدر عام  كما اهتم امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

ً ) 09(حيث نص يف املادة  ن أفكاره وينشر آراءه يف إطار القوانني على أنه حيق لكل فرد أن يعرب عمنه
ألفراد من كل دين احلق لمن مشروع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على أن ) 23املادة (،ونصت " 2واللوائح

يف التعبري عن أفكارهم  عن طريق العبادة أو املمارسة أو التعليم، بغري إخالل حبقوق اآلخرين وال جيوز فرض 
  .قيدة والفكر والرأي، إال مبا نص عليه القانون أي قيود على حرية الع

املعلومات من  لاحلق يف تلقي و إرسا -للنصوص الدولية  اوفق - وتتضمن حرية الرأي والتعبري 
وثيقا للغاية باملمارسات احلاكمة  اخالل وسائل اإلعالم املختلفة حبرية، وترتبط حرية الرأي والتعبري ارتباط

  .3ضمانات حرية الصحافة املقروءة واملسموعة واملرئية عنها بالطبلوسائل اإلعالم كافة ،وم
وخنلص مما سبق إىل القول  بأن حرية الرأي والتعبري مصدر أساسي للكثري من احلريات،كما تعد 
عامال أساسيا ملباشرة احلقوق السياسية ،فهي التعبري املباشر  حلرية تكوين األحزاب، وهي الصوت الناقد آلراء 

ومن هنا أتت أمهيتها ، وأكدت عليها املواثيق واملنظمات الدولية كوهنا ركيزة أساسية من ركائز   ات،احلكوم
  .وأحد مظاهرها األكثر بروزا، لذا جيب التجند للدفاع عنها كلما هتددهتا األخطار الدميقراطية،

  .ضوابط حرية الرأي والتعبريوشروط تقييدها: ثانيا
الداخلية املتعلقة حبقوق اإلنسان وحرياته، يتبادر إىل ذهنه للوهلة األوىل  و إن املتصفح للوثائق الدولية

الدراسة املتمعنة واملتصفحة هلا تثبت عكس ذلـك  ألن  أن أهنا حقوق وحريات مطلقة خالية من أي قيد، إال 

                                                            
  .  21، ص 2004دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، : ،  مصر ةالصحافة وحرية السياسة، دراسة يف التوجهات اإليديولوجيعبد العاطف جنم، -  1

  17، ص مرجع سبق ذكرهسفيان بن محيدة، 2 ‐ 
  . 23ص  ، 2002 ، ممركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرا: ة القاهر ، حقوق اإلنسان ،امحد منيسي  -  3
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 ئرة القانوناحلرية املطلقة  كما يتصور أي إنسان هي حلم أو وهم وخيال، والواقع أهنا حرية مقيدة ضمن دا
والقول بوجود قيود ال يعين ذلك اإلطالق واإلسراف والتعسف، بل جيب أن يكون ذلك يف حـدود تـوفر   

  : شرطني
يرجع إىل من يتوىل وضع هذه القيود، ففي الدولة ذات النظام الدميقراطي، الربملان  -1

  .هو من يتوىل ذلك مراعيا يف ذلك إرادة الشعب
د؛ ذلك أن األصل يف احلرية هو اإلطالق، والقيود يتعلق مبقتضيات وضع هذه القيو -2

ال ترد عليها إال استثناء ملا يقتضي حتقيق املصلحة العامة للبالد ، مثـل ضـمان   
االستقرار والنظام العام، أو املنفعة العامة أو املصلحة العمومية، أو مبـا يكفـل   

 .لألفراد واجملتمع حقهم يف التمتع حبريتهم
عبري إال واحدة من هاته احلريات، وعلى هذا جيوز إخضـاعها لـبعض القيـود    التووما حرية الرأي 

  .والضوابط
  :ضوابط حرية الرأي والتعبري:-أ

  : إىل هذه الضوابط وفق ما يليهذا العنصر يف  سنتطرق
  .ضوابط حرية الرأي والتعبري يف اإلسالم -
 .الضوابط الواردة يف املواثيق الدولية -
  . بري يف اإلسالمضوابط حرية الرأي والتع -1

واملطلع على نظامها العقائدي ،إن املتأمل يف أحكام الشريعة اإلسالمية وما حوته من حقوق وواجبات
الرباين األخالقي الشامل لشىت جماالت احلياة، جيد أن األمر مل يترك يف شريعة اهللا سدى، ومل تبح احلقوق إال 

، وضوابط حرية الرأي والتعبري  ب  فضال عن معصية اهللابضوابطها، ومن أخل هبذه الضوابط كان عرضة للعقا
واحدة منها، ال خترج عن كوهنا قيود هتدف إىل صيانة اجملتمع اإلسالمي، عقائده وقيمه وأخالقه واحملافظة على 

،وهلذا تصبح هذه احلريـة  1ل نار الفتنة يف اجملتمع، والعمل على إشاعة اخلري العاماأمن الدولة، بالنهي عن إشع
، وضبط اسـتعماهلا   على خالف املقاصد واألهداف املتوخاة منها، فكان من الضروري مراقبتها مراقبة فعالة

يؤدي إىل انطـالق اإلنسـان    ااحلرية ووعيها وعيا سليم فهمحبدود شرعية معينة وبأنظمة خاصة، وهلذا فإن 
  .2وسعيه لنيل حقوقه

  : عوة إىل البدع النهي عن إشعال نار الفتنة يف اجملتمع وعن الد -
ولكن إذا أدت هذه احلرية إىل هتديد أمن اجملتمع وسـالمته أو  ،نعم أباح اإلسالم حرية الرأي والتعبري

إشعال نار الفتنة  فإنه البد من وضع قيود هلا، فاآلراء اليت يترتب على نشرها أو إذاعتها هتديد سالمة وحـدة  

                                                            
  .  630ص 1975دارة املصطفى للطباعة والنشر،: ، القاهرة احلرية العامة يف النظام اإلسالمي النظم املعاصرعبد الوهاب الشيشاين ،  -  1

  .25ص ،)1999(،  24العدد :، لبنانلكلمةجملة ا، "سؤال احلرية يف الفكر اإلسالمي املعاصر"حممد حمفوظ،  2 ‐ 
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ى السلطة العامة، أو تلك اليت يترتب عليهـا اهنيـار بنيـان    الصف اإلسالمي، أو تلك اليت تدعو لالفتتان عل
اجلماعة املسلمة أو تلك اليت تؤدي إىل اإلفساد يف األرض كل ذلك حمظور وخيضع للقيود، والـدليل قولـه   

، فإدالء "1وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا وطمعا إن رمحة اهللا قريب من احملسنني:" تعاىل
، وعلى هذا فال جيوز التعبري عن آراء من شأهنا إشعال 2قول قد يؤدي إىل اإلفساد يف اجملتمع حمظور املسلم بأي

نار الفتنة يف اجملتمع أو إذاعة أخبار كاذبة أو التحريض عن طريق النشر على أعمال هتدد اسـتقرار اجلماعـة   
  .املسلمة

  :الرأي يف اإلسالم حرية الرأي والتعبري يف إطار االلتزام بأسس جلسة إبداء  -
حيرص على معرفة آراء أصحابه واجتاهاهتم خبصوص القضايا الـيت هتمهـم    صلى اهللا عليه و سلم كان النيب   

  فكان يعلمهم باملسائل املختلفة مث يطلب منهم إبداء الرأي فيها،وأفهم النيب أصـحابه أن عليـه أن خيـربوه   
اخل صدورهم من آراء ،وأمر النيب أصحابه باال حيبس الفرد ويقصوا عليه ما يف نفوسهم من أمور وما يعتمل د

يف صدره أمرا أو حقيقة ختص الناس ومصاحلهم دون أن  يعرب عنها ، هكذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
،ولكن حينما فعل ذلك جعل جللسة إبـداء  الـرأي  أصـوال    3يعطي  الفرصة للناس كي يعربوا عن آرائهم

أن يعيها كل من أراد أن يرفع صوته ليعلن رأيه  وكلمته حىت ال يتكلم برأي وهو جيهل  وشروط وآدابا ،جيب
  :آداب اإلسالم يف هذا الصدد  فيقع يف املخالفة وتتمثل هذه األسس و اآلداب فيما يلي 

  .أن يعطي املستمع للمتحدث فرصة التعبري عن رأيه  -
 .املستمعأن ال يتعرض املتكلم بالرأي للمقاطعة من جانب  -
  .4أن يشجع ذلك الذي يبغي احلصول على حقيقة آراء الناس ، هؤالء ا الناس على االقتراب منه -

  :حرية الرأي والتعبري يف إطار مصلحة اجملتمع  - 
على صاحب الرأي أن يضع نصب عينيه مصلحة اجملتمع ،بأفراده ومجاعاته وطوائفه  فحريته مرتبطة 

إال  صلى اهللا عليه و سـلم لقوم الذين استهموا على السفينة اليت جاءت يف حديث للنيب وما حادثة ا، حبرية اآلخرين
بدعوى ملكيتهم  دليل على أن الرأي العام رقيب على تصرفات الفرد،فلم يترك األمر للبعض خيرقوا السفينة 
ي إىل غرق مـن  للجزء الذي حيدثون فيه العبث ،ونسي هؤالء أن الرأي الذي قد اجتمعوا عليه كان قد يؤد

والنهي عن املنكر أصل حرية الـرأي   فلقد جعلت الشريعة املطهرة الدعوة إىل اخلري واألمر باملعرو،بالسفينة
،كما ال حيق ألحد يف إطار تعاليم 5والتعبري على أن تكون الكلمة يف حدود اآلداب العامة واألخالق الفاضلة

  .ا يؤثر يف استقرار اجملتمع ويزعزع بنيانه  املنحرفة ،مم تالدين اإلسالمي أن يروج للسلوكيا
  

                                                            
  .56سورة األعراف، اآلية -  1
  . 633ص  مرجع سبق ذكره، ،عبد الوهاب الشيشاين  -  2
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  : مراعاة املعاين األخالقية يف اإلسالم  -
حيرم اإلسالم الكذب والبذاءة والفحش يف التعبري عن الرأي ،وذلك ملا تؤدي إليه تلك األمور مـن  

كمـا حيـرم   ،...)يكذبه املسلم أخو املسلم ال خيونه وال (صلى اهللا عليه وسـلم  إضرار باآلخرين، يقول رسول اهللا 
اخلوض من خالل إبداء الرأي يف أعراض الناس،وإذاعة أسرارهم أو رميهم بالقبائح حبجة إبداء الرأي ،ذلك أن 

عن انتـهاكها بـالقول    ىهنحفظ أعراض املسلمني من الضروريات اخلمسة اليت جاء اإلسالم لتحقيقها ، ف
أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا  إن الذين حيبون: " يقول تعاىل،أو الفعل) القذف (

صعد رسول اهللا املنـرب فنـادى   : بن عمر رضي اهللا عنه  قال ا، وعن 1)واآلخرة واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 
من أسلم بلسانه ومل يفض اإلميان إىل قلبه ال تؤذوا املسلمني   ريا معش(: فقال ) أي عايل مرتفع(بصوت رفيع 

تتبع اهللا عورته،ومن تتبع اهللا عورته ،يفضحه ولـو يف جـوف   ، م ،فإن من تتبع عورة أخيهاهتال تتبعوا عورو
، فالشريعة الغراء مل تترك األعراض هنبا لكل من هب ودب ينهش فيها ،بل حافظت عليها إىل حد أن 2)رحله 

هنا حيرم على األشخاص اخلوض يف  من يتهم مسلما حمصنا بالزنا، ومل يكن لديه دليل فعليه حد القذف،ومن
  .أو غريها ألن ذلك األمر منهي عنه أعراض الناس  عن طريق النشر يف الصحف،

  :  ومن بني القيود الواردة على حرية الرأي والتعبري يف اإلسالم كذلك
  : مراعاة املبادئ اإلسالمية -

أن هذا الصنيع جيعل املسلم مرتدا ال جيوز للفرد الطعن باإلسالم أو برسوله حبجة حرية الرأي ؛ذلك 
يستحق العقاب ، فال تشفع له حرية الرأي والتعبري هاته ، فال حيق إذن التوهني بالدين واملقدسات اإلسالمية 
واليت هي اهللا والقرآن الكرمي والكتب السماوية األخرى واألنبياء والرسل واألوصياء واملعنيني مـن قبـل اهللا   

  .3السالم تعاىل وهم األئمة عليهم
  .الدولية حلقوق اإلنسان قضوابط حرية الرأي والتعبري يف املواثي: 2

على احلق يف حرية الـرأي والتعـبري إال أن نفـس    ،لقد نصت التشريعات الدولية يف نصوص كثرية       
ذلك التشريعات قد وضعت قيودا على ممارسة بعض احلقوق، واليت من بينها حرية الرأي والتعبري،سواء أكان 

  :يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  أو يف النصوص الدولية األخرى، ومن بني هذه الضوابط نذكر
         ضابط احترام حرية اآلخرين وحرياهتم  -

إن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يعترب الوثيقة الدولية املتعارف عليها من طرف اجملتمع الدويل 
يف ممارسة حقوقه وحرياته،إال  ال خيضع أي فرد)  "29(ي املواثيق األخرى أباح يف مادته الوثيقة املرجعية لباقو

للقيود اليت يقرها القانون مستهدفا منها حصرا ضمان االعتراف الواجب حلقوق وحريات اآلخرين،والوفـاء  

                                                            
  .19سورة التوبة، اآلية  -  1
  .191، ص مرجع سبق ذكرههاين سليمان الطعيمات ،  -  2
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،فمن خـالل  1ميقراطيواألخالق  يف  جمتمع  د  لعدل من املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة العامةاب
اإلنسان وحقوقه ، إال أهنا مل حتدد هذه القيود بل إنه مـن   اتنص هذه املادة جند أهنا تضع قيودا على حري

 .ختصاص كل دولة إلتركت حتديد هذه القيود )  29 الفقرة(خالل الفقرة املذكورة 
القيود ومن بينها احترام لكن حددت األسباب اليت جيب أن يستند إليها القانون الداخلي لفرض هذه 

، وبالتايل  ما يؤخذ على هذا النص عدم حتديده الدقيق واملفصل للقيود ،أما بالنسـبة  2حقوق الغري وحرياهتم
الفقرة الثانية نصت على  )19(للنصوص الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،فإن املادة 

املنصوص عليها بواجبات ومسؤوليات خاصة ،وعلى ذلك فإهنا ختضع لقيود ترتبط ممارسة احلقوق :  "ما يلي 
  :معينة  ولكن باالستناد إىل نصوص القانون واليت تكون ضرورية 

  .من أجل احترام حقوق أو مسعة اآلخرين -
 .من أجل محاية األمن الوطين العام أو املصلحة العامة أو األخالق -

منه الـيت   )04(فنص على القيود يف املادة ،دية واالجتماعية والثقافيةلعهد الدويل للحقوق االقتصااأما 
تقرر الدول األطراف يف االتفاقية بأنه جيوز للدولة يف جمال التمتع باحلقوق اليت تؤمنها متاشيا مـع  (جاء فيها 

وطبيعـة هـذه   االتفاقية احلالية ،على أن ختضع هذه القيود املقررة يف القانون فقط إىل املدى الذي يتماشـى  
من االتفاقية األوربية حلقوق  )10(وتشري املادة ) يف جمتمع دميقراطي  ولغايات تعزيز الرفاه العام ،احلقوق فقط

واجبات وتبعات لبعض اإلجراءات  من ىل أن احلق يف حرية الرأي والتعبري ،جيوز إخضاعه ملا يتضمنهإ اإلنسان
وتكون مما يعترب يف اجملتمع الدميقراطي  تدابري ضرورية  القانون،الشكلية أو شروط أو قيود أو جزاءات يقررها 

 من امليثاق اإلفريقـي  ) 09(املادة أما ،و.... أو محاية مسعة أو حقوق اآلخرين... لسالمة الدولة أو أراضيها 
أي ( فترجع اللجنة فيـه  ،فتشري إىل أن البث يف القيود املسموح للحكومات فرضها على حرية الرأي والتعبري

إىل الوثائق الدولية وهذه ال تسمح إال بالقيود الالزمة حلماية حقوق اآلخرين ) اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان
  ...3أو مسعتهم

شكل أحد التحديات الرئيسة اليت تفرض على ممارسة ي وهبذا يتبني أن احترام حقوق اآلخرين وحرياهتم 
 4على فكرة أنه ال ميكن النظر إىل الفرد وحقوقه يف عزلة عن الغـري اإلنسان حلقه يف التعبري عن الرأي، وتقوم 

فحماية حقوق اآلخرين ومسعتهم ممكنة بواسطة تقييد اآلراء اليت يكون الشخص قد اطلـع عليهـا بسـب    
وكذلك طرق حق التـأليف   امتيازات معنية أو بسبب عالقته املهنية أو بسبب املصاهرة  أو أي عالقة أخرى،

 العموميني أو الشخصيات العامة أو اهلامة، يف محاية مسعتهم من جراء التجاوزات اليت قد تنتج وحق املوظفني
استنادا إىل حقوقه اخلاصة، إذ ال  أثناء ممارسة احلق يف الرأي والتعبري،لذا ال جيوز أن يربر انتهاك حقوق الغري 

                                                            
  . 224ص ، 2002 ،دار هومة  :راجلزائ ، احملتويات واآلليات ؛حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدولية  ،عبد العزيز قادري  -  1
  . 169ص  ،2004 ،دار هومة : اجلزائر ، محاية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والقانون الداخلي ،نورة  حيياوي  بن علي   -  2
  . 15ص  ، 1994،والثقافة والعلوممطبعة املنظمة العربية للتربية : تونس  ، حق االتصال وارتباطه مبفهوم احلرية والدميقراطية،راسم حممد اجلمال  -  3

  . 176ص  ، مرجع سبق ذكره ،نورة حيياوي  بن علي  4 ‐ 
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أو إفشاء األسرار أو اإلعانات والـدعايات  يؤهل احلق يف الرأي والتعبري التعرض إىل الغري بالسب أو القذف 
  .الكاذبة، اليت متس حبريات الغري وأمنهم ومسعتهم

  ضابط محاية النظام العام واآلداب العامة والصحة العامة -
يف البداية جيب ضبط املصطلحات وتبيني كيف أهنا تعترب ضوابط حلرية الرأي والتعبري وسيكون ذلك   

  : على التوايل
إن النظام العام فكرة مرنة، يصعب وضع حتديد دقيق هلا، وهـي تعـرب     :مالنظام العا •

بصفة عامة عن األسس االقتصادية واالجتماعية واألخالقية اليت يقوم عليها نظام اجملتمـع،  
وتكمن صعوبة حتديد هذا املصطلح حتديدا دقيقا يف كونه فكرة تتغري وفقا للزمان واملكان، 

 ،1عة تشريعاهتا الداخلية وعاداهتا وتقاليدها وأعرافها وأسسـها ووفقا لطبيعة كل دولة وطبي
ففي حني جند أن بعض األمور يف بلد ما جائزة ومباحة جندها يف بلد آخر من املمنوعـات  
واحملرمات فتعدد الزوجات مثال أمر جائز يف البلدان اإلسالمية، لكنه عكس ذلك يف البلدان 

 .حمل اختالف وفق النظام العام لكل بلد الغربية وغريها من األمور اليت تبقى
عموما فمفهوم النظام العام كما ورد يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وقد سـبق  و      

ذكر املادة اليت تنص على ذلك ؛يقصد به جمموعة القواعد اليت تؤمن السري العادي للمجتمع أو اليت تشـكل  
  .تمع، فاحترام حقوق اإلنسان جزء من النظام العاماألسس اليت يقوم عليها اجمل

اليت هتدف إىل حفظ كيان اجملتمع وهـي    يقصد هبا األسس األخالقية:   اآلداب العامة •
جزء من النظام العام، إذ متثل اجلانب األخالقي منه، بغض النظر عـن عنصـر الـدين أو    

لك فكرة يصعب حتديدها ،ألهنا األعراف والتقاليد، ويبدو أن فكرة اآلداب العامة  هي كذ
تعرب عن احلد األدىن من العادات والتقاليد األخالقية  الالزم مراعاهتا يف اجملتمع، ويرجـع يف  

  2.حتديدها إىل االجتاهات األخالقية الناشئة عن النظرة العامة للوجود السائد يف اجملتمع
 19لرأي والتعبري يف املادة جاء ذكر الصحة العامة كقيد من قيود حرية ا:  الصحة العامة •

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وعليه فهي كذلك يف حالة ما إذا كانت 
هتدد صحة السكان واألفراد،وتساعد على انتشار األمراض أو تروج هلا، مع أخذ التعـاليم  

  3.والقواعد الصحية العاملية بعني االعتبار
أن هناك العديد من املواد اليت ) ضابط احترام حقوق اآلخرين، وحرياهتم(الحظنا يف العنصر السابق 

نصت على ضوابط حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية، وهي نفسها املواد اليت نصت أيضا على ضـابط  

                                                            
  .91ص  ،1999 ،منشأة املعارف : اإلسكندرية  ، النظرية العامة للقانون ،مسري تناغو -  1
  .67ص مرجع سبق ذكره، ،هجرية دنوين  -  2
  . 56ص،)1984( ،40العدد :الكويت،جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية،"لعهد  الدويل ودساتري دول اخلليجالنصوص املقيدة حلقوق اإلنسان يف ا"،بدرية العوضي -  3
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املـادة   احترام النظام العام واآلداب العامة والصحة العامة، لذا سيقتصر البحث هنا على اإلشارة فقط إىل رقم
  .والشطر اخلاص هبذه الضوابط وذلك تفاديا للتكرار، رغم أن طبيعة الدراسة تقتضي ذلك

فاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وضع من بني القيود الواردة حرية الرأي والتعبري حتقيق املقتضـيات  
أنه مل يفصل فيها وترك للـدول   رغم )19(العادلة املتمثلة يف النظام العام، املصلحة العامة، األخالق، يف مادته 

تقرير ذلك وفق مقتضياهتا وخصوصياهتا، لكن إذا وضعت الدولة قيودها حلماية النظام العام واألخالق، فإنـه  
،وكذلك جند 1جيب أن يكون هذا النظام العام أو األخالق العامة هي تلك املقررة واملعروفة يف جمتمع دميقراطي

قوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل للحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة   العهد الدويل اخلاص باحل من كل
قد نصا على هذه القيود يف مواد متفرقة، وكذلك الشيء نفسه بالنسبة لالتفاقيتني األوربية واألمريكية  الثقافية

عام واآلداب العامـة  ،فقد نصتا على القيود الواردة على حرية الرأي والتعبري؛ ومنها النظام ال 2حلقوق اإلنسان
واخلـاص بقضـية     07/1983/ 04:ولقد بني قرار اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان بتـاريخ   والصحة العامة،

)RC.Royaumeuni ( محاية الصحة اليت نصت عليها الفقرة الثانية من)من االتفاقية األوربية واليت جتيـز  ) 10م
 18وتتعلق هذه القضية بشكوى املدعي ضد حكم بالسجن ملـدة  د حرية التعبري اليت حتميها هاته املادة ،يتقي

بسبب مساعدته ألحد املواطنني على االنتحار عن طريق املعلومـات   ه احملاكم الربيطانية يف حقهتشهرا، أصدر
ت واألفكار اليت نقلها إليه ،ومل تقبل اللجنة األوربية بدعاء املشتكي بانتهاك هذه احملكمة حلقه يف التعبري ،وقض

  3.لصاحل انتهاك الصحة العامة ومنع اجلرمية
وعليه ميكن القول بأن جل املواثيق الدولية نصت على أن احترام النظام العام واآلداب العامة والصحة 

  .القيود الواردة على حرية الرأي والتعبري منالعامة 
  .شروط تقييد احلق يف حرية الرأي والتعبري ونطاقها -ب

مـن  ) 29(رأي والتعبري تترتب عنها واجبات ومسؤوليات وفق ما جاء يف املـادة  إن ممارسة حرية ال  
، وباقي )19(ووفق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف مادته  ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

مـن   ة؛وكلها أكدت ضرورة وضع قيود يف حدود الضـرور  - اليت سبق ذكرها  -املواثيق الدولية األخرى 
أجل احترام حقوق اآلخرين، أو حلماية األمن القومي أو النظام العامة أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، إال 

أن  -وسنأيت على ذكرها بالتفصـيل   -: أنه لتقييد هذه احلرية جيب مراعاة مجلة من الشروط واليت من بينها
د ضرورية، أن تكون القيـود مقبولـة يف جمتمـع    تكون القيود واضحة حمددة بنص القانون، أن تكون القيو

  .دميقراطي

                                                            
  . 169ص  ،مرجع سبق ذكره ،نورة حيياوي   بن علي  -   1
2 -  la revue égyptienne droitMofid chihab ,(( la charte africaine droits de l home Et des peuples)) , 

internationale , vol 41 , 1985 ,p 155. 
  04العدد ،إصدارات املعهد العريب حلقوق اإلنسان : القاهرة ، االنسان اجمللة العربية حلقوق، "حرية الرأي والتعبري يف االتفاقيتني األوربية واألمريكية"،حممد أمني امليداين  -  3
  . 90ص  ،)1999(
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  : أن تكون القيود حمددة بنص القانون -1
أي فرد يف ممارسة حقوقه وحرياته إال للقيود  عفإنه ال خيض لكي ال تقتل احلرية باسم حريات أخرى ،

لذا فإنه مـن الطبيعـي أن    ين ،باحة يف نظر الرجل السياسي أو القانواالاليت يقرها القانون، فاحلرية ال تعين  
و لكن جيب أن يتم ذلك يف إطار املبادئ املتعارف عليهـا عامليـا    ، تتدخل الدولة لتحديد القيود هلذه احلرية

جيب على السلطة التشريعية أن تصـدر  ما ،ك1ووفق نصوص قانونية واضحة  ال تتعارض واألعراف الدولية
عدم التحديد، وكل غموض يف النص من شأنه أن يـؤدي إىل  بعيدة عن الغموض و تشريعات واضحة حمددة،

  التحكم القضائي اخلطري، وعليه جيب على املشرع أن يعرف اجلرائم و القيود  يف عبارات واضـحة وحمـددة  
بطريقة كافية، وذلك الستبعاد التحكم وغموض النصوص القانونية العقابية؛مبعين انفالهتا من ضـوابطها ممـا   

الهتا، فال تكون األفعال اليت منعها املشرع أو طلبها حمددة بصورة يقينية ،بل شركا يلقيـه  يسمح بتعدد تأوي
،ومينع االستخدام غري املشروع 2أو إخفائها  من يقعون حتتها أو خيطئون مواقعها باتساعها املشرع  مترصدا  

أكيد على توفري الضمانات املناسبة للقواعد القانونية املقيدة للحقوق واحلريات، أو إساءة  تطبيقها، ويصبح الت
والفعالة يف القانون ذاته يف غاية األمهية إلضفاء املشروعية على القواعد القانونية اليت تقرر تلك القيـود،فليس  
من املعقول وال من املنطقي أن نوقع عقوبات ونضع قيودا على احلريات من أجل عدم خمالفة ضوابط مل يـتم  

ذه القيود اليت كان يقصد هبا محاية احلقوق واحلريات إىل إجراءات تعسفية  ردعيـة  حتديدها ، فهنا تتحول ه
  . مانعة ملمارسة احلريات،فال عقوبة إال بنص القانون

  :أن تكون القيود ضرورية  -2
ليس يف اإلعالن نص جيوز تأويلـه  (من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، على أنه ) 30(أكدت املادة         
نه خيول لدولة أو مجاعة أو فرد أي حق يف القيام بنشاط أو تأدية عمـل يهـدف إىل هـدم احلقـوق     على أ

،كما نصت االتفاقية األوربية  حلقوق اإلنسان على أنه ميكن تقيد حريـة الـرأي    3)واحلريات الواردة فيه 
قدة،أو بسبب حفظ األمن والتعبري ألسباب ضرورية،وحددها يف الدفاع واألمن اخلارجي للدول األطراف املتعا

وضمان سلطة اهليئة القضائية ونزاهتـها،ومن  ، ومنع اجلرمية ومحاية الصحة واألخالق ومحاية حقوق اآلخرين 
دفاع ،التقييدات الـيت تعاقـب علـى    الاألسباب الضرورية اليت قبلت هبا هيئات االتفاقية األوربية واملتعلقة ب

متنع الدعوة إىل العنف واإلرهاب ،كما يبني ذلك قرار اللجنة األوربية التطاول على اجليش ،أو التقييدات اليت 
قصد منـع   04/07/1983: وذلك حلفظ األمن ، وقرارها الصادر بتاريخ14/12/1972 :حلقوق اإلنسان بتاريخ

ا،كما دات اليت منعت نشر املعلومات اليت تدافع عن مصاحل احملطات اإلذاعية غري املرخصة هبياجلرمية ، أو التقي
حرية الـرأي   دومسحت االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان بتقيي، 04/12/1978:يف قرار اللجنة األوربية بتاريخ

  .والتعبري هبدف محاية الصحة واألخالق أيضا
                                                            

  . 56ص  ، ذكرهمرجع سبق  ،حممد أمني امليداين  1 ‐ 
  . 88ص  ، 2002،دار الشروق : القاهرة  ؛ 2ط  ، القانون اجلنائي الدستوري ،امحد فتحي سرور  -  2
  . 224ص  مرجع سبق ذكره، ،عبد العزيز قادري  -  3
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فهي ضرورة احترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم  ومحاية  أما األسباب الضرورية يف االتفاقية األمريكية 
النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة ، فقد أوضحت احملكمة األمريكية حلقـوق  األمن القومي أو 

اإلنسان أنه على الدولة أن تربر وجود مصلحة ضرورية ،حىت جيوز هلا تقيد حرية الرأي والتعبري، وأن هـذا  
  .1جيب أن يتم هبدف حتقيق املتطلبات املشروعة اليت جتيزه دالتقيي
إذن أن األسباب اليت تسمح بتقيد حرية الرأي والتعبري يف االتفاقيتني األوربية واألمريكيـة   ويتضح لنا      

حلقوق اإلنسان متشاهبة، و لكن يضاف إليها  زيادة يف االتفاقية األوربية وهي منع اجلرميـة ومنـع إفشـاء    
املقيدة حلق حريـة الـرأي   املعلومات السرية ،أو ضمان السلطة القضائية أو نزاهتها ،لذا وجب على الدولة 

الفقرة الثالثة  )19(الذي جلأ إليه ضروري لتأمني األهداف املذكورة يف املادة  أن تربر بأن ذلك التقييد والتعبري
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،أي ضرورية للحفاظ على األمن العـام والنظـام العـام    

القواعد اليت تعرف نطاق حرية الرأي والتعبري ،واليت تضع قيودا معينة على  واآلداب العامة، وذلك ألن تناول
والشروط اليت تؤثر فعليا على ممارسته هي اليت تكشف عن مدى احترام الدولة هلذا احلـق ،ألن  ، هذا احلق 

  .التفاعل بني مبدأ حرية الرأي والتعبري وهذه القيود هو الذي يوضح النطاق الفعلي حلرية الفرد
  
  :أن تكون القيود مقبولة يف جمتمع دميقراطي - 3

خيضع الفرد يف ممارسـة حقوقـه   ً :مايلي  )2(فقرة  )29(جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املادة      
وحرياته  لتلك القيود الـيت يقرهـا القـانون فقـط لضـمان االعتـراف حبقـوق الغـري وحريـاهتم               

إذن فـال  2"يف جمتمع دميقراطي واألخالق لتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام  واملصلحة العامةواحترامها،و
له فقط أن يقرر بعض القيود املعترف هبا يف اجملتمـع  زجيوز لقانون دولة ما أن يقرر ما يشاء من قيود ،إمنا جيو

 اإلنسان قمن االتفاقية األوربية حلقو )10(ة الدميقراطي كما أشارت إليه املاد ع،واملقصود باجملتم 3الدميقراطي
هذا احلق حرية اعتناق اآلراء واستقاء األنبـاء   للكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري ويشم:"يف نصها 

كانت ،وذلك دون أي تدخل من السـلطات،ودون تقيـد باحلـدود    واألفكار وتلقيها وأذاعتها بأية وسيلة
   ".اجلغرافية
احلريات ملا تتضمنه من واجبات وتبعا لبعض إجراءات شكلية أو شروط أو قيود جيوز إخضاع هذه و

تدابري ضـرورية لسـالمة الدولـة أو     –مما يعترب يف جمتمع دميقراطي  –أو جزاءات يقررها القانون، وتكون 
اية مسعة أو أراضيها أو لألمن العام أو للمحافظة على النظام أو منع اجلرائم أو محاية الصحة أو األخالق أو مح

،هو جمتمـع الـدول    4" حقوق اآلخرين أو منع إذاعة األنباء السرية أو ضمان سلطة اهليئة القضائية ونزاهتها
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حتقيق احتاد وثيـق   :ًمن املادة األوىل من امليثاق إىل -أ-األعضاء يف جملس أوربا الذي يهدف حسب الفقرة 
 تشكل تراثهم املشـترك وتيسـر تقـدمهم االقتصـادي      بني أعضائه،حلماية وتشجيع األفكار واملبادئ  اليت

بأن املقصود من حرية الرأي والتعبري اليت تعد مـن    االجتماعي،ولقد بينت احملكمة األوربية حلقوق اإلنسانو
دعائم اجملتمع الدميقراطي؛ هي حرية املعلومات واألفكار اليت تلقى عادة قبوال أو موافقة يف دول هذا اجملتمع أو 

راده، ألن التعددية والتسامح واالنفتاح هي من مظاهر هذا اجملتمع،ولكن أهم ما ركزت عليه احلكمـة  من أف
وتعين بأنه يعود للدول األعضـاء يف   ،)هامش التقدير( :األوربية هو نظرية السلطة التقديرية أو ما يسمى بـ

اليت حتد من احلقوق واحلريـات    تدايي،مما يسمح هلا باختاذ اإلجراءات أو التق االتفاقية تقدير ما هو ضروري
واليت نصت عليها االتفاقية، ومنها حرية الرأي والتعبري، وأوضحت بأن السلطة التقديرية ختتلـف بـاختالف   

) السلطة التقديرية(الظروف، أو احلاجات أو األوضاع يف الدول األعضاء واألهم من ذلك هو ارتباط التقدير 
اليت تفرض   تدايكما أن هيئات االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان تعرضت للتقي 1باحترام اجملتمع الدميقراطي

وجاء ،من هذه االتفاقية )13(على حرية الرأي والتعبري،واليت نصت عليها املادة  -حلماية اجملتمع الدميقراطي  -
  :فيها

ن خمتلف أنواع املعلومـات  لكل إنسان احلق يف حرية الفكر والتعبري ، ويشمل احلق حريته يف البحث ع -1 
واألفكار، وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار للحدود ،سواء شفاها أو طباعة أو يف قالـب فـين أو أي   

  .وسيلة خيتارها
ال جيوز أن ختضع ممارسة احلق املنصوص عليه يف الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل ميكن أن تكون موضوعا -2 

  :حيددها القانون صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمانلفرض مسؤولية الحقة 
  .احترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم -أ
  .محاية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة -ب
ال جيوز تقييد حق التعبري بأساليب أو وسائل غري مباشرة ،كالتعسف يف استعمال اإلشراف احلكومي أو  -3 

رمسي على ورق الصحف ،أو تردد موجات اإلرسال اإلذاعية أو التلفزيونيـة أو اآلالت أو األجهـزة   غري ال
  . املستعملة، يف نشر املعلومات أو بأية وسيلة أخرى، من شأهنا أن تعرقل نقل األفكار واآلراء وتداوهلا ونشرها

ة لرقابة مسـبقة يـنص عليهـا    السابقة ميكن إخضاع وسائل التسلي )2(على الرغم من أحكام الفقرة  -4 
  .القانون،ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم احلصول عليها من أجل احلماية األخالقية لألطفال واملراهقني 

إن أية دعاية للحرب وأية دعوة للكراهية القومية أو الدينية،واللذين يشكالن حتريضا على العنف املخالف  -5 
ابه،ضد أي شخص أو جمموعة أشخاص مهما كـان سـببه،مبا يف   للقانون، أو أي عمل غري قانوين آخر ومش

  2.ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو األصل القومي تعترب جرائم يعاقب عليها القانون
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ويف حتديد معايري اجملتمع الدميقراطي حيدد األستاذ عبد اهللا خليل ذلك يف ثالثة نقاط لتقيـيم درجـة     
  : يف أي جمتمعالدميقراطية السائدة 

  .مدى إسهام اجملموعات اليت تكون اجملتمع يف صناعة القرار -
 .مدى إخضاع القرارات اليت تتخذها السلطات العامة للرقابة الشعبية  -
  1.مدى تدخل املواطن يف إدارة شؤون الدولة؛ مبعىن درايته بأن يكون من احلكام واحملكومني يف وقت واحد -

 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  )25(األحكام الواردة يف املادة  ومن املمكن أن نتخذ من
واحدا من املعايري لتقومي الدميقراطية يف اجملتمع ، وهي تنص على أن يكون لكل مواطن  دون أي وجه مـن  

دون قيـود غـري    من احلقوق التالية ، اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع هبـا   )02(التمييز املذكور يف املادة 
  :معقولة

  .إما مباشرة أو بواسطة ممثلني عنه خيتارهم حبرية ،أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة -
  .جترى دوريا باالقتراع العام، وعلى قدم املساواة بني الناخبني أن ينتخب وينتخب يف انتخابات نزيهة، -
 .لوظائف العامة يف بلدهأن تتاح له على قدم املساواة عموما مع سواه فرصة تقلد ا -

وكنتيجة هلذا الشرط فإن أي فرصة ألي قيد على حرية الرأي والتعبري حتت أي ذريعة كانت يعد غري 
  .مقبول

  .تنطاق التحديدات واملتقيدا -ج
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، على أنه ليس يف اإلعالن نص جيوز تأويله  )30(لقد نصت املادة   

طاء احلق للدولة أو اجلماعة أو الفرد يف القيام بنشاط يهدف إىل هدم احلقوق واحلريات الواردة أو حتويله، إلع
من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة     )05م(،كما مت التأكد على مضمون النص السابق يف املواد 2فيه

ية والثقافية، وقد جاء فيهما من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماع )05م(والسياسية، وكذا 
  : ما يلي

على حنو انطوائه على حق ألي دولة أو مجاعة أو شخص مبباشرة   ليس يف هذا العهد أي حكم جيوز تأويله -
، أو القيام بأي عمل يهدف إىل إهدار أي من احلقوق أو احلريات املعترف هبا يف هذا العهد، أو إىل  أي نشاط

  .لك املنصوص عليها فيهفرض قيود عليها أوسع من ت
املعترف هبا أو النافـذة يف أي  ،أي تضييق على حق من حقوق اإلنسان األساسية ال يقبل فرض أي قيد أو -

اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعترف هبا أو كون اعترافه هلا أو بلد،تطبيقا لقوانني 
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قوق اليت حيميها اإلعالن العـاملي والـيت يؤكـدها العهـدان     أضيق، وتستهدف النصوص السابقة تأمني احل
  1.الدوليان
إن نطاق وأهداف هذه النصوص إمنا هو العمل على أال يتم التضييق، وحتديد هذه احلقوق املأمونة إال   

حىت ال يترتب عن ذلك إلغاء هذه احلقوق، كما جيـب أن تفسـر   ،بالقدر الذي يكون التحديد فيه ضروريا 
  : بكل دقة، على ضوء هذا اهلدف وعلى ذلكالنصوص 

ات  والتقييدات،حىت ال يترتب عليها أي نتائج مع مقاصد األمم املتحدة دينبغي أن تصاغ بوضوح التحدي -
  .والعهدين الدوليني حلقوق اإلنسان وغريها من املواثيق األخرى

بل إهنا متس أيضـا سـلطة    ، سبإن هذه التحديدات والتقييدات ال ختل مبمارسة الفرد لبعض حقوقه فح -
 .الدولة يف تقييد حقوق اإلنسان تعسفيا

إن الغرض من هذه النصوص هو محاية احلقوق املبينة يف اإلعالن العاملي والعهـدين عـن طريـق محايـة      -
 .املؤسسات الدميقراطية يف تأدية وظيفتها حبرية

لقواعد العامة الواجب مراعاهتـا  ويف سعي دويل حديث لتحديد مربرات ومفهوم النصوص املقيدة وا
  : لتغيري تلك النصوص،نص العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على أربعة عشر مربرا على النحو التايل

  .عدم السماح ألي قيود أو تطبيقات على احلقوق أكد عليها العهد الدويل اليت مشلتها نصوص العهد ذاهتا -
قيود املشار إليها يف العهد الدويل بصورة ال تتالءم  مع مضـمون تلـك   جيب أن ال يفسر  جمال تطبيق ال -

  .احلقوق
 .جيب أن نعطي مجيع النصوص املقيدة تفسريا ضيقا ولصاحل احلقوق املذكورة -
 .تفسري النصوص املقيدة للحقوق يف إطار مضمون ذلك احلق املعين  -
د الدويل بواسطة القانون،وأن تكون متفقـة مـع   ذكر مجيع النصوص املقيدة للحقوق املعترف هبا يف العه -

 .أهداف وأغراض األمم املتحدة
 .جيب أال يطبق القيد املشار إليه يف العهد الدويل لغري الغرض الذي حتدد من أجله -
 .ال جيب أن يطبق القيد يف شكل تعسفي   -
 .قهجيب أن يكون القيد الذي تقرر قابال للمفاوضة والتعويض عند إساءة تطبي -
 .من املادة الثانية" أ"د احلق املعترف به يف العهد الدويل بصورة تتعارض مع الفقرة يال جيوز تقي -
  .بأن يكون التقييد"أن يكون القيد ضروريا يف العهد الدويل "يقصد بعبارة  -
  .د العهد الدويل اواملعترف به مبقتضى إحدى مو، دقد استند على إحدى األسس املربرة للتقيي-أ
   .قد كان نتيجة حاجة اجتماعية أو ضرورة عامة -ب
  .طبقا لغرض مشروع  -ج
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غري تلك املطلوبة لتحقيق الغرض الذي مـن   على الدولة عند تطبيق القيود عدم استعمال الوسائل املقيدة، -
  .1أجله طبقت القيود

  .عهد الدويليقع على الدولة عبء إثبات مربرات القيود على احلقوق املنصوص عليها يف ال   -
شـيه  مـع   مامن العهد الدويل ، اليت تتطلب أن تكون القيود مت )12(الشروط املنصوص عليها يف املادة    -

  .احلقوق  األخرى املعترف هبا يف العهد الدويل 
بشكل يقيد من ممارسة حقوق اإلنسان األخرى الـيت  ،جيب أن ال تفسر النصوص املقيدة يف العهد الدويل  -

  .احلماية أكرب مبوجب االلتزامات الدولية األخرى امللزمة للدولة تقرر هلا 
اإلشارة هنا إىل التنويه بالتوصيات الصادرة عن مؤمتر قضايا تعليم ونشـر ثقافـة حقـوق     روجتد            

ريب الدويل الثاين حلركة حقوق اإلنسان يف العامل الع رأعمال للقرن احلادي والعشرون، املؤمت لاإلنسان، جدو
واليت كان من أمهها إزالة كافة القيود على حرية الرأي والتعبري،والتجمع واحلريات األكادميية ،مبا يتسق مـع  
مبادئ حقوق اإلنسان املعترف هبا عامليا ،وإزالة القيود أمام حق امتالك وإدارة وسائل اإلعـالم املسـموع   

  .واملقروء

                                                            
  . 53ص  مرجع سبق ذكره،  ،إبراهيم بن حليمة  -  1



42 
 

  .ت التحول الدميقراطيحرية الرأي والتعبري وحركيا: املبحث الثاين 
  

يف حياة األمم والشعوب،وعلى سلم التطور التارخيي للبشرية،مثة حمطات رئيسة لتحوالت عميقة 
أصابت صريورة هذه الشعوب حنو تطورها وتقدمها،بالرغم من التباين واالختالف بينها يف الزمان 

ا املعاصر مرحلة جديدة تتسم بالتناقض بني واملكان،ويف طبيعة التحول ذاته،إذ شهدت الفترة احلالية من تارخين
مساراهتا املتعددة،على الرغم من املخاض الصعب واملتناقض هذا  يبدو أن صوت احلرية والدميقراطية أضحى 
طاغيا على غريه من امليادين األخرى ،لذا جيب وضع جمموعة األفكار والتصورات حول  قضية حركيات 

مام،حبيث تشكل يف منطلقها سبيال إلعادة تأسيس املفاهيم يف ظل العوملة التحول الدميقراطي يف مركز االهت
اليت تعيد إنتاج أدواهتا ومفاعيلها بصور جديدة،من هذا املنطلق جند أن لكل دولة نسختها من التحول 
 هذا،ولكل جمتمع عناصر الدفع اليت أدت إىل أو أعاقت ذلك التحول،وهذا التفاعل بني العناصر املختلفة هو

  .الذي شكل لكل نظام نسخته النهائية
وبناء على  ما تقدم فقد ظل االرتباط قائما بني حركيات التحول الدميقراطي وبني احلرية، فبالعودة 

الدولية واإلقليمية نصت  تاإلنسان وحرياته األساسية، جند أن كل االتفاقيا قإىل بعض املفاصل التارخيية حلقو
هي القاعدة يف كل تنظيم دميقراطي،من منطلق أن احلرية يف معناها العام هي  على  أن حرية الرأي والتعبري

اخلالص من القيود والعبودية والرق والظلم واالستبداد،ومنح الفرد القدرة على االختيار،وأن يفعل الفرد ما 
تبطت باحلرية ،لذلك تكون الدميقراطية إذن هي الشكل األساسي الوحيد املالئم للحرية،ومن هنا فقد ار1يشاء

برباط ال انفصام فيه،فاحلرية ال ميكن أن تتحقق إال يف ظل النظام الدميقراطي،حبث ميكن القول بأنه ال حرية 
،ومن مظاهر احلرية السياسية اليت أشار إليها املفكرون السياسيون 2دون دميقراطية وال دميقراطية دون حرية

  .تعبريواليت ربطوها بالدميقراطية هي حرية الرأي وال
وغاية ما يرمي إليه هذا املبحث هو طرح فكرة العالقة بني حرية الرأي والتعبري وحركيات التحول 
الدميقراطي،وبتعبري آخر؛هل تساهم حرية الرأي والتعبري يف حتقيق خطوات متقدمة يف عملية التحول 

  الدميقراطي ؟
واليت ال تدخل يف نطاق ( ميقراطية قبل اإلجابة عن هذا السؤال جيب أوال التفرقة بني أدبيات الد

وأدبيات التحول الدميقراطي،ومنهج كل منهما وجمال اهتماماته،فمن اخلطأ املنهجي اعتبار العوامل ) دراستنا
اليت تدعم استمرار الدميقراطية هي نفسها اليت تؤدي إىل التحول الدميقراطي،ألن البحث يف الدميقراطية هو 
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إىل االستقرار واالستمرارية لنظام دميقراطي،يف حني أن دراسة التحول الدميقراطي حبث يف العوامل اليت تؤدي 
  .1تتطلب منهجا حركيا يركز على عناصر التغيري واالنتقال من مرحلة إىل أخرى وليس على عناصر الثبات

وعليه فان احلديث عن العالقة بني التحول الدميقراطي وحرية الرأي والتعبري يطرح تساؤالت 
ما هو دور حرية الرأي والتعبري  يف حركيات التحول الدميقراطي ؟ :دة؛نظرا لعدم وضوح العالقة بينهما عدي

وهل ممارسة هذا احلق يؤدي بالضرورة إىل التحول الدميقراطي؟أم ميكن أن يؤدي إىل استمرار نظام استبدادي؟ 
ن أن يتم التحول الدميقراطي دون التمتع هل معيار التحول الدميقراطي هو ممارسة حرية التعبري الرأي؟هل ميك

حبق التعبري الرأي ؟ أدبيات حرية الرأي والتعبري و التحول الدميقراطي ال تقدم إجابات حامسة هلذه األسئلة،بل 
نلمس أحيانا العديد من اآلراء املتضاربة،حيث أن حاالت التحول الدميقراطي ظهرت يف ظل أحوال وظروف 

  .                     يد من الدولوبيئات خمتلفة يف العد
ويف إطار اإلجابة عن هذه التساؤالت املطروحة علينا يف البداية أن نسلم بأن حرية الرأي والتعبري        

هي روح الفكر الدميقراطي؛ألهنا صوت ما جيول خبواطر الشعب  -كما يرى البعض من املفكرين-
ا حق التعبري فهو ما يفصح عن الرأي الكامن يف النفس،فهو وطبقاته،فحق الرأي هو ما يكمن يف النفس،أم

الذي يكتشف حقيقة اجملتمع ويعطي السلطة العامة دائما صورة صادقة عن رغباته وما حيتاج إليه من 
،وحرية الرأي والتعبري وسيلة أساسية من أجل تقدم اجملتمع،وال نستطيع أن ننكر أن التطور والتقدم  2خدمات

هذه احلرية،وأن تنمية اجملتمع لن حتدث  بدون رقابة فعلية ومباشرة من جانب أصحاب مها أحد مثار 
الرأي،لتشجيع اجلمهور على الوعي وإدراك مدى ضخامة مسؤولياته احلاضرة واملستقبلية،كما أن تلك احلرية 

و عدم هي السياج احلامي لكافة احلقوق واحلريات،فضال عن كوهنا مؤشر عن وجود حركية دميقراطية أ
وجودها،ألن توافر احلرية يف وسائل التعبري والنشر املختلفة ضرورة حياة ووجود،ألن سلطات الدولة على 
تنوعها وتشعبها جتد نفسها يف كافة أفعاهلا أمام رأي عام واع ومستنري،نتيجة حلرية النقد والتعبري واملكاشفة 

  .3"حاجملتمع املفتو"واملسائلة السائدة،حيث ينشأ ما يسمى بـ
إن االرتباط الوثيق بني حرية الرأي والتعبري والتحول الدميقراطي جيعل التعددية السياسية والفكرية       

مستحيلة دون إطالق تلك احلرية، اليت تعترب من مكونات النظام الدميقراطي، ومن خالل ذلك وحده ميكن 
، من خالل املشاركة يف اختاذ القرارات عن التعبري عن اإلرادة احلرة للمواطن وعن اإلرادة العامة للمجتمع

طريق االنتخابات،فتحقيق حالة التعددية مرهون بإطالق حرية التعبري،وبالتايل حرية املساجلة واحلوار 
  .واالجتماع وحرية الرأي والرأي اآلخر

                                                            
، 2007مركز البحوث والدراسات السياسية ،:؛القاهرة 1،ط2005-1980التربية املدنية يف مصر وعملية التحول الدميقراطي يف مصرامحد يوسف سعد،وآخرون، - 1
  .22ص

 .69،ص 1987،القاهرة،نشأة املعارف،احلريات العامة يف األنظمة السياسية املعاصرة،كرمي يوسف أمحد كشاكش -2

 .61،ص1985مكتبة االجنلو املصرية،:،القاهرةالوسيط يف تشريعات الصحافةاد عبد احلميد النجار،عم -3
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على  ولقد تناولت العديد من الدراسات واألحباث والنظريات اآلثار السياسية حلرية الرأي والتعبري
عملية التحول الدميقراطي،إال أن هناك اختالفات شديدة بني من تناولوا تلك التأثريات،فمن ناحية هناك جدل 
حمتدم حول التأثريات القوية مقابل التأثريات احملدودة،ومن ناحية أخرى ظل هناك خالف بني الذين يفترضون 

ي تسهم يف حركيات التحول الدميقراطي أم يف وجود تأثريات قوية حول ما إذا كانت حرية التعبري عن الرأ
  .تعزيز األنظمة السلطوية

وسنركز هنا على مجلة ما ظهر حبلول التسعينات من النظريات اليت مل حتسم اجلدل حول الدور 
احملدود أو املتوسط أو القوي،ومن الواضح أن الصراع حول اجتاه وقوة الدور الذي تلعبه حرية الرأي والتعبري 

عض الشبه فيما خيص أسباب ونتائج التحول الدميقراطي ،ففي ظروف معينة ومن زوايا بعينها تبدو حيمل ب
التأثريات قوية،ويف ظل ظروف أخرى قد تبدو ضعيفة،وعندما تكون هذه التأثريات قوية تسهم يف بعض 

اختذمها كل من راندل ،ومها موقفني متناقضني 1احلاالت يف املزيد من الدميقراطية،ويف البعض اآلخر يف حجبها
وجارون،وسيكون من املفيد النظر إىل هذين النموذجني النظريني مبزيد من التفصيل،حيث أهنما ميثالن مراجع 

  .أولية حول ما ميكن لوسائل التعبري بصفة عامة فعله يف عمليات التحول الدميقراطي
عبري وباألخص اإلعالم على عملية تقييمها النظري لتأثري وسائل الت" راندل"تبين املؤلفة األوىل أي

التحول الدميقراطي على مالحظات مستمدة من التحول يف أمريكا الالتينية وإفريقيا على وجه اخلصوص،إال 
أن دور اإلعالم يف التوجه األخري حنو "راندل"أهنا تتضمن أيضا حاالت من أوربا الشرقية وآسيا،وتزعم 

بري،فهي متيز بني ثالث مراحل للدميقراطية،إال أهنا توضح أن احلدود  الدميقراطية مل يقدر حق قدره على حد ك
الفاصلة بني كل مرحلة وأخرى غري واضحة،وأنه ليس ممكنا على الدوام حتديد مىت تنتهي مرحلة بعينها ومىت 

  .تبدأ التالية
ئمة ملناصرة ال تكون حرية الرأي والتعبري يف األنظمة الشمولية أو السلطوية املتشددة يف حالة مال

الدميقراطية،إال أن ذلك ال مينع اإلعالم والصحافة وغريها من وسائل  التعبري عن الرأي من انتقاد النظام،حىت 
وإن كان ذلك يشكل خطرا،وعندما تتراجع شرعية النظام السلطوي ومتنح املزيد من احلريات أو تكتسب 

حلرية الرأي والتعبري،إال أهنا تبقى حتت سيطرة العديد من ويبدأ التغيري السياسي،فإن الوضع يتغري أيضا بالنسبة 
القيود املفروضة من جانب احلكومة؛ على سبيل املثال عن طريق قوانني الصحافة الصارمة وملكية الدولة 
لوسائل اإلعالم،أو عن طريق العقوبات والتهديدات االقتصادية،ويف بعض األحيان التهديدات والعقوبات 

  .2اجلسدية
الرغم من هذه العوائق إال أن تلك احلرية الناشئة الفتية تسعى جاهدة من أجل تأسيس تقاليد على 

نقدية،ومساءلة شرعية النظام املتآكلة،وطرح قيم وأفكار بديلة،كل هذه األنشطة وغريها مهمة من أجل 
                                                            

2‐Randall Vicky, The media and democratization in the third world, in third world quarterly 3 ,1993,P644.  
 ، 2005 ، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان:،القاهرة)جمدي النعيم:ترمجة(،اطية مهدورةالصحفيون والدميقراطية يف التسعينات؛طاقة دميقرقون كورف يورك، - 2
  . 50،51ص
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عملية إحداث تأثريات على املدى الطويل،قد تشكل دعائم مهمة يعول عليها يف مراحل الحقة من 
الدميقراطية،ألن النقد األويل قد حيفز على التحرك حنو انتخابات حرة تعددية نزيهة ويرفع الوعي بالقضايا 
املصريية،ويساعد على تأطري األحداث وتنظيم االحتجاجات الشعبية،اليت تزيد من حدة الضغوط املفروضة 

  .1انتخابات حرة تنافسيةعلى السلطات من أجل املزيد من املرونة السياسية والتحرك حنو 
ومن هنا تبدأ مرحلة أخرى وهي التأسيس خلطاب دميقراطي دائم،واملساعدة على وضع جدول 
أعمال لتطور املشروع الدميقراطي من الناحية العملية،إال أن هذه املرحلة تعد صعبة نوعا ما،وتتجلى صعوبة 

ة،حيث غالبا ما حيصل يف مرحلة التأسيس ميل املهمة تلك خاصة بالنسبة لوسائل التعبري عن الرأي املختلف
السلطات احلاكمة إىل استمالة تلك الوسائل، واعتبار تلك الوسائل مبثابة لسان حال هلا وباألخص اإلعالم 
والصحافة،أو قد تنحرف هذه األخرية وتسيء استخدام احلرية املكتسبة حديثا،إىل التشهري والقذف وترويج 

  .الشائعات ألسباب جتارية
وبإجياز فإن حرية التعبري عن الرأي وبوسائلها املختلفة ميكن أن تلعب دورا إما داعما أو مقيدا 

  .للدميقراطية،إال أن إسهاماهتا توصف باحلامسة يف التحول الدميقراطي
اليت تناولت دور وسائل التعبري يف االجتاه العاملي األخري  Garon Lise"ليز جارون"أما املؤلفة الثانية    

حنو الدميقراطية،حيث جندها أقل تفاؤال من سابقتها،فيما خيص قدرة تلك الوسائل على اإلسهام يف 
إىل  1988الدمقرطة،ويقوم حتليل جارون على مالحظة دور الصحافة اجلزائرية يف التجربة الدميقراطية يف الفترة

  .يا اجلنوبية وأملانيا الشرقية،وكذلك على جتارب دول عربية وبعض دراسات احلالة اإلضافية من كور 1992
إىل طرح أربع استنتاجات مؤقتة حول دور الصحافة يف عملية " جارون"لقد قادت مالحظات       

التحول الدميقراطي،فخالل العملية بأكملها من احلكم السلطوي،وأثناء التحرير إىل الدميقراطية الفعلية،فإن 
ش يساير جمريات األمور،فحىت عندما يتسبب التوتر الصحافة ليست قوة دافعة،ولكنها فاعل سليب وه

يف اجلزائر، وإجبار الدولة على توسيع  1988االجتماعي يف االهنيار املؤقت لسلطة الدولة؛ مثلما حدث سنة 
نطاق احلريات العامة واملشاركة السياسية،فليست الصحافة هي اليت حتدد أو تدفع هذه األحداث،وعلى الرغم 

جملتمع املدين،حتافظ الدولة على قدرهتا على استغالل الصحافة عن طريق الدعم واإليقاف من توسيع سلطة ا
،ففي نظام احلزب الواحد السلطوي 2هذا الوضع باألساس بناء على حالة اجلزائر" جارون"واحملاكمة،وتصف 

هنيار املؤقت ،كانت الصحافة وكيال للنخب احلاكمة وقد عانت من التسريح أو الطرد،حىت بعد اال1988قبل 
مثل "ترغيب"اجلزائري وسائل -حسب حتليل جارون- ،حيث استخدم الرئيس1988لسلطة الدولة يف عام 

توفري املقرات للصحف والتجهيزات وخدمات التوزيع،وكذلك رواتب الصحفيني يف الصحافة املستقلة 
عديد من احملظورات،واتسع حديثا،وتأكيدا على ذلك،فقد تزايد النقد عندما ضعفت سلطة الرئاسة،وسقطت ال

                                                            
3‐ Randall Vicky,OP.cit,p640‐644.  

2‐ Garon Lise. The press and democratic transirion in Arab societies: the Algerian casse,volime 1,col:lyinne rienner publishers, 
1995,p162.    
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فإن مظاهر حرية الرأي والتعبري كانت دائما تابعة ألحداث " جلارون"اخلطاب حول الدميقراطية،إال أنه وفقا 
  . 1سياسية وليست حمددة هلا أبدا

عقود سابقة  غضون يف ظهرت التحول الدميقراطي، حركيات من عددا العربية املنطقة ولقد عرفت 
حراك سياسي  وجود ظل يف دميقراطي، حتول حتقيق اآلمال بإمكانية فيها ارتفعت اليت ةالقصري اللحظة وهي
  احلركات عدد من العربية، حيث ظهر اجملتمعات دمقرطة اجتاه مجيعا يف صبت خارجية، ومتغريات داخلي
  سياسي واقع يف واستراتيجيات حتركها، األساسية بياناهتا تباينت التغيري السياسي، شعار رفعت اليت السياسية
 النسيب للصعود مشتركة لديها أسباب وجتمعت الدميقراطية، احلاجة إىل يف مجيعا اشتركت ولكنها مضطرب،
  .الراهن  الوقت حىت  هبا متر بدأت اليت اخلفوت حلالة مشتركة  كذلك وأسباب
 عن االحتجاج للتعبري من مظاهر محلته وما العربية، الدميقراطي التغيري القصرية حلركات اخلربة حتتاج  
 اقتراحات احلركات وتضع مسرية هذه يف واهلبوط الصعود حالة تستقرئ وقراءة معمقة، حتليل إىل السياسي
     .السياسي التنظيم من الشكل القاعدي هذا لتفعيل

 طرح هبدف العربية، الدميقراطي حركات التغيري واقع من اقترب هذا املبحث املنطلق هذا من
يف  النظر إعادة هو الغرض يكن والتعبري،ومل يف  التنظيم أساليبها ونقد خطاباهتا، وحمتوي البنيويةإشكاالهتا 
 يف ذاته الثقل له الداخلي العامل هل من اخلارج؟ أم الداخل من اإلصالح هل وأشهرها معتادة، ثنائيات

اهلجائية  اخلطابات إنتاج دةإعا الغرض يكن أيضا مل اخلارجي، بالعامل مقارنة إحداث التحول الدميقراطي
العربية،وإمنا كان اهلدف التركيز على طبيعة العالقة بني حرية الرأي والتعبري وعملية التحول الدميقراطي  للنظم

 البناء السياسي أزمة على تركيزا أكثر قضايا إىل العريب، يف احمليط والشائعة اخلطابات العامة متجاوزين يف ذلك
    2.لتعبئة اجلماهرييةوا اخلطايب والتعبري

 العشرين القرن من عقد التسعينيات هناية يف دميقراطية حتوالت شهدت اليت فالدول صاحبة اخلربة
 للدميقراطية األساسية البنية"عليه  نطلق أن ميكن ما تعرف والعشرين، احلادي من القرن األوىل والسنوات

 يوجد الدول هذه ذاهتا، املمارسة السياسية مستوي لىع أو القانوين، -الدستوري املستوي البنائي على سواء"
 على صعيد سواء السلمي، االحتجاجي العمل يف قضائية وخربة حرة وسلطة وانتخابات دساتري دميقراطية هبا

 اتسمت خبيال الدميقراطية أجل من ناضلت اليت النخب السياسية أن عن فضال اإلضرابات، أو التظاهرات
 سياسي وسائل تعبري إنتاج يف التارخيية وخرباته الثقايف، الشعب وموروثه ملكات توظيف من سياسي،مكنها

  3.من فراغ تأيت الدول هذه يف الدميقراطي التحول جيعل عملية مل أمر وهو االستبداد، ضد

                                                            
Garon Lise, OP.cit ,p153.-1  

 .7،ص2007مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،:القاهرة ،، أي مستقبل حلركات التحول الدميقراطي يف العامل العريب؟سامح فوزي - 2
 .10 املرجع نفسه،ص - 3
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لقد ظلت حرية الرأي والتعبري غائمة أي؛ أن اخلطوط احلمراء اليت ال جيب ختطيها مل تكن    
نع املتكرر للصحف وغريها من صور تعدي الدولة غلى حرية التعبري،ومن مث تظل فاعال واضحة،نتيجة امل

هشا،كما ال ميكن تفسري ضعف الصحافة وغياب دورها القيادي بضعفها املايل أو بانتشار األمية،وإمنا 
ي تقيد آليات احلزب الواحد السلطو -"جارون"حسب-بعالقات القوة بني الفاعلني،ويف حالة اجلزائر 

الصحف ووسائل التعبري املختلفة؛ من معارضة وجتمع سلمي وعمل نقايب وتعددية إعالمية،والثقافة النافية 
" جارون"للتدفق احلر للمعلومات وضعف احللفاء الطبيعيني لتلك احلرية؛ من برملان وحماكم وقوانني،وختلص 

  :1إىل
تمع مدين نام وقوي،ومعارضة ذات عندما ال تتمكن وسائل التعبري وخصوصا الصحافة من حشد أي جم •

مصداقية وبرملان شرعي،وقضاء مستقل يدافع عنها ضد انتهاكاهتا من طرف السلطة احلاكمة،فحينها تصبح 
عرضة ألن يكون موقفها ضعيفا وغري ثابت يف التعامل مع النخب احلاكمة،اليت هي فاعل مبقدوره أن يقرر 

 .مصريها

رية الرأي والتعبري ووسائلها املختلفة،ميكن أن تلعب دور احملفز لالنتقال بالرغم من التقييد املفروض على ح
ولكن دون عمد، وحيدث ذلك عندما يكون النظام يف أزمة شديدة، حيث تفضح للعامة ضعفه وارتباكه،ففي 

أكدت التغطية الدقيقة خلطاب سياسي رئاسي مضلل كشف بشكل غري حكيم -وفقا جلارون-اجلزائر   
،وعليه فإن  1988ن انقسامات وفشل النخبة احلاكمة،مما أدى يف هناية املطاف إىل أحداث أكتوبر الشائعات ع

قد متثل بشكل جيد الدور األساسي لوسائل التعبري "جارون:"هذه املسايرة ملسار التاريخ غري املقصودة وفقا لـ
 .2يف عملية التحول الدميقراطي

لذي تلعبه وسائل التعبري وباألخص الصحافة يف حركيات على الرغم من تشكيك جارون يف الدور ا   
فمن  3التحول الدميقراطي،إال أهنا ختلص يف النهاية إىل أنه ميكن أن تعقد أي حماولة لتعزيز املمارسات السلطوية

خالل مقاالت حول انتهاكات حقوق اإلنسان،ومسريات وجتمعات سلمية،وبيانات وعرائض ميكن توسيع 
  .ليت يتمتع هبا املواطن جزئيا،وجعل العودة إىل احلكم السلطوي أكثر صعوبةمحاية احلريات ا

فيما يتعلق بإسهام وسائل التعبري  جارون ليزو  فيسكي راندل من خالل هاتني الدراستني لكل من    
  : املختلفة وباألخص اإلعالم والصحافة يف عملية الدمقرطة يف مراحلها املختلفة، ميكن أن نالحظ مايلي

نادرا ما ) يف مقابل اإلعالم الدويل(القائلة أن اإلعالم احمللي أو األهلي"راندل"يتبع معظم الباحثني فكرة - 1
  .يلعب دورا يف الدفع حنو انفتاح النظام يف مرحلة الشمولية أو السلطوية الصارمة

                                                            
  .53قون كورف يورك ،مرجع سبق ذكره،ص - 1

2‐Garon lise, op.cit p159. 
  .53كورف يورك،مرجع سبق ذكره،ص قون - 3
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حتديد جدوى وسرعة سياسات وممارسات النظام احلاكم هي املتغريات اليت تلعب الدور اهلام واحلاسم يف  - 2
  . 1واجتاه االنتقال حنو مستويات أعلى من حرية الرأي والتعبري

بداية احلصول على بعض احلقوق واحلريات من  -يتفق العديد من املراقبني عامة بالنسبة ملرحلة التحرير - 3
،ومنو بعض اليت تشهد عادة ظهور بعض وسائل التعبري عن الرأي املستقلة -األنظمة الشمولية والتسلطية

الرقابة املباشرة أو غري املباشرة،وعدم الوصول : احلريات،إال أهنا تظل تواجه عددا من املصاعب والعقبات مثل
إىل املصادر الرمسية،وقوانني الصحافة الصارمة،ومصادرة املؤسسات اإلعالمية  والعجز االقتصادي وحاالت 

تلفون حول قدرة حرية الرأي والتعبري على التغلب على هذه الطوارئ املعلنة،والعنف املسلح،إال أن املراقبني خي
  .العقبات،وخيتلفون أيضا يف حتديد أسباب تلك املقدرة أو ذلك العجز

القائلة بأن الصحافة تتبع دائما التيار السياسي،مل تتأكد يف كافة احلاالت فقد وجد " جارون"إن فكرة     
حلة التحرير ميكنها الدفع بفاعلية حنو املزيد من الدمقرطة على باحثون آخرون دالئل على أن الصحافة يف مر

كان لإلعالم : "عن اإلعالم اإلفريقي قائال F.Kasomaخمتلف املستويات،وعلى سبيل املثال كتب ف كاسوما 
  :املستقل يف إفريقيا شرف اإلسهام يف التغيري السياسي بطريقتني

هرها لألسطورة اليت سادت القارة يف وقت من األوقات بأن لقد أدارت الصحافة املستقلة ظ -اإلسهام أول
  ...الرؤساء األفارقة الدكتاتوريني كانوا ال يقهرون، ومن مث ال ميكن انتقادهم

فيتمثل يف حقيقة أن البعض القليل من القراء الذين كانوا أشد الداعمني للصحف املستقلة،كانوا  اإلسهام الثاين
نظام اجلديد،وقد استخدموا الصحف يف الترويج ألفكارهم لالنشقاق والدعوة هم أنفسهم طاحمني سياسيا لل

  .2إىل نظام جديد
ويف روسيا دفع اإلعالم بعد تردد إىل التحول السياسي بشكل صريح،حىت بعد االنقالب الذي قاده       

  .3املفروضة،حافظ اإلعالم بشكل عام على هنجه النقدي،بالرغم من بعض القيود  1991اجليش يف أغسطس 
ميكننا أن خنلص إىل حتديد دور حرية الرأي والتعبري "جارون"و"راندل"واعتمادا على دراسات كل من       

يف حركيات التحول الدميقراطي،فهذه احلرية هلا تأثريات ممكنة يف كافة املراحل وقد حتدث هذه التأثريات عن 
قدير أو قياس ماهية تأثريات وسائل التعبري عن الرأي عمد وغري عمد،قوية أو ضعيفة،إال أنه يستحيل عمليا ت

يف حركيات التحول الدميقراطي،حيث أن الواقع عادة ما يكون شديد التعقيد،فقد يفتقد أصحاب الرأي يف 
األنظمة الشمولية إىل وسائل اإلسهام يف التغيري السياسي،وقد يصبحون جمرد وكالء للسياسات احلكومية،وقد 

ت النقد واملكاشفة عقوبات شديدة،وقد ال يتمكنون من توجيه النقد لفترة طويلة ،إال أن يواجهون يف حاال
  .ذلك ال يعين اإلذعان الكلي يف كل األحوال

                                                            
1‐Garon lise,op .cit,p44.   
2‐Ibid,p109   
3‐Jensen Linda, the press and power in the Russian Federation, In: journal of international Affairs I:97‐123,1993.p101‐103.   
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وتؤثر عالقات القوة بني وسائل التعبري عن الرأي واجلمهور والنخب احلاكمة واجملتمع املدين على جمال         
رهتا على اإلسهام يف املزيد من التحول حنو الدميقراطية، وبقدر الدعم الذي ومساحة حرية الرأي والتعبري،وقد

تتلقاه وسائل التعبري املختلفة،تزداد األدوات الدافعة احملتملة ملراقبة السلطات التنفيذية،وحماربة الفساد 
عزيزها،ولكن وانتهاكات حقوق اإلنسان،ونشر اخلطاب الدميقراطي واالنضمام إىل حركات اجملتمع املدين وت

بدءا مبرحلة التحرير وحماولة التأقلم مع -كما ذكرنا سابقا-كل هذا ال يتحقق دفعة واحدة وإمنا على مراحل
سلوكيات دميقراطية ومسؤولة،مث مرحلة التحول واالنتقال بتعبئة عامة لفرض ضغوط على السلطات وتسريع 

من قبيل ضعف الدعم الشعيب،وتزايد جهود  وترية التحول،وغالبا ما تواجه هذه العملية حتديات جديدة
،إال أن ...األنظمة يف احلد من املساحات املمنوحة هلذه احلرية،كإعالن حاالت الطوارئ والقيود االقتصادية

  .مواجهة هذه التحديات الداخلية واخلارجية على حد السواء يصبح بإمكانه اإلسهام يف تأسيس الدميقراطية
فإن املتتبع ملا شهده العامل يف السنوات األخرية من نشوء العديد من احلركات  وتأكيدا لكل ما سبق     

السياسية املطالبة بالتحول الدميقراطي،تلك احلركات ظهرت يف ظرف استثنائي دويل يدفع يف اجتاه 
با الدمقرطة،ويف خضم االحتجاج والتفاؤل جرى استعادة خربة حركيات االحتجاج املدين الدميقراطي يف أورو

حماولة منهم حتليل " مايكل ماكفول"،و"الري داميون:"الشرقية،وهذا ما انشغل به العديد من الباحثني أمثال
موجة التحول الدميقراطي اليت اجتاحت دوال ذات أنظم حكم استبدادية،وأجهزة أمن قمعية مسيطرة على 

دل واحلراك وأحيانا الصدام وسائل اإلعالم،ومضيقة على مساحات حرية التعبري،لكن من خالل خماض اجل
حدثت ثغرات يف جدار االستبداد واتسعت مبرور الوقت،حيث متتعت املعارضة مبساحة من العمل من خالل 
الدور الذي لعبته حرية التعبري يف التعبئة اجلماهريية،والتنافس السياسي السلمي،والتاريخ يدل على حدوث 

ظمة،منها ما حصل يف تونس ومصر،لكن خربة هذا التحول أيا أشكال خمتلفة للتحول الدميقراطي هلذه األن
كان املسار الذي اختذته يف دول أوربا الشرقية،فإهنا ختتلف عن مثيالهتا يف البلدان العربية،إال أهنا شكلت 
البذور اجلنينية ألية ممارسة سياسية هتدف إىل التغيري،وهي ليست باملهمة السهلة وإمنا هي عملية طويلة 

،تتعلق بتغيري الذهنية،واالجتاهات احلاكمة لنظرة الشخص لذاته وتصوره لدوره يف اجملتمع، مبا حيقق تأييدا األمد
  . 1شعبيا يف صف احلرية والدميقراطية

وبناء على ما تقدم فقد ضل االرتباط قائما بني حرية الرأي والتعبري والتحول الدميقراطي، بل إنه ال ميكن     
قراطي دون ما تقرير هلذه احلرية، وجعلها يف مأمن من كل اعتداء أو تقييد من جانب تصور قيام نظام دمي

السلطة احلاكمة،حبيث ميكن القول بأنه ال حرية دون دميقراطية وال دميقراطية دون حرية الرأي والتعبري،وإذا 
ختلف الوسائل السلمية كانت الدميقراطية تعين احلرية فإهنا تعين بذلك مشاركة الشعب يف ممارسة  السلطة مب

 2من أجل حتقيق تلك احلرية...)االنتخابات،املظاهرات السلمية،التجمعات اإلعتصامات اإلضرابات(املشروعة

                                                            
 .14-10،ص)2008أغسطس (،18،عددالحسلسلة قضايا اإلص،"البحث عن بديل دميقراطي عريب"فوزي سامح، - 1

 .101،ص1993دار النهضة العربية،:،مصراحلقوق واحلريات العامة يف عامل متغريأنور رسالن،- 2
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وما املطالبة واملناداة بسيادة الشعب وضرورة احلد من السلطان املطلق للحاكم،مل يكن ذلك كله إال بقصد 
الضمانات الكفيلة بتمتع األفراد هبا،أي أن الدعوة إىل الدميقراطية  ممارسة حرية الرأي والتعبري وتقريرها وتنظيم

  .1وسيادة الشعب كانت على مر التاريخ مقترنة بالدعوة إىل تقرير حق حرية الرأي والتعبري للفرد
فحرية الرأي والتعبري وما تلعبه من دور يف حركيات التحول الدميقراطي بصرف النظر عن املدى       

يستغرقه هذا التحول، فإهنا تسعى إىل تعميق الوعي الدميقراطي لدى النخبة واجلماهري،الوعي الزمين الذي 
الذي يرسخ لدى الطرفني التسليم بضرورة الدميقراطية كأسلوب للممارسة السياسية، وكفاية هلا والتسليم هبا 

ووعي مثل هذا ينبين يف كخيار أويل وهنائي، مهما استبدت يف اجملتمع السياسي منغصات عدم االستقرار، 
  :احلقيقة على فهم واستيعاب مقومات الوعي الدميقراطي األربعة

وعي املبدأ الدميقراطي الذي ينبغي أن تتفق النخبة واجلماهري على مضمونه العام  :املقوم األول -
وإطاره املرجعي، والثابت واملتغري فيه وآلية جتديده وتطويره، وفق ضوابط تكفل التوازن بني 

  .لطرفني يف صياغة هذا املبدأا
وعي املوقف الدميقراطي الذي يستدعي أن تتحول الدميقراطية إليه، من طور املبدأ  :املقوم الثاين -

إىل طور العمل ومن طور الفكرة إىل طور احلركة، مبا يف ذلك من اإلحاطة بعناصر املوقف ومداه 
  .القاهتم وأهدافهم ومصاحلهم ومستوياته وطبيعة املشاركني فيه، وأمناط تفاعالهتم وع

وعي االنفتاح الدميقراطي الذي يأىب أن تنغلق النخبة واجلماهري على منوذجها  :املقوم الثالث -
واالكتفاء به دون أن تستفيد من اآلخر يف مناذجه أو تنفتح على -أيا كان حمتواه-الدميقراطي

الزمنية واملكانية واحلضارية،وما جتاربه،لتعرف أين يقف منوذجها من هذه النماذج يف سياقاهتا 
هي أوجه النقص فيه وما هي أوجه التمايز؟وكيف ميكن أن تضبط العالقة بني إرادهتا يف انفتاح 

 على اآلخر وبني رغبتها يف مبدأ دميقراطي حيفظ هلا ذاهتا وخصوصياهتا احلضارية؟

بالنخبة أو ألخرى متعلقة  وعي التأزم الدميقراطي الذي قد يطرأ ألسباب متعلقة :املقوم األخري -
باجلماهري،أو لثالثة مرتبطة هبما معا،وقد يتدرج من جمرد اخلالف يف املبدأ الدميقراطي وحوله إىل 

كما (أن يصل إىل حد القطيعة بني الطرفني، وما يتبعهما من معوقات وصدمات ومواجهات
  .سويها لصاحل الدميقراطية إن مل جتد من يديرها وي)حدث يف اجلزائر بعد وقف املسار االنتخايب

إن نشر ثقافة حرية الرأي والتعبري وتعزيزها عن طريق مشاركة سياسية فعالة، وتعزيز االلتزام الشعيب     
النخبوي بالدميقراطية وحتديد البنية السياسية والسلوك السياسي للجميع،بشكل يعظم يف النهاية املشترك العام 

يدعم التماسك الدميقراطي،ويرسخ االعتدال والتخطيط للحركة السياسية فيما بني خمتلف قوى ذلك اجملتمع و

                                                            
 .79،ص2006دار الكتب القانونية،:مصر-حقوق اإلنسان يف جمال نشأة احلقوق السياسية وتطورهاحسين متر، - 1
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مع هذا التماسك،وإذا كان احلديث السابق عن الوعي الدميقراطي مبقوماته يعرب عن ضرورة حيوية فإنه ال 
  . 1دميقراطية دون كفالة وضمان ممارسة حرية الرأي والتعبري،اليت تعمق هذا املبدأ وتضبط انفتاحه وحتوله

بكل ما فيها من حتديات، هو )ثقافة التمتع حبرية الرأي والتعبري(بل ميكن القول بأن نشر هذه الثقافة    
أحد مصادر حتصني الوعي الدميقراطي من حماوالت العدوان عليه من طرف النخب احلاكمة خصوصا،لكن 

ة للتغيري والتطوير والتحول وليست ينبغي أن نفهم جيدا أن لكل جمتمع ثقافته اخلاصة به، ولكنها الثقافة القابل
الثقافة احلتمية اليت تأىب ذلك،الثقافة اليت حترص على إجياد قنوات اتصال وتعبري واضحة ومستمرة تكفل 
التفاعل بني النخب احلاكمة وبني اجلماهري احملكومة يف االجتاهني معا، وإجياد مسالك مناسبة هلا واالستجابة 

موقف سياسي إىل آخر، ومن ممارسة إىل أخرى، بعيدا عن العنف أو املفاجئة أو  السلمية لعمليات التحول من
  .2الطفرية يف احلركة

ومن هنا وكما سبقت اإلشارة فإن القيمة احلقيقية حلرية الرأي والتعبري متثلت يف أهنا تساعد على     
ه السياسية والقانونية جتاه ظهور قوى سياسية واجتماعية تتمتع باستقاللية، وتعيش يف إطار جممع له مناعت

سلطة الدولة، لتنتج لنا يف األخري جمموعة قيم ومفاهيم تشكل جوهر الفكرة الدميقراطية وحمورها؛ كسيادة 
  ...3الشعب،املشاركة السياسية، اإلرادة العامة،االنتخابات احلرة والرتيهة

عرع يف وسط مفرغ،إمنا تفاعلت مع وعلينا هنا أن نأخذ بعني االعتبار أن هذه احلقيقة مل تنشأ وتتر    
عناصر البيئة االجتماعية وعلى امتداد مراحل تارخيية طويلة، لتأيت بنموذج مطور للفكرة الدميقراطية؛ اليت هي 
أوال وقبل كل شيء منظومة من القيم واألفكار املتعلقة أصال بالسلطة واملواطن والعالقة بينهما، مثل احلق يف 

مما يعطي للفكرة الدميقراطية ...املشاركة السياسية واحلق يف التصويت والترشح والتجمعالتعبري والقدرة على 
  .مضموهنا احلقيقي وأبعادها الفعلية

                                                            
 .16-11ص،)1994حزيران (،38،عددة اجلامعة اإلسالميةجمل"الثقافة والدميقراطية"أمحد بن نعمان، - 1
 .220ص املرجع نفسه، - 2

 .69ص،1998منشورات مكتبة العلوم،:،بغدادالدميقراطية الغربية والعامل الثالثإبراهيم أبو خزان، - 3



52 
 

  .املشاركة السياسية تحرية الرأي والتعبري وضمانا: ملبحث الثالثا
  

قوق وحريات حرية الرأي والتعبري من احلقوق واحلريات األساسية والتأسيسية اليت تنبثق منها ح  
يف اختاذ القرار،ومتهد له السبيل للمسامهة يف  ةأخرى، ومحايتها تضمن للمواطن احلق يف املشاركة السياسي

إدارة الشؤون العامة، من خالل التعبري عن موقفه من القضايا اليت هتمه وهتم الصاحل العام،فهي إذا قاعدة 
للعب مع اخلصم،وكل انتقاص من حرية الرأي والتعبري للحوار وقبول الرأي اآلخر،واالستعداد لقبول شروط ا

حرية الرأي والتعبري للمواطن من جهة أخرى  نيعد انتقاصا من حق املواطن يف املشاركة السياسية،كما تضم
احلق يف اإلعالم وممارسة دوره اإلنساين عرب أجهزة  اإلعالم املختلفة،مما ميكنه من حتقيق املعرفة اليت تتأتى من 

ه مع املعلومات اليت يسعى إليها بالطريقة اليت خيتارها،وباألخص عندما تؤثر على حياته وعمله وقراراته تعاطي
   1.اليت يتخذها لنفسه أو كعضو يف اجملتمع

مما الشك فيه أن هناك العديد من احلريات واحلقوق اليت تنبثق من حرية الرأي والتعبري ،وما سنتطرق   
ة الرأي والتعبري يف إنتاج مشاركة دميقراطية عن طريق التأسيس حلركية التعددية إليه هنا هو كيف تساهم حري

  ؟)مشاركة سياسية، جمتمع مدين أحزاب(،وصناعة السلوك السياسي)إعالم وصحافة(يف صناعة الرأي 
  :حرية الرأي والتعبري وصناعة الرأي: أوال

I - احلق يف اإلعالم:   

يف الترتيب األول،وملا كانت حرية الرأي والتعبري هي األصل  ملا كانت احلرية من أوىل احلقوق جاءت   
الرأي والتعبري جزء من نسيج احلرية،ومكون أساسي  ةوحرية اإلعالم هي الفرع،تقدمت حرية التعبري، فحري

من مكونات الدميقراطية،واحلرية عموما حاجة حيوية لإلنسان،وفقداهنا أدى إىل ثورات متعاقبة على مر 
ية الرأي والتعبري هي أداة لصياغة املواقف واحلكم والربامج ،وأداة لإلعراب عن الرأي ووسيلة التاريخ،وحر

،وأدواهتا معروفة ...احلوار والنقاش واالستطالع واالستفتاء،والرفض والقبول،والنقد واملساجلة واملطالبة ،و
باشر وغري املباشر،وكل وسائل وكثرية ، ميكن اختزاهلا يف مفهوم الكلمة قوال ونشرا للكتاب واخلطاب امل

  2....اإلعالم املختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزة و
وترتبط حرية الرأي والتعبري حبق إنساين هو احلق يف اإلعالم،ويف التماس املعلومات واألفكار،وتلقيها   

نسان ،فحيث ما ونشرها ونقلها لآلخرين دومنا اعتبار للحدود ،وفق ما تنص عليه املواثيق الدولية حلقوق اإل

                                                            
 .203،ص)2006(،126،عددشؤون عربية،" حرية اإلعالم يف عصر اجملتمع الرقمي"خضري البيايت، رياس - 1
    املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف:؛لندن1،طحرية التعبري واملشاركة السياسية:امللتقى الفكري الثاين حول،"قحرية التعبري عن الرأي يف العرا"عبد اهللا عامر، - 2

 .35،ص1993بريطانيا،
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وجد إعالم حر ونزيه، وجد جمال أوسع حلرية الرأي والتعبري،واحترام حلقوق اإلنسان،وحني تصادر احلرية 
  . 1اإلعالمية تصادر كافة حقوق اإلنسان

 لكن املشكل املطروح هنا هو درجة التمتع حبرية الرأي والتعبري من خالل حتمية إعطاء اجلماهري
تشكل حرية الرأي والقول وحق لب على العقبات اليت تعطل روح الدميقراطية، حيث حقها يف اإلعالم،والتغ
كما يشكل ضمان هذا الثالوث يف أي بلد ،احد األدلة القاطعة يف ممارسة الدميقراطية اإلعالم يف التعبري عنهما

وصفت لقد و،ليهأو داللة على حجم التخلف عن مواكبة العصر والدخول إ،مقياسا لدرجة التقدم والتطور فيه
  .2اجلمعية العامة لألمم املتحدة حرية التعبري بأهنا احملك جلميع احلريات اليت تكرس األمم املتحدة نفسها هلا

  :تعريف احلق يف اإلعالم - أ
فاإلعالم كمفهوم ،حرية اإلعالم يقتضي منا يف البداية تقدمي تعريف لإلعالم ملوضوع إن التعرض        

  : عرف من جانبني
 اخلرب وهو الذي يطلقه العلماء عن استعلموتقول العرب  ،مشتقة من الفعل علم أو خرب هو كلمة :لغة -

ويف هذا الصدد يؤكد  «INFORMATIO» عملية اإلعالم ويقابل نقل اخلرب يف املفهوم الفرنسي واإلجنليزي كلمة
  .                               اخلرب من العلم واليت تعين نقل كلمة اإلعالم مشتقة أن" إحدادن زهري"الدكتور

ويرى الدكتور عبد ،أفراد اجملتمع  تعين كلمة إعالم نشر األخبار والوقائع واملعلومات لكافة: اصطالحا -
بينما  " واحلقائق الثابتة تزويد الناس باألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة :" اللطيف محزة أن اإلعالم هو

 التعبري املوضوعي لعقلية اجلماهري ولروحها وميوهلا واجتاهاهتا يف نفس بأنه" أجتورتالباحث األملاين يرى
بواسطة ألفاظ وأصوات  ،يف صيغة مناسبة نشر الوقائع واآلراء" :اإلعالم هو أن" فرنان تريو"ويقول  ،"الوقت

لإلعالم جاء على آخر  وهناك تعريف ،" يفهمها اجلمهور بواسطة مجيع العالمات اليت،وصور وبصفة عامة
اليت تستهدف تزويد الناس بكافة احلقائق  ،االتصالية أنه كافة أوجه النشاطات :"حسني لسان الدكتور مسري
مبوضوعية  ،عن القضايا واملواضيع واملشكالت وجمريات األمور ،السليمة واملعلومات ،واألخبار الصحيحة

 واإلحاطة الشاملة لدى ،املعرفة والوعي واإلدراكأكرب درجة ممكنة من  يؤدي إىل خلق مبا ،وبدون حتريف
مبا يسهم يف تنوير  ،الصحيحة بكافة احلقائق واملعلومات املوضوعية ،فئات اجلمهور املتلقني للمادة اإلعالمية

  .3" واملوضوعات واملشكالت املثارة واملطروحة، وتكوين الرأي الصائب لدى اجلمهور يف الواقع ،الرأي العام
واآلراء واألحداث يف صيغ مناسبة، مسموعة أو مرئية  إذن اإلعالم مبفهومه البسيط هو نشر الوقائع         

ختدم اليت وهو بذلك يكون أداة االتصال احلضارية  ،يفهمها ويتقبلها اجلمهور وبواسطة الرموز والوسائل اليت

                                                            
حرية التعبري واملشاركة :امللتقى الفكري الثاين حول،"انقضية واحدة تلك هي حرية الصحافة مع التركيز على جتربة السود-حرية التعبري"،صدقي كلبو - 1

 .35،ص1993بريطانيا، املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف:؛لندن1،طالسياسية
 .66،ص)ن.س.د(هرة،مطبعة جامعة القا:،مصردراسة حتليلية:جرائم الرأي واإلعالم؛يف التشريعات اإلعالمية وقانون العقوبات واإلجراءات اجلنائيةعبد الرحيم صدقي، - 2
 .8،7،ص2007دار اهلدى للطباعة والنشر،:،اجلزائرجرائم الصحافة يف التشريع اجلزائرينبيل صقر، - 3
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يناسب  للتكيف إزاءها واختاذ ما ،قائعوتقرب املفاهيم وتشيع بينهم األخبار والو ،خدمة جليلة اجملتمع البشري
  .وال يتأتى هذا إال بوجود حرية إعالمية موجهة للمستقبل ،من مواقف

  :العالقة بني حرية الرأي والتعبري واحلق يف اإلعالم: ب
 حلرية التعبري، وهي الضمانة اليت تقدمها احلكومات حلرية التعـبري  احلقيقي هي املؤشر اإلعالمحرية      

ومتتد لتشمل منظمـات بـث   ،ما تكون تلك احلرية مكفولة من قبل دستور البالد للمواطنني واهليئات وغالباَ
وغالباَ ما تغطى نفس القوانني مفهومي حرية الكـالم   ،ةعالم املختلفاألخبار والصحف وغريها من وسائل اإل

حرية الـرأي و التعـبري   ،ومتساو يعين بالتايل معاجلتها لألفراد ولوسائل اإلعالم على حنو ما ،وحرية الصحافة
بدون رقابـة   ،فينالعمل العن طريق الكالم أو الكتابة أو  ،ميكن تعريفها باحلرية يف التعبري عن األفكار واآلراء

أو قيود حكومية بشرط أن ال ميثل طريقة ومضمون األفكار أو اآلراء ما ميكن اعتباره خرقا لقوانني وأعراف 
ويصاحب حرية الرأي و التعبري على األغلـب بعـض أنـواع     ،مسحت حبرية التعبري أو اجملموعة اليت ،الدولة

  .1و حرية الصحافة و حرية التظاهرات السلمية اإلعالممثل حق حرية  :رياتاحلقوق و احل
اليت تكفلها املعاهدات واملواثيق اخلاصة  ،يشكل هذا احلق واحد من احلقوق األصيلة للفرد هبذا املعين

يف حرية "... على حق كل شخص ) 19(فاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أكد يف مادته الـ  ،انحبقوق اإلنس
الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكـار، وتلقيهـا   

املدنيـة والسياسـية      و جاء العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق ." وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد باحلدود
  :على أنه) 19(على أمهية هذا احلق عندما أعلن يف مادته الـ -مرة أخرى -ليؤكد

  .لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة. 1
لكل إنسان حق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكار . 2

ن دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب أو يف أية وتلقيها ونقلها إىل اآلخري
  .وسيلة أخرى خيتارها
وحرية االنتفاع بوسائل  ،مثل حرية اإلعالم، التدفق احلر واملتوازن للمعلومات امفاهيم وعليه فإن

 بالقول والتصوير جاءت مثارا طبيعية للمبدأ األساسي اخلاص حبرية الرأي وحرية التعبري اإلعالم،
ينكر حرية  ويندر أن جند دستورا من بني دساتري العامل،أصبح هذا املبدأ بديهية ال ينازع فيها،ووالصحافة

إال أن هذه ،دميقراطي بني دستور رجعي ودستور ختتلف الصحافة أو اإلعالم صراحة، وإن كانت النصوص
نون املطبوعات واإلعالم مليئا بالقيود جاء قا اتدل على شيء إذ العمومية يف النص الدستوري ال

، فإن تفسري معىن حرية التعبري  فإن احلرية هي اليت تصنع الدساتري وليس العكس والتحفظات،فضال عن ذلك
دولة ألخرى ففي بعض النظم السياسية تعترب حرية الصحافة واإلعالم  خيتلف اختالفا كبريا عند التطبيق من

                                                            
 .33،ص2000دار جمدالوي للنشر والتوزيع،:؛عمان1،طدراسات يف الصحافة واإلعالمتيسري أبو خرجة، - 1
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 يف حني أن هذه احلرية قد تقيد يف بعض ،وتصان هذه احلرية بواسطة القضاء الدميقراطية حجر الزاوية يف
  .1النظم األخرى وفق ما تراه السلطة احلاكمة يليب االحتياجات الوطنية من وجهة نظرها

  .احلق يف اإلعالم وواقعه يف البلدان العربية -ج
ن حكم احلق والقانون والرتاهة من اإلعالم احلر واملستقل والرتيه والكفء واملتعدد،هو ركن من أركا  

خالل ما يلعبه من دور يف احملاسبة ودعم تعددية األفكار،فمن خالل اإلعالم يستطيع املواطنون احلصول على 
كل املعلومات اليت هي حق هلم ،من اجل املشاركة يف إدارة احلكم وتطويره،لكن املطلع على واقع اإلعالم يف 

من قصور يف اجملالني اإلعالمي واملعلومايت،وعلة هذا القصور تعود يف جذورها البلدان العربية يرى ما هبا 
،ويف حرية اإلعالم واستقاء املعلومات ااألصلية إىل نقص منسوب احلريات العامة يف الدول العربية عموم

ية خصوصا، وإشكالية جمتمع اإلعالم يف البلدان العربية،هي إشكالية جمتمع مغلول ،حتكمه أنظمة سياس
وحكومات وفق قوانني الطوارئ،وما متليه الظروف االستثنائية،هذا من جهة ،ومن جهة ثانية مثة فئات دينية 

بيئات حمددة، مما يسهم إسهاما فعليا يف تضييق مساحة  متطرفة حتاول فرض أمناط تفكريها وسلوكها يف
إلعالم،ويؤكد بأن اهلوة ال تزال احلريات العامة واخلاصة،وهذا ماله بالتأكيد أثره السليب على حرية ا

  2.واسعة،بني ما عرفته هذه البلدان من تطورات حمدودة،وبني ضمانات حرية اإلعالم يف البلدان الدميقراطية
باتت حباجة  -إن مسألة حرية اإلعالم يف الوطن العريب هي مسألة معقدة خبلفياهتا الثقافية والدستورية   

تبار إىل حق املواطن العريب يف اإلعالم احلر املفتوح،ويف اإلعالم إىل إصالح بنيوي شامل يعيد االع
املستقل،الذي يضمن إطارا قانونيا يعزز التعددية وحيميها،ويصون حرية الرأي والتعبري ،وميكن املواطن من 

إلغاء القيود على إصدار : املشاركة يف اختاذ القرارات احلامسة اليت هتمه وهتم الصاحل العام من خالل
الصحف،وإهناء حاالت الطوارئ اليت تعرفها بعض البلدان العربية،ومراجعة التشريعات االستثنائية اليت حتول 

  .دون مناقشة اآلراء وتداول املعلومات واألفكار،وتضمن الوصول إىل مصادر املعلومات
II- حرية الصحافة:  

ن الكثري من الباحثني من فتعترب كذلك من أهم مظاهر حرية التعبري،إىل درجة أ أما حرية الصحافة
ساوى بني مفاهيم حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة،فحرية الصحافة هي الضمان الذي حيفظ لألفراد 
حقهم الشخصي،ويساعد على خلق األفكار ،كما أهنا تعد ضرورة اجتماعية مطلوبة للحفاظ على النظام 

  .3حتقيق الدميقراطيةالسياسي،ومنربا هاما من منابر حرية التعبري يعمل على 
ويقصد حبرية الرأي والتعبري إزالة القيود اليت متارس على األفراد واجلماعات التصال أفكارهم 

ا؛االتصال الشخصي،حرية إصدار ونشر مواد مكتوبة هباآلخرين،عن طرق مجيع أشكال االتصال املختلفة ومن
والبصرية،وأخريا تنمية أشكال الفن  الكتب الصحف واجملالت،الرسوم الصور والوسائل السمعية: مثل

                                                            
  .11،10،ص2007ت حقوق اإلنسان،مركز القاهرة لدراسا:؛القاهرة1،طحرية الصحافةخالد صاحل، - 1
 .10،ص)2007ديسمرب (،79،العددجملة سواسية،التشريعات العربية أداة فعالة لتجرمي الرأي" معتز الفجريي، - 2
 .53،52،ص2005،،القاهرة،دار املعرفة اجلامعية،دراسة يف التوجهات اإليديولوجية:الصحافة واحلريات السياسيةطي جنم،اعبد الع طه - 3
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، إال أن الصحافة تعترب أهم أساليب ممارسة يالتقليدي والرسم والنحت واملوسيقى وما يتعلق باإلبداع السينمائ
حرية الرأي والتعبري ألهنا تعرب عما يدور يف اجملتمع وال يعلمه اجلمهور من سياسات اجتماعية 

 والسمعي البصري تساهم يف ذلك،وهو ما أكدته كل املواثيق والنصوص واقتصادية،والصحافة بشقيها الكتايب
  .1الدولية والوطنية

وتعد حرية الصحافة مطلبا ضروريا لكل جمتمع،ويرجع ذلك ألسباب عديدة، يتعلق بعضها مبصلحة 
اطية بوجه الفرد وغريها مبصلحة العامة،كما يرتبط بعضها اآلخر بالسياسات العامة ،أو بسياسة تنمية الدميقر

أننا عندما نطالب حبرية الصحافة فنحن نرغب يف حتقيق هدفني " Lichtenbergلشتنربج "ى رخاص،وي
أن يكون الناس قادرون على االتصال بدون تدخل ،ووجود اتصال بني كثري من الناس،أو على :أساسيني مها

جهة وحتقيق  نيف التأثري يف اجلماهري ماألقل اتصال بني كثري من األفكار املختلفة،فالصحافة تلعب دورا كبريا 
أن الدميقراطية هي مملكة الشعب،وان  "Miklejohnميكلجون "من جهة ثانية، هلذا يرى  ةالدميقراطي

باملعلومات الختيار سياسة  -على احلد األدىن - الدميقراطيني هم صانعوا القرار النهائي،وحيتاجون إىل التزود
األوىل :جون التركيز على وظيفتني حلرية الصحافة يف الدول الدميقراطيةواضحة ،وقد أثبتت مناقشات ميكل

وظيفة إخبارية؛ وهي أن حرية الصحافة تسمح بتدفق معلومات ضرورية ملواطنني تكون مهمتهم صنع 
القرار،والثانية وظيفة نقدية،لكن من الصعب فصل الوظيفة الثانية عن األوىل،فالصحافة عموما تكفل النقد 

من جهة، وتكون سدا منيعا أمام احلكومات واملؤسسات األخرى اليت تعتدي على حرية الرأي  املستقل
  . 2والتعبري والدميقراطية عموما من جهة أخرى

  : صناعة السلوكحرية الرأي والتعبري و: ثانيا
I - احلق يف املشاركة السياسية.  
  :يف تعريف املشاركة السياسية  -  أ

اركة السياسية يقترب من مثيله غابرييل املوند وهو يشري إىل يعرض لوسيان باي مفهوما مبسطا للمش
، وتعين أيضا  حبسب صموئيل "ةمشاركة أعداد كبرية من األفراد واجلماعات يف احلياة السياسي"  أهنا تعين 

ذلك النشاط الذي يقوم به املواطنون العاديون قصد التأثري يف عملية صنع القرار "هنتجتون وجون ولسون 
ي ،سواء أكان هذا النشاط فرديا أم مجاعيا ، منظما أم عفويا،متواصال أم متقطعا،سلميا أم احلكوم

  3".عنيف،شرعيا أم غري شرعي،فعاال أم غري فعاال
شكل من املمارسة السياسية يتعلق ببنية النظام السياسي وآليات "عبد املنعم املشاط إىل أهنا.ويشري د

اخل النظام السياسي يف املدخالت سواء أكانت التأييد أو املساندة أو عملياته املختلفة،إذ ميكن موقعها د
واجلماعات  دبالصورة اليت تالئم مطالب األفرا ياملعارضة،ولكنها تستهدف تغيري حمرجات النظام السياس

                                                            
 .5مرجع سبق ذكره،صيل صقر،نب - 1
 .55مرجع سبق ذكره،ص ،طي جنماعبد الع طه - 2
 .117،ص)2000جانفي (،251،عدداملستقبل العريب،"إشكاليتا الشرعية واملشاركة وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب" ثامر كامل حممد، - 3
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جالل عبد اهللا معوض ،أهنا يف أوسع معانيها تعين حق املواطن يف أن يؤدي .،ويري د1"الذين يقومون عليها
ورا معينا يف عملية صنع القرارات السياسية ،ويف أضيق معانيها تعين حق ذالك املواطن يف أن يراقب هذه د

   2.القرارات  بالتقومي والضبط عقب صدورها من جانب احلاكم
فاملشاركة السياسية هي الصورة األهم من صور حرية الرأي والتعبري وأبرز جتلياهتا ،فهي داللة التفاعل 

بني الفرد وجمتمعه ،وهي نشاط يتم بطريقة إرادية بغرض املشاركة يف النظام ،وهي أيضا من أهم مالمح االجيايب 
ودالالت الدميقراطية،وتشري تلك العملية اليت يلعب من خالهلا الفرد دورا يف احلياة السياسية جملتمعه،وتكون لديه 

   3.سائل لتحقيقها واجنازهافرصة املشاركة يف وضع األهداف العامة جملتمع،وكذا أفضل الو
وتعرف املشاركة السياسية على أهنا الطريقة والوسيلة اليت يستطيع من خالهلا املواطن من التعبري عن 
موقفه من خمتلف القضايا اليت هتمه وهتم الصاحل العام،وبواسطتها يشارك يف صناعة القرار السياسي عن طريق 

،وهي ظاهرة موجودة يف كل األنظمة السياسية بشكل أو بآخر،حسب التمثيل يف املؤسسات السياسية املنتخبة
  .طبيعة النظام السياسي السائد 

واملشاركة السياسية مرتبطة حبقوق اإلنسان عموما ،وحرية الرأي والتعبري خصوصا من خالل أخذها  
تصويت،حقه يف التظاهر ممارسة احلقوق السياسية لإلنسان كحقه يف اختيار من ميثله ،حقه يف ال:أشكاال خمتلفة

وهذا ما سنأيت  -واإلضراب السلميني،املشاركة يف التنظيمات كاألحزاب والنقابات واجلمعيات مبختلف أنواعها
لكن الترابط بني املشاركة السياسية وحقوق اإلنسان يقتضي وحدة الشروط اليت  -على التفصيل فيه أكثر الحقا
  :جيب أن توفرها الدول وهي 

  .السياسي املؤمن باملشاركة السياسية وحبقوق اإلنسان عموما وجود النظام -
 .وجود الدستور الذي يضمن املشاركة كحق وحيميها -
  4.وجود املؤسسات املؤهلة لتنظيم املشاركة السياسية -

وتوفري السالمة العامة،من املتطلبات  يوعليه فان االستقرار السياسي وصيانة األمن االجتماع
   5.من أجل حتقيق مشاركة سياسية واسعة وجدية دمأنينة بني األفراالط األساسية لتوفري

من كل ما سبق ميكن القول بأن املشاركة السياسية هي عملية ديناميكية تشري إىل التعبري واالختيار 
احلر اإلرادي والواعي التطوعي للفرد،وتعكس مدى اهتمامه باحلياة السياسية ورغبته يف التأثري يف املسار 

سي جملتمعه، من خالل مشاركته يف وضع األهداف ورسم سياسية الدولة واختاذ وصنع القرارات،سواء السيا
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،وهي بذلك داللة مساندة العمل السياسي، وتعكس مدى االستقرار السياسي 

                                                            
  .306،ص1988مؤسسة العني للنشر والتوزيع،:،اإلمارات العربية املتحدةانظريات وقضاي:السياسية يف العامل الثالث التنميةعبد املنعم املشاط، - 1
 .117مرجع سبق ذكره،صثامر كامل حممد، - 2
 .178،ص2006عامل الكتاب،:؛القاهرة1،طالدميقراطية بني الوهم احلقيقةلطيفة إبراهيم خضر، - 3
 .6،7،ص2007والتوزيع، دار قرطبة للنشر:؛اجلزائر1،طيف اجلزائراملشاركة السياسية وجتربة التعديدية احلزبية رابح كمال لعروسي،  - 4
 30،ص1997مكتبة أسيوط،:،مصردراسات يف علم االجتماع السياسي وآخرون،عبد اهلادي اجلوهري، - 5
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لرأي من خالل تلك الصور ،كما أهنا ممارسة حلق أمسى وأهم وهو احلق يف التعبري عن ا 1واحلكم الدميقراطي
  .واألشكال 

  :العالقة بني حرية الرأي والتعبري واملشاركة السياسية: ب
لعل أهم  التحديات اليت تواجه اإلنسان اليوم واليت تتعلق مبصريه ومستقبله،هي مسألة حقوق اإلنسان   

اسية اليت تشكل العمود الفقري ومثة ما هو أبرز وأكثر تأثريا من هذه املسألة اجلوهرية؛نعين به احلريات األس
ملبادئ حقوق اإلنسان ، واليت من بينها جند حرية الرأي والتعبري ،أو ما يطلق عليها  حق الكالم والتعبري 
والنشر ،أي من حق اإلنسان أن يعرب حبرية عن رأيه ويعمل على  نشره والدعوة إليه دون تضييق أو حماسبة 

ي أن تكفل وتنظم ذلك،هذه احلرية مترابطة ومتداخلة ومتبادلة التأثري مع ووفقا للقوانني السائدة اليت ينبغ
حريات وحقوق أخرى، ومنها احلق يف املشاركة السياسية،فحرية الرأي والتعبري جتد أحيانا فرصة مناسبة عرب 

  . 2العامة إدارة الشؤون إطار تنظيمي،ولكي يتم التفاعل والتأثري فال بد من إقرار حق املشاركة السياسية يف
إن احترام حق اآلخر يف التعبري،يعين رفض القمع السياسي والفكري،حتت الواجهات    

،ومبا أن املشاركة السياسية تقوم على طرفني مها احلكام واحملكومني،فبالقدر الذي "الطبقية"،"الدينية"،"القومية"
وهنم،يقترب احلكم من يشارك به احملكومني يف اختيارهم حكامهم ،ويف مشاركتهم يف إدارة شؤ

الشرعية،والعكس صحيح،أي كلما فرض احلكم على احملكومني وبالضد من إرادهتم والتنكر حلقهم يف 
  .املشاركة كلما ظهر االستبداد

وتتضح العالقة أكثر بني حرية الرأي والتعبري واملشاركة السياسية من خالل صور وأشكال ممارسة          
  :على أنه ) 21(عالن العاملي حلقوق اإلنسان يف مادتههذه األخرية،إذ يؤكد اإل

  .لكل فرد احلق يف االشتراك يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون اختيارا حرا -
 .لكل شخص احلق نفسه الذي لغريه لتقلد الوظائف العامة يف البالد -
ذه اإلرادة بانتخابات حرة ونزيهة إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة احلكومة ،ويعرب عن ه -

دورية،جتري على قدر من  املساواة بني اجلميع ،أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية 
 .3التصويت

ليست هناك وسيلة واحدة أو أسلوب وحيد للمشاركة يف احلياة من هنا ميكن القول أنه     
لوسائل وتلك األساليب عادة من حيث بل مثة وسائل وأساليب عديدة متنوعة، وتتفاوت هذه ا،السياسية

ذلك من حيث متطلباهتا والتزاماهتا ومن حيث مشروعيتها وعدم كأمهيتها وفعاليتها،كما أهنا ختتلف 
لواحد وختتلف عادة من جمتمع إىل آخر ومن نظام سياسي إىل امشروعيتها،وهي كذلك تتنوع داخل اجملتمع 

                                                            
  .30،ص)2007افريل  (،206،عددجملة املستقبل العريب، "أزمة املشاركة السياسية وقضية حقوق اإلنسان يف الوطن العريب"،رعد عبودي بطرس،  ‐ 1
املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف :؛لندن1،طحرية التعبري واملشاركة السياسية:امللتقى الفكري الثاين حول،"املشاركة السياسية ونظم احلكم"شعبان عبد احلسني، - 2
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شيا مع مقتضيات التطور أو امت،حد أو النظام السياسي الواحدآخر، أو من وقت إىل آخر داخل اجملتمع الوا
اجملتمع أو ذاك أو تبعا لطبيعة ونوعية الغايات واألهداف اليت يسعى الفرد هذا الذي حيققه  وفقا ملستوى التطور

   .إىل حتقيقها من خالل مشاركته يف احلياة السياسية بوجه عام
  :ويات أو طرق للمشاركة السياسية وتشملستة مست" ناي"و" فريبا"حيدد و          

  .أي أولئك الذين ال يقومون بأي تصرفات ذات طابع سياسي: تام للنشاط انعدام ـ 1
  أولئك الذين يقتصر نشاطهم على عملية التصويت فقط، ـ 2
لة ويقتصر ما يقوم به هؤالء من أنشطة تقوم على االتصال مبمثلي الدو: املشاركون بشكل ضيق وحمدود ـ 3

 .أو السلطات احمللية بشأن قضايا ومشكالت شخصية فحسب

  .مبعىن أن نشاطهم يرتبط فحسب بالقضايا احمللية دون غريها: املشاركون بشكل حملي حمدود ـ 4
وتضم هذه الفئة أولئك الذين يشاركون مباشرة يف احلمالت االنتخابية بأنظمتها : املشاركون يف احلمالت ـ 5

  .هؤالء لصاحل مرشح معنياملختلفة كأن يعمل 
  1.أي أولئك الذين يشاركون يف كل أشكال النشاط السياسي: املشاركون بشكل كامل وفعال ـ 6

  :وحسب إمساعيل علي سعد هناك شكلني من املشاركة السياسة مها      
  .املشاركة السياسية الرمسية ـ 1
   .املشاركة السياسية غري الرمسية ـ 2

معروف أن الرمسيني وأصحاب املناصب هم الذين يقومون هبا من واقع حلفاظ على  رمسيةاملشاركة السياسية ال
هذه العملية قد  يفمصاحلهم من خالل حتقيق الدوام واالستمرار واالستقرار للنسق الذي يهيمنون عليه ، وهم 

من  اأساسيواجهون مصاعب وصراعات مع ذوي املصاحل اآلخرين من أعضاء اجملتمع الذين يتكونون 
عضاء أاألحزاب السياسية خارج السلطة ومجاعات الضغط أو املصلحة أو األقليات وهكذا ، وهؤالء ميثلون 

نسق سياسي تعترب  ومن مث نستطيع القول أن املعارضة يف أي،اجملتمع املشاركني سياسيا بالطريق غري الرمسي
  . مشاركة سياسية غري رمسية

كة السياسية ميثل اجملتمع اجلماهريي احلديث ، وهو تدرج مفتوح يسمح كما يقدم لنا هرما للمشار         
بالصعود واهلبوط فلكل فرد وفقا لقدراته ودرجة مشاركته أن يصعد سلم املشاركة من القاعدة إىل القمة 

  .وإذا مل يستطع أن يستمر لسبب أو آلخر يهبط إىل مستوى أقل أو حىت إىل القاعدة
تدرج من هؤالء الذين يشغلون املناصب السياسية العليا وبالتايل ميتلكون احلق يف اختاذ وتتكون قمة ال         

وصنع القرار السياسي الذي يؤثر على اجملتمع ككل، بل ويتخطى حدود اجملتمع إىل التأثري يف عالقاته مع 
الثاين للمشاركة ويتكون اجملتمعات األخرى وهذا أقوى أنواع املشاركة السياسية الرمسية يلي القمة، املستوى 

من البريوقراطيني الكبار ـ نواب الوزراء على سبيل املثال ـ وزعماء األحزاب السياسية خارج السلطة 
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ومجاعات الضغط والباحثون عن املناصب العليا وهؤالء ميثلون املشاركة غري الرمسية ـ ما عدا نواب الوزراء 
وإن كانوا يستطيعون التأثري يف اختاذ القرار ملا ميتلكون من مصادر ألهنم ال يستطيعون اختاذ القرار السياسي  -

قوة قد تؤثر على النسق السياسي أو النظام القائم ، مث يأيت املستوى الثالث للمشاركة السياسية والذي يتكون 
والذين من األعضاء أو األفراد النشطاء يف التنظيمات السياسية وهؤالء الساعون إىل حتقيق الصاحل العام 

يشملون املشاركون يف املؤمترات الرمسية وغري الرمسية وذوي النشاط اهلامشي والذي يقل تأثريه كثريا يف اجملال 
  .السياسي

ويأيت قبل قاعدة التدرج جمموع املصوتني أي هؤالء الذين هلم حق اإلدالء بأصواهتم يف االنتخابات           
بون للتصويت من واقع إحساسهم بعملية املشاركة السياسية وإمنا من أو االستفتاءات وهم يف العادة ال يذه

  وبعد ذلك تأيت قاعدة التدرج العريضة والكثيفة ... واقع خيتلف من فرد إىل آخر
واليت تتكون من هؤالء الالمبالني حيث يتقلص دورهم فال يأخذون حىت دور املتفرجني وإمنا هم منصرفون 

   1.للهم إال تأثرت مصاحلهم الشخصية مباشرةعن الساحة السياسية متاما ا

البنية واألهداف ،اجلزء : والسيد عبد احلليم الزيات جنده يهتم يف ـ كتابه حول التنمية السياسية           
تتأثر ) أي من خالل املنصب السياسي( ألنه يعترب أن املشاركة الرمسية  بأساليب املشاركة غري الرمسيةالثاين 

وجهات وقيم الطبقة املسيطرة على مواقع القوة يف اجملتمع، وتقتصر ممارستها على شاغلي املناصب بالضرورة بت
الرمسية وحدهم ،كما أهنا ال متثل بوجه عام جماال مناسبا أو متاحا ملشاركة مجوع املواطنني يف احلياة 

ة من جهة، واالنتماء السياسية،وعلى هذا األساس يركز حبثه على عملية التصويت واألنشطة االنتخابي
  2.التنظيمي والنشاط اجلماعي من جهة أخرى فضال عن املبادرات الفردية و أساليب االحتجاج

  :التصويت واألنشطة االنتخابية - 1
يكاد باحثو السياسة جيمعون على أن جوهر احلكم الدميقراطي هو تنظيم عملية اختاذ القرارات           

ومتكني املواطنني من املشاركة يف عملية صنع القرارات السياسية من جهة  وعمل مؤسسات احلكم من جهة،
ثانية ،وتنظيم عالقة مؤسسات احلكم باملواطنني من جهة ثالثة، وهذه األمور الثالثة هي ما يضمنه اإلطار 

يا وحيكم الدستوري لذلك النظام، أو ما ميكن تسميته بالدستور الدميقراطي الذي إن طبق أصبح النظام دميقراط
ألهنا هتدف إىل حتقيق العديد من املقاصد ،مواطنا دميقراطيا وتعترب االنتخابات الدميقراطية أحد مقوماته الرئيسية

 : أمهها
من خالل إتاحة الفرصة أمام الناخبني ملمارسة أظهر صور  وذلك :ـ التعبري عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة أ

القرارات وهو االقتراع العام، وهذا يعين أن احلكومة تستند يف ممارسة  املشاركة السياسية يف عملية صنع
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وهبذا يتحقق الفصل بني شخص احلاكم وبني السلطة اليت هي ...مظاهر السلطة إىل عنصر التفويض الشعيب
  .وظيفة يؤديها احلكام حلساب اجلماهري وبتفويض منهم وليست ملكا يتولوهنا بغري قبول من احملكومني

إن الربط بني مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة واالنتخابات الدميقراطية حيدد الطريقة اليت يستمد           
من خالهلا احلكام السلطة من اجلماهري، وكذا الطريقة اليت ميكن للجماهري من خالهلا ممارسة حقها يف مقاومة 

ن اإلنسان من اإلحساس بقيمته كمواطن وتغيري من ال يعرب عن آماهلا ومطالبها ، كما أن هذا الربط ميكّ
  .مشارك يف العمل العام ويف صنع القرارات وليس جمرد متلق ومنفّذ ملا يقرره صناع القرار

وانتقال السلطة إىل املرشحني ،يتم يف االنتخابات الدميقراطية اختيار احلكام بتفويض شعيب :اختيار احلكام -ب 
اح سياسات واختاذ قرارات وذلك بغرض حتقيق ما يرونه متوافقا مع وظيفتهم اقتر،الفائزين يف االنتخابات
، فهي متثل الوسيلة الشرعية الختيار القادة ومن مث بعض الفرصة للتخلص من القادة 1املصاحل العامة للناخبني
  .غري األكفاء أو املنحرفني

وتغيري مركز السلطة،وإمكانية  حلكماتوفر االنتخابات آلية لتداول  :تسوية الصراعات السياسية بطرق سلمية -ج 
تقلّد قوى املعارضة احلكم يف حال فوزها باالنتخابات ، أي أن االنتخابات هي وسيلة لتسوية الصراعات 
السياسية يف الدولة احلديثة بطرق سلمية وهي تؤدي إىل قبول مجيع املتنافسني على املناصب السياسية املختلفة 

بتغيري احلكومات بطرق غري االحتكام إىل أغلبية  شرعية الفائزين،ولذا ال يسمحنتائج االنتخابات والتسليم ب
أصوات الناخبني كاالنتقال العنيف للسلطة بانقالب عسكري أو ثورة مسلحة، كما ال ميكن إقصاء حكومة 

  .جاءت باختيار الناخبني يف انتخابات حرة ونزيهة
خابات تقوم بوظيفة توفري شرعية شعبية للحكومة املنتخبة أو جتديد فاالنت :توفري الشرعية السياسية أو جتديدها -د 

، ألنه عن طريقها يصل إىل مواقع ) التجديد الذايت للشرعية عن طريق حسن عملها(شرعية احلكومة القائمة 
صنع القرار أولئك الذين حيظون بقبول الناخبني ، فالشرعية تستند يف النظم الدميقراطية إىل أن احلكومة 

ملنتخبة تعمل يف إطار املبادئ الدميقراطية ، وختضع إلرادة الشعب من خالل آلية االنتخابات التنافسية ا
والدورية ، وهذا بالطبع إىل جانب وسائل أخرى مثل وجود إطار دستوري حيترمه اجلميع ، وآليات ملساءلة 

  .  2املسؤولني وحماسبتهم وآليات للمشاركة السياسية
لالنتخابات مقصد هو حماسبة احلكام ومساءلتهم وقت االنتخابات إن من خالل تقييم  :امحماسبة احلك -هـ 

برامج املتنافسني قبل االنتخابات أو عن طريق مكافأة أو معاقبة السياسيني إذا ما أرادوا الترشح مرة 
احلكومة املنتخبة ثانية،فاملساءلة االنتخابية إحدى اآلليات الرئيسية اليت ميكن من خالهلا التأكد من أن 

  .تستجيب بانتظام ملطالب الناخبني وترعى خمتلف مصاحلهم
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االنتخابات الدميقراطية وسيلة مهمة من وسائل املشاركة السياسية، ففي النظم الدميقراطية  :التجنيد السياسي -و 
السياسية وإعداد يقوم السياسيون وقادة األحزاب والكتل االنتخابية عادة مبهمة اختيار املرشحني للمناصب 

الربامج السياسية ملواجهة املشكالت والتحديات العامة اليت تواجهها جمتمعاهتم،ولذا تؤدي االنتخابات دورا 
حموريا يف إعداد السياسيني والقادة وتدريبهم وتأهيلهم ملناصب أعلى، األمر الذي يضمن مشاركة عناصر 

  1 .جديدة يف وضع السياسات وصنع القرارات
والواقع أن العملية االنتخابية متثل موقعا هاما يف سياق عملية جتديد احلياة السياسية سواء على             

مستوى إعادة البناء املؤسسي وإعادة هيكلة املؤسسات السياسية من حيث التشكيل و اإلدارة ، أو على 
ية بالنسبة للمجتمع ، وكذلك يف املستوى املوضوعي املتعلق بتحديد املوضوعات والقضايا اجلديدة ذات األمه

حتديد القوى السياسية اجلديدة يف اجملتمع وأوزاهنا النسبية وإمكانية استيعاهبا يف نطاق النظام السياسي حبيث 
  . متارس أنشطتها السياسية يف إطار الدستور والقانون

تؤدي إىل تشكيل هذه املؤسسات فاالنتخابات كأداة لبناء املؤسسات السياسية يف اجملتمع البد وأن           
مبا يتوافق أو يقترب على األقل من خريطة القوى السياسية الفعلية يف واقع احلياة السياسية، حبيث تؤدي إىل 

كما أن ،توفري القنوات الشرعية هلذه القوى التعبري عن مصاحلها والسعي إىل حتقيقها يف إطار القانون والدستور
والقادرين على  ةالسياسية اخلاصلوسائل املتاحة لوصول األشخاص ذوي القدرات االنتخابات تعد من أفضل ا

القيام باألدوار السياسية اجلديدة املطلوبة ،ووصول هذه النوعية إىل مواقع السلطة يتيح إمكانية تطوير 
ارسة الرقابة أهنا تتيح الفرصة ملم االسياسية كمالتشريعات وتفضيل األداة التشريعية يف جمال جتديد احلياة 

السياسية الفعالة على احلكومة األمر الذي يؤدي إىل جتنب حدوث األخطاء أو اإلصالح املستمر لألخطاء اليت 
  .قد حتدث

من ناحية أخرى فإن العملية االنتخابية وما حيدث فيها من مناقشات سياسية تشمل عادة كافة قضايا        
اليت حتظى باالهتمام العام وتبني البدائل املختلفة للتعامل مع هذه اجملتمع، توضح نوعية القضايا واملشكالت 

القضايا وحل هذه املشكالت، كما أهنا تربز القدرات السياسية والتنظيمية للمرشحني الذين ميكن االستعانة 
 كذلك تعد االنتخابات وسيلة من وسائل جتديد املؤسسات،هبم حىت ولو مل ينجحوا يف بعض املهام السياسية

السياسية الرمسية وغري الرمسية عندما تؤدي إىل دخول عناصر جديدة هلذه املؤسسات بأفكار جديدة وأساليب 
  .جديدة للعمل

وأخريا تعد االنتخابات إحدى األدوات اهلامة اليت جتنب اجملتمع الدخول إىل دائرة العنف السياسي            
ام بأحكام الدستور والقانون وبالقواعد اإلجرائية واملوضوعية إذا ما كانت تقوم على الشفافية وااللتزام الت

املنظمة هلا األمر الذي جيعل نتائجها تعبريا حقيقيا عن اإلرادة الشعبية ويفقد كذلك أية عناصر تلجأ إىل العنف 
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السياسي مصداقيتها ،ومن مث يكون العائد من استخدام العنف السياسي عائدا سلبيا على من يستخدمه أو 
   1.يفكر يف استخدامه

التصويت يف االنتخابات هو الصيغة الدنيا واألكثر انتشارا ":"  W.F.Stone  ستون.وليم ف"وحسب          
، ولذلك فهو يتطلب حد أدىن من االلتزام،ويتوقف فور إدالء الفرد "النغماس الذات يف املشاركة السياسية

اب ذاهتا، واهلدف من  التصويت عادة هو اختيار اهليئة بصوته  كما أنه يرتبط مبدى تكرار عملية االنتخ
شاغلي املناصب القيادية أو أعضاء اجملالس النيابية أو املوافقة أو عدم املوافقة على بعض املشروعات  حلاكمة أوا

أو سحب الثقة من مسؤول آخر ، وبناء على ذلك يعترب التصويت ـ يف معظم األحوال ـ أداة ضغط وتأثري 
قادة إىل تعديل سلوكهم ومراجعة وتطوير سياساهتم وأساليب حكمهم حىت ميكنهم الظفر بأصوات تدفع ال

  . الناخبني والتمتع بثقتهم واحلفاظ على املواقع اليت حيتلوهنا وتدعيم مكانتهم السياسية بالتايل
ية ومنط النظام هذا وختتلف معدالت التصويت من جمتمع إىل آخر وفقا لدرجة تطور اجملتمع من ناح       

السياسي واملصاحل الطبقية اليت ميثلها من ناحية أخرى، فضال عن مدى ما يسمح به النظام من فرص املشاركة 
  . واحملددات القانونية والضوابط النظامية احلاكمة للنظام االنتخايب وظروف ومالبسات عملية االنتخاب ذاهتا

ية االنتخابية إىل عدة عراقيل خاصة إذا علمنا أن معدالت لكن من اجلانب املقابل تتعرض العملو        
حيثما يكون التصويت :"التصويت ترتبط عادة بعملية التعبئة االجتماعية ، وتتأثر هبا إىل حد كبري،ومن مث يقال

حقا مقررا للجماهري يصبح من احملتمل جدا أن تنعكس آثار التعبئة االجتماعية يف اإلحصاءات اخلاصة بعملية 
، وقد ال خنتلف كثريا مع هذا الرأي ولكننا يف الوقت نفسه ال نستطيع التسليم متاما بسالمة نتائج "النتخابا

عملية االنتخاب أو بصحة اإلحصاءات الدالة على معدالت التصويت يف هذه العملية ، ذلك أن التعبئة 
يف اجملتمع واملتربعة على قمة النظام عملية غرضية موجهة من قبل الطبقة املسيطرة  -نعلم  اكم -االجتماعية 

السياسي ،ونتيجة لذلك يصبح مثة احتمال كبري ألن تكون هذه النتائج وتلك اإلحصاءات غري صحيحة 
ومبالغا فيها ، وبالتايل يتعذر علينا أن نسلم بصحة هذه النتائج أو نعتمد على هذه اإلحصاءات كمؤشر 

ىل كافة القطاعات والقوى االجتماعية املعبأة أو املتطلعة إىل حقيقي على اتساع حق املشاركة وامتداده إ
املشاركة يف احلياة السياسية، ويؤكد ذلك أن معدالت التصويت يف النظم الشمولية تصل عادة إىل ما يقرب 

من جمموع أصوات الناخبني، ومع ذلك ال ميكن القطع بأن هذه النسبة تعرب بصدق عن النتيجة الفعلية  99%
االنتخاب إذ قد تكون هذه النسبة مقّيسة بعدد املشاركني يف عملية التصويت ال بعدد املسجلني فعال ،لعملية

   .يف جداول االنتخابات ناهيك عن عمليات التزوير اليت ميكن اللجوء إليها يف كثري من األحوال
عن الناخب ذاته بل تتهيأ له وعليه فإن عملية التصويت عملية موقوتة والفرصة املتاحة هلا ال تصدر           

يف صيغة إجراءات نظامية ، ولذلك فهو يتطلب قدرا ضئيال نسبيا من املبادرة الذاتية وال يقتضي مشاركة 

                                                            
  .18، ص1999، أكتوبر 31، السنة الثالثة، العدد قضايا برملانية، "االنتخابات وجتديد احلياة السياسية"حممد سعد أبو عامود،  -1
  



64 
 

املواطنني كافة ، يضاف إىل ذلك أن الصوت االنتخايب ـ مهما كانت أمهيته بالنسبة للناخب أو املترشح ـ 
املعلومات املتعلقة برغبات ومتطلبات مجهور الناخبني ، وال يسفر عادة  ال ينقل إىل املرشح إال قدرا حمدودا من

عن اختيار املمثل احلقيقي هلذه الرغبات ، كما أن عملية التصويت ـ على الرغم من نزاهة االنتخابات ـ 
وعيه  كثريا ما تتأثر باالنتماء األسري أو الطبقي أو العرقي للناخب ، وقد تتأثر أيضا مبستوى ثقافته ودرجة

السياسي وقدرته على املفاضلة بني املرشحني ، فضال عن أن الناخب يف بعض اجملتمعات يواجه عادة بكثري من 
املساومات واإلغراءات املادية واألدبية، ومن مث تصبح عملية التصويت يف مثل هذه األحوال إما نوعا من 

  .ة وليست أسلوبا من أساليب املشاركة السياسيةأو نوعا من الصفقات التجاري،اجملاملة أو السلوك غري الرشيد
هذا وملا كانت عملية التصويت تقترن عادة حبمالت انتخابية ـ مكثفة ونشيطة ـ تتوخى التأثري يف           

كثري من األحوال  فال غرابة إذن أن تسفر االنتخابات يف،مجهور الناخبني واجتذاهبم لصاحل مرشح دون آخر
حني قدرة على الدعاية أو التضليل أو أقلهم كفاءة يف العمل من أجل الصاحل العام أو عن فوز أكثر املرش

التعبري الصحيح عن متطلبات اجلماهري ورغباهتا، ومن هنا يتأكد أن املشاركة السياسية ال تقتصر على عملية 
ية وتأثريا يف احلياة التصويت وحدها و ال ترتبط بالعملية االنتخابية فقط بل هناك أساليب أخرى أكثر فعال

    1 .السياسية
وهنا نتكلم بالتحديد عن قضية استغالل املال يف السياسة الذي أصبح يشوه املؤسسات الدميقراطية           

على كل مستوى ،ألن األموال ميكن أن تشوه العملية االنتخابية ومدى متثيل الزعماء املنتخبني لناخبيهم ،وقد 
را مركز الصدارة على جدول األعمال السياسي يف بلدان متعددة فغالبا كانت نتيجة احتلت هذه املشكلة مؤخ

لفضائح على أعلى مستويات احلكومة، ففي بلدان عديدة وجهت إىل الساسة هتمة قبول أموال لصاحلهم 
متويل فالعمليات االنتخابية ال ميكن أبدا أن تسري بدون ،اخلاص أو ألغراض محالهتم االنتخابية من جمرمني

ولكن حيثما تلعب األموال دورا حامسا يف السياسة فإهنا حتّول القوة االقتصادية غري املتساوية إىل ميزة سياسية 
غري متساوية وتقّوض مبدأ الصوت الواحد لكي شخص، ومع أن املشكلة ليست جديدة إال أنه بات من 

تكاليف طبعا جتعل امللعب غري متساو يف وهذه ال...املؤكد أن ارتفاع تكلفة االنتخابات جعل الوضع أسوأ
املنافسات السياسية وذلك ألهنا جتعل دخول املنافسة من املستحيل تقريبا بالنسبة للمرشح ذي التمويل الناقص  
من جهة ، وتزيد أيضا اعتماد الساسة على مصادر متويل معينة مما يترك النظام الدميقراطي عرضة لتأثري ال 

  2.ملصاحل اخلاصة ال سيما مصاحل الشركاتموجب له من مجاعات ا
إن كان هو األسلوب الشائع للمشاركة  وميكن القول بوجه عام أن التصويت يف االنتخاب و         

السياسية يف خمتلف اجملتمعات والنظم السياسية إال أنه ذو أمهية ضئيلة ويلعب دورا ثانويا وحمدودا يف احلياة 
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مركز األهرام للترمجة : القاهرة ؛تعميق الدميقراطية يف عامل مفتت، الطبعة العربية: 2002برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام  -  2
  .      67، 66،ص2003والنشر،



65 
 

،والتصويت يعترب عموما  ىل غريه من األساليب و األمناط األخرى للمشاركةالسياسية للمجتمع بالقياس إ
أقلها من حيث بروز الذات الفردية  ضمن مستويات املشاركة لكنه يعترب من األشكال اخلاملة للمشاركة  فهو

 إىل درجة أن بعض الباحثني يعتقدون أن تأثري التصويت على القرارات السياسية يف... للشخص املشارك
النظم النيابية احلديثة هو تأثري ضئيل لدرجة ميكن معها اعتبار التصويت ال حيمل طابعا سياسيا ومن مث ال يعترب 

  1.ضمن املشاركة السياسية
اآلليات املهمة  ملا كان من املستحيل على األقل يف الوقت احلايل التخلي عن العملية االنتخابية كأحدو         

  :ن البد من توفري الشروط الالزمة لتحقيق التوظيف الفعال هلا نذكر منهاللمشاركة السياسية كا
ألن النظام الدميقراطي احلقيقي هو الذي ،أن يكون النظام السياسي دميقراطيا باملفهوم العلمي املتعارف عليه *

  .يسمح بتداول السلطة من خالل نتائج االنتخابات
احلياة السياسية يف اجملتمع خالل مرحلة تارخيية معينة، حبيث يؤدي اختيار النظام االنتخايب املالئم لظروف  *

إىل متكني القوى السياسية اجلديدة من الوصول إىل مواقع السلطة بالقدر الذي يتناسب مع قوهتا احلقيقية يف 
  .واقع احلياة السياسية

انية مشاركة أكرب عدد ممكن من ضرورة حتديد معايري موضوعية لتقسيم الدوائر االنتخابية مبا يؤدي إىل إمك *
  .املواطنني الذين هلم حق االنتخاب يف العملية االنتخابية

توفري أكرب قدر ممكن من احلرية للقوى السياسية املختلفة للتعبري عن آرائها وطرح براجمها وعقد املؤمترات  *
   .السياسية واإلعالن عن نفسها يف وسائل اإلعالم

ذي يقوم بإجراء االنتخابات وتوفري الشفافية شبه املطلقة فيما يتعلق بإجراء العملية حياد اجلهاز اإلداري ال *
  .االنتخابية حبيث تكون النتائج معربة تعبريا حقيقيا عن اإلرادة الشعبية

تنمية الوعي لدى اجلماهري بأمهية ممارسة حق االنتخاب بوصفه واجبا وطنيا يف األساس، ألنه يهدف لتحقيق * 
يف إطار الدستور والقانون ومبا يضمن عدم احتكار فئة معينة من اجملتمع ملمارسة السلطة وتوجيهها مصاحلهم 

 2.مبا يتوافق ومصاحلها الذاتية على حساب مصاحل الفئات األخرى
  : االنتماء التنظيمي و النشاط اجلماعي - 2

عة ـ اليت جتري من خالل التنظيمات وتعين كافة األنشطة السياسية اجلماعية ـ املنظمة و املشرو          
السياسية أو شبه السياسية ـ خارج العملية االنتخابية ويف غري توقيتها ـ سواء هبدف الدفاع عن قضايا أو 
أفكار بذاهتا، أو ملعارضة قرارات أو سياسات بعينها ، أو للمطالبة مبصاحل ومنافع خاصة بفئات أو مجاعات أو 

  .طبقات حمددة داخل اجملتمع
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وهو أسلوب يتسم باالستمرارية وال يرتبط بزمن معني أو وقائع بذاهتا، وهو عمل منظم ينطوي على           
قدر كبري من التخطيط واملبادرة واحلس السياسي الواعي ، ولذلك فبمقدوره أن يعبئ وحيرك مجاهري غفرية من 

 وأكثر حتديدا من املتطلبات والرغبات خالله ، وبإمكانه أيضا أن جيمع وينقل إىل القادة معلومات أكرب
األساسية وامللحة للجماهري عامة، أو اخلاصة بفئات أو طبقات معينة يف اجملتمع ومتثل األحزاب السياسية 

    1.ومجاعات املصاحل والضغط مثاال عنها

قراطية،حيث تعمل تعددها وفاعليتها أمهية رئيسية يف احلياة السياسية الدميووميثل وجود األحزاب            
ويوفر للهيئة الناخبة بدائل ... على بلورة تفضيالت الشعب والتعبري عنها بشكل أكثر شفافية ووضوحا

للسياسات واملقترحات تتسم بالتبلور والوضوح وتدعم باحلجج والتمحيص، كما يوفر كذلك املرشحني 
  .االنتماءالذين يلتزمون ليس فقط بربنامج احلزب بل بالوالء واإلخالص يف 

واملناخ الدميقراطي يفرض على األحزاب أن تليب متطلبات رئيسية كالتجنيد للقيادة وصياغة البدائل           
وتطوير نوع من االتفاق العام أو اإلمجاع، وتنظيم أنشطة وعمليات احلزب واملسؤولية وتنظيم وإدارة 

  .ذالصراعات ومتابعة العمل من أجل وضع برناجمه موضع التنفي
واحلقيقة أن احلزب السياسي يصبح مبثابة آلية وأداة فعالة للربط بني اجلمهور وتوصيل تفضيالته           

للنخبة السياسية ، وحتقيق ذلك يتطلب شروطا حيث جيب أن يتمتع احلزب السياسي بدرجة عالية من 
  . ساسية لهاملؤسسية ويلتزم أسلوب احلياة الدميقراطية بداخله وأن يقوم باملهام األ

لكن منوذج احلزب السياسي أصبح يتعرض النتقادات كبرية يف ضوء مظاهر تتزايد يف أمهيتها          
وحجمها يف بعض احلاالت كتزايد نسبة املرشحني املستقلني والتشابه بني برامج األحزاب املختلفة وتنصل 

فضال عن أن كثري من األحزاب ... لطةبعضها من تنفيذ وعودها االنتخابية أحيانا بعد وصوهلا إىل الس
السياسية ـ يف الدول النامية ـ ال تعتمد على برامج انتخابية حمددة كأساس يف محالهتا السياسية، وقد تغلف 
هذه الربامج مظاهر الغموض أو العمومية املفرطة ناهيك عن متابعة الناخبني هلذه الربامج والتدقيق يف الفروق 

  .أحيانا الناخب أن مثة فروقا حقيقية بني برامج األحزابوقد ال يدرك ...بينها
وقد يفتقر احلزب إىل قواعد مجاهريية واضحة وتنحسر أعداد مؤيديه أو تتراجع قوة الشعور بالوالء           

احلزبية ،كما يشكك البعض يف  تالوالءااحلزيب لدى األعضاء ، وتشري بعض الدراسات إىل ظاهرة تآكل 
دعا إليها خالل احلملة االنتخابية  ب عقب وصوله إىل السلطة يف أن ينفذ السياسات والبدائل اليتإمكانية احلز

هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يواجه بعض الصعوبات يف متاسكه الداخلي وحتقيق اتفاق عام بني أعضائه 
  .من حتديات وصعوبات حول السياسات اليت جيب أن يقوم بتنفيذها يف الواقع العملي وما يصادف ذلك عادة

                                                            
  .113، 112، ص مر جع سبق ذكرهالسيد عبد احلليم الزيات،  -  1
  



67 
 

رغم هذا تبقى األحزاب السياسية على املستوى النظري تلعب دورا مهما يف تفعيل وزيادة مستوى             
ألهنا تستطيع أن تطور رقابة شعبية على احلكومة وتنظيم ،املشاركة السياسية وبالتايل قيام نظام دميقراطي

دىن بني القيادة واجلماهري ، طرح البدائل املختلفة وتنظيم عمليات ألاألعلى واعمليات جتنيد القيادة ، االتصال 
اختيار البدائل املالئمة وصياغة السياسات وعمليات صنع القرار ، وتطوير اتفاق عام وفرض املسؤولية مبا 

  .يكفل حترك اجملتمع إىل األمام يف سبيل حل صراعاته بطريقة فعالة
هم عناصر املؤسسات السياسية خاصة يف الدول اليت تأخذ باإلصالح فاألحزاب السياسية هي أ          

ألهنا مازالت تشكل أحد املؤشرات الرئيسية لتحديد درجة دميقراطية النظام ،السياسي أو التحول الدميقراطي
السياسي وخصوصا درجة املنافسة بني هذه األحزاب وعلى األخص تلك اليت تتوىل احلكم وتلك اليت تشكل 

فوجود أحزاب تتنافس حبرية يؤدي إىل زيادة الوعي السياسي للمواطنني وجيعل العالقة ، 1ضة السياسيةاملعار
مباشرة بني احلاكم واحملكوم ،كما أن النمط التعددي التنافسي هبذه املعىن يطرح فضاءات واسعة ومقبولة 

  .   ي والتعبريوتضمن التمتع بفضاء خصب ملمارسة حرية الرأ للمشاركة الشعبية يف امليدان
البد من  2وعليه لتأسيس وتطوير الدميقراطية داخل مؤسسات النظم السياسية يف دول العامل الثالث           

إقرار التعدد املتكافئ لألحزاب مبعىن إتاحة الفرص املتكافئة املتساوية جلميع األحزاب لالتصال بالقاعدة 
قيام بوظائفها يف التمثيل والتعبري احلر عن مطالب ومصاحل القوى اجلماهريية وممارسة نشاطها لكي يتسىن هلا ال

والفئات االجتماعية املختلفة اليت يفترض أهنا متثلها، وهذا أيضا يتضمن املساواة يف حرية الترشيح لالنتخابات 
عدم  وممارسة الدعاية االنتخابية مع ضمان نزاهة وحرية عملية التصويت وسرية االقتراع، وهذا أيضا يعين

هيمنة حزب واحد على وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة باجلماهري، ويفترض ذلك حياد اإلدارة احلكومية 
مما يسفر عن متثيل واقعي ،كما يفترض أيضا نظاما انتخابيا يتيح جلميع األحزاب التنافس احلقيقي املتكافئ 

ومن جهة 3 املشاركة يف عملية صنع  القرار،يتعادل مع القوة احلقيقية لكل حزب يف اجمللس التشريعي ومن مث
  .أخرى حتتاج إىل جهود كبرية لدعم استقالهلا ومواردها ومهارهتا التنظيمية وخربهتا

أما عن التنظيمات شبه سياسية فنجد منظمات اجملتمع املدين واليت هي عبارة عن جمموعة التنظيمات          
بني األسرة والدولة لتحقيق مصاحل أفرادها ،ملتزمة يف ذلك بقيم ومعايري التطوعية احلرة اليت متأل اجملال العام 

وتشمل هذه التنظيمات كال من اجلمعيات ،االحترام والتراضي والتسامح واإلدارة السليمة للتنوع واالختالف 
  4.والروابط والنقابات واألندية والتعاونيات أي كل ما هو غري حكومي وما هو غري عائلي أو وراثي

بأنه منطا من التنظيم االجتماعي والسياسي والثقايف خارجا قليال أو كثريا "  منصف الوناس"ويعرفها           
عن سلطة الدولة ،ومتثل هذه التنظيمات يف خمتلف مستوياهتا وسائط تعبري ومعارضة بالنسبة إىل اجملتمع جتاه 
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سات اليت متثل مرتكز احلياة الرمزية واالجتماعية فهو إذن جممل البىن والتنظيمات واملؤس... كل سلطة قائمة
والسياسية واالقتصادية اليت ال ختضع مباشرة هليمنة السلطة ، هي هامش يضيق ويتسع حبسب السياق ينتج فيه 

،فثمة دائما هوامش من احلصانة الفردية واجلماعية ومسافات وآرائهالفرد ذاته وتضامناته ومقدساته وإبداعاته 
  1.ملستوى االجتماعي واملستوى السياسيتفصل بني ا

عالقة ترابط وتداخل، فاجملتمع املدين ينتعش يف والدميقراطية وهكذا جند أن العالقة بني اجملتمع املدين           
  :إطار الدميقراطية، كما أنه يشكل يف الوقت نفسه ركيزة لترسيخ الدميقراطية واستقرارها وهذا لكون تنظيماته

القة بني املواطن والدولة، وتقوم بدور يف تنظيم هذه العالقة وإدارهتا بطريقة سلمية تتوسط الع ـ
ومنظمة،وبالتايل فهي حتمي املواطن من تعسف الدولة، وحتمي الدولة من أعمال العنف السياسي اليت قد تلجأ 

نوات مؤسسية عرب ق والتعبري عن آرائها إليها بعض القوى واجلماعات عندما تعجز عن توصيل مطالبها
  .وبطريقة سلمية

تقوم بدور مهم يف تدريب أعضائها على املشاركة سواء من خالل االنتخابات الداخلية اليت تتم فيها أو من  
خالل أنشطتها األخرى، وبالتايل تزودهم خبربات ومهارات حياتية تعزز قدرهتم على املشاركة يف احلياة 

  .السياسية
فيها أفراد اجملتمع بشكل طوعي ، بدال من الوالءات واالنتماءات اإلرثية  تقدم بدائل موضوعية ينخرط ـ

 2.التقليدية وما يترتب عليها من انقسامات وصراعات
 :املبادرات الفردية وأساليب االحتجاج - 3

و نعين هبا تلك األنشطة السياسية اليت جتري خارج كل من األسلوبني السابقني، ومتثل سلوكا تطوعيا      
  . ويتميز بأن الفرد هو الذي حيدد موضوعه وتوقيته وأداته والغاية منه أيضا ،بعا من االهتمام السياسي للفردنا
وتتعدد أمناط هذا السلوك وتتراوح عادة ما بني العمل السلمي املشروع والعمل العنيف أو غري املشروع       

رد ، أو الغاية اليت يتوخاها ويسعى إىل حتقيقها وذلك وفقا لطبيعة القضية اليت متثل اهتماما خاصا لدى الف
ويتعذر عليه الوصول إليها عن طريق التصويت يف االنتخابات أو االنتماء إىل تنظيم من التنظيمات أو العمل 
وسط مجاعة من اجلماعات ، فإذا كانت القضية مثال تتعلق بقصور األداء احلكومي يف جمال معني أو تتعلق 

و األساليب اإلجرائية اليت متس مصاحل اجلماهري وتؤثر فيهم ، فإن جلوء الفرد إىل األساليب بإحدى السياسات أ
السلمية املشروعة يكون أكثر احتماال من جلوئه إىل األساليب العنيفة أو غري املشروعة ، ويف هذه األحوال قد 

صال الشخصي برجال اإلدارة أو يعرب الفرد عن رأيه إما من خالل وسائل االتصال املتاحة أو عن طريق االت
أعضاء اجمللس النيايب أو املسؤولني السياسيني من رجال األحزاب ، أو بأن يعرب عن احتجاجه باإلضراب عن 
الطعام ـ وإن هذا السلوك عمال عنيفا بالنسبة لفرد نفسه ـ أو بقيادة املظاهرات وتنظيم املسريات أو 

                                                            
  .32، 31، ص2000مركز دراسات الوحدة العربية، :،بريوتمستقبل اجملتمع املدين يف الوطن العريبأمحد شكري الصبيحي، -  1
                                          .195، 194، ص2005مركز دراسات الوحدة العربية، :، بريوتيف دراستها االجتاهات احلديثة: النظم السياسية العربيةحسنني توفيق إبراهيم،  - 2 
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رات إن كان مسموحا هبذه األساليب قانونيا، أما إن كانت القضية بالدعوة إىل اإلضراب العام وعقد املؤمت
تتعلق بأمور مصريية أو مبدئية يعترب اخلروج عليها ضربا من اخليانة أو احنرافا عن قيم اجملتمع ومعتقداته فإن 

وء إليها احتمال اللجوء إىل أساليب العنف السياسي أو األساليب غري املشروعة يكون كبريا،وعادة ما يتم اللج
  .  حينما  تنعدم املسالك الشرعية للتعبري عن املطالب أو يبدو اللجوء إليها غري ذي جدوى

حمدودة  -السلمية أو غري السلمية  -وأيا ما كان فإن معدالت املشاركة من خالل املبادرات الفردية          
بغريها من األساليب، وبالتايل فإن تأثريها يف للغاية نظرا لضآلة عدد املشاركني فيها، وقياسا باملعدالت اخلاصة 
كما أن اللجوء إىل أساليب االحتجاج يعد ،جمريات األمور السياسية حمدود و غري ذي شأن يف أغلب األحوال

إذ يرتبط عادة ببعض األزمات أو اإلجراءات النظامية أو االقتصادية أو  ،من املواقف الطارئة وغري الدائمة
ات اخلارجية ، ومن مث تتفاوت معدالته وآثاره من موقف إىل آخر ، ومع ذلك فإننا ال بعض قضايا  العالق

ميكن أن نتجاهل ما ميكن أن متثله أساليب العنف من ضغط وتأثريات يف النظام السياسي والصفوة 
تمع احلاكمة،وما ميكن أن تسفر عنه كذلك من تغيريات يف مسار العملية السياسية واحلياة السياسية للمج

  . و هناك من ال يعترب العنف أسلوبا من أساليب املشاركة السياسية وإمنا مظهرا ونتيجة ألزمة املشاركة ،ككل
 

  :إشكالية املشاركة وأبعادها يف أنظمة احلكم العربية -ج 
ية إن إشكالية املشاركة مبعناها العام تشري كما يرى ليونارد بايندر إىل حتديد كيفية االشتراك يف العمل  
،وفيما يتعلق بأبعادها يف أنظمة احلكم العربية ،فتجدر اإلشارة إىل أن أغلبية األقطار العربية عند 1السياسية

يف "اللحظة الليربالية"سالمة غسان .االستقالل بدأت بدميقراطيات على النمط الغريب ،ومثل ذلك ما يسميه د
ت لنفسها املؤسسات اليت حتتاج إليها ،وهي اليت ،فالدولة أو السلطة احلاكمة هي اليت أنشأ2الوطن العريب

  .كانت توجهها ومتنحها السلطة والنفوذ
وفضال عما تقدم فقد أسهمت مجلة من األسباب يف تعميق إشكالية املشاركة يف أنظمة احلكم 
العربية،ولعل أمهها يتمثل يف وصول العسكر للحكم،واالنعطاف حنو احلزب الواحد،وضعف املشاركة يف 

غري السياسية للحياة االجتماعية ،واحنسار دور الطبقات والقوى االجتماعية ،وطغيان العنصر  ىاالت األخراجمل
،وبدرجة أهم ضعف التنظيمات )وحماولة االعتماد املكثف على الكاريزما(الشخصي على العملية السياسية

شاركة بالشكلية أو املومسية، وعدم أو تغييب أدوارها،واتصاف امل) مؤسسات اجملتمع املدين(السياسية الوسيطة
  .3الفاعلية أحيانا،وكوهنا اقرب إىل التعبئة منها إىل املشاركة يف أحيانا أخرى

ويف واقع احلال فإنه يف لب  الثقافة السياسية اجلديدة ينطوي مفهوم نظري مركزي يؤسس للشرعية 
حيث هو مصدر للسلطة والتشريع يف السياسية بوصفها تلك اليت تتحصل برضي الشعب وحرية اختياره من 

                                                            
 .120مرجع سبق ذكره،ص ثامر كامل حممد، -  1 
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األمهية تفاقماً مع تنامي القوى االجتماعية الساعية إىل املشاركة السياسية  هالنظام املدين احلديث،وزادت هذ
من أجل توزيع عادل للثروة االجتماعية، لكن عجز املؤسسات السياسية يف الوطن العريب عن استيعاهبا وتلبية 

االتصال ما بني احلكام واحملكومني جعل أن اجلماعات املعارضة وجدت يف اجملال مطالبها، وانعدام قنوات 
الديين جماالً بديالً ملمارسة السياسة، وللتعويض عن غياب أو مصادرة اجملال الطبيعي لالتصال الصحي بينها 

االستقرار  وبني النخب احلاكمة،وجلأت مجاعات أخرى إىل العنف للتعبري عن مطالبها، وهذا التسلط عّرض
  .السياسي للتصدع ،والوحدة الوطنية إىل االنفراط، وارتفعت درجة االحتقان السياسي

لذا ال بد من امتصاص هذا الغضب الذي بدأ ميس شرعية النخب احلاكمة ويشكك يف وطنيتها 
انت عملية ويسحب ثقة املواطنني منها، فلجأت أنظمة احلكم إىل اإلسراع بفتح املسار الطبيعي لالنفراج، وك

االنتقال الدميقراطي خمرجاً يبعد شبح احلرب األهلية ويقضي على قوافل التمرد والعصيان،وبقيت العملية 
السياسية مغلقة أمام املشاركة السياسية على الرغم من خطاب التحول الذي محلته معظم أنظمة الدول 

إىل مراكز اختاذ القرارات، وانتقاء السياسات العربية،فلْم يسفر هذا التحول عن وصول القوى الشعبية الواسعة 
العامة،وإمنا ظل يدور يف اإلطار الشكلي واملظهري واالستعراضي؛ مثل تأسيس تعددية ألحزاب ال جتد طريقها 
للسلطة، ومحالت انتخابية دمياغوجية ومناقشات بيزنطية داخل جمالس منتخبة، لكنها رهينة للحزب 

النقد والتأثري، ويف ظل هذا النمط فإن قدرة  ءل يف املناسبات وفاقدة إلبدااملسيطر،ومعارضة هزيلة تستعم
املشاركة السياسية تتعطل وتتضاءل وتنعدم وهذا هلشاشة البناء الفكري والتنظيمي هلذه املؤسسات فهي ال 
ة تعدو أن تكون أشكال صورية جتميلية هلذه النظم وغري قادرة على متثيل الشعب ومتكينه من املشارك

السياسية، كما فشلت هذه املؤسسات يف بلورة املصاحل وجتميعها مما ينعكس الدور الفعلي للبريوقراطية حيث 
متس يف قدرهتا على اإلدارة احملايدة ، فتميل إىل أن تصبح متعددة الوظائف، تتوىل بلورة وجتميع املصاحل 

  .وتتحول عندئذ من جهاز للخدمة العامة إىل جهاز حكم
تناقضات ما بني الشعار واخلطاب، وما بني القانون والواقع، وما بني املؤسسة وأدائها، هي إن هذه ال

السياسية يف الوطن يف الوطن العريب ،وهذه احلالة جعلت من  ةمؤشرات ومظاهر احلالة املرضية اليت املشارك
نتيجة جنوح التناقضات  اجملال السياسي يف هذه الدول يشهد تراكماً هائالً من وقائع التدمري والتقويض،

السياسية إىل التعبري عن نفسها من خالل العنف الرمزي واملادي، ودخلت السياسة منطقة االسترتاف، وعاش 
  .عدد من هذه الدول ظاهرة العنف السياسي وأصبح آلية من آليات التعبري واملشاركة

اليوم مقوم ضروري ملواطن هذا ويبقى من األمهية مبكان ضرورة اإلشارة إىل أن املشاركة السياسية 
العصر،الذي غدا كيانه يتحدد جبملة من احلقوق املتمثلة يف حرية التفكري،واالجتماع ،وإنشاء األحزاب 
والنقابات واجلمعيات ،واملشاركة يف اختاذ القرارات، واألهم من كل ذلك حرية الرأي والتعبري،  فاملشاركة 

،ينبغي النظر إليها ال من إمكانية إرساء املمارسة ...ام وعزهلم والسياسية وما متثل من حق اختيار احلك
الدميقراطية يف هذا اجملتمع أو ذاك،بل من ضرورة إرساء أسسها وإفراز آلياهتا والعمل بوصفها اإلطار 
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الضروري الناتج عن متكني احلكام من الشرعية اليت تربر سلطتهم من جهة و دليل على متتع األفراد مبمارسة 
ية الرأي والتعبري من جهة أخرى،ألن ثقافة حرية الرأي والتعبري تفتح اجملال أمام املشاركة الطبيعية للمجتمع حر

  .وتنتج بذلك إرادة التداول السلمي على السلطة
II- اجملتمع املدين: 

 دوراً حيوياً وفعاالً يف إطار تنشيط احلراك اجملتمعي ، باعتبارها أهـم  املدينتلعب مؤسسات اجملتمع 
من خالل القيام بإصالح سياسي واسع املدى يكفل ،العالقة بني الدولة واملواطنني  ،اليت حتددقنوات املشاركة

 يتطلب وضع برنامج متكامل للعمل السياسي مرتكزاً على احلقوقما  وهذا ،توسيع دائرة املشاركة السياسية، 
   .واحلريات العامة للمواطن

املي وحظي مبزيد من االهتمام يف دول العامل كافة يف اخلطابـات  لقد أصبح اجملتمع املدين كفاعل ع
السياسية ويف البحوث اجلامعية ويف وسائل اإلعالم، وغدا هذا الفاعل يقدم إجابة عن العديد من املسائل، فهو 

طيـة  الند لسلطة احلزب الواحد يف الدول الشيوعية بإجياد مرجعية اجتماعية خارج الدولة، وهو الند للبريوقرا
ومتركز عملية اختاذ القرار يف الدول الليربالية، وهو الرد على سيطرة اقتصاد السوق على احلياة االجتماعية وهو 

   .الرد على دكتاتورية العامل الثالث من جهة وعلى البىن العضوية والتقليدية فيه من جهة أخرى
  . ري اليت يقوم عليها وأهم خصائصهالبد من توضيح وضبط تعريف  اجملتمع املدين واملعاييف البداية 

  :تعريف اجملتمع املدين -أ
أما الثانية فكلمة التينيـة  ، فاألوىل كلمة التينية تعين جمتمع" civil"و"society"كلمة مركبة من مصطلح  :لغـة 

" civilsation"واألمر الذي نشري إليه هنا أن االشـتقاق لـيس مـن    ،وتعين املواطن civisمشتقة من أصل 
  .1)يةمدن(

ذي جيتمع فيـه  لوتعين املدينة املكان ا، ة أو التمدنينيف الترمجة العربية يعين مدين من املد civisولفظ         
ما يقصد بلفظ مـدين أن  ،ك2وبالتايل حيتضن مفهوم الشأن العام ةاملختلفللعوامل  استجابةعيش معا للاألفراد 

  .3ل سياسية أو إيديولوجيةعوامال ر مدنية فقط صيرتبط اجملتمع املدين بأوا
حتديد العناصر املشكلة له  يفنوعا ما  فاختال ن هناكرغم اإلمجاع حول الطابع الغريب للمفهوم إال أ: اصطالحا

ما ووض يف جدلية تعدد التعريفات خنلمفهوم فلن لويف إطار حماولة ضبط تعريف ، خمتلفة تعريفمما جعلنا أمام 
كل تعريف حيتكم ملرجعيات ثقافية وتارخيية فكرية وأيديولوجيـة   كون، ةو نظري منهاجيهريه من مشاكل تث

  :،وإمنا سنعرض أهم هذه التعريفاتمتباينة
طوعية التكوين واليت تبـدو  الشبكة االحتادات :" على أنهاجملتمع املدين  شهينيبويعرف األستاذ رميوند         

                                                            
 .64،ص  2000مركز دراسات الوحدة العربية ،: ؛بريوت  2، ط اجملتمع املدين دراسة نقديةعزمي بشارة ،  - 1
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 االجتماعية االنقساماتقت الذي تعمل فيه على احتواء مستقلة عن الدولة واجلماعات األولية، ولكنها يف الو
  .1"تشكيل منطقة عازلة بني الدولة و اجملتمع فإهنا تعمل على ربطها بالدولة وسلطتها و

جمموعة التنظيمات التطوعية احلرة اليت متأل اجملال العام بـني األسـرة   " ويعرفه سعد الدين إبراهيم بأنه        
أفرادها، ملتزمة يف ذلك بقيم ومعايري االحترام والتراضي والتسامح واإلدارة السـلمية   مصاحل قوالدولة لتحقي

  .2"للتنوع واالختالف
اجملتمع الذي تتعدد فيه التنظيمات التطوعيـة  " ويرى عبد احلميد األنصاري أن اجملتمع املدين هو ذلك        

و غري ذلك من الكيانات غري احلكومية ...ت املصاحلمجاعاووالروابط واألندية  واالحتاداتاليت تشمل النقابات 
اجلماهريي وتعكس حيوية اجملتمع، األمر الذي يؤدي إلجياد مؤسسات يف اجملتمع موازيـة   احلضورواليت متثل 

  . 3"ملؤسسة السلطة حتول دون تفردها باحتكارها خمتلف ساحات العمل العام 
مجلة املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية :" ويعرفه عبد الكرمي أبو حالوة على أنه        

اليت تعمل يف ميادينها املختلفة يف استقالل نسيب عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعـددة، منـها أغـراض    
ومنها غايات نقابيـة كالـدفاع عـن مصـاحل     ...سياسية كاملشاركة يف صنع القرار على املستوى الوطين

  . 4..."أغراض ثقافية كاجلمعيات الثقافية اليت هتدف لنشر الوعي منهاو...العمال
جمموعة املنظمات التطوعية اليت متأل اجملال العام بني األسـرة   "بأنه  تمع املديناجملالبنك الدويل  يعرف        

يري االحتـرام  معـا ووالدولة وتعمل لتحقيق املصاحل املادية واملعنوية ألفرادها، وذلك يف إطار االلتزام بقـيم  
  ".     خالفات و الرتاعاتلالتسامح والقبول بالتعددية واإلدارة السلمية لووالتراضي 

فهناك ، لعل تعدد اآلراء حول إجياد تعريف للمجتمع املدين راجع للجانب الذي ركز عليه كل باحث        
جملتمعات مبا حيقق التعاون بـني  من ركز على اجلانب الوظيفي للمجتمع املدين ورأى أنه أحد أشكال تنظيم ا

دور الرقيب على تصرفات احلكومة، ب قومئات املتنوعة والتوفيق بينها ليلفاألفراد هبدف محاية حقوق ومصاحل ا
الدولة املباشر، فهو  إشرافاعتربه جمتمع مستقل إىل حد بعيد عن و وهناك اجتاه ركز على مسات اجملتمع املدين

يم التلقائي وروح املبادرة الفردية والعمل التطوعي، كما أنه جمتمع التسامح و قبـول  يتميز باالستقاللية والتنظ
  .اآلخر

ومن خالل ما تقدم ميكن أن نستشف أن مفهوم اجملتمع املدين ينطوي على أربعة عناصر تعـرب عـن           
  :تشكل أركانه وهيووجوده 

اليت يشكلها األفراد وفقا لنظام معني  التنظيماتوعة من حيث يضم اجملتمع املدين جمم: املؤسسي/ الركن التنظيمي -
  .السياسيةوالنقابات املنتديات االجتماعية والثقافية والفكرية كحوله،  االتفاقوقانون حمدد يتم 
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  .50، ص1996دار الفكر العريب،: القاهرة ،الشورى وأثرها يف الدميقراطيةعبد احلميد األنصاري،  - 3
 .11،ص)1999مارس(، عامل الفكر، "إعادة االعتبار ملفهوم اجملتمع املدين"الكرمي أبو حالوة،  - 4
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   .أي املشاركة اإلرادية واليت متيز اجملتمع املدين عن باقي التكوينات االجتماعية املفروضة أو املتوارثة: الطوعية -
استقاللية ماليـة ، تنظيميـة،   ( مبعىن أن يكون اجملتمع املدين مستقال عن سلطة وهيمنة الدولة : االستقاللية -

  .واالستقالل ال يعين القطيعة) إدارية
حيث تلتزم تنظيمات اجملتمع املدين مبجموعة من القيم و املعايري يف إدارة العالقات فيما  ):القيمي(الركن األخالقي-

  .اختالف الرأي التعاون، بني الدولة، كقيم التسامح،ا بينها وفيمبينها و
  :خصائص اجملتمع املدين -ب

من أبرز الباحثني الذين سامهوا يف إبراز املعايري الـيت   نهنتنغتوعامل السياسة األمريكي صامويل  يعترب        
 1ؤسسات اجملتمع املدينحيث يرجع الفصل إليه يف حتديد خصائص واضحة مل ،ة أي نسقيحتدد درجة مؤسس

 نهنتنغتـو وتتفق معظم الدراسات األكادميية واملتناولة لظاهرة اجملتمع املدين مع اخلصائص اليت قدمها صامويل 
  :وهي كالتايل

  .القدرة على التكيف مقابل اجلمود -1
  .يف مقابل اخلضوع والتبعية االستقالل -2
  .ل الضعف التنظيميباقالتعقد يف م -3
  .االنقساممقابل  التجانس -4
مـع التطـورات    والـتالؤم ونقصد به قدرة تنظيمات اجملتمع  املدين على التكيف : القدرة على التكيف -1

لفترة طويلة من الـزمن،أو   االستمرارسواء كان تكييفا زمنيا ومدى قدرهتا على  والتغريات احلاصلة يف البيئة،
أو تكيفا وظيفيا ومدى  بتعاقب األجيال من قيادات، راراالستمتكيفا جيليا ومدى قدرة هذه التنظيمات على 

  .قدرهتا على إجراء تعديالت يف أنشطتها للتكيف مع الظروف املستجدة
مبعىن أن ال تكون تنظيمات اجملتمع املدين خاضعة ألي سلطة سواء : يف مقابل اخلضوع والتبعية االستقالل -2

  :ستقاللباالوأن تتمتع  كانت حكومة أو مؤسسة أو مجاعة،
  .فال تتدخل أي جهة يف نشأهتا:من حيث النشأة *
ألي منظمة كونه حيميها من ضغط اجلهـات   االقتصادياملايل هو األساس  االستقاللويعترب :مايل  استقالل *

  .املمولة
مؤسسات اجملتمع املدين يف إدارة شـؤوهنا الداخليـة طبقـا     استقاللويقصد به :إداري وتنظيمي استقالل *

  .حها وقوانينها الداخليةللوائ
وتعدد هيئاهتا التنظيمية   ونقصد به تعدد املستويات الرأسية واألفقية داخل مؤسسات اجملتمع املدين،: التعقد -3

  .اجلغرايف على أوسع نطاق ممكن داخل اجملتمع وانتشارهاووجود مستويات تراتبية  داخلها 

                                                            
مركز ابن خلدون للدراسات : قطر  ؛1،ط) عبد الوهاب علوب: ترمجة(، العشرين لتحول الدميقراطي يف أواخر القرن لاملوجة الثالثة صامويل هنتجتون ،  - 1

 .167،ص1993،اإلمنائية
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وحماولـة إدارة   داخل مؤسسات اجملتمع املـدين،  توانقساماويقصد به عدم وجود صراعات : التجانس -4
       .1بطرق سلمية-إن وجدت-الصراعات 

    :العالقة بني حرية الرأي والتعبري واجملتمع املدين -ج 

تعترب حرية الرأي والتعبري الوسيلة األساسية لتقدم اجملتمع ،الن تنمية اجملتمع لن حتدث بـدون رقابـة   
على أساس إبراز أمهية دور اجملتمع املدين يف صـيانة  ت اجملتمع املدين و فواعله، فعلية ومباشرة من طرف مجعيا
، ومن هذا املنطلق فإن هناك دوراً هاماً ورائداً جيب أن تقوم به مؤسسات اجملتمع احلريات األساسية للمجتمع

ا من اجل ضـمان ومحايـة   املدين يف تلك العملية، وتتلخص املهام اليت ميكن ملؤسسات اجملتمع املدين القيام هب
  :حرية الرأي والتعبري ما يلي

نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف أوساط املواطنني،والسعي الدائم للوصول إىل الفئات األكثر هتميشاً يف  .1
  .    اجملتمع

عن  بضرورة ممارسة حق التعبري بأفراده  وتشكيالته احمللية وأطره اجلماهريية والنقابية واحلزبية، اجملتمع وعيةت .2
الرأي والتمتع به والدفاع عنه، وخماطر تقييده ومنعه على  مستقبل الدولة، والنسيج واألمين فيها، وحض كافة 
التشكيالت واألطر احمللية والنقابية واحلزبية على إجراء انتخابات دورية النتخاب مؤسساهتا القيادية  

ت اجملتمع املدين أن تبدأ بنفسها يف التشريع ويف هذا اإلطار يتوجب على منظما. ومساعدهتا على إجناز ذلك
عنه  عبه والدفا علتقاليد وممارسات دميقراطية يف داخلها خبصوص احترام احلق يف التعبري عن الرأي والتمت

 .وتقدمي منوذجاً حيتذى به يف هذا اجملال
احلق  دولة ءيف بنا عن طريق املشاركة سيادة القانوننشر مبادئ حقوق اإلنسان، والعمل على تعزيز مبدأ  .3

والقانون،وذلك للحد من استقواء وتغول سلطة القهر،ِلما يسببه هذا اإلخالل من زعزعة الستقرار مؤسسات 
الدولة،وِلما يتركه من خماطر على مستقبل حقوق وحريات األفراد بصفة عامة،وحق التعبري عن الرأي بصفة 

 . خاصة
 ةالسياسية واحلزبية وأمهية التداول السلمي على السلط التسامح وقبول اآلخر، والتعددية نشر ثقافة .4

فضح ومفاهيمها ومبادئها،وبيان أمهيتها يف احلفاظ على السلم اجملتمعني، وتوفري بيئة صحية لتطور الدولة، و
، والتعدي على احلريات العامة واملايل اإلداريالفساد كظواهر يف مؤسسات الدولة،  غري القانونيةاملمارسات 

 ....سوبية، واالحنياز احلزيبواحمل
 .  العمل على مناهضة ثقافة اإلقصاء والنفي وإلغاء اآلخر، وتعزيز مفاهيم الوطنية وشروطها .5
القيام بدور رقايب على االنتخابات اليت جتري يف البالد، وتدريب املرشحني على قواعد املمارسة   .6

 . العملية االنتخابية من ألفها إىل يائهاالدميقراطية، وتدريب مندوبيهم على آليات الرقابة خالل 

                                                            
1 - Clark , J., Democratizing Development, The Role of Voluntary Organizations, London, Earth  scan,  1991, p 120.  
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تنظيم محالت الضغط يف مواجهة انتهاكات السلطات، وتشكيل االئتالفات للنضال يف حاالت حمددة؛  .7
كإعالن حالة الطوارئ، أو حماوالت املساس بالدستور والقوانني، أو محالت االعتقال التعسفي، أو التعذيب، 

 . قد تتعرض هلا حرية الرأي والتعبرياليتأو غريها من صنوف االنتهاكات 
ميكن ملؤسسات اجملتمع املدين أن تلعب دورا مهما واجيابيا يف بلورة ثقافة حقوق اإلنسان واملواطنة ،ومن  .8

املؤكد أن عملية بناء الوعي هبذه احلقوق، يتطلب منظمات قوية وفاعلة، قادرة على نشر ثقافة حقوق اإلنسان 
 .1،وقادرة أيضا على رصد انتهاكاهتا، وتعبئة الرأي العام الوطين والدويل للتصدي هلاواملواطنة والدميقراطية 

لذلك الذي يتبناه النظام السياسي حول حرية الرأي  -بدرجة أو بأخرى -نشر نفوذ فكري قد يكون مغايرا  .9
حنو التأسيس لعهد جديد  والتعبري مما قد جيعله مبثابة البنية التحتية اليت ميكن من خالهلا الشروع أو االنطالق

 .ضامن حلقوق اإلنسان وحرياته 
III- األحزاب السياسية: 

احلزيب  طبيعة النظام عن النظر بصرف البلدان وكل اجملتمعات كل تعرفها ظاهرة السياسية األحزاب
  . خاصة سياسية أو حمصلة لتجارب تعبري هي ما بقدر معني، لفكر نتاج اعتبارها ميكن ال التجربة هذه لكن

للحياة السياسية وبصرف  احملركة العوامل إحدى اليوم أصبحت السياسية األحزاب فإن يكن مهماو
النظام  طبيعة عن النظر البلدان،بغض مجيع يف نفسها تفرض اليوم أصبحت ظاهرة فإهنا اتهتوجها النظر عن
واالجتماعي  السياسي يطاحمل مع متغرية ومتفاعلة ظاهرة أهنا السياسية، األحزاب دراسة اإلشارة عند وجتدر
إىل  تطرقت اليت الدراسات خمتلف إىل هلذه الظاهرة،بالنظر واحد تعريف صعوبات لتحديد خيلق وهذا ما
  .معينة وقناعات نظر، وجهات من هلذا املوضوع تطرقت واليت احلزب موضوع

  :األحزاب السياسيةتعريف  -أ

من  بداية التعاريف هذه خمتلف إىل التطرق علينا كان جيدة بصفة املوضوع هذا نفهم وحىت        
 .اللغوي التعريف

احلزب مجاعة من الناس شكلت أهوائهم تنظيم سياسي، له مذهب عقائدي واحد يدعو إليه ،ومنهج : " لغة
 الناس من مجاعة"أنه  على للحزب التعريف نفس إعطاء إىل الغربية املعاجم ،ومتيل"2يلتزم به لتحقيق أهدافه

 مل املعاجم خمتلف أن ببساطة يدرك اللغوية التعاريف هلذه املتأمل إن،"3هدف حنو وتسعىنظر، تعتنق وجهة 
 هدف حنو تسعى وجهة ذات مجاعة احلزب؛ كون على تتفق فهي احلزب  مفهوم كبري حول يف تباين تقع

  . اختالف أو إشكال أي يطرح وال حمدد لغة مرجتى،وعليه فاحلزب
  
 

                                                            
 .198،197لطيفة إبراهيم خضر،مرجع سبق ذكره،ص - 1

 .170 ،ص1989الدعوة، دار :تركيا ؛ 2ط ،الوسيط املعجمآخرون، و مصطفى إبراهيم- 2
3 - Le petit Larousse Illustré 2004, paris France : édition Larousse, 2003. p 751. 
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  :  اصطالحا
على  اتفاقهم رغم ،إذلاجملا هذا يف الباحثني اختالف االصطالحي للحزب جوهر يشكل املدلول

الواقع  يف املعربة التعاريف خمتلف طرح إىل يدفعنا وهذا واحد، تعريف على يتفقوا مل أهنم معينة، إال عناصر
 .السياسي باحلزب احمليطة اجلوانب من جانب على تقف علمية أو سياسية اجتاهات عن

امليل إىل  و احلزب يف اجلانب اإليديولوجي على التعاريف هذه ترتكز :فكرة أو ملشروع كحامل السياسي احلزب 1-
 .مثايل أو طوباوي جمتمع بناء

أفراد متحدين   من هيئة:" أنه على املنطلق هذا من احلزب Edmund Burk  ويعرف إيدموند بورك
عليه  يتفقون ملبدأ معني وفقا القومية املصلحة هفي ما على العمل إىل املشتركة، جهودهم خالل يسعون من

أمثال جورج  السياسية، العلوم و الدستوري القانون يف الباحثني من العديد بورك مع ويلتقي 1"مجيعا
األفكار  ببعض األشخاص يؤمنون من جتمع كل:" أنه احلزب عن يقول الذي Georges Burdeauبريدو

 عن حبثا و حوهلا، املواطنني ممكن من عدد أكرب جبمع ،وذلك قيقهاوحت انتصارها ويعملون على السياسية
 .2"السلطة احلاكمة قرارات يف التأثري على األقل أو امتالك السلطة،
وجود  احلزب، ألن عليه يقوم الذي اإليديولوجي اجلانب على تركز أهنا التعاريف هذه عن املالحظ
السياسي،يف  احلقل حتقيقها داخل إىل يسعى اليت و عليها بين اليت باملبادئ بإميانه مقرون احلزب واستمراره

يدفع  األمر التعقيد شديدة لكوهنا فقط،وهذا اإليديولوجي اجلانب على تقوم ال السياسية احلياة حني أن
  .االستمرار أجل من قوي لبناء تنظيم احلزب

 :تنظيمي أساس على احلزب 2-
اجملال هو  هذا يف تعريف قدم من أبرز و احلزب هوممف ليحدد التنظيم على االجتاه هذا يرتكز

جتمع  أي من اجملموعات، عدد فحسب، وإمنا جمموعة ليس:" بأنه السياسي احلزب عن يقول الذي" ديفرجي"

 .3"تنسيقية مبؤسسات مرتبطة و )حمليةمجعيات، جلان، فروع،(البلد  مستوى على منتشرة صغرية جمموعات
 تنظيمات  دائمة عن عبارة السياسية األحزاب :"هوريو أن أندريه وليق تقريبا السياق نفس يف و
 السلطة، ممارسة الوصول إىل هبدف الشعيب، الدعم على احلصول أجل من حملي، و وطين على مستوى تتحرك
  .4"معينة حتقيق سياسة بغية

                                                            
 .533 ص ، مرجع سبق ذكره كشاكش، أمحد يوسف - 1
 .242 ص 1998 اجلامعية، املطبوعات ديوان :اجلزائر ،املقارنة السياسية املؤسسات و الدستوري القانون يف الوجيز شريط، األمني - 2
3   -Jean charlot, les partis politiques, 2e édition paris : Armond colin, 1971 . p .46 
 .242،ص1988والتوزيع، للنشر األهلية :لبنان ؛2 ط؛2 ج آخرون، و مقلد علي :ر، تالسياسية املؤسسات و الدستوري القانون هوريو، ندريهأ - 4



77 
 

   :هبا يقوم اليت الوظائف أساس على احلزب تعريف - 3
هذا  السياسية، ويف احلياة يف هبا يقوم اليت الوظائف خالل من زبدراسة احل االجتاه هذا حاول
مستمر  أو دائم جتمع:" عنه بأنه يقول احلزب عن تعريف Raymond Aron "أرون رميون" السياق يقدم

 .1"االحتفاظ هبا أو إليها حماولة الوصول أي السلطة؛ ممارسة أجل من معا يعملون من األفراد، جملموعة
وتوجيه  بتنظيم قيامه هي للحزب وظيفة أهم:" فيه يقول تعريفا David Apter أبتر افيدد يقدم بينما

حيدث  الشكل هبذا املسؤولة، و األجهزة إىل االحتياجات أي ونقلها الناس، احتياجات الرأي العام، وتلمس
 .2"واحملكومني احلكام بني تقارب

تعريف  تقدمي وحاولت السياسية، األحزاب موضوع درست اليت االجتاهات هذه كل إىل إضافة
 .خمتلفة جوانب من احلزب تعريف إىل يسعى آخر اجتاه يوجد للحزب السياسي،

 :املختلفة جوانبه إىل بالنظر احلزب تعريف - 4

مجاعات اجتماعية :" بأنه احلزب عن ايدرسفالد صامويل" السلوكية املدرسة منظري أحد يقول  
تسعى  اجتماعية نطاق وحدة يف أدوارا األفراد فيه اجتماعي،يلعب ازجه شكل يأخذ منسق، تعمل يف نشاط

 هلم أشخاص جتمع تكوينات األحزاب :"كلسن أن هانس تعريف يف جاء ،بينما3"حمددة أهداف إىل حتقيق
 .4"العامة الشؤون إدارة على احلقيقي هلم التأثري نفس الرأي ،تضمن

هلا  اجتماعية فهو منظمة معقدة، وحدة احلزب:" اراعتب إيل ذياب أبو فوزي يذهب السياق نفس ويف
خمتلفة  عادات وهلم وفئات إىل بيئات ينتمون عديدين أنصار هلا كما دائمني، موظفني وهيئة إداري جهاز

الشعب  يستعملها أداة هو احلزب ألن لألحزاب، االنتماء إىل يدفعهم الذي هو الشعب أفراد بني وهذا التباين
 .5"أمانيه عن للتعبري

يف  ما جيعلها وهذا إيديولوجية أو علمية قناعات أساس على بنيت أهنا التعاريف هذه عن املالحظ
إمهال  مقابل عليه، السياسي وتركز احلزب جوانب من جانب تقدم ألهنا ناقصة، واألكادمييني نظر الباحثني

دراسة  من ونابع علمية عيةموضو على معايري يرتكز تعريف إىل مباشرة يقودنا ما اجلوانب األخرى،وهذا
األحزاب  موضوع دارسي خمتلف لدى إمجاع حيدث شبه التعريف هذا جعلت لألحزاب السياسية، دقيقة

كتاهبما  يف Weiner و فيتر Lapalombara زيف البالومبارا جو: مها باحثان هذا التعريف السياسية،ويقدم
 :6معايري هي أو عناصر 4 على تصورمها حسب احلزب يقوم و ،"السياسي السياسة والنمو األحزاب"

                                                            
 78 ،ص 1982 العريب، الفكر دار :مصراملعاصر، العامل يف السياسية األحزاب كامل، احلليم عبد نبيلة - 1
 .9،صاملرجع نفسه - 2
 .534 ص سبق ذكره، مرجع كش،كشا أمحد يوسف - 3
 .85 ،ص1986 النشر، و للطباعة الطليعة دار :لبنان ،العام السياسة علم قضايا سعيد، عياد فايز حممد - 4
 .86،ص ،مرجع سبق ذكره سعيد عياد فايز حممد - 5
 .211،ص1995،)ن.د.د:(؛ بريوت2،ط صاصيال عرب حممد :تر ،السياسة علمدنكان، ماري جان - 6
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اجملموعات  املعيار يقصي هذا عليه، القائمني قادته عمر يفوق املرجتى السياسي عمره تنظيم أي دائم تنظيم•
 .اتهقاد بزوال تزول اليت والعصب والزمر والزبائنية الصغرية

بامتداد  وطين تنظيم الوطين ؛أي ىاملستو على متنوعة و منتظمة صالت يقيم و ودائم متكامل حملي تنظيم •
 .حملي

مع  أو باقتسامها لوحدهم وممارستها السلطة ألخذ والوطنيني احملليني التنظيم قادة عند املتعمدة اإلرادة •
 .فقط فيها التأثري أخريني وليس

 .أخرى بطرق أو االنتخابات عرب الشعيب الدعم عن بالبحث االهتمام •
احلزب واألهداف   عليها يؤسس أو يبىن اليت املعايري يقدم ألنه وواضح شامل التعريف هذا أن يبدو
يكشف املعياران  يف حني احلزب، عليها يقوم اليت األساسية األطر يضعان األوليني فاملعياران اليت يسطرها،
على  االستيالء إىل تسعى ال األخرى اليت والتنظيمات السياسية األحزاب بني املوجود التمايز اآلخران عن
 .السياسية احلياة يف تشارك رغم أهنا السلطة،

احلياة السياسية ،قادت  يف ثورة عن عبارة 19 القرن بداية مع السياسية األحزاب نشأة تكون وهكذا
أن  اليوم خيتلف احد ال لكن ا،تهوطريقة نشأ األحزاب هذه طبيعة حول علمي تضارب إىل احلايل يف العصر
عرب  جاءت اليت الشعبية املكتسبات محاية يف و احلياة السياسية يف كبري دور اتذ أصبحت السياسية األحزاب
 اطويل،كما تعترب األحزاب السياسية الضامن األساسي حلقوق اإلنسان من جهة ومن جهة ثانية مظهر نضال

رار من مظاهر التمتع هبذه احلقوق واحلريات ولعل أبرزها حق التعبري عن الرأي واملشاركة يف صنع الق
فهم األحزاب  فان ،وهلذا...والتجمع السلمي وحق إنشاء اجلمعيات، واملشاركة فيها وحق التجمع وحق

  .حتديد العالقة بينها وبني حرية الرأي والتعبري  إىل يدفعنا السياسية
   :العالقة بني حرية الرأي والتعبري واألحزاب السياسية -ب

ود األحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبري،حيث أكد بني وج طأوضح العديد من الباحثني االرتبا  
األحزاب هي احملرك " ،ورأى جورج بريدو أن "ال حرية سياسية من دون أحزاب سياسية"انه   Esmeinازمن 

األساسي للنشاط السياسي وعندما نصف نظاما سياسيا بأنه  دميقراطي،فحينئذ نقصد به النظام الذي يكون 
،وهكذا جند أن وجود "ي ليس فقط ممكنا ،بل منظما بواسطة املؤسسات السياسية ذاهتافيه االختالف يف الرأ

األحزاب السياسية ميثل مسة أساسية ألي جمتمع دميقراطي ، شريط أن تتمتع تلك األحزاب بأدوارها السياسية 
  . 1سيةيف اجملتمع وتستطيع التأثري يف إدارة الشؤون السياسية ،وتساهم يف كفالة احلريات السيا

السياسة  صانعي إىل الفردية الرغبات نقل يف ملتمثل ا السليب السياسية على الدور  األحزاب ال تقتصر
-على العكس-،ولكن ما بشكل أمني حلد والنظرات ملعتقدات وا للرغبات جتميعية أدوات أيضا العامة،وليست

هلذه األفكار ولربط  شبكة اتصالية وإنشاء اجلديدة األفكار لتكوين  ملنظم ا دور تلعب السياسية األحزاب فإن
                                                            

 .43-42عبد العاطي جنم ،مرجع سبق ذكره،ص طه - 1
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يف تقوية  وتوجيهها،لزيادة فعاليتها وتعبئتها السياسية القوة من توليد متكن بطريقة القيادات مع اجلماهري
  . 1املشتركة واإلحساس باملسؤولية ملواطن ا لدى باملشاركة اإلحساس

وحتلل   اغتراب شكل يف السياسي، وعيعلى ال تأثريات على التمتع حبرية الرأي والتعبري ويترتب
إىل هويات  احلاجة خيلق قد الذي ،األمر للسلطة التقليدية األسس تتحدى قيم جديدة للقيم القدمية،وتبلور

السياسية  ملشاركة ا املرتبطة باتساع املشاكل تلك مواجهة يف أنه بوضوح هنتجتون ووالءات جديدة، ويقرر
   2"احلزبية النظم"و" السياسية األحزاب"هي السياسية اتساع املشاركة لتنظيم الرئيسة الوسيلة املؤسسية فإن

ملشاركة السياسية  ا لتحقيق مالءمة ،واألكثرةاألكثر أمهي اإلطار تقدم السياسية األحزاب أن يف وشك
اركة السياسة،واملش املمارسة يف الرغبة يزكى لدى األفراد أن ميكن نفسها السياسية األحزاب ظهور أن على

ومهاراهتم،على  هتم بقرارا منوطة  تكون سوف ملشاركة ا تلك بأن الطموح أو لديهم التوقع فيها طاملا توفر
حتليلها  باملشاركة، ميكن احلزبية للمطالب والنظم األحزاب جانب من أن درجة التمتع حبرية الرأي والتعبري

على  تلفةلمخا احلزبية النظم قدرة واختالف هبا ملسموح ا ملشاركة وصورا درجة: مثل أكثر من معيار وفق
طريق  عن ملشاركة بني ا التفرقة جتري هبا يسمح اليت ملشاركة ا صور أو درجة ملشاركة،فمن ناحية حتقيق ا
  . 3الكامل احلزيب ملشاركة باالنتماء وا احملدود االنتماء احلزيب بـ واملشاركة التعبئة

الصحيح  غري من أنه-ابتداء-ما تعين وهي أساسا، الواحد بللحز تنسب التعبئة طريق عن فاملشاركة
يف -الواحد احلزب دولة باملشاركة،ولكن مطالب أي تقمع الواحد نظم احلزب بأن باالفتراض التسليم تارخييا
هنا  بدقة، وحمكومة حدود موصوفة وفق ذلك تفعل ولكنها ، السياسية ملشاركة ا وتشجع بل ترحب-الواقع

تعبري  استخدام-ذلك من بدال-األفضل من وان ، دقيق غري"املشاركة" اصطالح ني نالدارس يرى بعض
  . "تعبئة" أو "مشاركة حمكومة"

اخلاصة مع  أحزاهبا بتنظيم تلفةلمخللجماعات ا السياسي النظام مساح ؛احملدود احلزيب بالنشاط ويقصد
أوروبية  بلدان مسحت ولقد النظام، يف مشاركتها من-بالتايل-والسلطة،واحلد للحكم نافذة أي من حرماهنا
ملقيدة،وباملثل  ا تلك الشروط مثل ظل يف االشتراكية، األحزاب بتنظيم عشر التاسع القرن خالل عديدة يف

لن  احلكومة بأن فهمها مع ، بالتنظيم االنفصالية ملطالب ذات ا واإلقليمية اللغوية ألحزاب األقليات مسح
  .مطالبها حتقق أن أو ، احلكومية املناصب بالوصول إىل هلا تسمح

  
  
  

                                                            
1 - Samuel Huntington, Social and institutional Dynamics of One‐party Systems, in Samuel Huntington and Clement Moore, eds., 

authoritarian Politics in Modern Society(New York,: Basic Books,p.11. 
 . 38-28 ص ،1980، النهار دار :بريوت؛3،طسعد احلسن وعبد مقلد على :تر ، السياسية حزاباأل ،ديفرجيه موريس - 2
3 - Samuel Huntington,  op. cit., p. 42. 
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  :خالصة واستنتاجات
  
يف الفصل األول من هذا البحث، مت التطرق بداية إىل حتديد مفهوم حرية الـرأي والتعـبري ،بـدءا         

بتعريف احلق لغة واصطالحا مع إعطاء التعريف العريب اإلسالمي هلذا املصطلح ،  والـذي يعـين اسـتئثار       
 بقيمة معينة ،ويتضمن صاحب احلق وموضوع احلق ، وحمل احلق أمـا يف املفهـوم   واختصاص شخص معني

الغريب ملصطلح احلق فالتعاريف  ختتلف باختالف املذاهب ،مث بعدها تعرض البحث إىل تعريف احلرية  ولقـد  
ية والتارخيية لوحظ بأن معاجلة مسألة احلرية ليست باألمر السهل ،نظرا لكثرة تشعباهتا مبختلف أبعادها الفلسف

والتراثية والدينية  وجبوانبها االقتصادية والسياسية ،فاحلرية حق طبيعي لإلنسان ،وهي مـن أقـدس حقوقـه    
وأغالها ، حيرص عليها حرصه على احلياة ،ويذود عنها بكل ما ميلك، ألهنا قوام حياته  وأساس وجوده، لكن 

إىل تنظيم   لكي ال تتداخل احلريات وتعم الفوضـى   الشيء األكيد أن احلرية ليست مطلقة بل مقيدة وحتتاج
  .،فحرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخرين 

وبعد ذلك مت التطرق إىل التقسيمات املختلفة للحريات وكانت هناك تقسيمات خمتلفة  للحريات ،إذ 
اك من يعتمد تقسيما ،وهن  plontyهناك من يقسمها إىل حريات فردية وحريات مجاعية ،وهو تقسيم بالنيت 

آخر ومنهم الدكتور ثروت بدوي الذي يقسمها إىل حقوق وحريات تقليدية وأخرى مجاعية ،وهناك تقسيم 
آخر يعتمد على مضمون احلريات فهناك حريـات ذات املضـمون املـادي ،واحلريـات ذات املضـمون      

الشخصـية احلريـات الفكريـة    املعنوي،وهناك تقسيم آخر بناء على موضوع احلريات فنجد فيه ، احلريات 
  . واملعنوية ، احلريات االقتصادية واحلريات االجتماعية

ويف نقطة أخرى من املبحث األول جاء تعريف حرية الرأي ،وما ميكن التنبيه إليه يف هذا اجملال هو   
نية أي إنسـان أن  ، فاملقصود هبا هو أنه يف إمكا" حرية الرأي"أنه عندما تقترن كلمة احلرية بالرأي يف قولنا 

يكّون لنفسه رأي وأن ميتلكه ،وذلك ما مت استنتاجه عند متحيص التعاريف اخلاصة هبذا العنصر،ويف عنصـر  
أخر بعنوان تعريف حرية التعبري جاء تعريف هذا املصطلح الذي يعين أن يعرب اإلنسان عن وجهة نظره مبختلف 

أو السياسية  ةضايا اخلاصة أو العامة ، االجتماعية أو االقتصاديوسائل التعبري الشفهية أو الكتابية ، سواء يف الق
من أجل حتقيق النفع و اخلري لألمة ،وتناول البحث كذلك التعريف بالوسائل اليت ميكن أن تستعمل من طرف 

  . الفرد أو اجلماعة للتعبري عن اآلراء و األفكار املختلفة، وتبني  بأهنا وسائل عديدة ومتنوعة
تطرق إىل تعريف حرية الرأي والتعبري ككل،فتبني بأن االهتمام هبا مل يقتصر على املفكرين كما مت ال

والفالسفة ،بل حىت املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان قد تطرقت إليها ،ألن حرية الرأي والتعبري مصدر أساسي 
  .للكثري من احلريات وعامال أساسيا ملباشرة احلقوق السياسية

لثاين تناول البحث ضوابط حرية الرأي والتعبري، هذه احلرية اليت وجدنا أهنا جيـب أن  أما يف العنصر ا
ختضع لقيود ضمن دائرة القانون، لكن القول بوجود قيود ال يعين اإلطالق واإلسراف والتعسف، وإمنا مـن  
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ين اإلسالمي أجل حتقيق املصلحة العليا للبالد ، وأول هذه الضوابط حسب التقسيم املوضوع هي ضوابط الد
احلنيف الذي مل يبح احلرية إال بضوابطها ، وما حرية الرأي والتعبري إال واحدة منها ،وهذه الضوابط ال خترج 
عن كوهنا هتدف إىل صيانة اجملتمع اإلسالمي وعقائده وقيمه، واحملافظة على أمن الدولة ووحدهتا بالنهي عـن  

حرية الرأي والتعبري لكن يف إطار االلتزام بآداب اجللسة،ومصلحة  إشاعة الفتنة يف اجملتمع،فاإلسالم أجاز وأباح
اجملتمع  ومراعاة املعاين األخالقية واملبادئ اإلسالمية واحترام ظاهرة االختالف يف الرأي وحق النقد وغريه من 

  .الضوابط األخرى اليت وضعتها الشريعة اإلسالمية الغراء على حرية الرأي والتعبري 
ص الضوابط الواردة يف املواثيق الدولية فإن جل املواثيق الدولية قد أمجعت على احلـق يف  خي اأما فيم

الرأي والتعبري، إال أن نفس املواثيق وضعت قيودا على ممارسة هذا احلق ، ومن بني ما ذكر؛ ضابط  احتـرام  
: وضوابط أخـرى منـها   حقوق الغري وحرياهتم ،ضابط محاية النظام العام واآلداب العامة والصحة العامة ،

ضابط حضر التمييز العنصري وضابط حضر الدعاية للحرب أو الدعوة إىل الكراهيـة والعنصـرية الدينيـة     
  .وضابط منع استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية لتقييد التمتع حبقوق اإلنسان 

حرية الرأي والتعـبري   أضف إىل ذلك شروط تقييد احلق يف حرية الرأي والتعبري ونطاقها ، فممارسة
تترتب  عنها واجبات ومسؤوليات ، إال أنه يف تقييد وضبط هذه احلرية أو هذا احلق جيب مراعاة مجلة مـن  

أن تكون القيود حمددة بنص القانون ، فال خيضع أي فرد ملمارسة حقوقه وحرياته إال : الشروط اليت من بينها
 بنص القانون ،كما جيب أن تكون القيود ضرورية للحفاظ علـى  للقيود اليت يقرها القانون ،إذ ال عقوبة إال

األمن  العام والنظام العام واآلداب العامة،كما جيب أن تكون القيود مقبولة يف جمتمع دميقراطي، ويف األخـري  
وكنتيجة هلذه الشروط وجدنا بأن  أي فرض  ألي قيد على حرية الرأي والتعـبري خـارج إطـار اجملتمـع     

  .املتعارف عليها وحتت أي ذريعة كانت يعد غري مقبول  ي ،واملعايريالدميقراط
كما تطرق البحث إىل نطاق التحديدات والتقييدات كعنصر أخري يف هذا املبحث  وخلص إىل أنه ال 
ميكن  تأويل أي قيد من هذه القيود، أو القيام بعمل يهدف إىل إهدار أي حق  من حقوق اإلنسان املتعارف 

ا يف ذلك حرية الرأي والتعبري ، أو فرض قيود عليها أوسع من تلك املنصوص عليها ، كما أن نطاق عليها ، مب
والتحديد هلذه احلقـوق   قوأهداف هذه النصوص احملددة للقيود والضوابط إمنا هو العمل على أال يتم التضيي

قوق وطمس احلريـات ، كمـا   املأمونة ، إال بالقدر الذي يكون ضروريا  حىت ال يترتب على ذلك إلغاء احل
  .اهلدف جيب أن تفسر النصوص بكل دقة على ضوء هذا

أما فيما خيص املبحث الثاين من هذا الفصل فقد تناول حرية الرأي والتعـبري وحركيـات التحـول    
على االرتباط الوثيق بني حرية الرأي والتعبري والتحول الدميقراطي مما جيعـل   دالدميقراطي وخلص إىل التأكي

تعددية السياسية والفكرية مستحيلة دون إطالق حرية التعبري عن الرأي،اليت هي مـن مكونـات النظـام    ال
الدميقراطي، ومن خالل ذلك وحده ميكن التعبري عن اإلرادة احلرة للمواطن،وعن اإلرادة العامة للمجتمع من 
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ون بإطالق حرية التعبري،وبالتايل خالل االنتخابات، وخاصة ملمثلي وهيئات السلطة،وحتقيق حالة التعددية مره
  .حرية املساجلة واحلوار واالجتماع وحرية الرأي املقابل

كما  مت التنويه يف هذا املبحث على أنه هناك العديد من الدراسات واألحباث والنظريات ممن تناولت 
تناولوا تأثريات وسائل التعبري اآلثار السياسية حلرية الرأي والتعبري يف الدميقراطية،ومثة اختالفات شديدة بني من 

عن الرأي املختلفة،فمن ناحية هناك جدل حمترم حول التأثريات القوية مقابل التأثريات احملدودة،ومن ناحيـة  
أخرى ظل هناك خالف بني الذين يفترضون وجود تأثريات قوية حول ما إذا كانت حرية التعبري عن الـرأي  

  .تساهم يف تثبيت األنظمة السلطوية  تسهم يف حركيات التحول الدميقراطي،أم
إىل أن القيمة احلقيقية حلرية الرأي والتعبري، يف أهنا تساعد على ظهـور  لنخلص يف آخر هذا املبحث  

قوى سياسية واجتماعية تتمتع باستقاللية، وتعيش يف إطار جممع له مناعته السياسية والقانونية جتـاه سـلطة   
وعة قيم ومفاهيم تشكل جوهر الفكـرة الدميقراطيـة وحمورهـا، كسـيادة     الدولة لتنتج لنا يف األخري جمم

  .الشعب،املشاركة السياسية، اإلرادة العامة،االنتخابات احلرة والرتيهة
حرية الـرأي والتعـبري وضـمانات املشـاركة      ويف املبحث األخري من هذا الفصل مت التطرق إىل

 ةالرأي والتعبري يضمن للمواطن احلق يف املشاركة السياسـي السياسية،حيث مت التأكيد فيه على أن محاية حرية 
يف اختاذ القرار،وميهد له السبيل للمسامهة يف إدارة الشؤون العامة، من خالل التعبري عن موقفه من القضايا اليت 

اد إذا قاعدة للحوار وقبول الرأي اآلخر،واالسـتعد  -أي حرية الرأي والتعبري –هتمه وهتم الصاحل العام،فهي 
لقبول شروط اللعب مع اخلصم،وكل انتقاص من حرية الرأي والتعبري يعد انتقاصا مـن حـق املـواطن يف    

  .املشاركة السياسية
حبيث مت التطرق إىل مسامهة حرية الرأي والتعبري يف إنتاج مشاركة دميقراطية،إما عن طريق التأسيس 

مشاركة سياسية، جمتمع مـدين  (السلوك السياسي،وصناعة )إعالم وصحافة(حلركية التعددية يف صناعة الرأي 
 احلقيقي املؤشر أهنما اإلعالم والصحافة، من منطلقحرية ،فيما خيص عنصر صناعة الرأي، مت دراسة )أحزاب

وغالباَ ما تكون تلك احلرية مكفولة من قبل ، الضمانة اليت تقدمها احلكومات حلرية التعبري احلرية التعبري، ومه
عـالم  ومتتد لتشمل منظمات بث األخبار والصحف وغريها من وسائل اإل ،لمواطنني واهليئاتدستور البالد ل

إىل مسالة حرية  ة، هذا باإلضافوغالباَ ما تغطى نفس القوانني مفهومي حرية الكالم وحرية الصحافة ،ةاملختلف
االعتبار إىل حق املـواطن   اإلعالم والصحافة يف الوطن العريب، اليت باتت حباجة إىل إصالح بنيوي شامل يعيد

العريب يف اإلعالم احلر املفتوح،ويف اإلعالم املستقل، الذي يضمن إطارا قانونيا يعزز التعددية وحيميها،ويصون 
  .حرية الرأي والتعبري

يف اجلزء الثاين من هذا املبحث مت التطرق إىل حرية الرأي والتعبري وصناعة السلوك، بدءا باحلق يف 
مشاركة أعداد كبرية من األفراد "  اسية،الذي تناولنا فيه تعريف هذه األخرية على اعتبار أهنااملشاركة السي

،فاملشاركة السياسية هي الصورة األهم من صور حرية الرأي والتعبري وأبرز "ةواجلماعات يف احلياة السياسي
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طريقة إرادية بغرض املشاركة يف جتلياهتا ،فهي داللة التفاعل االجيايب بني الفرد وجمتمعه ،وهي نشاط يتم ب
النظام ،وهي أيضا من أهم مالمح ودالالت الدميقراطية، وتشري تلك العملية اليت يلعب من خالهلا الفرد دورا 
يف احلياة السياسية جملتمعه،وتكون لديه فرصة املشاركة يف وضع األهداف العامة جملتمع،وكذا أفضل الوسائل 

  .لتحقيقها واجنازها
الرأي والتعبري واملشاركة السياسية عموما ،  تلك  ةمت التطرق إىل طبيعة العالقة بني حري وبعد ذلك

خالل عدة عناصر ،كالتصويت واألنشطة االنتخابية،واالنتماء التنظيمي والنشاط  نالعالقة اليت تتحدد م
إشكالية املشاركة  اجلماعي، وبعده املبادرات الفردية وأساليب االحتجاج،وبعد حتديد العالقة مت دراسة

السياسية وإبعادها يف أنظمة احلكم العربية،حيث وجدنا أن هناك مجلة من األسباب أسهمت يف تعميق 
إشكالية املشاركة يف أنظمة احلكم العربية،ولعل أمهها يتمثل يف وصول العسكر للحكم،واالنعطاف حنو احلزب 

ية للحياة االجتماعية ،واحنسار دور الطبقات غري السياس ىالواحد،وضعف املشاركة يف اجملاالت األخر
وحماولة االعتماد املكثف على (والقوى االجتماعية ،وطغيان العنصر الشخصي على العملية السياسية

،أو تغييب )مؤسسات اجملتمع املدين(،وبدرجة أهم ضعف التنظيمات السياسية الوسيطة)الكاريزما
مسية وعدم الفاعلية أحيانا،وكوهنا أقرب إىل التعبئة منها إىل أدوارها،واتصاف املشاركة بالشكلية أو املو

  .املشاركة يف أحيانا أخرى
 املدينمؤسسات اجملتمع اجملتمع املدين، ف، جند  -املشاركة - صناعة السلوك رويف عنصر ثان من عناص

العالقة  ،اليت حتددشاركةتلعب دوراً حيوياً وفعاالً يف إطار تنشيط احلراك اجملتمعي ، باعتبارها أهم قنوات امل
من خالل القيام بإصالح سياسي واسع املدى يكفل توسيع دائرة املشاركة ،بني الدولة واملواطنني 

وبعدها مت تبيان العالقة بني حرية الرأي والتعبري ،ولقد إستهلينا هذا العنصر بتعريف اجملتمع املدين السياسية
  .واجملتمع املدين

، هي االجزاب السياسية على -املشاركة -تناوهلا يف عنصر صناعة السلوك والنقطة الثالثة اليت مت
 التجربة هذه احلزيب، لكن طبيعة النظام عن النظر بصرف البلدان وكل اجملتمعات كل تعرفها اعتبار أهنا ظاهرة

 إنف يكن خاصة،ومهما سياسية أو حمصلة لتجارب تعبري هي ما بقدر معني، لفكر نتاج ميكن اعتبارها ال
 فإهنا اتهتوجها للحياة السياسية، وبصرف النظر عن احملركة العوامل إحدى اليوم أصبحت األحزاب السياسية
 السياسي احمليط مع متغرية ومتفاعلة البلدان، فهي ظاهرة مجيع يف نفسها تفرض اليوم ظاهرة أصبحت

 خمتلف طرح إىل ما دفعنا هلذه الظاهرة، وهذا واحد تعريف صعوبات لتحديد خلق واالجتماعي وهذا ما
 باحلزب احمليطة اجلوانب من جانب على تقف علمية أو سياسية اجتاهات الواقع عن يف املعربة التعاريف
  .السياسي

وبعدها مت حتديد العالقة بني حرية الرأي والتعبري واألحزاب السياسية،حيث أوضح العديد من  
ال حرية "انه   Esmeinوحرية الرأي والتعبري،حيث أكد ازمن بني وجود األحزاب السياسية  طالباحثني االرتبا
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األحزاب هي احملرك األساسي للنشاط السياسي " ،ورأى جورج بريدو أن "سياسية من دون أحزاب سياسية
وعندما نصف نظاما سياسيا بأنه  دميقراطي،فحينئذ نقصد به النظام الذي يكون فيه االختالف يف الرأي ليس 

،وهكذا جند أن وجود األحزاب السياسية ميثل مسة "منظما بواسطة املؤسسات السياسية ذاهتافقط ممكنا ،بل 
أساسية ألي جمتمع دميقراطي ، شريط أن تتمتع تلك األحزاب بأدوارها السياسية يف اجملتمع وتستطيع التأثري يف 

  .إدارة الشؤون السياسية ،وتساهم يف كفالة احلريات السياسية
  :منه ما يلي نستنتج جاء يف هذا الفصل  الذيهذا باختصار ما 

واثيق الدولية حلقوق اإلنسان وأمثنها، فهي املإن حرية الرأي والتعبري من أهم احلقوق واحلريات الواردة يف   -
من القضايا اليت الزمت اإلنسانية عرب مراحل تطورها، حىت أصبحت اليوم جزء من نضال بشري طويل وأحد 

رات البناء صرح الدميقراطية، ألمهيتها وضرورهتا يف توفري الفضاءات واملنابر املثريـة للحـو  الدعائم األساسية 
  .النقاشات املوصلة للصوابو
إن حرية الرأي والتعبري حق مكفول دوليا وداخليا، دوليا من خالل املواد اليت نصت عليه سواء يف اإلعالن   -

 أو امليثاق اإلفريقي، أو االتفاقيتني األمريكية واألوربية حلقوق العاملي حلقوق اإلنسان، أو يف العهدين الدوليني
  .اإلنسان، وداخليا من خالل دساتري الدول

إن األمهية البالغة حلرية الرأي والتعبري ال تعين بالضرورة إطالق العنان هلذه احلرية دون قيود أو ضوابط، بل   -
لدولية، على مجلة من الضوابط اليت تنظم هـذه احلريـة   لقد نص كل من الدين اإلسالمي احلنيف واملواثيق ا

تصب جمملها يف إطار محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم، وضمن محاية النظام العام واألمن العام واآلداب العامة 
  .والصحة العامة

هذه احلرية  كذريعة لضرب  اوالتعبري، إال أنه ال ميكن استعماهل يرغم إقرار هذه الضوابط اخلاصة حبرية الرأ  -
إال إذا توفرت الشروط لذلك ، على  نأو تشديد اخلناق عليها ، بل إن تطبيق أو استعمال هذه القيود ال يكو

أن تكون ضرورية أو مقبولة يف جمتمع دميقراطي  أو منصوص عليها صراحة يف القانون ، أو مطلوبة لتحقيـق  
  .ك إلغاء احلقوق وطمس احلرياتالغرض الذي من أجله طبقت القيود، حىت ال يترتب على ذل

إن القيمة احلقيقية حلرية الرأي والتعبري تكمن يف أهنا تساعد على ظهور قوى سياسية واجتماعية تتمتع  -
باستقاللية، وتعيش يف إطار جمتمع له مناعته السياسية والقانونية اجتاه سلطة الدولة، لتنتج لنا يف األخري جمموعة 

الفكرة الدميقراطية وحمورها، كسيادة الشعب،املشاركة السياسية، اإلرادة  قيم ومفاهيم، تشكل جوهر
 .العامة،االنتخابات احلرة والرتيهة

هناك ارتباط وثيق بني حرية الرأي والتعبري والتحول الدميقراطي، مما جيعل التعددية السياسية والفكرية  -
نات النظام الدميقراطي، ومن خالل ذلك وحده مستحيلة دون إطالق حرية التعبري عن الرأي،اليت هي من مكو

ميكن التعبري عن اإلرادة احلرة للمواطن،وعن اإلرادة العامة للمجتمع من خالل االنتخابات وخاصة ملمثلي 
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وهيئات السلطة،وحتقيق حالة التعددية مرهون بإطالق حرية التعبري،وبالتايل حرية املساجلة واحلوار واالجتماع 
  .ابلوحرية الرأي املق

إن حق حرية الرأي والتعبري يرتبط بالعديد من احلريات،وبعبارة أخرى فان هذا احلق مبفهومه العام على  -
عالقة وثيقة باملناخ الدميقراطي العام،إذ هو يف الواقع إقرار باحلق الكامل للفرد واجلماعة يف اختيار النسق 

  .الدميقراطي وإدارته
وباألخص الصحافة، قدم إمكانيات هائلة لالقتراب وبشكل كبري وأكثر  ةإن تطور وسائل اإلعالم املختلف -

  .فاعلية من مفهوم الدميقراطية احلقيقي،انطالقا من دعم ومساندة حركيات التحول الدميقراطي الناشئة
 إذا كان التحول الدميقراطي أهم التحديات اليت تواجه الوطن العريب ومستقبله،فان األبرز واالهم واألكثر -

تأثريا يف هذه املسالة اجلوهرية هو موضوع احلريات، ويف القلب منها حرية الرأي والتعبري،إذ ال ميكن احلديث 
حرية الرأي والتعبري ، وحرية :عن التحول الدميقراطي من دون توفري احلد األدىن من احلريات األساسية وهي

  ....أو حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة
 عن االحتجاج للتعبري من مظاهر محلته وما العربية، الدميقراطي التغيري القصرية حلركات ةاخلرب حتتاج -

 اقتراحات احلركات وتضع مسرية هذه يف واهلبوط الصعود حالة تستقرئ وقراءة معمقة، حتليل السياسي إىل
   .السياسي التنظيم من الشكل القاعدي هذا لتفعيل

التعبري واملشاركة السياسية من خالل صور وأشكال ممارسة هذه تتضح العالقة بني حرية الرأي و  -
بل مثة وسائل وأساليب  ،هناك وسيلة واحدة أو أسلوب وحيد للمشاركة يف احلياة السياسيةاألخرية،وليست 

عديدة متنوعة، وتتفاوت هذه الوسائل وتلك األساليب عادة من حيث أمهيتها وفعاليتها، كما أهنا ختتلف 
ث متطلباهتا والتزاماهتا ومن حيث مشروعيتها وعدم مشروعيتها،وهي كذلك تتنوع داخل ذلك من حيك

لواحد وختتلف عادة من جمتمع إىل آخر ومن نظام سياسي إىل آخر، أو من وقت إىل آخر داخل ااجملتمع 
الذي حيققه شيا مع مقتضيات التطور أو وفقا ملستوى التطور امت ،اجملتمع الواحد أو النظام السياسي الواحد

من خالل مشاركته يف  ،اجملتمع أو ذاك أو تبعا لطبيعة ونوعية الغايات واألهداف اليت يسعى الفرد إىل حتقيقها
اجملتمع املين واألحزاب (،تلك الوسائل اليت تدخل ضمن آليات صنعة السلوك،ومنها احلياة السياسية بوجه عام

 ). السياسية
يلة األساسية لتقدم اجملتمع ،ألن تنمية اجملتمع لن حتدث بدون رقابة فعلية تعترب حرية الرأي والتعبري الوس -

على أساس إبراز أمهية دور اجملتمع املدين يف صيانة ومباشرة من طرف مجعيات اجملتمع املدين و فواعله، 
سات اجملتمع ، ومن هذا املنطلق فإن هناك دوراً هاماً ورائداً جيب أن تقوم به مؤساحلريات األساسية للمجتمع

  .املدين يف تلك العملية
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ميكن ملؤسسات اجملتمع املدين أن تلعب دورا مهما واجيابيا يف بلورة ثقافة حقوق اإلنسان واملواطنة ،ومن  -
املؤكد أن عملية بناء الوعي هبذه احلقوق، يتطلب منظمات قوية وفاعلة، قادرة على نشر ثقافة حقوق اإلنسان 

  .،وقادرة أيضا على رصد انتهاكاهتا، وتعبئة الرأي العام الوطين والدويل للتصدي هلا واملواطنة والدميقراطية
بأفراده  وتشكيالته احمللية وأطره اجلماهريية والنقابية  اجملتمع وعيةتإن مؤسسات اجملتمع املدين تعمل على  -

طر تقييده ومنعه على  مستقبل بضرورة ممارسة حق التعبري عن الرأي والتمتع به والدفاع عنه، وخما واحلزبية،
الدولة  والنسيج واألمين فيها، وحض كافة التشكيالت واألطر احمللية والنقابية واحلزبية على إجراء انتخابات 
دورية النتخاب مؤسساهتا القيادية  ومساعدهتا على إجناز ذلك، ويف هذا اإلطار يتوجب على منظمات اجملتمع 

شريع لتقاليد وممارسات دميقراطية يف داخلها ،خبصوص احترام احلق يف التعبري عن املدين أن تبدأ بنفسها يف الت
 .عنه وتقدمي منوذجاً حيتذى به يف هذا اجملال عبه والدفا عالرأي والتمت

األحزاب هي احملرك األساسي للنشاط السياسي، وعندما نصف نظاما سياسيا بأنه  دميقراطي فحينئذ نقصد  -
ن فيه االختالف يف الرأي ليس فقط ممكنا ،بل منظما بواسطة املؤسسات السياسية به النظام الذي يكو

السياسة  صانعي إىل الفردية الرغبات نقل يف ملتمثل ا السليب السياسية على الدور  األحزاب ذاهتا،وال تقتصر
فإن  -سعلى العك-،ولكن ما بشكل أمني حلد واملعتقدات للرغبات جتميعية أدوات أيضا العامة،وليست

هلذه األفكار ،ولربط  شبكة اتصالية وإنشاء اجلديدة األفكار لتكوين  ملنظم ا دور تلعب السياسية األحزاب
يف تقوية  وتوجيهها،لزيادة فعاليتها وتعبئتها السياسية القوة من توليد متكن بطريقة القيادات مع اجلماهري
  .ملشتركةا واإلحساس باملسؤولية املواطن لدى باملشاركة اإلحساس

ظهور  أن املشاركة السياسية على لتحقيق مالءمة ،واألكثرةاألكثر أمهي اإلطار تقدم السياسية األحزاب إن -
طاملا توفر   السياسة،واملشاركة فيها املمارسة يف الرغبة يزكي لدى األفراد أن ميكن نفسها السياسية األحزاب

 .ومهاراهتم هتم بقرارا منوطة  ونتك سوف املشاركة تلك بأن الطموح أو لديهم التوقع
لكن مسألة املشاركة اجلماهريية يف صنع القرار السياسي بقيت من املسائل املغيبة يف العديد من البلدان  -

العربية،ألن القائمني على السلطة الزالوا يدعون أهنم األقدر واألصلح لفهم املسألة السياسية، لذا ال نستغرب 
واألفكار والقضايا، اليت تتضمن مفهوم الوصاية على اجلماهري وسلبها حريتها حينما تطرح بعض اآلراء 

  .وإرادهتا
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  الفصل الثـاين
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  .حدياتالتـحول الدميـقراطي فـي الوطن العريب؛ املفاهيم ،العوامل والت: الفصل الثـاين
 

مل يعد التحول الدميقراطي هنجا اختياريا تنتقيه النخب السياسية احلاكم طوعا من بني بدائل أخرى   
فكاك من اإلذعان حلكمه واخلضوع لسلطانه،فلقد  ملباشرة شؤون احلكم واإلدارة،بل صار حتما تارخييا ال

 - بل تدك -النظم الشمولية،وغدت هتدددمهت رياح الدميقراطية بنية اجملتمع الدويل املعاصر وعصفت بأعىت 
مواقع كثرية من معاقل النظم السلطوية والديكتاتوريات العسكرية اليت حكمت بلدانا كثريا منذ أمد بعيد،مبشرة 
بانتصار نضال الشعوب من اجل انتزاع حقوقها املشروعة يف احلرية والعدالة واملساواة،وسعيها املتواصل من اجل 

ساحة العمل السياسي،األمر الذي من شأنه اإلسهام جديا يف تطوير بنية العملية السياسية  سيادة هذه القيم يف
وحتديث آلياهتا،وكفالة أسباب التطور السياسي املطرد وضمان استمراره،مما انعكس عمليا يف اتساع نطاق 

االنغالق الذي شكل يف عامل اليوم، واقتحام تيار الفكر الليربايل حصون اجلمود و ةالتحوالت الدميقراطي
إن الدميقراطية :(إىل  إعالن مقولته الشهرية" فرانسيس فوكوياما"توجهات القوى السياسية التقليدية الغابرة،ودفع 

الليربالية تشكل خامتة مطاف التطور اإليديولوجي لإلنسانية،والصيغة األخرية لنظام احلكم البشري 
  .1)املنشود،وبالتايل فهي متثل هناية التاريخ

يواجه اليوم مشكل التحول الدميقراطي بالنظر إىل التعقيدات اليت حتكم هذه العملية  الوطن العريبلذا ف
وانعكاسات املد واجلزر اليت ترافق حماوالت جتاوزها، وخاصة بارتباطها مبعطيات داخلية وإقليمية ودولية 

لعملية مشكل العصر بالنسبة هلذه الدول ومبشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وعرقية،وأضحت هذه ا
ملا حتمله من أبعاد نظرية وعملية متداخلة، جتمع يف طياهتا العوامل الذاتية والعوامل املوضوعية الداخلية 

  .واخلارجية
إن التحول الدميقراطي مشكل نظري، يبحث عن حل إلشكالية أساسية تصاغ يف مدى إمكانية التحول 

األوضاع الصناعية الرأمسالية يف أوروبا، جملتمعات تعيش أوضاعاً تنتمي يف مجلتها إىل بيئة  واليت تعترب وليدة تطور
خمتلفة، حتمل خليطاً لتجارب من عمليات اإلدارة واحلكم، تنحو كلها إىل كوهنا أقطاراً إنبىن احلكم فيها على 

إىل حكم دميقراطي، ويفترض إما أن أسس من القوة والتركيز، وهلذا يصبح التحول من هذا احلكم الالدميقراطي 
يتوىل احلكام أنفسهم القيام بعملية التحول هذه أي؛ عليهم أن يتنازلوا عن سلطاهتم وامتيازاهتم أو إجبارهم 
بوسيلة من الوسائل، وهذا يتطلب وجود قوات دميقراطية يف اجملتمع قادرة على فرض الدميقراطية واحلفاظ 

الدميقراطية يف واقع هذه الدول يطرح مشكالً عملياً، ألهنا ال جتد أمامها أرضاً عليها،فالدعوة إىل غرس القيم 
اجتماعية وسياسية تكون أول  تخصبة تصلح الستزراع اجلديد، بل تواجه ثقافة وقيماً وتارخياً وسلوكيا

بد أن ننظر إليها يف العقبات للصريورة الصحية هلذه العملية، وتكون سبباً يف البحث عن اهلوية الدميقراطية اليت ال
ضوء واقع هذه الدول، دون تقليد اجملتمعات الغربية يف التركيز على الشكل واإلجراء الدميقراطي على حساب 

                                                            
 101،ص)2001صيف (،3السنة األوىل،العدد  الدميقراطية،"الدميقراطية وجدل اإلصالح السياسي" السيد الزيات، - 1
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املضمون االجتماعي والسياسي واالقتصادي، أو تصدير النموذج والذي سيجد صعوبة يف التكيف، وهذا لن 
فيبقى خطاباً وشعاراً دون أمل املمارسة العملية يف أرض  يعمر طويالً أو سيحكم عليه باملوت قبل الوالدة،

  .الواقع
إذن إن مناقشة عملية التحول الدميقراطي يف الوطن العريب يطرح مشكل يف ما خيص اجلانب العملي 
للتدرج يف العملية، وإشكال نظري فيما خيص هوية النموذج الواجب تطبيقه يف هذه الدول، ومن هنا ميكن أن 

، وهذا للصعوبات النامجة عن 1اخلصوصية يف طرح الدميقراطية يف واقع دول الوطن العريب"ح حتدد مالم
التراكمات التارخيية املوروثة اليت ترتع إىل السلطوية، وهناك اجلوانب الثقافية والنفسية ذات التأثري العميق يف 

جانب البعد اإليديولوجي الذي يتخذ  نفسية الفرد خالل مراحل التنشئة وصوال إىل ممارسته داخل اجلماعة، إىل
حموراً للتفاعل، جاعال من قضية الدولة والدين مقدمة ملناقشة قضية الدميقراطية مع ما ينطوي " التراث"من قضية 

عليه هذا الوضع من اختالف للقضايا الومهية، وهناك البعد املؤسسي الذي يلخص التناقضات التنظيمية اقتصادياً 
يا وثقافياً، والبعد اخلارجي الذي جيعل من قضية الدميقراطية موضوعاً متداخالً ومعقداً، إذ أن وسياسياً واجتماع

اليت يهمها " القوى" إجراء إصالحات دميقراطية حقيقية حتقيقاً للمطالب الشعبية سينعكس سلباً على مصاحل 
  .إبقاء األمر على ما هو عليه 

يت تشري إىل  هوية ومشاكل التحول الدميقراطي يف الوطن من هذا التمهيد الذي يلخص أهم العناصر ال
العريب، سنتطرق يف مباحث هذا الفصل إىل كل من القضايا النظرية يف مفهوم  التحول الدميقراطي يف البداية 

  .وإىل أسبابه الداخلية واخلارجية مث آلياته يف الوطن العريب وبعد ذلك وحتدياته وآفاقه
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .5،ص 1994:، مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت1994،سبتمرب  187، العدد املستقبل العريبقراطية يف الوطن العرًيب ، فؤادً،خصوصية طرح الدمي ءثنا - 1
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 .قضايا نظرية يف مفهوم التحول الدميقراطي يف الوطن العريب:  ولاملبحث األ

مل ينل مفهوم التحول الدميقراطي ما يستحقه من جهد تعريفي،بسبب ارتباط هذا املفهوم مبفهوم 
،بل يكاد ال يوجد مفهوم استحوذ على اهتمام  1الدميقراطية،وبالتايل انصب معظم االهتمام على هذا األخري

سي من جهة،وعلى اهتمام النظم السياسية من جهة أخرى مثل مفهوم الدميقراطية،حبكم قدمه الفكر السيا
وشيوع استخدامه،حيث ال يوجد نظام حكم يف العامل اليعترب الدميقراطية من أهم مساته وخصائصه 

الغربية تطورها احلديث هلا تطبيقات خمتلفة ومتعددة تشمل الدول  الرئيسية،ناهيك عن أن الدميقراطية يف
،ومن ناحية أخرى جند أن مفهوم التحول الدميقراطي يعترب مفهوما جديدا نسبيا يف أدبيات اخلطاب 2وغريها

  .3السياسي املعاصر
وقد أصبح التحول حنو الدميقراطية يف احلكم يشكل إحدى املوجات الكربى اليت يشهدها العامل   

لثمانينات حىت تأكدت مالحمها يف التسعينات من القرن املعاصر،واليت بدأت تتبلور منذ منتصف السبعينات وا
، من هنا كان البد من صياغة إطار نظري يعترب نقطة االنطالق حنو فهم أبعاد موضوع التحول 4املنصرم

  .الدميقراطي يف الوطن العريب
هوم ويبدأ هذا املبحث بتعريف بعض املفاهيم الرئيسية مثل مفهوم التحول ومفهوم الدميقراطية ومف  

إستراتيجياته  ،وينتهي املبحث بالتطرق. التحول الدميقراطي،يلي هذا مناقشة أهم أمناط التحول الدميقراطي
                       ومؤشراته

  :مفهوم التحول الدميقراطي: أوال
ملا من واقع موضوع البحث وما يرتبط به من متغريات يتم حتديد املفاهيم األساسية اليت سيتم تناوهلا،و   

كانت عملية التحول الدميقراطي مرتبطة بعدة مفاهيم هي التحول والنظام السياسي والدميقراطية، فإننا نبني 
معىن التحول يف علم السياسة وعلم االجتماع،مث نتطرق إىل تعريف النظام السياسي والتمييز بني نظم 

يتم التعرض إىل مفهوم الدميقراطية مبا حتمله  دميقراطية ونظم استبدادية ال يتقيد فيها احلاكم بقانون ما،بعدئذ
  . 5من معاين عدة،وختتم باملفهوم احملوري للدراسة وهو مفهوم التحول الدميقراطي

إذ تثري عملية التحول حنو الدميقراطية بالنسبة للوطن العريب مشكلة تتعلق بالتقليد والنقل عن الغري 
دى إىل صعوبة وجود منطلق للتنظري حول مفهوم للتحول مقابل القدرة على اإلبداع الذايت، وهذا ما أ

                                                            
  .8ص،)2000(9العدد، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية:، مجال عبد الكرمي الشليب،التحول الدميقراطي وحرية الصحافة  يف األردن  - 1
 .17،ص1986،عدار اجلوهرة للطباعة والنشر والتوزي :بريوت، ومناذجها التطبيقية ةالدميقراطية الليرباليالدين،  إكرام بدر -2
  . 8،صسبق ذكرهمجال عبد الكرمي الشليب،مرجع  -3
 93العدد ،راسات إستراتيجية خليجيةكمركز اخلليج للدراسات اإلستراتيجية، ،القاهرة، املظاهر والدالالًت:التطور الدميقراطي يف دول جملس التعاون ً- 4
  .11ص،)2001سبتمرب(
  .14ص، 2003كلية االقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ،،)غري منشورةأطروحة دكتوراه  (، التحول الدميقراطي يف الصنيأمحد مجال عبد العظيم، - 5
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الدميقراطي يتفق مع خصوصية هذه اجملتمعات، والتعامل معه يف دول الوطن العريب كان مصدراً جلدال ما بني 
باحثي ومفكري هذه الدول، وموضوع لصراع ما بني خمتلف األحزاب والتيارات السياسية، وبرز هذا 

قراءات املختلفة ملفهوم التحول الدميقراطي واحتماالت التناقض بينه وبني عقائد االختالف أساساً حول ال
األطراف اليت تنشد  توثقافات اجملتمعات العربية، وامتد هذا االختالف إىل جدوى ومنهج حتقيقه، وظهر

اه كل طرف التغري بتحفظاهتا وهذا الصراع الفكري أصبح عائقاً أمام تنمية فكر سياسي دميقراطي يقبل مبقتض
عن هذا السجال الفكري احلاصل سنحاول البحث يف القضايا النظرية هلذا املفهوم، ومن  االطرف اآلخر، بعيد

خالل واقع موضوع البحث وما يرتبط به من متغريات يتم حتديد املفاهيم األساسية اليت سيتم تناوهلا،وملا 
التحول والنظام السياسي والدميقراطية، فإننا نبني كانت عملية التحول الدميقراطي مرتبطة بعدة مفاهيم هي؛ 

معىن التحول يف علم السياسة وعلم االجتماع،مث نتطرق إىل تعريف النظام السياسي والتمييز بني نظم 
دميقراطية ونظم استبدادية ال يتقيد فيها احلاكم بقانون ما،بعد إذن يتم التعرض إىل مفهوم الدميقراطية مبا حتمله 

  . 1عدة،وختتم باملفهوم احملوري للدراسة وهو مفهوم التحول الدميقراطيمن معاين 
  :  التحول - أ

التحول /التغري مفهومي بني التفرقة البداية يف بنا الدميقراطي جيدر  التحول تعريف إىل التطرق قبل
 عام بل هي قانون ،حتدث ال أو حتدث انهكو حيث من إرادية غري مسألة هو التحول أو التحويل ، التغري/التغيريو

 يتجه عموما التحول/التعطيل، والتغري أو للوقف القابل غري املتحرك متعلمجوا الطبيعة قوانني من ورئيسي
 سبيله  منعرجات تعترض فكثريا ما مستقيم، خط يف دوما يسري ال ولكنه األفضل حنو الطويل املدى وعلى

 يسري هو أنه املعاصرة متعاتلمجيف ا التحول/التغري مييز وما وخارجية، داخلية لعوامل النتكاسات ويتعرض
 2.والتكنولوجي العلمي للتقدم املضطرد النمو بسبب متسارعة بوتائر

 اإلصرار والقدرة إرادة توفر أي ،التغري سري يف للتأثري الواعي التدخل حماولة فهو التحويل/التغيري أما
ً تلك املأمولة،وهو واألهداف الوعود حتقيق يف وأمال للمخاطر جتنبا مساره، يف والتحكم ضبطه على  أيضا

أبنائه  حاجات تلبية عن عاجزا فيها يكون حالة من لتنقله الذاتية متعلمجقوى ا ابه تقوم اليت العملية
 اجلماعية والطموحات املطالب فيه تتحقق خمتلفة أخرى حالة العصر، إىل حتديات مواجهة وعن متهوطموحا
 احلالة املرغوبة إىل املفروضة االستالب حالة من متعلمجفينتقل ا والعدالة، واملساواة احلريةك الدميقراطية والقيم
 يف وموارده وتثمريها وقدراته قراره الفعلية على سيطرته خالل من وهويته، ذاته متعلمجا فيها يستعيد اليت

 ووفق القوانني وقوانينه تورهدس مبوجب واخلارج الداخل يف سيادته وممارسته واملتوازنة الشاملة التنمية
 .3ابه املعمول الدولية والقواعد

                                                            
  .14ص ،مرجع سبق ذكرهأمحد مجال عبد العظيم، - 1
  ،اجلنويب اللبناين الثقايف لسلمجا منشورات :صادق،لبنان حبيب :إعداد ،التغيري  أجل من السياسي الفكر جتديديف   "الرأمسايل التطور عرب التغيري و التغري "منصور فوزي -2

  .39-37ص ، 2001
  13 ،ص1980والنشر ، للطباعة احلقيقة دار:لبنان ؛1،طاملتخلفة البلدان يف السياسية التحوالت ،يكاو تسك جون - 3
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ويشري لفظ التحول إىل التغري أو النقل،فيقال حول الشيء أي غريه أو نقله من مكان إىل آخر،أو    
غريه من حال إىل حال،ويقال حتول أي تنقل من حال إىل حال،وعن الشيء يقال حتول عنه أي انصرف عنه 

،وكلمة 1النا بالنصيحة والوصية واملوعظة مبعىن توخى احلال اليت ينشط فيها لقبول ذلكإىل غريه وحتول ف
وتعين املرور أو االنتقال من حالة معينة أو مرحلة أو    "transition"التحول تقابلها يف اإلجنليزية والفرنسية

ور،التغري،التقدم والتحول ،وعلى الرغم من أن مفاهيم مثل التط2مكان معني إىل حال أو مرحلة أو مكان آخر
تبدو مفاهيم متقاربة ومتشاهبة،فإن كثريا من علماء االجتماع حرصوا على ضرورة التفريق بني مضامينها 

  .واستعماالهتا
ونالحظ على هذه النظريات السوسيولوجية أن ":"بوتومور"ويف معرض احلديث عن الغموض يقول   

تلط يف بعض األحيان، أو يربط الفكر بينها يف مفهوم واحد،وكان مفاهيم التغري،التطور،التقدم،النمو كانت خت
حيدث يف أحيان أخرى أن يفرق العلماء بينها،ولكنها كانت تعترب مصطلحات مرتبطة ببعضها ارتباطا 

  . 3"منطقيا
فالتقدم على سبيل املثال هو عملية حتول تتضمن السري إىل األمام مثلما نرى يف االكتشافات العلمية   

قدمها املستمر حنو هدف معني،يف حني أن التطور ال يعين بالضرورة التقدم والسري إىل األمام،فقد يتضمن وت
معىن التقهقر،أو تطورا إىل اخللف،أما التحول وسواء كان إىل األحسن أو إىل األسوأ يبقى مع ذلك ظاهرة 

أن التغري )  540 - 475:(رياقليطسطبيعية ختضع هلا مجيع مظاهر الكون وشؤون احلياة عموما،وقدميا قال ه
أنت ال تدرك :"قانون الوجود وأن االستمرار موت وعدم،وقد مثل هرياقليطس لفكرة التغري جبريان املاء فقال

  .4"النهر الواحد مرتني فإن مياها جديدة جتري حولك

إىل املعرفة بشأن إىل افتقارهم  عمشكلة يف العلوم االجتماعية،وقد أشار علماء االجتما"التغري"ميثل   
بأن الوصول إىل نظرية عامة لعمليات التغري يف النظم  1951،وذكر برسونز يف عام يالتغري االجتماع

  .االجتماعية تعدُّ غري ممكنة يف احلالة الراهنة للمعرفة
أن يرى القليل من التطور يف اجتاه don Martindale  عويف عقد الستينيات أمكن لعامل االجتما  
وفق (عامل االجتماع بالتغري االجتماعي،وإن ظل التغري هو الفرع األكثر ضعفا يف النظرية السوسيولوجيةاهتمام 
  . 5واحلقيقة أن علماء االجتماع اآلخرين قد عّبروا عن وجهات نظر مماثلة) مرنندال

                                                            
حىت    2000ديسمرب( 30،عدد جريدة املستقبل األسبوعيةعبد اللطيف اكنوشً،الدميقراطية واالنتقال الدميقراطي بعيدا عن لغة االنفعال؛من يتكفل باجناز املرحلةً؟، -1
  .12،ص)2001يناير5
   17ص 2003كلية االقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ،،)غري منشورة أطروحة دكتوراه(عبد الكرمي عبد اليت،املعارضة السياسية والتحول الدميقراطي يف املغرب، -2
                                 .                                                                                                                            18،ص املرجع نفسه - 3
  .17ص،2003دار األصدقاء للطباعة والنشر،:املنصورة،التطور السياسي والتحول الدميقراطيالقصيب، فار رشادعبد الغ -4
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اصة يف باالهتمام ألول مرة يف العلوم االجتماعية وخ"التغري"وعلى العموم فقد حضي مفهوم التحول   
وليام "ميدان علم االجتماع،ولعل الفضل يف انتشار هذا االصطالح يف ميدان العلوم االجتماعية يرجع اىل 

  .     1922عندما نشر كتابه عن التغري االجتماعي ألول مرة سنة" أجربن
 

صبح علم وهكذا يعترب علم االجتماع أول امليادين املعرفية اليت أخضعت مفهوم التغري للدراسة حبيث أ
  .اجتماع التغري اليوم أحد الفروع األساسية لعلم االجتماع

 ةعملية حركة اضطرا دي:"املصريني إىل تعريف التغري االجتماعي بأنه  عويذهب أحد علماء االجتما
مستمرة ومتتابعة،إنه االختالفات والتعديالت اليت تطرأ على أمناط العالقات االجتماعية كالسلوك 

عة ومضمون بناء اجلماعات والنظم خالل فترة معينة من الزمن،حبيث ال ميكن مالحظتها االجتماعي،وطبي
،ويف 1"وتقديرها،وحيدث نتيجة عوامل متداخلة ومتشابكة يتداخل بعضها يف بعض ويؤثر بعضها يف بعض

سواء  بأنه كل حتول حيدث يف النظم واإلنسان واألجهزة االجتماعية:"نفس املنحى يعرف التغري االجتماعي
   2".كان ذلك يف البناء أو الوظيفة خالل فترة زمنية حمددة

وإذا انتقلنا إىل علم السياسة،جند أن موضوع التغري مل ينل اهتماما ملحوظا،حيث ظلت مسائل 
: 1953وقضايا التغري بعيدة عن متناول علماء السياسة لفترة زمنية،ويعرب عن ذلك ديفيد إيستون بقوله عام 

مسة والسبعني عاما األخرية فإن البحث السياسي قد حدد نفسه بصورة أّدت إىل إمهال التغري بأنه خالل اخل
،لقد ركز علم السياسة احلديث اهتمامه على النظم السياسية املستقرة لغرب أوروبا ومشال 3السياسي 

 تسيري النظام أمريكا،حيث ينظر إىل التغيري اجلذري على أنه ميثل حالة استثنائية تشري إىل اضطراب يف
أما علماء السياسة فقد درسوا التغري يف إطار النظام القائم كالتذبذب يف :"لوظائفه،ويصف برسونز ذلك بقوله

،بعبارة أخرى لقد "قوة األحزاب واجلماعات والنخب والقيادات والزعماء لكنهم مل يهتموا بتغري النظام ذاته
امهم األساسي على احلاالت اليت ال يثري فيها التغري كثريا من أمهل علماء السياسة التغري ألهنم ركزوا اهتم

  4.املشكالت
وبالرغم من إمهال علماء السياسة للتغيري إال أنه خضع جملموعة من الدراسات متخضت عنها جمموعة  

األطروحات النظرية حول التغري السياسي، هذه املقوالت وجهت هلا جمموعة من االنتقادات، أبرزها أهنا 
غري جديرة -بتعبري جان ماري دانكن-غت يف شكل تقييمات من حاالت خاصة،وهو الشيء الذي جعلهاصي

بأن تأخذ باحلسبان عمومية احلاالت، وهذا ما جعل قيمتها التنبؤية شبه حمدودة،وبالتايل احلكم عليها بالفشل 
  :بعض من هذه النظريات ،غري أن هذه االنتقادات ال متنعنا من اإلشارة على5رغم عددها الذي ال حيصى

                                                            
  .188،ص1987مكتبة االجنلو املصرية، ،القاهرة،دراسات اجملتمعصطفى اخلشاب،م - 2
 .188ص املرجع نفسه، - 2
 .17،صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار رشاد،  - 3
 .18،ص املرجع نفسه - 4

 . 20ص 1988وزيع، ،النشر والتو املوسوعة اجلامعة للدراسات): ن.م.د(؛1ط ترمجة حممد عرب حاصيال،:علم السياسةجان ماري دانكن، - 1
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اقترح باريتو نظرية للتغيري السياسي تتمحور حول مفهوم النخبة، فهو يرى :برأي باريتو التغيري السياسي-1      
أن اجملتمعات تتميز بفارق أساسي بني النخبة املكونة من األفراد األكثر جدارة قي خمتلف امليادين ومجاهري 

ون سيطرة الفريق األول سواء بواسطة القوة أو احليلة،والنخبة يف نظر باريتو األفراد األقل جدارة الذين يقبل
  .مكان لتحول دائم يسميه دوران النخبة

ينطلق هذا االجتاه من حماولة الربط بني التنمية السياسية والتنمية :التغري السياسي من منظور تطوري-2       
املرحلة الكالسيكية، املرحلة :(سية إىل ثالث مراحل أساسيةاالقتصادية،وهذا االجتاه يصنف حتول النظم السيا

،حبيث تعتمد كل مرحلة على معيار أساسي خمتلف،إن املرحلة احلديثة اليت ترجع إىل )املاركسية، املرحلة احلديثة
تعتمد على معيار التطور والنمو وتنهض على النظرية اليت تربط بني النمو  19الفكر األورويب يف القرن 

  .قتصادي االجتماعي وبني التقدم السياسي الذي متثله الدميقراطية الغربيةاال
إىل زمن ليس بالبعيد كانت احلروب هي احلكم بني النخب السياسية،ولكن :مقترب جديد للتغري السياسي-3      

الشعوب توصلت إىل وضع حد هنائي للحروب األهلية كآلية للتغري السياسي بني النخب،وأصبحت هناك 
أحزاب سياسية ومجاعات ضغط ميكن من خالهلا حتقيق التغري بدون حروب أو صراعات مسلحة،حيث 
نشأت هذه املؤسسات السياسية من التفاعل واالختالف بني القوى االجتماعية،ومن التطور التدرجيي 

  1.لإلجراءات والوسائل التنظيمية حلل هذه اخلالفات
تنوع القوى االجتماعية، والتفاعل املتزايد بني هذه القوى هي إن انفتاح الطبقة السياسية احلاكمة، و

 2.شروط لربوز التنظيمات السياسية واإلجراءات والستحداث املؤسسات السياسية أخريا
التحول يف األبنية أو العمليات أو الغايات "يف ضوء ما سبق، ميكن القول أن التغري السياسي يعين

  .السلطة، اإلجبار ،والنفوذ السياسي:ارسة القوة السياسية بعناصرهاالسياسية مبا يؤثر على توزيع ومم
  :النظام السياسي -ب

يعرف النظام السياسي بأنه املؤسسات السياسية املنظمة تنظيما قانونيا، واليت هتدف إىل حتقيق أهداف 
،وإذا حولنا التعريف السابق إىل اجملتمع العليا املتمثلة يف األيديولوجيات،واألفكار املذهبية اليت جاءت إعماال هلا
  :مؤشرات ميكن مالحظتها ،فإنه ميكن حتديد مؤشرين رئيسيني هلذا التعريف ومها

  األفكار والقيم املذهبية- املؤسسات السياسية   -
ومن هنا فإن دراسة عملية التحول الدميقراطي تقتضي دراسة النظام املعين بالتحول من حيث هيكل 

ذا النظام واألفكار والفلسفات اليت يعتنقها هذا النظام،وكذلك التغريات اليت طرأت على املؤسسات املكونة هل

                                                            
  .20،ص1993دار الساقي،:بريوت،مسية فلو عبود:ترمجة النظام السياسي جملتمعات متعددةموئيل هنتجتون،اص - 1
 .476،ص1،ج1994:موسوعة العلوم السياسية،الكويت،مطابع دار الوطن الكويتية أنظر،- 2
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، وتستند النظم 1هذا النظام، ويف ذلك تعددت النظم السياسية احلديثة ما بني نظم ليربالية ونظم ماركسية
  :النحو التايل على"املاركسية على فلسفة ماركس اليت أوجزها يف مقدمة كتابه نقد لالقتصاد السياسي

مناص منها مستقلة  يف اإلنتاج االجتماعي لوسائل الوجود يعقد األفراد فيما بينهم روابط معينة ال"
عن إرادهتم، وهي روابط ترتبط مبرحلة معينة من مراحل تطور قواهم اإلنتاجية،وجممل عالقات اإلنتاج هذه 

م القانونية والسياسية واألفكار االجتماعية فهو قد تكون الكيان االقتصادي للمجتمع الذي ترتكز إليه النظ
  ".أساسها احلقيقي مجيعا

وفقا للفكر املاركسي فإن يف تطور اجملتمع الرأمسايل هنايته،ففي خضم تطور تلك اجملتمعات تنشأ قوى 
فيه اجتماعية واقتصادية جديدة، من شأهنا القضاء على اجملتمع الرأمسايل إلقامة جمتمع نقيض تكون الغلبة 

  2.للجماعة
على اجلانب اآلخر ،تستند النظم الليربالية على األفكار املذهبية اليت انتشرت يف غرب أوروبا يف 
القرنني السابع والثامن عشر،واليت تعود جذورها إىل مذهب احلقوق الطبيعية كأساس لتدعيم حريات األفراد 

السبق يف هذا )1704-1632(ون لوكيف عالقتهم بالدولة،وكان للفالسفة االجنليز وعلى رأسهم ج
الصدد،تبعهم فقهاء فرنسا وأمريكا،وقد تبلورت تلك األفكار يف اإلعالنات الثورية للثورة األمريكية 

  .1789،والثورة الفرنسية عام 1776عام
وميكن القول أن املصادر األساسية للدميقراطية الليربالية تتمثل يف ذلك التيار الفكري الذي يرجع على 

ر النهضة وساد يف أوروبا عدة قرون وعرف بالتيار العقالين،والذي قام على اإلميان بالفرد وقدرته على عص
استخدام عقله يف مواجهة الطبيعة وتسخريها خلدمة أهدافه، وقد ظهر هذا التيار الفكري كرد فعل لإلجنازات 

ة واختراعات فنية وتقدم يف أساليب الرائعة اليت حققها اإلنسان على الصعيد املادي من اكتشافات جغرافي
  . 3اإلنتاج

ومن هنا بدأ التركيز على دور الفرد يف الوجود ،وارتفعت شعارات احلرية واملساواة والفردية  
وامللكية،أي جمموعة من األفكار والقيم واليت تدور حول السلطة،وترمي إىل حترير الفرد من كل القيود،وميكن 

للدميقراطية الليربالية تتمثل يف كل من التيار االقتصادي الليربايل والتيار السياسي  القول أن املصادر األساسية
  .4الليربايل واملدرسة النفعية

البد من التعرض إىل املبادئ الرئيسية  وحىت نستطيع الوقوف على أصول التنظيم السياسي الليربايل
  -:لتلك النظم

                                                            
  .14،صمرجع سبق ذكرهأمحد مجال عبد العظيم، - 1
 .15ص، املرجع نفسه - 2
 .44،ص مرجع سبق ذكرهإكرام بدر الدين، ،  - 3
 .46،ص املرجع نفسه - 4
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يع النظم الليربالية،ويعين وجود قواعد قانونية عامة حتكم وتنظم وهو املبدأ الذي تأخذ به مج-:مبدأ الشرعية -1
  .شىت عالقات اجملتمع ونشاطاته،وهذه القواعد القانونية تكون ملزمة للكافة مبا فيهم احلاكم

وهذا املبدأ يقضي بوجود هيئة نيابية،يكون كل عضو فيها ممثال عن األمة اليت هي -:مبدأ سيادة األمة -2
  .السيادة،وذلك كبديل للسيادة املطلقة للحكام وامللوكوحدها صاحبة 

حبيث يتم تقسيم العمل بني مؤسسات الدولة، هبدف الفصل العضوي بينهما  -:مبدأ فصل السلطات -3
  .والفصل الوظيفي فيما يتصل باختصاصات كل منها،يف إطار قواعد قانونية منظمة لتلك االختصاصات

ة يف األخذ باملبادئ الثالثة السابقة،إال أهنا ختتلف فيما يتصل بالبعد وتشترك النظم الليربالية الغربي
النظام (القانوين ملبدأ فصل السلطات، فمنها ما يأخذ بنظام االستقالل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

النظام (اجلمعية ، ومنها ما يأخذ مببدأ)النظام الربيطاين(ومنها ما يأخذ مببدأ التداخل بني السلطتني) األمريكي
  .السويسري

 :الدميقراطية - ج     
مفهوم الدميقراطية من املفاهيم اليت أثارت جدال واسعا على مر التاريخ،ومن املفكرين من اعتقدوا أن 
هذه الكلمة بال معىن وليس هلا فحوى وال تدل على شيء،ورمبا كان اعتقادهم صحيحا لو كانت تلك الكلمة 

ر واحد مستقل،لكنها كلمة من اجتماع مصدرين يونانيني يصفان حالة جمتمع خصوصا يف اللغة من مصد
وتطور حىت أصبح ما تعنيه تلك demos kratia سياسي حيكمه نظام كامل،وصفه اليونان يف العصور القدمية

  .1وهي كلمة يونانية تعين حكم الشعب democracyأو " دميقراطية"الكلمة اليوم
تناولت مفهوم الدميقراطية، وقد انطلقت غالبيتها من بيئات فكرية  لقد تباينت التعريفات اليت

متعددة،وأحيانا متناقضة،تدعو للدميقراطية عقائدية معينة ،إما على ميني أو يسار الفكر السياسي،أو يف موقع 
عب وسط بينهما ،فكتاب اليسار املاركسي دعوا إىل تبين دميقراطية أثينا املباشرة، وكذا تبين مصلحة الش

  .لتحقيق مصلحة الفرد
أما املفكرون الليرباليون فقد ذهبوا إىل استحالة تطبيق الدميقراطية املباشرة، ودعوا إىل تبين الدميقراطية 

  .2النيابية غري املباشرة،وكذا تبين مصلحة الفرد اليت تؤدي بالضرورة إىل مصلحة الشعب
بيات الغربية املعاصرة،جند أن القاموس ويف تتبع مبسط لتعريف الدميقراطية يف الدراسات واألد

السياسي األمريكي يعرف الدميقراطية بأهنا نظام للحكم متارس فيه السلطة السياسية بواسطة الشعب،أما 
  .القاموس االجنليزي فيعرفها بأهنا شكل للحكم والسلطة العليا فيه للشعب

                                                            
  . 17،ص مرجع سبق ذكرهإكرام بدر الدين، ،  - 1
 .17،صنفسهاملرجع  - 2
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إىل تعريف  Joseph Schumpeterويذهب عامل االجتماع األمريكي جوزيف شومبيتر 
بأهنا ذلك الترتيب املنظم الذي يهدف إىل الوصول إىل القرارات السياسية،والذي ميكن لألفراد من "الدميقراطية

  .1"خالله اكتساب السلطة للحصول على األصوات عن طريق التنافس
يطرحه قد قصر الدميقراطية على وجود انتخابات تنافسية،ومثة تعريف آخر  رمن هنا جند أن شومبيت

  :ديفد هيلد،مؤداه أن الدميقراطية تتضمن العناصر التالية
مبدأ االستقاللية الدميقراطي،مبعىن أن يتمتع األفراد حبقوق " هيلد"وجود قواعد أساسية ملا يطلق عليه  -1

يطة متساوية، ومن مث عليهم التزامات متساوية يف حتديد اإلطار الذي يولد الفرص املتاحة هلم أو حيد منها شر
  .أال يستخدم هذا اإلطار ليتجاهل حقوق اآلخرين

ضرورة توافر حقوق وحريات اقتصادية واجتماعية ليتمتع هبا املواطنون جنبا إىل جنب مع احلقوق  -2
السياسية حىت يتحقق مبدأ االستقالل الوطين،فبدون احلقوق االقتصادية واالجتماعية ال ميكن التمتع باحلقوق 

متع باحلقوق السياسية فإن أشكاال جديدة من عدم املساواة يف توزيع السلطة والثروة السياسية،وبدون الت
  .واملكانة ميكن أن تظهر لتنتهك تطبيق وإقرار احلريات االقتصادية واالجتماعية

  .توافر درجة عالية من املساءلة جلهاز الدولة -3
  2.توافر فرص متساوية للمشاركة السياسية -4

دميقراطية لدى هيلد ليست مقصورة على اجلانب السياسي بل تتسع لتشمل أبعادا من هنا يتضح أن ال
  .اجتماعية واقتصادية

كم برز اجتاه ينادي بان الدميقراطية ال تعدو كوهنا طريقة الختاذ القرار؛ومن مث فهي ليست فلسفة 
أن  هصحاب هذا االجتامعينة يف احلياة ،ألهنا الحتوي فلسفة سياسية حمددة يبىن عليها النظام،ويؤكد أ

،املنافسة،املشاركة ةاالنتخابات الدورية ،التعددية السياسي:الدميقراطية توجد إذا توفرت عدة شروط منها
السياسية،وهي اليت تشكل يف جمملها األسس العامة للدميقراطية الليربالية،وما مييز الدميقراطية عن غريها من 

قادهتم ،فالدميقراطية ليست طريقة يف احلكم بقدر ما هي طريقة  األنظمة هو مشاركة املواطنني يف اختيار
  . 3لتحديد من حيكم

أما روبرت داهل فقد أكد أن الدميقراطية هي النظام الذي يتمكن من خالله املواطنون من ممارسة 
وحق على احلكام ،والذي يظهر فيه التنافس السياسي عن طريق إقرار حق املعارضة  ةدرجة عالية من السيطر

 .4املشاركة السياسية
                                                            

 Joseph Alois Schumpeter. Capitalism. Socialism and democracy.(London Allen and unwin.1973).p269.    -3    
  .18،صسبق ذكرهد العظيم،مرجع أمحد مجال عب ‐ 2
3 -  David E,Ingersoll, Communism, Fascism ,and Democracy,(Columbus, Ohio, Charles E.Merrill publishing 

Company,1971),p 126. 
  :نقال عن - 4

Tatu Vanhanen ,The process of Démocratisation .A comparative study of 147 states 1980‐1988 ;(New York :Taylor e 
Feancis Inc1990) p8. 
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حكم النخبة املنتخبة عن طريق الشعب  :" فيما تؤكد ايفا اتزيوين حليفي  على أن الدميقراطية هي
ولذلك فقد تغري معىن الدميقراطية من حكم الشعب إىل احلكم من قبل أولئك الذين يستمدون القوة والسلطة 

لذلك فالتحديد الدقيق للواقع االجتماعي املعاصر حيتم ، و1"من اتفاق األغلبية عليهم عن طريق االنتخابات
النظر إىل االنتخابات كمعيار لتحديد حق الشعب يف اختيار احلكام والتخلص منهم عند احلاجة يف النظام 
الدميقراطي إن الذي ذكرناه سابقا كان جمرد عينة من تعريفات مبسطة للدميقراطية سواء يف املذهب الليربايل أو 

وعند احلديث عن مفهوم الدميقراطية يف العامل الثالث جند أنه مفهوم انتقائي مبعىن أن يأخذ من .ياملاركس
املذهبني الليربايل واملاركسي بعض خصائصهما ويرفض البعض اآلخر مبا يتفق مع ظروف ومشكالت كل 

  .2دد املالمححالة،كما أن يتسم بالتغيري وعدم االستمرار ،وميكن القول بأنه مفهوم غري واضح وحم
هذا ويرى احد الدارسني العرب على أن هناك جمموعة من األبعاد البد أن تتوفر يف الدميقراطية وهي 

  :كالتايل
  .حبيث يكون لدى املواطنني وعي كامل حبقوقهم وواجباهتم اجتاه دولتهم:الوعي الدميقراطي -1
ا إذا مل حتظ بأكرب واوسع مشاركة شعبية حبيث تصاب الدميقراطية بأشد أمراضها فتك:املشاركة الواسعة - 2

  .بفعالياهتا السياسية،سواء يف استخدام حق التصويت واالنتخاب،أو املسامهة يف العمل العام حمليا ووطنيا
حيث ال ميكن ممارسة الدميقراطية بدون حتلي ممارسيها باحتمال بعضهم والتسامح فيما :التسامح واالحتمال - 3

  .مال والتسامح على تشجيع ظهور اآلراء واألفكار البديلة وتعددهابينهم،حيث يساعد االحت
ذلك أن من أهم شروط الدميقراطية،اإلمجاع على االلتزام بالنظام والقواعد اليت تنظم اجملتمع :اإلمجاع السياسي - 4

  .3واحلكومة،واإلميان باملثل العليا اليت يستند إليها احلاكم حبقه يف احلكم
عن الدميقراطية بأهنا ليست كلمة جمردة تغين عن املمارسة،أو هي مؤسسة متثل  وأخريا ميكن القول

جملسا منتخبا فحسب،إهنا احلياة اليومية املباشرة يف جمراها العام،ولعل أبرز ما يف هذه احلياة هو اطمئنان الفرد 
ال خيسر بسبب  على حقه يف القول والتعبري دون خوف من أي عقاب أو لوم،طاملا أن صاحب الرأي اآلخر

  .رأيه املعارض بل يبقى يف خدمة الوطن ورفعته
  :التحول الدميقراطي - د 

شغل موضوع التحول الدميقراطي حيزاً متنامياً يف الدراسات السياسية ،وخضع هذا املفهوم باعتباره 
يضاح اختالفه عن أحد املفاهيم احلديثة املطروحة على الساحة الفكرية حملاوالت معمقة للتأهيل املفاهيمي إل

مل يعد ينظر إىل إرساء نظام دميقراطي يف دول العامل الثالث باعتباره نتاجاً لعمليات :" املفهوم التقليدي حيث

                                                            
1 -  Eva  Etzioni  Halevy, Fragile Democracy: The Use and Abuse of Power in Western Societies(New Brunswick ,New 

Gersey,Transaction Publisers,1989)p x  
 .31-25،ص1993املكتبة الوطنية، :،عمانيف الدميقراطية احلديثةمعن أبو نوار، - 2
 .9،ص1994مطبعة دار العلم، :،عمانالدميقراطية بني الفكر واملمارسةعدنان عويد، - 3
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التحديث أو كحلقة يف التطور التارخيي للدولة،بل هو نتاج لتدابري إستراتيجية واتفاقات بني خمتلف النخب 
  .1"موعة من البدائل املؤسسية واألنظمة االنتخابية واحلزبية السياسية إىل جانب اخليار الواعي بني جم

لذا إن احلديث عن التحول الدميقراطي واالعتراف بإمكانياته يضع عالمة استفهام حول إستراتيجية 
العنف الثوري الذي اعترب يف ما مضى املدخل األساسي الوحيد إىل مرحلة النظام الدميقراطي، إن التحول 

د النظر يف مفهوم الثورة بوصفه مؤشراً نظرياً ملنهج التغيري وأدواته الوظيفية ،إن احتمال حتقيقه الدميقراطي أعا
كانتقال سلمي ال يستدعي العنف بالضرورة حيث إستراتيجية التحول الدميقراطي قطيعة مع إستراتيجية الثورة 

حيث يعترب . لسياسي ويف تصوره للهدفيف أدواهتا وأساليبها ومنهجها استمرارية هلا يف مضموهنا االجتماعي ا
تغرياً جذرياً بالعالقات السلطة يف اجملال السياسي ولعالقات التراتب يف احلقل " التحول الدميقراطي 

  .2"االجتماعي
هبذا املعىن دخلت إشكالية التحول الدميقراطي ميدان الفكر السياسي املعاصر يف العقدين األخريين 

 ةثافة، فهي تعبري عن كيفية جديدة لوعي اجملال السياسي و أسلوبا جديدا للممارسبقدر هائل من القوة والك
السياسية وللتحكم يف وسائل إسناد السلطة فأصبحت مبثابة آلية حاكمة وناظمة ملسار التطور واالشتغال يف 

ذج احلديثة احلقل السياسي داخل قسم كبري من دول اجلنوب، واليت هي موضوع تطبيق هذا النموذج من النما
للتنمية السياسية،ففي إطار التأصيل املفاهيمي إلشكالية التحول الدميقراطي اهتمت وانشغلت أدبيات 

بالبحث عن الظروف ..."  Verba Dahlو   Almond Lapsetالسبعينات من خالل اجتهادات كل من 
 فقد اهتمت باملفاهيم اليت ارتبطت أدبيات العقد األخري ااملناسبة واملتطلبات األساسية لظهور الدميقراطية، أم

بآليات التحول وسبل ترسيخه، فعنيتا مبفهوم القيادة والنخبة السياسية ألمهيتها يف عملية التحول فهي القائدة 
هلذه العملية واملسؤولة عن إجنازها والقادرة حبكم نفوذها إقناع الشعوب بإمكانية التغري السلمي للحكومات 

يثة اليد على التباينات القائمة بني التناول املعاصر لظاهرة التحول الدميقراطي ووضعت الدراسات احلد
واستجالء خمتلف القوى احملركة هلذا التحول وذلك مبراجعة املناهج واإلقترابات القائمة واليت أولت اهتماما 

كما اهتمت باستجالء السياسية لتحقيق هذا التحول والسبيل إىل ترسيخه،  -االقتصادية-بالعوامل االجتماعية
يف هذا  تطبيعة هذا التحول وإبعاده من خالل صريورة التحول يف األنظمة السياسية للعامل الثالث، وطرح

السياق جمموعة من التساؤالت يرتبط بعضها باحملاوالت املعاصرة للتأصيل املفاهيمي للتحول خاصة فيما يتعلق 
واالقتصادية من ناحية والتحول الدميقراطي من ناحية أخرى حيث بالعالقة ما بني كل من الليربالية السياسية 

أن موجة االنتشار واالستمرار دعم مقولة أن قدرة املنظومة الليربالية على السواد ألهنا أضحت البديل احملتمل 
   . الشرعي للنظام التسلطي

                                                            
  .135ص،2003مركز الدراسات والبحوث السياسية،: القاهرة ،االجتاهات املعاصرة يف دراسة النظم السياسية يف دول العامل الثالثس،هدى ميتك - 1

  .136ص،)1993-03-02( ،145 العدد ،املستقبل العريب ،"اجلارية الدولية التحوالت ضوء يف العريب الوطن يف لوطينا العمل مستقبل" بلقزيز اإلله عبد  2
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هتمام العديد من الباحثني ومفهوم التحول الدميقراطي هو املفهوم احملوري هلذه الدراسة، والذي أثار ا
منذ مثانينات القرن املاضي يف إطار البحث عن األسباب املفسرة لظاهرة التحول الدميقراطي اليت شهدهتا 

،غري أن املفهوم يكتنفه قدر كبري من الغموض وعدم الوضوح جراء 1العديد من النظم الشمولية والتسلطية
تناول العديد من الباحثني مفهوم التحول الدميقراطي من منظورات تعدد زوايا النظر وتباين بؤر االهتمام،لقد 

متعددة،فنجد الباحث دوبري يركز على بيئة التحول الدميقراطي،حيث يعترب أن هذا األخري يولد يف خضم 
تغري األنظمة على إثر األزمات السياسية اليت تتوقف على العالقة بني خمتلف القطاعات وحسب درجة األزمة 

ية تلك،هناك من يتحول يف كل قطاع إىل مدافع عن التراضي بقصد ضمان استمرار الوجود، من هنا السياس
تتغري املواقف داخل خمتلف القطاعات وفيما بينها،بعدئذ يعاد التجمع،وعندها تكون عملية التحول الدميقراطي 

  .2قد متت
مرحلة االستبداد ومرحلة :نيأما صموئيل هنتجتون فريى أن االنتقال هو اختزال املمر بني مرحلت

تأسيس السلطة الدميقراطية وترسيخها ،وإن عملية االنتقال إىل تأسيس سلطة دميقراطية تفرض على احلكام أن 
يتخذوا مناذج خمتلفة من احلواجز والعوائق اليت حتول دون التحرك حنوها،ومن بني العوائق جند مستوى النمو 

  .مام التحول الدميقراطياالقتصادي،حيث ينتصب الفقر حاجزا أ
يؤكد يف سياق تعريفه للتحول الدميقراطي على مالحظة جوهرية guy hremet بينما جند الباحث

مؤداها أن احلديث عن التحول الدميقراطي من الناحية املنهجية الصرفة هو حديث عن شيء ال وجود له من 
ول الدميقراطي يعد شيئا بسيطا جهة،وموجود وحيدث يف أكثر من مكان من جهة أخرى،ولذلك فالتح

ومعقدا يف نفس الوقت،إذ مت يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين دون وعي به كما حدث يف 
ويف نفس السياق جند برهان غليون يرى أن  اجملتمعات الغربية،وأما اليوم فيتم بوعي تام وبإرادة مقصودة 

،وختفيف درجة *العمل على امتصاص التناقضات الكربى والعنيفة املقصود بالتحول الدميقراطي هو ضرورة
  .3التوتر العايل الذي ال ميكن احتماله،ويهدد املسرية الدميقراطية قبل أن تبدأ

من جهة أخرى فقد عرف بعض الباحثني هذا التحول بأنه مبثابة مسلسل يتم فيه العبور من نظام 
إىل نظام سياسي مفتوح يتيح مشاركة املواطنني وتداول سياسي مغلق وال يسمح باملشاركة السياسية 

السلطة،ويف ضوء هذا الفهم عرف بعض الباحثني الدولة املتحولة إىل الدميقراطية بأهنا تلك الدولة اليت تعمل 
على تغيري النظام السياسي باالجتاه الدميقراطي،أي التحول من النظام التسلطي إىل النظام الدميقراطي،وهناك من 

                                                            
  .19،صسبق ذكرهأمحد مجال عبد العظيم،مرجع  - 1
  .50،ص1999منشورات املؤسسة ،:وت، بري،ورقة قدمت إىل املنتدى السياسي الثاين ملؤسسة عبد الرحيم بوعبيدمفهوم االنتقال الدميقراطي، دوبريرجاء   - 2
  .إجهاض وحمدودية التجربة اإلسالموية وسقوط واضمحالل معظم األنظمة االشتراكية الشيوعية - *
  . 122،ص1994مركز دراسات الوحدة العربية،:بريوت ،الدميقراطية العربية جذور األزمة وآفاق النمو،دراسات نقدية حول اخليار الدميقراطيبرهان غليون، - 3
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واالنتقال للعيش حتت ظروف  ةرى أن التحول الدميقراطي هو عملية التخلص من النظم األوتوقراطيي
  .1دميقراطية،تسمح بتأسيس نظام ميكن من خالله إقامة عالقة بني احلاكم واحملكوم على أسس من احلرية

إذ  etal solingenوهناك تعريف أكثر وضوح وذلك لوضوح عناصره،والذي قدمه اتل سولينجن 
نواب منتخبون عرب :يعرف التحول الدميقراطي بأنه حركة النظام السياسي اجتاه األخذ باإلجراءات التالية

انتخابات حرة نزيهة،حق تويل املناصب العامة والوصول للسلطة،حرية التعبري وتوافر مصادر بديلة للمعلومات 
  -:الدميقراطي هو ،زمن هنا يتضح أن التحول2مدعومة قانونيا ،واستقاللية مؤسسية

  .عملية انتقال من وضع استبدادي إىل وضع دميقراطي -1      
  .عملية تدرجيية ومرحلية وليست طفرة أو فجائية -2      
ليس هو الدميقراطية،وإمنا هو شرط للوصول غليها وقد أخذ بعض مالحمها كالتعددية احلزبية،حرية  -3      

  .الصحافة وحقوق اإلنسان
  :كثر أمامنا اجلدولني التالينيوللتوضيح أ
  :ميثل أمناط النظم التسلطية وعملية التحول الدميقراطي) 01(جدول رقم 

  املوقف من التحول الدميقراطي  تداول السلطة سلميا  ط النمط

  عسكري

 ال يسمح العسكريون بتداول السلطة عادة -

قد يعترب العسكريون أنفسهم األجدر باحلكم،وقد يعلنون أن  -
على السلطة مؤقتة،لكن يندر تنازهلم للمدنيني عن  سيطرهتم

 .السلطة طواعية

يرتدي الضباط الزي املدين،على أمل متدين النظام،لكنهم قد  -
يعسكرون اجملتمع املدين ويفضلون تويل العسكريني املناصب 

 .الرئيسية يف الدولة

مناورة العسكريني ومراوغتهم عندما حيني وقت االنسحاب  -
  .من السياسة

يسمح العسكريون باملشاركة السياسية،ويرون فيها  ال -
 .نوعا من التسبب والفوضى

يرفضون التعددية،وال يسمحون بوجود  -
وحتظى املؤسسة .أحزاب،وحيتفظون حبكم إداري

العسكرية بالتفوق املطلق بني مؤسسات النظام،وحيظى 
 .أعضاؤها مبزايا هائلة عادة

ية أو قد يتحالف العسكريون مع قوى أخرى،برجواز -
لتكريس ... أجنبية،أو مع أجهزة األمن أو مع امللك

  .الطابع غري الدميقراطي

  مدين
النظم املدين يف الوطن العريب عادة ملكيات مطلقة،أو نظم -

منتخبة،لكن اخلضوع للملك أو الرئيس يصاحبه مظاهر 
  سلطوية عامة،وهترب من تداول السلطة بوسائل شىت

عادة للتحول الدميقراطي  احلكومات املدنية أكثر مالئمة -
ولتحقيق متطلبات الدميقراطية وشروطها،لكن قد ترد 

  .استثناءات على ذلك

حزب 
أو (واحد 

حزب 
  )مسيطر

تتبىن معظم النظم التسلطية اليوم تعددية حزبية شكلية مع -
سيطرة حزب واحد ال خيتلف كثريا عن نظم احلزب الواحد 

 التقليدية

دماج احلزب يف الدولة،مما تعاين هذه النظم من ظاهرة ان -
يعوق املنافسة احلزبية ويقوض تكافؤ الفرص ويقضي على 

 إمكانية تداول األحزاب للسلطة

متثل األحزاب أمهية شكلية لكنها أساس للديكور  -

دة شعارات عا) املسيطر(يتبىن احلزب احلاكم  -
دميقراطية،وإجراءات متنحه الطابع الدميقراطي شكال 
وتسلب منافسيه من مقومات أي وجود حقيقي بطرق 

 .شىت

تتمسك األحزاب الصغرية حبقوقها يف التعبري والتمثيل  -
واملشاركة،لكنها تظل تعمل يف سياق يرمسه وحيدد 

  .مالحمه احلزب املسيطر

                                                            
 .8،صسبق ذكرهمجال عبد الكرمي،مرجع  - 1

.vol 7.no.3.(1996).140  Journal of democracy  ”,quandaries of peace”  ,olingenSEtal   -2 
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الدميقراطي،وقد يفلح احلكم يف إضعاف األحزاب وتعميق
  .االنشقاقات والتناحر بينها

تعددية 
  حزبية

ددية حزبية تسمح بتداول للسلطة،رغم ماتشهد بعض النظم تع -
أحزاب مصطنعة قبيل (تثريه بعض اآلراء من حتفظات بشأهنا 

  ).نسبة كبرية من املقاعد احلزب واحد –االنتخابات 
  .تفترض التعددية احلزبية حرية التنظيم وحرية تكوين األحزاب -

  التعددية احلزبية أكثر مالءمة للتحول الدميقراطي      -
مطلوب توافر حد أدىن من التوازن بني األحزاب       -

  .وشروط املؤسسة لديها

فردية 
  مطلقة

ال يتخلى احلاكم الفرد عادة عن سلطاته املطلقة طواعية،بل -
حيتفظ هبا وقد يراوغ  يف سبيل ذلك بأساليب 
شىت،والسماح بتداول السلطة معناه إزالة الدكتاتور،وهذا 

  .نظميتناقض وجوهر هذا النوع من ال

 .النظم األوتوقراطية ال تتالءم ومتطلبات الدميقراطية -

ال يسمح احلاكم الدكتاتور يف كل األحوال بتحوالت  -
  .دميقراطية حقيقية

تعددية 
  مطلقة

قد يشهد النظام السياسي مرونة وتوسيعا لنطاق اختاذ -
القرارات،لكن النظم السلطوية تتسم بضيق هذا النطاق 

  .جملتمع الواسعةدائما،واستبعاد قطاعات ا

يف التعددية املقيدة قد تتخذ خطوات يف سبيل حتوالت  -
انتخابات حرة (دميقراطية،وإن ظلت ذات طبيعة جزئية 

لكنها تظل بعيدة عن ...) صحافة حرة نوعا –نسبيا 
  .حتول دميقراطي حقيقي

  86،87عبد الغفار رشاد القصيب ،مرجع سبق ذكره،ص:املصدر

  :ر التحول إىل الدميقراطيةميثل عناص) 02(جدول رقم 
حمرك 
  الدراسة

  جماالت اجلدل األكادميي  املتغريات  األسئلة

بذور    
حتدي 

  السلطوية

النظام  يتجاوب كيف
السياسي مع قوى 
التغيري واألحداث 

  السياسية؟

 .تغري اقتصادي -1

 .تغري اجتماعي -2

 .عائق ثقايف -3

جناح أو إخفاق سياسية  -4
 .معينة

  

 :نسبية لكل منأمهية  -1

 .اقتصادية ‐قوى اجتماعية –أ 

 .سياسية خيارات   ‐ب

ما هي العالقة بني التحرير االقتصادي واإلصالح  -2
  السياسي؟

تبلور 
  املصاحل

كيف يتجاوب النظام 
السياسي مع ضغوط 

مجاعات ترفع مطالب 
  خمتلفة؟

 .أبنية سياسية خاصة -1
 .احلكومة واملعارضة -2
 .خنب،خنب  مضادة،مجاهري -3

 .مجاعات خاصة -4

 .ةقوى خارجي -5

ما هي الفرص اليت تقدمها النظم السلطوية وما هي القيود  -1
 اليت تفرضها؟

 .أدوار األبنية والقوى السياسية الرمسية -2

الدميقراطية من أعلى إىل أسفل يف مواجهة من أسفل إىل  -3
  .أعلى

حل 
  الصراعات

كيف جيرى حل 
السياسية   الصراعات

وأي عوائد جينيها 
  الفاعلون؟

ىقدرة مجاعات معينة عل -1
 .إقناع أو إجبار اآلخرين

 .التوافق/مدى الصراع -2

 .مدى التغري -3

  .سرعة التغري -4

 كيف يكون التحول أصيال؟ -5

  .نتائج التفاعل -6

                  .Robert Pinkney,Democracy in the third world,Boulder: Lynne Rienner,1994,p 102 :املصدر
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على االنتقال من احلكم السلطوي إىل احلكم  من هنا جند أن عملية التحول الدميقراطي تساعد
،ويقصد هبا تراجع نظم احلكم السلطوية لتحل حملها نظم أخرى يف احلكم تعتمد على االختيار 1الدميقراطي

الشعيب احلقيقي،وعلى املؤسسات السياسية املتمتعة بالشرعية، وعلى االنتخابات الرتيهة كوسيلة لتداول 
  .2لك كبديل عن حكم الفرد وانتهاك القوانني والدستورالسلطة أو الوصول إليها،وذ

  
  

  :شروط جناح املسرية الدميقراطية - هـ  
بداية ميكن القول أن معظم الدراسات اليت تناولت عملية ظهور الدميقراطية، واستمرارها أكدت على 

اطي،وان هناك جمموعة أن عوامل التحول الدميقراطي ليست هي العوامل اليت تؤدي إىل حتقيق التماسك الدميقر
من الشروط اليت البد أن تتوفر لنجاح واستمرار هذا التحول الدميقراطي،وصوال الستكمال النظام الدميقراطي 

  - :احلقيقي،ومن أهم هذه الشروط هي
   ):الثقافة السياسية(الدميقراطي الوعي - 1

املفاهيمي لصريورة التحول يأيت االهتمام باملتغري الثقايف يف طليعة أهم الدراسات حول التأصيل 
الدميقراطي واعتربت الثقافة السياسية شرطاً ضرورياً الحتضان هذه العملية وضمان جناحها،فالتحول احلقيقي 
يتم على مستوى قيام ثقافة سياسية جديدة لدى السلطة واملعارضة تسمح ببناء وعي جديد باجملال السياسي 

ة التحول الدميقراطي نفسه، وتعرب عن نفسها من خالل جنوحها إىل وبعالقات السلطة داخل اجملتمع وهي ثقاف
منافسة اجتماعية سلمية، تنم من خالل إعالئها مبادئ ) عملية الصراع السياسي(تصور العملية السياسية"

التوافق والتراضي قاعدة للصراع السياسي بني أطراف احلقل السياسي وبني السلطة واملعارضة على حنو 
يد مفهوم السياسة إىل وضعه الطبيعي أي تعريف السياسة كمنافسة مدنية نظيفة من أجل حتصيل خاص؛ أي يع

احلقوق وإدارة التوازن بني املصاحل، واملنحى الثاين يطوق غريزة التفرد واالحتكار يف السياسة بواجبات مراعاة 
ند االقتضاء، وهو املنحى الذي مصاحل األطراف األخرى واالعتراف هبا وتقدمي بعض التنازل املوضوعي هلا ع

  .3"تعيد فيه الثقافة السياسية مراجعة تقاليدها التسلطية لتتحلى بقيم العدالة يف توزيع السلطة
فثقافة التحول الدميقراطي تفتح اجملال أمام املشاركة الطبيعية للمجتمع وتفتح معه السلطة أمام إرادة 

لثقافة السياسية اجلديدة ينطوي مفهوم نظري مركزي يؤسس التحول السلمي عليها وهذا يعيين أن يف لب ا
للسياسة ويعطي لتسري شؤوهنا أبعاداً ومهاماً جديدة، يعاد على أثره تعريف الشرعية السياسية بوصفها تلك 
اليت تتحصل برضى الشعب وحرية اختياره من حيث هو مصدر هلذه السلطة والتشريع يف النظام املدين 

                                                            
   George Sorenson. Op. cit. Pl.- 1 

2 -Guillermo Donnel & Philippe C.Sehmitter. Transition from Authoritarian Rule Tentative Conclusion 
about Uncertion Democracies Baltimore: Jouns Hopkins University Press.1988.PP.6-8.    

  .38ص  سبق ذكره،مرجع ،عبد اهللا بلقيز   3
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الوعي الدميقراطي أو الثقافة الدميقراطية السياسية من أهم الشروط الالزمة لترسيخ  احلديث كما جند أن
الدميقراطية،وترجع جذور األطروحات حول العالقة بني الثقافة السياسية والدميقراطية على أقل تقدير إىل 

أمهية االعتدال  املفكرين السياسيني الكالسيكيني اليونانيني،فقد لفت أرسطو بوجه اخلصوص االنتباه على
والتسامح،وحذر من خماطر التطرف السياسي ودعا إىل حترير الشعوب،وكل تلك األفكار ال يزال يتردد 

  .1صداها يف الكتابات املعاصرة
من جهة أخرى هناك علماء سياسة مثل أملوند و فريبا وليبست وداهل وانكيليس شددوا على أمهية 

قراطية وصوهنا،كما رأوا أن عناصر الثقافة السياسية ميكن أن تساعد يف التوجهات الثقافية من أجل تطوير الدمي
التغلب على املعضالت األساسية للدميقراطية،مثل معضلة إجياد توازن بني الصراع من جهة،واإلمجاع من جهة 

  .2ثانية
صلت و:يف وصف تطور الدميقراطية يف بالده  1928عام  Stanley Baldwinقال رئيس وزراء بريطانيا 

الدميقراطية بعد أن أغارت مسرعة إىل بريطانيا،وأنا أشعر يف مجيع األوقات أنه سباق احلياة،فهل نستطيع أن 
أو نثقفهم قبل حلول التدهور؟كان هذا القول بعد مرور أكثر من أربعمائة سنة على ) يعين الشعوب(نعلم 

  .قيام الدميقراطية النيابية يف إجنلترا
يف الدميقراطيات العريقة،فكيف هو احلال يف الدميقراطيات اجلديدة أو  إذا كان هذا هو احلال

النامية؟هل يستخدم الناخب صوته الختيار نائبه يف جملس النواب هبدف رعاية مصاحله ومصاحل وطنه؟ومن 
كن أمهها تشجيع ودعم املسرية الدميقراطية،والوعي الدميقراطي،ومعرفة حقائق النظام الدميقراطي فهي اليت مت

الناخب من حسن االختيار،هل يدرك الناخب أن ممارسة حقه يف التصويت يهمه أوال قبل الدولة أو الوطن أو 
نظام احلكم والقانون أو دائرته االنتخابية؟وأنه باستخدام صوته ينفع أو يضر نفسه قبل أي أحد آخر،ومن مث 

  .وبعد ذلك يضر وطنه وبقية املواطنني واملفاهيم األخرى
يعطي املواطن الناخب صوته ملن ينوب عنه ملدة أربع سنوات ال يستطيع استرجاعه بوسيلة  بعد أن

سليمة إال بعد مضي تلك املدة،فإذا وجد أنه أخطأ ال يستطيع تصحيح اخلطأ طوال تلك املدة اليت قد تتخذ 
السياسة على توعية  خالهلا من القرارات ما يضر مصاحله،ولعل هذا أحد األسباب الرئيسية وراء إصرار علماء

املواطنني وتثقيفهم ثقافة دميقراطية منذ الطفولة،وخالل احلياة املدرسية واجلامعية،ويف ميادين العمل املختلفة 
حىت يستطيعوا املشاركة يف أهم قرار دميقراطي،وهو إقامة اجمللس الذي ميثلهم وينوب عنهم يف رعاية 

  .3ام دولة القانونمصاحلهم،ودفع مسرية الدميقراطية،وترسيخ نظ
      :4املشاركة الواسعة - 2

                                                            
  .19،ص1994،دار الساقي:مسية فلو عبود،بريوت :،ترمجةثقافة اجملموع أم دور النخبة:مصادر الدميقراطيةالري داميوند، -  1
  .19،ص،مرجع سبق ذكره وندالري دامي - 2
 .27- 25،صمرجع سبق ذكرهمعن أبو نوار، - 3
  .28،ص املرجع نفسه - 4
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تعترب املشاركة الواسعة للمواطنني يف العملية الدميقراطية من أهم الشروط أيضا لنجاح وترسيخ     
العملية الدميقراطية،يف املقابل تصاب الدميقراطية بأشد أمراضها فتكا إذا مل حتظ بأكرب وأوسع مشاركة شعبية 

التصويت،أو العضوية اإلجيابية يف األحزاب وغريها من منظمات اجملتمع املدين،ففي سواء يف استخدام حق 
غياب املشاركة على أوسع نطاق ممكن يتم اختاذ القرارات السياسية بعيدا عن رغبات وحاجات اإلرادة العامة 

يسة سهلة أو غالبية الشعب وعلى مستوى احلزب إذا غابت مشاركة أعضائه وقواعده تقع إدارة احلزب فر
للقيادة،كما أن إحجام املؤهلني والقادرين عن السعي للوصول إىل مسؤولية احلكم أو النيابة،يعرض الدميقراطية 
إىل حالة فقر جمهزة لعملية اختيار األفضل واألحسن واألجدر بالنيابة عن الشعب،ومع شح أعداد العناصر 

دون مربر يف خدمة الشعب،تعيش الدميقراطية يف عجز البديلة للنواب التقليديني الذين يعتادون على الفوز 
  .كسيح،ال تقوى على التخلص منه إال بالتغيري لألفضل

خري الدميقراطية أن تتسع املشاركة يف ترشيح النواب وانتخاهبم على أكرب نطاق ممكن،فإذا تضاءل 
اتوري حيكمه التكرار،بدل معدل التغيري يف أعضاء جملس النواب أو احلكومة،فقد يؤدي إىل نظام شبه ديكت

التفكري والتساؤل يف كل شأن،وجيثم القدمي وتدور األفكار حول نفسها دون فائدة ترجى منها،فكرة تغيري 
النائب الذي ال يقدم جديدا مفيدا يف جملس النواب جتعله قبل غريه يكافح من أجل طرح اجلديد ليحظى بثقة 

  .غ منه مهما كان شأنه،فإن ذلك يقعده حىت عن التفكري مبن انتخبوهناخبيه،أما إذا اعتقد أن انتخابه أمر مفرو
املشاركة على أوسع نطاق من قبل الرجال والنساء،ومن خمتلف األعمار،ويف مجيع الدوائر 
االنتخابية،وبأكرب قدر ممكن من املناقشات واحلوار املباشر بني املرشحني والناخبني،من أهم العوامل اليت تضمن 

ب الشعب الذين يستحقون تويل تلك املهمة العظيمة،وتلك املسؤولية اجلسمية،واملشاركة على انتخاب نوا
أوسع نطاق يف متابعة قيام النواب بواجباهتم،ومشاركتهم يف التفكري يف القضايا اليت يدافعون عنها،ورصد 

من قيامهم بأفضل ما تصرفاهتم ومواقفهم،خالل عهدهم الربملاين،من قبل ناخبيهم،من أهم العوامل اليت تض
 .1يقدرون عليه يف خدمة الشعب

  :التسامح واالعتدال - 3
لشيوع قيم االعتدال والتعاون واملساومة والتكيف،أمهية كبرية يف تعزيز عملية التحول الدميقراطي 

إهنا إحدى مزايا الدميقراطية األمريكية،وتسهل :عن االعتدال والتسامح وقال"توكفيل"وترسيخه،ولقد حتدث
ملساومة والتسوية جبعل األهداف صاحلة للتفاوض، واآلراء واملعتقدات مفتوحة أمام املشاركة واملعرفة ا

 Haroldاجلديدة، هذا االنفتاح الفكري يعزز التسامح،ومن مت يعزز الدميقراطية،كما أشار هارولد السويل 

lass well سوية،ويشجع النقاش السياسي،وجيعل أن الشعور بالثقة السياسية واالجتماعية يسهل املساومة والت
الصراعات السياسية أقل هتديدا،ويساعد على حتويل العمل السياسي إىل مباراة ال تكون نتائجها سلبية حيث 
يقبل قادة وأعضاء األحزاب املهزومة بترك السلطة دون اخلوف على مصاحلهم األساسية،كذلك ذهب أملوند 
                                                            

 27معن ابو نوار، مرجع سبق ذكره،ص- 1
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دال والتكيف السياسيني على مستوى اجلماهري يصبحان أيسر من و فريبا وليبست وغريهم،على أن االعت
  .1خالل األشكال املختلفة للتفاعل االجتماعي،واليت تقرب الناس من بعضهم البعض على حنو منتظم

مما سبق يتضح دور التسامح واالعتدال كقيمة لترسيخ الدميقراطية،حيث ال ميكن ممارسة الدميقراطية 
لق التسامح وقبول اآلخر،ويساعد التسامح على تشجيع ظهور اآلراء واألفكار البديلة بدون حتلي ممارسيها خب

التوصل إىل قرار حيظى :وتعددها،واحلوار من أجل الوصول على القرار األفضل،ومن أهم أهداف الدميقراطية
ى بأوسع قبول ممكن،ومنع أي طرف من فرض رأيه على طرف آخر،أو اضطرار أي طرف للرضوخ لرأي ميل

  .عليه من قبل أي طرف آخر
ويكاد يستحيل فرض التسامح واالحتمال مبوجب نظام أو قانون ينظم احلوار والنقاش ووسائل تقدمي 
الرأي أو معارضته،ذلك ألن التسامح حالة نفسية تتباين مستويات التمسك هبا أو قبوهلا أو رفضها يف ظل 

كم،وال ينحصر التنافس الدميقراطي يف اجملال السياسي املنافسة الشديدة على السلطات ومواقع القيادة واحل
  .وحسب،بل مشل امليادين االقتصادية واالجتماعية من حيث عدالة توزيع املكاسب والثروات بني املواطنني

اليت إذا ماتت  ابالنسبة للدميقراطية، روحه اإن التسامح واالعتدال من أعلى وأمسى قيم احلكم، ومه
  .عهامتوت الدميقراطية م

   :اإلمجاع السياسي - 4
يعترب اإلمجاع السياسي من أهم شروط قيام الدميقراطية،واملقصود به هو اإلمجاع على إتباع وااللتزام 
بالنظام والقواعد اليت تنظم اجملتمع واحلكومة،واإلميان باملثل العليا اليت يستند إليها حق احلاكم يف ممارسة 

وأقوى إذا كان املواطنون منسجمني متقاربني اجتماعيا واقتصاديا  السلطة،ويصبح حظ الدميقراطية أكرب
وثقافيا،وال ميكن لدميقراطية أن تنجح يف بيئة سياسية تسودها عقائدية متطرفة أو تناقضات مذهبية دينية 
متشددة،ويعترب الدستور الواضح واملكتوب احلد الفاصل بني نظام احلكم الدميقراطي وغريه من نظم احلكم 

  .2خرى،وميثل حبق االرتقاء إىل مرتبة التعاقد اجملتمعياأل
ولعل من أهم أسباب جناح الدميقراطية يف أي جمتمع سياسي هي اللجوء إىل الدميقراطية يف تسوية 
التناقضات والرتاعات،فهي املخرج الوحيد من األزمات السياسية واالقتصادية،فقابلية اإلنسان ورغبته الصادقة 

ة هي اليت جتعل الدميقراطية واستمرار مسريهتا ممكنا،أما ميل اإلنسان أحيانا إىل الظلم يف سيادة العدال
  .واالستبداد،فهو الذي جيعل الدميقراطية ضرورية جدا للتعايش اإلنساين

  :املؤسسات الدميقراطية - 5 
يت يستطيع الشعب املؤسسات هي الوسائل الشرعية اليت تقام هبا الدميقراطية،وهي األساليب القانونية ال  

من خالهلا حتقيق آماله وطموحاته الدميقراطية،ومهما كانت احلالة فالشعب هو الذي يبين املؤسسات وحيصنها 

                                                            
 .20،صمرجع سبق ذكرهالري داميوند، - 1
  .31،ص2002مركز دراسات الوحدة العربية،:بريوت،اخلليج العريب الدميقراطيعلي خليفة الكواري، - 2
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حنو األفضل،باستخدامها وااللتزام بسلطاهتا وصالحيتها وطاعتها،وحيثما تضعف مؤسسات الدميقراطية 
قراطية وتتحقق مطالب الشعب ودولة املؤسسات تضعف الدميقراطية نفسها،وحيثما تقوى وتزدهر تنتعش الدمي

هي اليت تبقى مهما أجدهتا الصعوبات واألزمات،ويف غياب املؤسسات تعم الفوضى،وتغتصب الديكتاتورية 
الدولة الدميقراطية عادة مبوجب الدستور الذي ميثل سيادة الشعب وحكم  تإرادة الشعب وتقام مؤسسا

القدمية منها واحلديثة على تنظيم حكم الشعب،مبوجب املؤسسات التالية الشعب،وتنص الدساتري الدميقراطية 
  :اليت حتدد سلطاته وصالحياته مبوجب الدستور

  .مؤسسة العرش أو رئاسة اجلمهورية اليت ال ينفذ قرار مهم دون تصديق امللك أو الرئيس عليه - 1
  .مؤسسة السلطة التنفيذية صاحبة الوالية يف احلكم - 2
  .سلطة التشريعية النائبة عن الشعب يف التشريع والرقابةمؤسسة ال - 3

 .1مؤسسة القضاء املستقلة اليت ختتص بسيادة العدل -1
  :مراحل التحول الدميقراطي وامناطه:  ثانيا

  :مراحل التحول الدميقراطي - أ 
ن ال ميكن أن نربح شرح التأصيل املفاهيمي لعملية التحول الدميقراطي قبل أن نناقش عنصراً كا  

موضوع جدال ما بني الدارسني هلذه العملية وهو موضوع مراحل التحول الدميقراطي حيث اتفقت كل 
األدبيات بأن عملية التحول الدميقراطي ال جيب أن ينظر إليها كخط صاعد أو عملية عقالنية، فأكدت 

بالقضاء على النظام  التجارب فشل عملية التحول الدميقراطي يف االلتزام بالتتابع الزمين من حيث البدء
السلطوي مث اجتياز املرحلة االنتقالية فالوصول إىل مرحلة الرسوخ فالنضج، فالواقع أظهر فشل بعض 
الدميقراطيات مبجرد ظهورها يف حني يتراجع بعضها كلما ازدادت رسوخاً وهلذه االنتكاسات تباين يف 

  .2األسباب واملظاهر من نظام آلخر
الدميقراطي كمتغري مستمر، فعدد من دول العامل الثالث ختلصت من احلكم  ال ميكن أن نأخذ التحول

التسلطي ووجلت املرحلة االنتقالية واليت شهدت عدداً من الصراعات وكانت عائقاً حنو الرسوخ والنضج 
الدميقراطي، فمعظم الدول العربية واإلفريقية تقف منذ سنوات على عتبة مرحلة االنتقال ومل تستطع أن 

أكثر   transitionحها ملرحلة الرسوخ، وهذا ما أكدته خمتلف األدبيات واليت رأت يف مرحلة االنتقال ترب
املراحل خطورة يف هذه العملية نظراً إلمكانية تعرض النظام فيها إىل انتكاسات فيكون ذو طبيعة خمتلطة، 

ي االجتاهات السلطوية حيث تتعايش فيه كل من مؤسسات النظام القدمي واحلديث ويشارك كل من ذو
والنخب احلاملة للتغري يف السلطة، سواء عن طريق الصراع أو االتفاق ، هذه املرحلة تتسم بتنوع أشكاهلا 

                                                            
  .28نوار، مرجع سبق ذكره،ص معن ابو -1
 .33، مرجع سبق ذكره،صعلي خليفة الكواري - 2
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بطرق سلمية، ووضع اإلجراءات الدستورية  تخاصة وأنه يف إطارها تتم صياغة أساليب وقواعد حل الصراعا
  .نطاق املشاركة أي مرحلة ضمان الدميقراطية اإلجرائية حمل التطبيق وتبين االنتخابات التنافسية وتوسيع

تعترب مرحلة متقدمة يف عملية التحول الدميقراطي وهي الضامنة  consolidationأما مرحلة الرسوخ  
الستقرار العملية يف الدولة،لكن غالباً ما تشهد هذه املرحلة زيادة أعمال العنف وهذا يقضي على أهم شرط 

فاق ما بني كل األطراف حول قواعد اللعبة الدميقراطية وااللتزام هبا وخضوعهم لقوانني لنجاحها وهو اإلن
الدولة حيث الرسوخ هو مرادفاً لالستقرار واملؤسسة، وهو يشري إىل التغريات املتوقعة يف طبيعة أداء النظام 

ت مع مشاركة شعبية اتفاق النخب حول خمتلف اإلجراءا: وتتحدد مرحلة الرسوخ بعدة عوامل أساسية منها
واسعة النطاق يف االنتخابات وخمتلف العمليات املؤسسية األخرى، والوقوف ضد كل فعل رمسي أو غري رمسي 

إن الدميقراطيات الراسخة هي تلك اليت يقتنع فيها :"  Linzقد يعيق تطبيق هذه اإلجراءات، وهذا ما أشار إليه 
مجاعات املصلحة املنظمة وخمتلف املؤسسات بعدم وجود بديل واألحزاب السياسية و كل الفاعلني السياسيني

للتحول الدميقراطي الكتساب القوة، إىل جانب اعتراض أو رفض أي مؤسسة سلبية أو مجاعة على قرارات 
أي بتحقيق الرسوخ الدميقراطي يف حالة حترر اجملتمع من الدمياغوجية السلطوية ونبذ ؛}املنتخبني{صانعيه      
  .1"لنظام الدميقراطيأي بديل ل

إن رسوخ الدميقراطية لن يتحقق على النحو األكمل إالّ يف حالة تقبل كافة التوجهات على مستوى 
كل من النخبة واجلماهري بأمهية املشروع، وإمكانية إرساء دعائم حكومية منتخبة وضمان قدرا من الشرعية 

افة سياسية تعد كما قلت سابقاً أساساً المتداد هذه السياسية لالرتقاء بأدائها السياسي،ويتم هذا بتطوير ثق
 2.املرحلة لعقود وأجيال، وهي أكرب متهيداً ملرحلة نضوج النظام الدميقراطي واستمراره وتعمريه

  :وسنتطرق ملا سبق بأكثر تفصيل كما يلي 
  :مرحلة اهنيار النظام السلطوي -1

ر يف اجملتمع العديد من الصراعات بني الذين هذه هي املرحلة األوىل للتحول الدميقراطي،حيث تظه  
يقودون عملية التحول الدميقراطي والذين يريدون عمل بعض اإلصالحات يف النظام،وبني املتشددين الذين ال 
يريدون إجراء أية إصالحات ،ويهدف الذين يريدون إصالحات جزئية إىل احلفاظ على شرعية النظام 

  .ية واخلارجية اليت هتددهومتاسكه يف مواجهة الظروف احملل
ويف هذه املرحلة ال يشترط أن يعقب اهنيار النظام السلطوي حدوث حتول للنظام الدميقراطي،إذ ميكن   

  3.أن يكون التحول لنظام سلطوي آخر
  وفيما يلي جدول ميثل أمناط النظم التسلطية وفرص التحول الدميقراطي  

                                                            
   137.1ص،مرجع سبق ذكرههدى ميتكس ، -

Samuel Huntington .The Third Wave Op.Cit.P.15. -2 

3‐ Guillermo O'Donnell & Phillip Shemitter. Transition From Authoritarian Rule.(Baltimore John Hopkins 
University.Press.1986),PP.8‐10.   
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  :الدميقراطي التحولميثل أمناط النظم التسلطية وفرص ) 03(جدول 
  مشكالت حتليلية  إمكانيات انتقال السلطة  األمناط

 عسكري

 .عوائق مؤسسية قليلة أمام الدمقرطة -1

 .حكومات عسكرية تعترب أهنا مؤقتة -2

الصراع بني الوظائف السياسية  -3
 .قد يشجع العودة إىل الثكنات).االحترافية(واملهنية

حكومات عسكرية ذات قاعدة تأييد ضيقة بني  -4
 .واطنني واجلماعات املعتمدة على السلطويةامل

 .يظل اجليش كمؤسسة دون تغري،وقد يتدخل مرة أخرى -1

ترفض احلكومات العسكرية اليسارية الدميقراطية  -2
 .الربجوازية

 .قد ال تكون احلكومية اجلديدة دميقراطية بالضرورة -3

هل تعد احلكومة العسكرية سببا أم داللة على طبيعة  -4
 الصراع السياسي؟

حزب 
  واحد

نظم حزب واحد تزعم احتكار الشرعية -1
 والنقاء اإليديولوجي

قاعدة قوة أوسع مع مصلحة ظاهرة يف  -2
 االحتفاظ بالسلطة

قد يبدي قادة احلزب مهارة أكرب من العسكر  -3
  .يف األعداد لنظام سياسي آخر خيلفهم

من األحزاب احلاكمة يف العامل الثالث تكون أقل جتانسا من 
  .ية أو اإليديولوجية مما يوجد يف النظام الشمويلاجلوانب البنيو

  فردي
احلاكم الفرد نادرا ما يتخلى عن السلطة بل حيتفظ -1

 .هبا أطول فترة ممكنة

  .قد يترك احلاكم أبنية سلطوية ضعيفة بعده -2

هل احلكم الفردي انعكاس الستقطاب سياسي،والذي يضفي 
  صعوبة على الدمقرطة؟

  .S. Huntington," how countries democratice", Political Science quarterly,vol,106,No 4, 1991 – 2,p 583:املصدر

  

  :مرحلة اختاذ قرار التحول الدميقراطي - 2
وهي املرحلة اليت حيدث التحول فيها عندما يتكيف النظام مع املطالب واإلصالحات اجلديدة،ومن مث   

ريات جوهرية فيه،وتعترب هذه املرحلة من املراحل املهمة يف يكون قادرا على احلفاظ على ذاته مع عمل تغي
عملية التحول الدميقراطي،وذلك أن النظام فيها يقف على احلافة،فإما أن يستكمل عملية التحول 

أهنا أشبه بآلة :"عن هذه املرحلة Adam przeworskiالدميقراطي،أو يرتد إىل النظام السلطوي،يقول 
رة ال ينفي احتمال نزوهلا إىل أسفل مرة أخرى،وذلك ألن مؤسسات النظام القدمي الغزل،حيث إن ارتفاع الك

تتواجد مع مؤسسات النظام اجلديد،كما أن املطالبني بالدميقراطية يتقامسون السلطة مع السلطويني،سواء من 
  .1"خالل الصراع أو باالتفاق

دمة للتحول الدميقراطي،إذ جند تنازالت وتشهد هذه املرحلة حالة من التحول الليربايل والذي يعترب مق  
معينة من قبل القيادة السياسية احلاكمة،مع احلفاظ على السمات الرئيسية للنظام السلطوي القائم،ويف هناية 
هذه املرحلة يصبح من الصعب تربير احتكار السلطة من قبل القيادة السياسية احلاكمة،كما يترتب عليه مطالبة 

  .ن التحول الدميقراطيالشعب مبرحلة أعلى م
   :مرحلة تدعيم النظام الدميقراطي -3 

                                                            
 -1May Guy Hermet.(Introburtion: The Age Of Democracy). International Social Science Journal. Vol 128 .(1991).P.55.   
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يف هذه املرحلة يتخلص النظام السلطوي من مجيع مؤسساته القدمية،وحيل حملها مؤسسات جديدة 
تعزز النهج الدميقراطي،ويسود اعتقاد لدى القيادة السياسية والفاعلني السياسيني حبتمية الدميقراطية من أجل 

،كما تظهر القوى املعارضة وتطرح قضايا مهمة،وتظهر هياكل جديدة ويكون هناك 1م وبقائهاستمرار النظا
  .2شفافية يف الطرح،إضافة إىل االهتمام بنشر الثقافة السياسية لترسيخ الدميقراطية

  : مرحلة النضج االجتماعي واالقتصادي - 4
يث تتضمن عمليتني مستقلتني ح" consolidation"وهي أعلى مراحل التحول الدميقراطي ويطلق عليه

ولكنهما مترابطتان،ومها الدميقراطية االجتماعية والدميقراطية االقتصادية؛ونقصد بالدميقراطية االجتماعية 
مشاركة فاعلني جدد يف العملية السياسية سواء الشباب أو النساء،حيث يتم تطبيق املواطنة على املؤسسات 

 بيف بناء الدميقراطية ومبدأ حاكما للنظام الدميقراطي،وأيضا تستوعالسياسية ،واليت تعترب حجر الزاوية 
  .3الدميقراطية االجتماعية األجانب،حيث ينطبق عليهم شرط املواطنة من حيث احلقوق والواجبات

بالنسبة للدميقراطية االقتصادية،فهي ترتكز على امتالك املواطنني أفرادا ومجاعات احلد األدىن من 
االقتصادي،وذلك من خالل تأمني حقوقهم االقتصادية،مبعىن آخر،فإن مرحلة النضج تعين  مصادر االستقالل

توفري احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمواطنني،وتشمل هذه احلقوق تقارب مستويات الدخل 
فرص دون والثروة،وإتاحة التعليم والرعاية الصحية واحلق يف التنمية االقتصادية واالجتماعية،واملساواة يف ال
، وسنتناول 4متييز،وكذلك الضمان االجتماعي للفقراء والعاطلني عن العمل والعاجزين عنه واملتقاعدين

  :التأثريات االقتصادية على عملية التحول الدميقراطي من خالل اجلدول التوضيحي التايل
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .37،صمرجع سبق ذكرهعبد الكرمي عبد اليت، - 1

Guillermo O'Donnell & Phillip Shemitter.Op.Cit.P.12.  -
2

  
 .29،ص مرجع سبق ذكرهي خليفة الكواري، عل - 3
 .36،ص املرجع نفسه - 4
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  :ميثل الضغوط االقتصادية على التحول الدميقراطي)  04(جدول رقم 
  عوائد حمتملة  الصراعات الناجتة  التغري االقتصاديطبيعة

  التصنيع
احلكومة تقر حبريات أكرب ومبشاركة أكرب،بدال من   .مجاعات اجتماعية جديدة تطالب مبشاركة متزايدة

  .مواجهة تكاليف القمع

تأكل القطاعات املدعومة من 
أو /الدولة مع سياسة تقشف و
  .إيديولوجيا السوق احلرة

ة من رجال األعمال ذات مراكزمجاعات جديد
مستقلة للقوة وغالبا ما تتعامل مع شركات 

أجنبية،بينما تفقد القطاعات الفقرية فرص العمل 
  .وتصبح أكثر سخطا

تنافس على القوى السياسية بني النخب القدمية 
  .واجلديدة يؤدي إىل بنية سياسية أقل جتانسا

ان احلكومة تبحث عن أسس جديدة للقوة لتعويض فقد
 .املؤيدين،تنازالت دميقراطية ملواجهة املطالب اجلماهريية

ضعف النخب االقتصادية 
القدمية مع تغريات يف هيكل 

  .االقتصاد
  

تنافس على القوى السياسية بني النخب القدمية
تسعى النخب اجلديدة والقدمية إىل جذب حلفاء مبا   .واجلديدة يؤدي إىل بنية سياسية أقل جتانسا

  .يشيشمل اجل

  اهنيار اقتصادي

تفقد احلكومة قدرهتا على اإلنفاق أو تقدمي فرص
  .العمل،ومن مث تفقد تأييدها

يصبح من السهل االنقضاض على النظام 
السلطوي،وتكون االنتخابات تنافسية إلعادة الشرعية 
للحكم،ولكن احلكومة اجلديدة سوف تتمتع بقاعدة 

  .تأييد ضئيلة
  pinkney,op.cit, P 104:املصدر

  
  

  
  أمناط التحول الدميقراطي                                                               -ب

يقصد بأمناط التحول األشكال اليت تتخذها عملية التحول من نظام سلطوي إىل نظام دميقراطي،مبعىن 
صموئيل "دميقراطي،وفقا الجتهاد اإلجراءات اليت يتم إتباعها لإلطاحة بنظام غري دميقراطي للوصول إىل نظام

  1-:وهذه األمناط كالتايل.،هناك ثالث أمناط للتحول من النظام السلطوي للنظام الدميقراطي"هنتجتون
ويطلق عليه هنتجتون وصف التحول حيث تلعب القيادة السياسية دورا مهما يف قضية :التحول من أعلى - 1

سكرية،ويرى البعض أن النظم العسكرية هي أكثر النظم التحول خاصة يف النظم السلطوية أو النظم الع
استعدادا لعملية التحول،وذلك ألهنا عندما قامت بانقالب عسكري كانت هتدف إىل تصحيح بعض األخطاء 
يف النظام السابق،وبعد تصحيح هذه املساوئ واألخطاء يقود العسكريون عملية التحول أو اإلصالح 

فسه حيتفظون ببعض األوراق اليت تضمن هلم قدرا من الفاعلية والتأثري يف النظام الدميقراطي ولكنهم يف الوقت ن
اجلديد،باإلضافة إىل ذلك جند أن هناك بعض القيادات السياسية يف النظم السلطوية يؤمنون بفكرة اإلصالح 

  .السياسي والتحول الدميقراطي،فنجدهم يقودون اجملتمع والنظام إىل الدميقراطية

                                                            
1- 

Samuel Huntington.Op.Cit.P.108.  
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لنمط ال يكون الدافع إىل اإلصالح هو اإلميان باملبادئ الدميقراطية،ولكن قد تكون هناك ويف هذا ا  
حتديات داخلية أو خارجية حتتم على القيادة السياسية االجتاه يف هذا الطريق،وهبذا اخلصوص يذكر هنتجتون 

،حيث جيد القائد نفسه عرضة أن االعتبارات األمنية واألسباب احمللية هي اليت قد تقود إىل التحول الدميقراطي
  .1للخطر من الداخل واخلارج،فيقوم بعملية التحول خوفا من أن يقوم بذلك شخص آخر 

من جهة أخرى،قد تعصف القيادة السياسية بعملية التحول الدميقراطي وخاصة إذا جرت أمور   
حالة جناح عملية التحول التحول الدميقراطي يف غري مصاحلها،ال عجب أن جند القيادة السياسية حترص يف 

  .الدميقراطي على اختاذ الضمانات الالزمة للحفاظ على مصاحلها
مييز البعض بشأن التحول الدميقراطي بني إستراتيجيتني تقوم هبما القيادة السياسية :التحول عن طريق التفاوض - 2

  :2من أجل عملية التحول الدميقراطي وهي كالتايل
حيث تقوم القيادة السياسية بفرض عملية التحول بالقوة،وعادة ما  imposition by force الفرض بالقوة -أ

  .تستخدمها النظم العسكرية،ويالحظ أن اللجوء إىل هذه اإلستراتيجية أقل شيوعا
حيث تقوم القيادة السياسية بالتفاوض بني الفاعلني "  compromise or pact"املساومة واحلل الوسط -ب

  .ميثاق حيدد أسس حكم دميقراطي مستقرالسياسيني،وصوال إىل 
يف هذا النمط األخري تأيت املبادرة مشتركة من قبل قيادة النظام والقوى االجتماعية املختلفة فيه،   

وذلك من خالل اخنراط النظام احلاكم يف حوار مثمر مع القوى السياسية املختلفة،وذلك رغبة يف الوصول إىل 
  .ى السياسية الفاعلة،ومن مث الوصول إىل نظام دميقراطيميثاق حيافظ على مصاحل كل القو

عن األسباب الرئيسية للتحول الدميقراطي من خالل هذا النمط )صموئيل هنتجتون(لقد حتدث   
  3-:وحصرها يف اآليت

  .فقدان النظام القائم للشرعية اليت كان يتمتع هبا -
  .اهنيار اإليديولوجية اليت يقوم عليها النظام -
األوضاع االقتصادية،مما يؤدي إىل فشل النظام يف تلبية احلد األدىن من املطالب واالحتياجات تردي  -

  .للشعب
الضغوط اخلارجية على النظام سواء كانت معونات عسكرية أو مساعدات اقتصادية تربط بني اإلصالح  -

  .السياسي وهذه املعونات
استبداله بنظام آخر،كل هذه األسباب هي اليت دفعت عجز القوى السياسية على اإلطاحة بالنظام القائم و -

القيادة السياسية والقوى السياسية الفاعلة إلتباع هذا اخلط التحويل أو ما يسمى باإلحالل التحويل 
transformational replacement  .  

                                                            
  .141،صمرجع سبق ذكرهصموئيل هنتجتون، - 1

2‐ Terry lunn Karll (Dilemmas of Democratization in Latin AMERICA Comparative Polities. Vol 23 No 1.October 1990.P.8.   
1‐ Samuel Huntington.Op.P.121.  
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ضية،مبعىن ودائما ما يشهد هذا النمط يف حالة جناحه اتفاقا يضمن حتقيق مصاحل أطراف العملية التفاو  
أن يتخلى النظام عن قدر من القيود اليت يفرضها على احلريات وحقوق األفراد،كالقيود اليت دائما ما تفرض 

  .1على حرية التعبري عن الرأي والصحافة واإلعالم،وتأسيس أحزاب سياسية وحرية العقيدة والقيادة
م،كولومبيا و فرتويال 1984عام  ومن أهم احلاالت اليت أخذت هبذا النمط التفاوضي،حالة أورغواي  

  .م1989م،كذلك حالة جنوب إفريقيا 1985عام 
،ويأيت هذا التحول replacementويسمى هذا النمط أيضا بالتحول من خالل الشعب  :التحول من أسفل -3

مث الدميقراطي يف أعقاب الصراعات واملظاهرات الشعبية العنيفة،واملطالبات من قبل الشعب باإلصالحات ومن 
يستسلم النظام القائم هلذه املطالب الشعبية فيقوم بعملية التحول الدميقراطي،ويعد هذا النمط من أكثر األمناط 

  . 2اتساما بالعنف حيث متر البالد بأزمات سياسية واقتصادية حادة
قوى وجتدر اإلشارة إىل أنه يف هذا النمط تكون القيادة السياسية ضعيفة،حبيث ال تستطيع مواجهة ال  

الشعبية الغاضبة،مما يضطرها لالستسالم للمطالب الشعبية والقيام بعملية اإلصالح،من جهة أخرى ميكن أن 
تدور األسباب املؤدية إىل هذا النمط حول وفاة الديكتاتور احلاكم،والذي يعترب القوة الرئيسية يف هذا النظام 

لصراعات وأعمال الشغب واالضطرابات،ومن مث ومن مث تؤدي وفاته إىل ضعف النظام القائم،ومن مث ظهور ا
  .الولوج إىل هذا النمط اإلصالحي كما يسميه هنتجتون

مما سبق ميكن القول أن هناك ثالث مسارات رئيسية لعملية التحول الدميقراطي،مع مالحظة وجود   
  .تداخل وتشابك بني هذه املسارات

  .ومؤشراته استراتيجيات التحول الدميقراطي :ثالثا
  استراتيجيات التحول الدميقراطي - أ

كما ذكرنا مسبقا فإن عملية التحول الدميقراطي عملية معقدة وختضع لشروط معينة،ومن خالل تلك   
العوامل والشروط يلجأ الفاعل السياسي إىل استراتيجيات متغرية وخاضعة لظروف معينة،وذلك من أجل 

  .ترسيخ النظام الدميقراطي
قراطي عملية ليست وليدة ثروة أو عملية فجائية،بل هي عملية مستمرة وصوال إن عملية التحول الدمي  

إىل نضج الدميقراطية حىت تصبح قيمة اجتماعية ومعيارا أخالقيا،ومن هنا تسعى القيادات السياسية إىل تبين 
العديد من االستراتيجيات للتغلب على معوقات التحول الدميقراطي،وذلك للوصول إىل مرحلة النضج 

  -:3الدميقراطي،ويف هذا اخلصوص يتحدث أكثر الباحثني عن ثالث استراتيجيات مهمة وأساسية هي

                                                            
2‐ Jaedues Muriel  Mozaunlee. The African to Democracy(Intentional/Social Science  ‐Journal.No128.May 1991.P.377.   
3‐ Samuel Huntington.Op.Cit.P.126. 
 .50صمرجع سبق ذكره، عبد الكرمي عبد اليت، - 3
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ونعين هبذه اإلستراتيجية أن تقوم القيادة السياسية بإنشاء عددا من املؤسسات :اإلستراتيجية املؤسسية -1
على حنو دميقراطي ومن أهم هذه  السياسية،واليت يستطيع من خالهلا أفراد اجملتمع أن يشاركوا يف احلياة العامة

  -:املؤسسات
  .السماح بإقامة األحزاب السياسية -
  .السماح بتكوين اجلمعيات  -
  .إجراء انتخابات حرة وسليمة للمشاركة يف برملان للشعب -
  .انتشار مؤسسات للمجتمع املدين -
  .إقرار الوثيقة الدستورية -
  .وجود قضاء مستقل -

سسات السياسية ترسيخ قواعد وأسس املبادرة السياسية،وتوزيع السلطة ومن شأن وجود هذه املؤ  
فيما بني الفاعلني السياسيني كما أهنا توفر آليات متكن األفراد واجلماعات من رصد السلوك العام،ومتابعة 

د أن املساءلة السياسية،ومنع الفساد السياسي والتعسف يف استخدام السلطة،باإلضافة إىل بناء املؤسسات الب
تكون هناك نزاهة يف االنتخابات،وحرية يف الصحافة وتوفري املعلومات للمجتمع املدين،مبا حيقق أهداف 

  .1التنمية،وحيد من الفساد وحيقق املسألة ومن مث التحول الدميقراطي
ة توزيع وهي اإلجراءات واإلصالحات اليت تتخذها القيادة السياسية من اجل إعاد :اإلستراتيجية االجتماعية - 2

املوارد بني األفراد بطريقة عادلة،وذلك من خالل توجيه الثروة يف القطاع اخلاص والعام ألداء وظيفتها 
االجتماعية،وإغالق املصادر غري املشروعة لتكوين الثروات االستفزازية،وعدم استخدام السلطة لالستحواذ 

  .2مالئمة للتحول الدميقراطيعلى املال العام،كل هذه اإلجراءات تصل بنا إىل إستراتيجية 
ونقصد بإستراتيجية الفعل السياسي الوسائل واإلجراءات اليت تتخذها القيادة  :إستراتيجية الفعل السياسي - 3

السياسية ملوائمة املتطلبات املرحلية،فإذا كانت هناك مؤسسات تقليدية،فإن إستراتيجية الفعل السياسي البد أن 
لنهج الدميقراطي،وإذا كانت املتطلبات تتعلق مبزيد من احلريات السياسية تنشئ مؤسسات حديثة لتواكب ا

   3واملدنية واملشاركة،فإن اإلستراتيجية هنا هي استحداث مؤسسات أخرى جديدة تتالءم مع هذه االحتياجات
ويف هذا اإلطار البد من أن حتسن القيادة السياسية اختيار املؤسسات اليت تنشئها حبيث تتناسب مع   

رالف (االحتياجات الشعبية،والبد أن تكون هذه املؤسسات فعالة يف بناء الدميقراطية احلقيقية ومن هنا جند
يؤكد على وجود سبعة مؤشرات أو عناصر،لرفع كفاءة املؤسسات السياسية يف   Ralf   Briabanti) بريبانيت

   4- :هي كالتايلاجتاه دفع عملية التنمية ومن مث التحول الدميقراطي وهذه املؤشرات 

                                                            
 .131ص، مرجع سبق ذكرهعبد الغفار رشاد،  - 1
 .36علي خليفة الكواري،مرجع سبق ذكره،ص - 2

2‐ Vanhanen Tatu . Strategies Of  Democratization.(Washington).Crane Rassan.1990.Pp:162‐166.   
  .146عبد الغفار رشاد، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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  .األدوار -إعادة الصياغة-الفاعلية الداخلية-التوافق واالنسجام-التوازن-االستقالل-االنفتاح وتقبل اجلديد  -
مما سبق يتضح دور القيادة السياسية يف عملية التحول الدميقراطي،وأمهية االستراتيجيات اليت ميكن من   

االستراتيجيات ال تكفي لترسيخ الدميقراطية وحتقيق التماسك خالهلا حتقيق التحول الدميقراطي،إال أن هذه 
  .الدميقراطي،إذ حيتاج التماسك الدميقراطي إىل جمموعة من الشروط كما أسلفنا سابقا

  :مؤشرات التحول الدميقراطي  - ب 
جمموعة من املؤشرات ميكن من خالهلا معرفة حدوث حتوالت ) بولن ثهنتجتون و كين(لقد حدد  
  :1يف نظام ما،لقد حتدثت الدراسات واألدبيات الغربية عن العديد من املؤشرات الرئيسية التالية دميقراطية

  - :انتخابات حرة ونزيهة -1   
تعترب العملية االنتخابية مهمة،وذلك لكوهنا مرتبطة بعناصر أخرى تعىن بالتحول الدميقراطي،وجند أن   

:               على نزاهة االنتخابات من عدمها وهي كالتايلهناك جمموعة من العناصر ميكن من خالهلا احلكم 
وتعترب االنتخابات حرة بالنظر إىل مدى السماح بالتعبري الكامل عن اإلرادة السياسية :حرية االنتخابات -

حرية «:للشعب واليت تشكل أساس احلكم،ولكي تكون االنتخابات حرة البد أن تتوافر هلا احلريات التالية
  ).املساواة دون متييز-حرية تأسس اجلمعيات-حرية التجمع السلمي-رية التعبري واإلعالمح-الرأي

وهي تعد من أهم شروط العملية االنتخابية الدميقراطية،ولكي تكون االنتخابات سليمة : سالمة االنتخابات -
  :البدَّ من توافر الشروط التالية

  .االقتراع العام املتساوي -
  .صوت واحد لكل شخص -
  .توفري الضمانات لعدم التزوير والتالعب -
  .عدم التمييز بني الفئات -

ويقصد بالرتاهة هنا نزاهة اإلجراءات،ونزاهة اآلثار املترتبة عن االنتخابات،ونزاهة :نزاهة االنتخابات -
  .االختيار الفعلي للناخب

تخابات حرة مما سبق يتضح أنه ال ميكن احلديث عن وجود حتول دميقراطي بدون وجود ان  
ونزيهة،تتسم بقدر عال من الشفافية،تضمن فرصا متكافئة لكل األطراف املتنافسة يف الوصول إىل 

  .2السلطة،ويتمكن من خالهلا الناخبون من ممارسة حق االختيار حبرية كاملة
  :بناء املؤسسات الدميقراطية - 2

التحول الدميقراطي،ذلك أن يعد وجود املؤسسات احلديثة يف النظام السياسي من بني مؤشرات   
مستوى املؤسسية يف اجملتمع معيار أساسي للدميقراطية،كما أن غياب املؤسسات يعوق الوصول إىل دميقراطية 

                                                            
4‐ Kanneth Pollen. American Sociological Review.44(174).April.1979.Pp:577‐587.  
2‐ Samuel Huntington .The Third Wave.Op.Cit.P.68. 
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حقيقية، من هنا ميكن القول أن املؤسسات ترتبط عضويا بالتحول الدميقراطي،ولقد أشار أرسطو يف هذا 
د على فرد واحد ال تعمر طويال،أما النظم اليت يشهد كل منها السياق إىل أن النظم االستبدادية واليت تعتم

  .1مؤسسات سياسية عديدة وخمتلفة،فيحتمل أن تكون أكثر قدرة على االستمرار واالستقرار
أن أي نظام سياسي حديث يتميز ) مايرون ويرت(يف هذا السياق أيضا يؤكد عامل السياسة األمريكي   

سات واإلجراءات حلل وتسوية الصراعات اليت تالزم اجملتمعات بالضرورة بوجود العديد من املؤس
احلديثة،ويرجع ويرت متيز جمتمع على جمتمع آخر مبقدرة أفراد اجملتمع األول على بناء واستمرار 
املؤسسات،وذلك لتحقيق أهدافه،ويتفق هنتجتون مع ويرت يف اهتمامه بعملية بناء املؤسسات،من أجل حتقيق 

على األمهية الكربى للمؤسسات " رايت ميلز"،كما يؤكد2السياسية والتحول الدميقراطيالتقدم والتنمية 
  .ويعتقد بوجود ارتباط قوي بني مستوى املؤسسية وفرض التقدم والتطور

لقد اهتمت كثري من األدبيات والدراسات الغربية ببيان فضل املؤسسات على التنمية السياسية   
  :3جمموعة من النتائج ذات الداللة أمهها ما يلي والتحول الدميقراطي وتوصلت إىل

  .تفترض عمليات التحديث والتنمية السياسية والتحول الدميقراطي بناء مؤسسات قوية يف اجملتمعات النامية - 1
،فاملؤسسات جيب أن تنبع من واقع اجملتمع وتعمل وفق القيم تال توجد إستراتيجية حمددة لبناء املؤسسا - 2

  .هبذا تستطيع املؤسسة أن تتعرف على مطالب اجملتمع،وأن تتخذ القرارات الكفيلة باالستجابة هلاالسائدة فيه،و
  .إن بناء املؤسسات يفرض على القيادة السياسية إتاحة الفرصة ألفراد اجملتمع للمشاركة يف احلياة العامة - 3

حتقق شروط الفاعلية خالصة القول أن عمليات التحول الدميقراطي تتطلب بناء مؤسسات سياسية   
  .والتأثري،أو ما يعرف مبعايري املؤسسية حىت ميكنها أداء دورها يف بناء وتأسيس نظام سياسي ودميقراطي

    :حرية الرأي والتعبري - 3
حتدث العديد من الباحثني والسياسيني عن احلريات بشكل عام،وما يهمنا هنا هو حرية الصحافة   

  .4دو ضمن احلريات الفكرية عندما صنف احلريات العامةوحرية الرأي،اللتان وضعهما بري
ومعىن احلرية الفكرية،أن يكون لإلنسان قدرة على إظهار أفكاره بال مانع،يف كل مادة فلسفية أو   

دينية أو سياسية أو غريها،اما حرية الصحافة فتعين أن ال تكون هناك رقابة من قبل السلطة على ما تنشره 
اخل،وتسهم هبا يف توعية اجلماهري والرقابة على ...يقات وأعمدة ومقاالت وكاريكاتريالصحف من أخبار وحتق

أجهزة الدولة وحماربة الفساد ومناقشة السياسات العامة ،وعرض خمتلف اآلراء املؤيدة منها واملعارضة،وهذا 
  .يعد مؤشرا هاما من مؤشرات التحول الدميقراطي

  :سيادة القانون - 4
                                                            

  .121مرجع سبق ذكره، ص.عبد الغفار رشاد - 1
 .99،ص نفسهاملرجع  - 2
 .100،ص الرجع نفسه - 3
  .26،ص2001دار الرسول األكرم،:،بريوتالدميقراطية ما هلا وما عليهاخليل زامل اجللجاوي، - 4
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نون أن تكون هناك جمموعة من القواعد اليت تنظم احلياة االجتماعية واالقتصادية يقصد بسيادة القا  
إىل )مريابو(والسياسية يف اجملتمع،يلتزم هبا احلاكم واحملكوم ،هلذا ذهب أحد كبار رجال الثورة الفرنسية

للحاكم،مع  إن القانون سيد العامل وسياج النظام الدميقراطي،الذي جيعل السيادة للجماعة وليس:"القول
االعتراف حبقوق األفراد وحرياهتم واعتبارها حقوقا مقدسة ال جيوز املساس هبا،وتصوهنا السلطة 

،كما أن سيادة القانون هي الضمانة األساسية حلقوق األفراد وحرياهتم يف مواجهة تعسف 1"وحتميها
و العقيدة،وبدون سيادة القانون ال السلطة،وكفالة املساواة بني املواطنني دون متييز بسبب اجلنس أو اللون أ

  2ميكن قيام الدميقراطية،وإن اجتمعت العناصر األخرى
بصفة عامة،فإنه ميكن القول أنه مع تعدد املؤشرات اليت ميكن االستناد عليها للقول حبدوث حتول   

  .دميقراطي يف بلد ما،إال أنه ال مناص من وجود املؤشرات األربعة الرئيسية السابقة ذكرها
  
  
  

                                                            
 .191-189،ص املرجع نفسه - 1
4‐ Larry Diamond .Jean leuz & Seyman Lipest.(Democracy in Developing Countries :Facilitating Distracting fetors in freedom 

in The world) Political  Rights & Civil Liberties 1987‐1988 New York. Raymond  Gastil.1988)P.231.     
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  . البحث يف األسباب: حركيات التحول الدميقراطي يف الوطن العريب: املبحث الثاين
 

مل خترج املنطقة العربية من دائرة اهتمام القوى العاملية الفاعلة، منذ بداية مرحلة االستعمار وتفكك 
هذه  أهدافع يتناسب  م  وكان هذا االهتمام يترجم، يف كل مرحلة يف الشكل الذي ،الدولة العثمانية

الداخلية واخلارجية، اليت ؛وكانت العناصر اجلديدة ،القوى،ووفق ما تتيحه التوازنات واخلصوصيات التارخيية
السياسية واالجتماعية وتطرح مهمات وحتديات  تالتشكيالتطرأ يف كل مرحلة، تلقي بظالهلا على طبيعة 

بداية التسعينات من القرن العشرين اختذت ه منذ تطورها،حيث اناجملتمعات العربية، يف بنيتها وآفاق  أمام
ستراتيجيات الغربية جتاه املنطقة طابعا مميزا، حكمته مجلة من الظروف الناجتة عن حتوالت كربى حصلت يف اإل

،ناهيك عن مجلة التغريات احلاصلة على العامل، وعن مآالت املرحلة التارخيية السابقة اليت عاشتها املنطقة
   .1خلي لدول الوطن العريباملستوى الدا

  

   املناخ العام الدويل: أوال 
  .؛املعاصر اإلنساينشكل عقد الثمانينيات من القرن العشرين مفصال حامسا يف التاريخ   

  :هي  فهو العقد الذي شهد تبلور ثالثة مسارات كربى ستطبع مستقبل البشرية على مدى سنوات طويلة 
مستوى من الشمول بات يصيب كل الدول  إىلم الرأمسايل املتوسع سارات هو حتول التراكهذه امل أول •

يف هناية املطاف  هذا التوسع عوملة فعلية حيكمها أصبححبيث  األفراد،وحىت  اجملتمعاتوكل جوانب حياة 
ادي تنتج هذه العوملة قيادهتا الفكرية اليت متثلت بالنهج االقتص أنوكان طبيعيا ،وآلياته الرأمسايلمنطق التراكم 

 وإدارهتاالذي خيتصر تعقيدات الصراعات والعالقات االجتماعية مبفهوم االقتصاد الصرف ( النيوليربايل
 إىلوشكلت الدعوات  ،املتقدمة الرأمساليةمث يف بقية الدول  أوالالسياسية اليت سيطرت يف الواليات املتحدة 

وق والتجارة احلرة املفاتيح السحرية للعقيدة العنان آلليات الس وإطالق االنفتاح وكسر احلواجز االقتصادية
 اإلصراروعندما كانت تصطدم هذه الدعوات حبواجز مانعة يف بعض املناطق احليوية كان ،الليربالية اجلديدة

من الضغوط الدبلوماسية  والعزل السياسي ، مرورا  ابتداءالسياسي  يؤمن هلا كل الوسائل الكفيلة بفرضها، 
" العسكرة"حىت باتت صفة  ،استخدام القوة العسكرية واالحتالل املباشر إىلية ، ووصوال بالعقوبات االقتصاد

 . األخرىنعوت العوملة  إىلنعتا موضوعيا يضاف 
مركبة وعميقة اعتملت يف بنيته االقتصادية  أزمةنتيجة  السوفييتسار الثاين يتمثل ببداية اهنيار االحتاد امل •

 وأوروباهذه البداية  صعود قوى اليمني يف الواليات املتحدة  وأتاحت ،ةواالجتماعية والسياسية والفكري
الغربية  وقوى  أوروباجناح املشروع الليربايل ، على حساب حتالفات اليسار يف  إمكانياتالغربية وتعزز 

 من القرن املاضي بدأت منظومة الدول األخريمع بداية العقد  ،التحرر الوطين يف بلدان العامل الثالث
                                                            

دار :،بريوت)السياسية، االقتصادية واالجتماعية(مقاربة مقارنة بني املبادرات الدولية واإلقليمية : قراطية يف املنطقة العربيةإرساء الدمي ،سناء أبو شقرا - 1
  .31،ص2007الوحدة،
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تداعى بشكل  أنوما لبث هو نفسه  واالهنيار،التابعة له بالتفكك  أو السوفييتاحلليفة لالحتاد " االشتراكية"
وغرهبا  أوروبانتيجة لذلك سقطت احلدود الفاصلة بني شرق ،الليرباليني تفاؤالأكثر وسرعة مل يتوقعهما حىت 

السياسية -االجتماعية -وتداعت النظم االقتصاديةبكل توازناهتا ومرتكزاهتا، " احلرب الباردة"وانتهت مرحلة 
وبالتايل فتحت اآلفاق ألن يستحوذ منطق الليربالية اجلديدة على مناطق نفوذ  السوفييتاليت استلهمت النموذج 

واسعة يف دول باتت شروطها الداخلية هتيؤها للقبول بالتكيف مع مقتضيات توسع السوق وحترير التجارة 
  .وانفتاح االقتصاد

فبعد اجتياز مسار معقد من  ،حقيقة إىلمن مشروع  األوروبيةسار الثالث يتمثل يف حتول الوحدة امل •
الفرنسي مدعوما - األملايناملفاوضات ،وسلسلة من الصعوبات على املستوى الداخلي واخلارجي، جنح الثنائي 

القوة  األورويباالحتاد  وأصبح أوروبية،قيام وحدة  أماميف تذليل العقبات  األورويببقوة من دول اجلنوب 
ما قيس بقدراهتا االقتصادية، ورغم  إذاال يزال متواضعا  ألوروبان الدور السياسي أورغم  األوىل،العاملية 

 األحياناكتفائها الظاهر بدور ثانوي يف السياسات العاملية قرب الواليات املتحدة وحتت رايتها يف كثري من 
ا مبزيد من الوضوح ، كقوة دولية فاعلة ومميزة يف عدد من املواقع اليت تعتربها بدأت تعرب عن نفسه أهنا إال
الغربية مع  أوروباوكانت هذه االستقاللية النسبية واضحة يف تعامل  ،مصاحلها واحتياجاهتا إىلقربا  أكثر

 .واملتوسط أوروباشرق :منطقتني متامختني
واالستقاللية ال تعين باي حال خروجا على التوافق العام  ممارسة التمايز أن إىل اإلشارةوهنا ال بد من     

املرن الذي يتيح للمكونات  ياإلستراتيج اإلمجاعالذي تتزعمه الواليات املتحدة، بل هي جزء من التعبري عن 
ة اهليمن تإستراتيجيا، وتوظيفها يف "املزايا التفاضلية السياسية"االستفادة من " حق"الكربى يف النظام العاملي 

  .1املشتركة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .27،ص 2000دار الوحدة، :بريوت، اجملتمع العريب يف القرن العشرينبركات حليم،   -1
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وميكن توضيح موقع عملية التحول الدميقراطي على مستوى اهتمام املؤسسات الدولية يف الشكل 

  :التايل
  .يوضح موقع عملية التحول الدميقراطي على مستوى اهتمام املؤسسات الدولية) 05(شكل رقم 

  
  

      
  
  
•  
•     
   
    
•   
  
  
•   
•   
•   
  

  
  :اخلارجية للتحول الدميقراطي يف الوطن العريب العوامل: ثانيا

تلعب البيئة اخلارجية دورا كبريا من حيث خلق الضغوط والتأثريات على النظام السياسي ، ودفعه إىل 
مسايرة كل حتوالهتا وتطوراهتا ،خاصة وأن النظام الدويل اجلديد يسري يف اجتاه فرض توجهات واحدة سياسية 

ال ميكن ألي نظام سياسي أو دولة ما التغاضي عنها أو )و ما يعرف بظاهرة العوملة أ(واقتصادية وثقافية، 
أصبح أمرا ال مفر منه يف ظل التطور ) خاصة بالنسبة للدول املختلفة (إغفاهلا أو جتاوزها ،فعامل التأثر 

لة اليوم أن تعرقل التكنولوجي اهلائل، الذي جعل من العامل قرية صغرية حمدودة األطراف ،وليس مبقدور أي دو
  . تدفق املعلومات واألفكار عرب حدودها الوطنية 

 

 التحول الديمقراطي

:سبتمبر 11بعد النظام الدولي         

 حروب اقتصادية  -
 قضايا اإلرهاب والصراع المسلح  -
 أشكال جديدة من الحروب  -
تأثير عل سيادة الدول التقليدية -

آليات لحل الصراعات في 
.المنازعات وبناء السالم  

إصالح آليات األمن وبناء السالم

 

ين المجتمع  تمك
المدني           

.التعددیة الحزبية -    والسياس
 .معالجة مخاطر الطائفية أو اإلقصاء واالستبعاد -

تنمية تقوم على اقتصاديات  -
 السوق

 والعنف قضايا الفقر واإلرهاب -
 وثقافية قضايا عرقية واجتماعية -
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احلكومات  وسياسيات بسلوك يتأثر قد ما دولة يف الدميقراطي السياسي النظام أن هانتنغتون ويعتقد
ا السياسية تهوبتوجها املؤثرة الدول باختالف ختتلف التأثري ودرجة الدور طبيعة أن إال األجنبية، واملؤسسات

التحول  يف اجتاه إجيابيا دورا اخلارجية العناصر تلعب السائدة،فقد الدولية والظروف للتغيري، القابلة خلارجيةا
 -رأيه حسب-ميثل الذي االقتصادي النمو والسيما احمللية، البيئة يئتهو التغيري حماوالت فتشجع السياسي
 ما غرار على حمل التحول، للدول والتقين ايلامل الدعم تقدمي خالل من التحول، عملية يف واحد رقم العنصر
سلبيا يف  دورا تلعب وقد الكونية الثانية، احلرب غداة الغربية وأملانيا اليابان من كل مع املتحدة الواليات فعلته
 -  السوفييت االحتاد به قام مثلما يف التحول الراغبة باألنظمة -بآخر أو بشكل- اإلطاحة سواء التحول منع
 واالجتماعي االقتصادي النمو تعطيل تأثري أو -سابقا – اوتشيكوسلوفاكي رلمجا بولندة من كل عم -سابقا
  .1احلياد التزام دورها ينتفي السياسي،وقد التحول على

  :يومبكن أن نوجز أهم العوامل اخلارجية للتحول الدميقراطي يف الوطن العريب فيما يل
  شتراكيةموجة التحول يف األنظمة الشيوعية واال - أ

شهدت األوضاع الدولية منذ بداية الثمانينات، تطورات حامسة يف العالقات الدولية، خاصة بفعل           
،لقد لعب الظرف الدويل دورا 2بوادر النظام الدويل اجلديد،وما افرزه من مد عاملي للنموذج الدميقراطي الغريب

العريب حتت ضغط اقتصادي حمض أحيانا ، ومن باب  هاما يف إقرار التحول الدميقراطي يف معظم دول الوطن
الدعاية يف أحيان أخرى ،وينحصر هذا الظرف بصفة خاصة فيما أحدثته األفكار واملمارسات اليت أدخلها 

( والغالسنوست ) إعادة اهليكلة ( يف إطار الربيسترويكا " ميخائيل غورباتشوف" الرئيس السوفيييت السابق 
ت جذرية يف االحتاد السوفيييت نفسه ،ويف أوربا الشرقية وتطور احلركة الدميقراطية فيها من تغيريا) الشفافية 

اليت أطاحت باألنظمة الشيوعية ،واحتكار احلزب الشيوعي للسلطة، مث اهنيار االحتاد السوفيييت وتفككه 
ر اقتصادي ،أثبتت التجربة أنه هي اختيا" االجتماعية ،هذه األخرية  وبالتايل اهتزاز الدعوى القائلة بالدميقراطية

من حيث املمارسة عن  ة،فقد أسفرت الدميقراطية االجتماعي3"ال ميكن حتقيقه بإلغاء الدميقراطية السياسية 
استفحال البريوقراطية وانتشار االستبداد وتفشي اجلمود الفكري والعجز عن توفري متطلبات احلياة اليومية 

جود اجتاه متزايد حنو منوذج دميقراطي واحد، على الصعيد العاملي يقوم للمواطن، على هذا األساس يالحظ و
  .على األسس اليت يقدمها النموذج الغريب

إن هذه التحوالت جعلت املسألة الدميقراطية يف العامل الثالث تتحرر من حاجزين كبريين كانا حيوالن   
  :على رأس األولويات ) وبإحلاح ( دون طرحها طرحا جديا 
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 .12، ص  )1995سمار(، 157، العدد  املستقبل العريب،  واألوضاع الراهنة يف الوطن العرًيب ةاملسألة الدميقراطي حممد عابد اجلابري ً،  - 3



121 
 

هو النموذج السوفيييت للتنمية الذي كان يضرب به املثل يف سرعة التطور االقتصادي :  ز األولاحلاج  
واالجتماعي ، كان يطمح إىل حتقيق تنمية سريعة وشاملة ،بواسطة تعبئة اجلماهري يف إطار احلزب الواحد ، إال 

يف تقوقع ومجود هذا النموذج ، مث  وتفاقم البريوقراطية كان له أثر بالغ) املمارسة ( أن غياب الدميقراطية 
تفككه واهنياره ،وبالتايل سقطت الدعاية اليت كانت تستبعد أو تؤجل الدميقراطية السياسية باسم حتقيق 

  1.الدميقراطية االجتماعية والتنمية الشاملة أوال 
يدة متناقضة يف تصوراهتا نستطيع القول بأننا دخلنا يف العامل منذ اهنيار الشيوعية السوفيتية يف حقبة جد     

وأهدافها وحوافزها وغاياهتا للحقبة الشمولية السابقة، مت التعارف على تسميتها بالليربالية اجلديدة ،وكان من 
نتائج الدخول يف هذه املرحلة إظهار نقائص النموذج االشتراكي السوفيييت، سواء كان ذلك على مستوى 

ياسي،حيث فقد هذا النموذج مشروعيته وأثبت حمدوديته ،إذ مل يعد أحد التقنية أو يف امليدان االقتصادي والس
يفكر يف الدفاع عنه، وأصبح اجلميع يتحدث عن الدميقراطية التعددية ،فخرجت العديد من األنظمة العربية من 

  2.نظام احلزب الواحد إىل نظام التعددية على كل مستويات النظام االجتماعي 

بالتحول احلاصل يف العالقات الدولية حيث أن نظام القطبني مل يكن يف صاحل  يتعلق:  احلاجز الثاين  
الدول النامية إلقرار الدميقراطية واستمرارها ،ألنه قائم على خلق عدم االستقرار يف املناطق التابعة لكل قطب 

يف العامل الثالث  ليسهل حماصرة اخلصم وإضعافه،إن النظام الدويل اجلديد سيدعم دون شك التحول الدميقراطي
مادام أن الواليات املتحدة األمريكية وحلفاؤها الغربيني يسيطرون على زمام األمور يف العامل بعد اختفاء العدو 

، وهذا يربز من خالل سعيهم إىل احلفاظ على االستقرار يف العامل ،خاصة ) االحتاد السوفييت سابقا ( التقليدي 
الستراتيجية، هلذا جندها تدعو إىل مزيد من الدميقراطية يف دول العامل  ولو أن يف املناطق اليت تشكل مصاحلها ا

هذا ال يعين متاما أن الغرب سيكون مناصرا ومدعما للدميوقراطية احلقيقية خارج حدوده ، مادام أن مصلحته 
حوالت العاملية فوق كل اعتبار ، ويف هذا اإلطار أصبحت الدول العربية مضطرة ومدفوعة إىل مواكبة هذه الت

) تغري النموذج السياسي ( ،بالنظر للوضعية االقتصادية الصعبة اليت وصلت إليها ، فكان البد من تفتح سياسي
يساير التفتح االقتصادي الذي شرع فيه مع بداية الثمانينيات ،وتعثر من جهة للمشاكل االقتصادية 

     3.ضد أي انفتاحاليت كانت ) االشتراكية(ولإليديولوجية السائدة آنذاك 
إن هذا التحول يعين بالنسبة لدول الوطن العريب حماولة االستفادة من كل الظروف اخلارجية للخروج   

  .من األزمة ، وجتنب مشاكل كثرية هي يف غىن عنها ،مثل املقاطعة االقتصادية الدولية
  : املديونية اخلارجية وضغوط املؤسسات املالية الدولية -ب

                                                            
 .155،ص  1989، أكتوبر  98،العدد  السياسية الدولية، ًً عملية التحول لتعدد األحزاب: اجلزائر  عز الدين شكريً،  -1
  , الدميقراطية يف الدول الناميةًجاسم املطري،ً  - 2
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إىل  الكربى الدول فيها تتحكم مؤسسات باعتبارها العاملية املايل اإلقراض سساتمؤ جتنح أغلب
 يف مقدمتها مالية وقروض تسهيالت من اتهاستفاد مقابل التسلطية النظم على تعجيزية 1سياسية شروط فرض
 تلك األنظمة والسيما هذه بإمكان يعد مل وبذلك اإلنسان، حقوق وضمان العامة، احلريات أوضاع حتسني
 انهديو جدولة بشأن إعادة قوة موقع من التفاوض حادة اقتصادية ومتاعب اجتماعية أزمات من تعاين اليت

 الشروط تلك قبول جمربة على املطاف ايةنه يف نفسها فتجد جديدة، قروض على احلصول قصد أو اخلارجية،
  2.الدميقراطي السياسي التحول حتقيق فرص من فرصة إتاحة يف يساهم قد مما

مساعد وزير اخلارجية األمريكية للشؤون اإلفريقية  " هريمان كوهني"صرح  1990حيث انه يف أبريل 
وحقوق اإلنسان فإن التحول الدميقراطي قد أضحى شرطا ثالثا  يبأنه إضافة إىل سياسة اإلصالح االقتصاد"

النموذج الغريب للدميقراطية، ويف ونصح كوهني الدول األفريقية بضرورة األخذ ب" لتلقي املساعدات األمريكية 
أن :" نفس املعىن السابق حينما قال " دوغالس هريد"يونيو من العام نفسه أكد وزير اخلارجية الربيطاين 

املساعدات الربيطانية سوف متنح للدول اليت تتجه حنو التعددية وحتترم القانون وحقوق اإلنسان ومبادئ 
إىل أن املساعدات الفرنسية يف " متريان"ؤمتر الفرنسي اإلفريقي أشار الرئيس أثناء امل 1990، ويف يونيو 3"السوق

،وكانت املساعدات االقتصادية اخلارجية من أهم  ةاملستقبل سوف متنح للدول اليت تتحرك صوب الدميقراطي
الدول العوامل اليت شكلت ضغطا على دول العامل الثالث ودفعتها دفعا إىل التحول ،حيث اشترطت كثري من 

الدائنة على الدول املتلقية لتلك املساعدات ان تتبىن النظم الدميقراطية وترك االعتماد السياسي واالقتصادي 
يف وضع أكثر عرضة  -"العامل الثالث " للدول النامية على ما تقدمه املاحنة تلك الدول أغلب دول العامل 

        4.للضغوط من اخلارج 
عديد من الدول النامية ومن بينها الدول العربية، فبعد أن كانت تسعى وعلى هذا األساس جند أن ال

لتحقيق تنمية فعلية، فإهنا منذ منتصف الثمانينات تسعى إىل حل مشكل الديون اخلارجية املتراكمة ،والتخلص 
ومن من ضغوط املؤسسات املالية الدولية ،والتكيف مع سياسة املشروطية يف تقدمي املساعدات االقتصادية، 

   5.خالهلا حتقيق االستقرار االجتماعي
كل هذه الضغوط االقتصادية،املمارسة من طرف املؤسسات املالية الدولية دفعت بالدول العربية ليس   

فقط إىل تغيري هنجها السياسي و االنتقال أو التحول للنظام الدميقراطي التعددي، بل فرضت عليها أيضا تغيري 
يف نظام اقتصاد السوق،وضرورة االستجابة للشروط املفروضة عليها من أجل النهج االقتصادي والدخول 
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اخلارجي ال  التأثري لكن احلصول على مساعدات اقتصادية وقروض مالية من طرف املؤسسات املالية الدولية،
 الكربى الدول ملصاحل واضح يستجيب النتقاء خيضع بل الدميقراطي، السياسي التحول يف اجتاه دائما يتم

 مارس حيث الغرب، ابه اليت يتغىن والقيم املبادئ كونية الثانية ازدواجية اخلليج أثبتت حرب لقد املؤثرة،
 كان عما الطرف غضوا اإلنسان ولكنهم حلقوق مراعاته عدم حبجة االحتاد  السوفييت، على الضغط الغرب
 السياسية التعددية أقرت اليت واألردن تونس اجلزائر، مثل فدول ،1جنوب إفريقيا العنصري يف النظام به يقوم
 الغرب طرف من والتأييد بالدعم حتظى أن - هانتنغتون نظر وفقا لوجهة– املفترض من التعبري،كان وحرية
 غري الدول هذه شعوب اعتربت األخرية أن هو حدث لكن الذي األمريكية، املتحدة رأسه الواليات وعلى

 "رجييس" دفع ما وهو العراق، على األمريكي والرافضة للعدوان املعادية مواقفها بسبب ناضجة سياسيا،
 أن ردلمج آخر مدنيا جمتمعا يسب أن له جيوز بلده ال يف املدين متعلمجا ميدح من إن: "القول  إىل "دوبريه"

  ".تناسبه ال تعبرياته
  : التكيف مع القيم اجلديدة للنظام الدويل اجلديد -ج

اجلديد فيما يعرف بظاهرة عوملة مجلة من املفاهيم والقيم واملفاهيم          تتميز معامل النظام الدويل   
حبيث تستخدم كسالح إيديولوجي، وأسلوب جديد ملمارسة ) الدميقراطية، حقوق اإلنسان ، اقتصاد السوق (

م التأثري السياسي واالقتصادي على باقي دول العامل خاصة املتخلفة منها ،ويتم ذلك عن طريق استخدا
املؤسسات الدولية ؛كمجلس األمن واملؤسسات املالية الدولية ، وتوظيف قوة اإلعالم ،وكل ذلك يف إطار 
ضمان املصاحل اإلستراتيجية للدول الغربية، وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية، املتحمس األول لتعديل 

إىل حد بعيد من نشر عدم االستقرار  النظام الدويل اجلديد ،ولقد متكنت الواليات املتحدة األمريكية
واستخدام سالح الدميقراطية وحقوق اإلنسان كموقف دويل معترف به ، وتنص عليه مواثيق األمم املتحدة  
والدفاع عن احلرية االقتصادية اليت تستند إىل نظام اقتصاد السوق،كل ذلك من منطلق أن أنظمة احلكم يف 

   2.از استبدادية وقمعية  ومتسببة يف الركود االقتصاديالدول االشتراكية ودول عدم االحني
 :التبــعية - د 

دون  حيول أخرى،مما لدول الدول إحدى خضوع مبوجبه يتم واقتصادي سياسي نظام هي التبعية
متع لمجا( واخلارجي )اجلغرايف اإلقليم( الداخلي املستويني على اتهسياد مظاهر لكافة التابعة الدولة ممارسة
 احلاكمة بالقوى األنظمة من الكثري تربط اليت واملايل االقتصادي النيلمجا يف سيما ال التبعية ،فعالقة3)الويل

 دفبه هذه القوى طرف من املمارس اخلارجي النفوذ زيادة إىل تؤدي العظمى، الدول رأسها وعلى األجنبية
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 حيث املتبادل وعالقة االعتماد التبعية القةع بني التفريق عادة ،وجيري1التابعة الدول يف القرار صنع على التأثري
 التعاون عن املترتبة للفوائد عادية،نظرا فهي الثانية وأما االستغاليل، طابعها حبكم شاذة حالة تعترب األوىل أن

 .الدويل متعلمجا وحدات بني املتبادل واالعتماد التكامل
 إذ الغالب واملغلوب، بني باألحرى أو تبوعوامل التابع بني العالقة إىل تطرق من أول خلدون ابن يعترب

 وزيه يف شعاره بالغالب باالقتداء دائما مولع املغلوب ،إن شيء كل يف األول تقليد إىل دوما يسعى أن الثاين
 من قطر والشعوب وانظر إىل األمم على يسري األفراد على يسري وما ،2وعوائده أحواله وحنلته وسائر

 كانت أمة إذا أنه حىت هلم، الغالبون منهأل األكثر يف السلطان وجند احلامية زي هأهل على كيف يغلب األقطار
م به يتشبهون جتدهم فإنك … كبري حظ واالقتداء التشبه هذا من إليهم فيسرى عليها الغلبة أخرى وهلا جتاور
  . 3وأحواهلم عوائدهم من والكثري متهمالبسهم وشارا يف

 األمر بالفرد تعلق سواء أحواله، سائر يف املتبوع) الغالب(بتقليد  مولع )التابع(املغلوب  أن افترضنا إذا
 يف حتول مماثل إىل آلية بطريقة يؤدي الغالبة الدولة يف سياسي حتول حدوث أن يعين هذا فهل أو بالدولة،
 يف كربىالدول ال مع التكيف على جمربة الصغرية السياسية الوحدات هل :أخرى بعبارة أو ؟ الدولة التابعة

 .؟ الدميقراطي التحول ذلك يف مبا ا السياسية،تهسلوكيا
 دول األطراف يف والتحول املركز دول يف التحول بني آلية عالقة بوجود يقر األول : اجتاهان هناك
 حماوالت إىل إفشال القلب دول تسعى قد بل ارتباطيه، دوما ليست الطرفني بني العالقة أن إىل والثاين يشري

  .احليوية مصاحلها على خطرا فيه رأت إذا ما حالة يف األطراف يف دول التحول
أو  من مفهوم تبعية ،)األطراف(واحمليط  )القلب(املركز بني العالقة لطبيعة حتديده يف البعض ينطلق :األول االجتاه

 وينطوي احد،يف اجتاه و تسري الطرفني بني العالقة أن يتصورون فهم املنطلق هذا نلألول، وم الثاين خضوع
 فإن القلب داخل منطقة عميقة سياسية حتوالت حدوث حالة يف:مفاده ضمين افتراض على هذا التصور
 وخضوع تبعية االجتاه أن هذا التحوالت ويعتقد هذه مع والتأقلم على التكيف مضطرة نفسها األطراف جتد

 من أفضل، موقع إىل احتالل يؤهله ما اتواإلمكاني املوارد من ميتلك الثاين كون أن إىل للمركز يعود احمليط
 الواقعة الصغرى الدول يف العظمى يزداد الدول ،فتأثري4األول يف التحكم يكن مل إن )على التأثري قدرته حيث
 اليت واالقتصادية السياسية فإن التحوالت ولذلك وصايتها، نطاق الواقعة خارج تلك ويقل يف نفوذها جمال يف

 يف )املركز( السوفييت االحتاد تأثري مبعىن أن البرييسترويكا، عن أساسا نامجة رقية كانتالش أوربا دول عرفتها
 دون الدول،وهذا هذه حتول يف عملية األساسي العنصر يشكل له التابعة) األطراف(الشرقية  أوربا دول

 .املتحدة ياتوالوال األوروبية موعةلمجيف ا اخلصوص على األخرى املتمثلة العناصر اخلارجية استبعاد
                                                            

  .684 ص ، 1979، والنشر للدراسات العربية املؤسسة وت،بري:1،ط1ج ،السياسة موسوعة ،الكيايل الوهاب عبد - 1
  .68 ص ،1997 العربية، الوحدة دراسات مركز: ، بريوت1ط ،العريب الوطن يف الدميوقراطي التغيري آليات اهللا، عبد فؤاد ثناء - 2
  . 137 ص ،2000 عصرية،ال املكتبة:،بريوت1جويدي،ط درويش.د :حتقيق ، ةـــقدمامل حممد، بن خلدون ابن الرمحن عبد - 3
  .167 ص ، سبق ذكره مرجع ، 20لتحول الدميقراطي يف أواخر القرن لاملوجة الثالثة  صاموييل هانتنغتون ، -  4
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حنو  ارتباطيه على دوما ليست احمليط ودول القلب دول بني العالقة أن اآلخر البعض يرى :الثاين االجتاه
املعطيات السياسية  أن هو -االجتاه هذا تصور حسب- والسبب واحد، اجتاه حنو ابه يدفع ميكانيكي
 ا،لذلكتهالتنبؤ بسلوكيا معها يصعب والتعقيد بالغموض تتسم التابعة للدول والثقافية االجتماعية االقتصادية

وحىت  بل خمتلفة، االستجابة والتكيف بأشكال بني القلب يف حيدث ما إزاء أفعاهلا ردود تتباين أن فمن البديهي
 طبيعة حتدد اليت هي األول املقام يف واملصلحة املصلحة أن القول إىل االجتاه هذا ،يذهب 1واملقاومة التحدي

تعمل  أو التابعة الدول يف الدميقراطي التحول تشجيع على تعمل انهكو حيث من الكربى القوى دور وتأثري
 مصاحلها وال يدعم ذلك كان إذا احمليط دول يف التحول حماوالت تدعم املركز دول أن مبعىن على تقويضه،
 الدول مصري على ىالكرب الدول هيمنة إىل أن هذا حتليلهم يف هؤالء ويستند ،2صحيح والعكس يتناقض معها
 التابعة الدول موارد تسخري خالل من باملركز إحلاق األطراف مبوجبها مت تارخيية لعملية نتيجة الصغرى هي

 أمرها على املغلوبة للدول الوطنية اإلرادات تعطيل ذلك من عن ينجم وما القلب، أغراض دول خلدمة
 الدول يف احلاكمة األنظمة وحتالف تواطؤ ن خالل الذايت،أو م التكوين وإعادة متطلبات التجدد انهوفقدا
 مصاحلهما حبكم املهيمنة، الدول يف القرار صنع حكومات ودوائر مع الشعبية أغلبها للشرعية يفتقد اليت التابعة

 ليس الذي التاريخ هذاً :األجنبية والقوى العربية الدوائر بني بعض االرتباط حملال برهان غليون يقول املشتركة،
 تكون ولن السائد، والنظام بالغرب وتارخييا جوهريا كطبقة مربوطة احمللية الطبقة الرأمسالية تكون تاريخ إال
 االستعماري بالغرب الطبقة هذه ارتباط أشكال تطور إال ليس احلديث وتارخينا القومي االرتباط، هذا دون

  .3هذا النظاًم  تطور حسب جلدها وشكلها وجتديد إعادة وتاريخ
يف  الدولة  واالقتصادية اهلياكل السياسية داخلية عناصر بني التفاعل عملية على التبعية عالقة نطويوت 
مرتبطة مصلحيا  ركيزة داخلية إىل تستند التبعية عالقة أن أي املهيمنة؛ للدولة اخلارجية واملؤثرات التابعة

 ،مما التابعة من شعوب الدول عريضة فئات إىل يةاالستغالل العالقة هلذه السلبية اآلثار متتد بأطراف أجنبية، وقد
 بالتغيري، غري الضغط واملطالبة خالل من العالقة، هلذه حد وضع إىل تسعى مضادة حملية قوى إىل  روز يؤدي
 ال املركز امتدادا ملصاحل دول تشكل واليت التابعة للدول واالقتصادية السياسية اهلياكل يف إعادة النظر أن

 تقويض لديها من أجل املتاحة الوسائل كل استخدام يف تتوان ال اليت املهيمنة الدولة احلمع مص تتماشى
 أولوية عن عبد اهللا فوائد ثناء ا،تقولتهطموحا مع تتعارض اليت واالقتصادي التحديث السياسي عمليات
 إزاء إجراء رضاهم عن دائما يعربون األمريكيون ًفالساسة :األمريكية السياسة اخلارجية يف املصلحة

الرأمسال "مصاحل  معارضة إىل اإلجراء هذا يؤدي أال بشرط ولكن من املناطق عديد يف املنظمة االنتخابات
 أية فرصة جوهرها،ويستبعد من األمر واقع يف بإفراغها معني للدميقراطية مفهوم إنه "األمريكي-الغريب

                                                            
  .41 ص ،سبق ذكره مرجع حسن نافعة ، -  1
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 يف اللجوء تتردد لن الكربى الدول إن   1.همبالد إدارة شؤون يف املواطنني جانب من للمشاركة السياسية
 اليت تعارض السياسية النخب وصول دون التابعة للحيلولة الدول يف والسياسي االقتصادي ثقلها توظيف إىل

 حساب إجهاض على ذلك كان ولو وحىت بصفة دميقراطية، ابهانتخا مت ولو حىت السلطة، هرم إىل مصاحلها
 وجود بالدرجة األوىل نافعة يهمه حسن يقول التابعة، فالغرب        كما الدول يف الوليدة السياسية التعددية
  .2ا لوحدهبه ينعم أن فيكفي الدميقراطي النظام السياسي مزايا مصاحله، أما ترعى العامل يف موالية أنظمة

طي يف وعليه فقد لعبت العوامل اخلارجية دورا فعاال بل ومؤثرا يف صناعة قضية التحول الدميقرا  
الوطن العريب ، حيث تزامنت األحداث املتتالية لعملية التحول مع ما شهدته األنظمة السياسية العربية من 
تطورات سريعة الحت بفعاليتها على مجيع امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية األمر الذي ترك آثارا 

واليت شكلت بدورها ضغوطا كبرية على صناع القرار عميقة يف جمال التفاعالت السياسية الدولية املعاصرة ، 
يف دول العامل الثالث والسيما الراديكالية منها ، وكان من الطبيعي أن يتأثر الوطن العريب تبعا لعوامل عديدة 

   3.بالظروف الدولية احمليطة هبا
  :ثورة املعلومات واالتصاالت - هـ

ين األخريين من القرن العشرين،وهي متثل أحد لقد تصاعدت هذه الثورة بشكل ملحوظ خالل العقد  
أبعاد ظاهرة العوملة، اليت تشكل بدورها أحد املالمح الرئيسية للمشهد العاملي منذ العقد األخري من القرن 
العشرين كما تعترب من أبرز العوامل اليت أسهمت يف حتريك االنفتاح السياسي يف الوطن العريب، نظرا ملا ارتبط 

إهناء احتكار األنظمة احلاكمة ملصادر املعلومات ،حيث مل يعد : نها من آثار وتداعيات مثلهبا وترتب ع
 4مبقدور هذه األنظمة منع التدفق اإلعالمي واملعلومايت القادم إليها من اخلارج عرب االنترنت والفضائيات

ظمة على إخفاء ممارساهتا على ووسائل اإلعالم املختلفة؛ املسموعة واملقروءة واملرئية،كما أن قدرة هذه األن
الصعيد الداخلي يف دوهلا أصبحت يف تراجع مستمر ومبعدالت متسارعة،أضف إىل ذلك أن ثورة املعلومات 
واالتصاالت مكنت املعارضة من االتصال بالعامل اخلارجي بسهولة ويسر،ما يسمح هلا حبشد تأييد رأي عاملي 

ق اإلنسان اليت قد تتورط فيها النظم احلاكمة،وهم ما يسهم يف أو لفت االنتباه الدويل إىل انتهاكات حقو
تدعيم قوى وتنظيمات اجملتمع املدين،كما أن هذه الثورة تسهم يف نقل القيم واألفكار واملمارسات واملطالب 

  .5عرب احلدود  الدميقراطية من دول إىل أخرى،وهو ما يساعد على نشر ما يعرف بـً عدوي الدميقراطيةً

                                                            
  .74 ص سبق ذكره، مرجع اهللا ، عبد فؤاد ثناء -  1
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جود مناذج ناجحة من أوائل املوجة األوىل للتحول الدميقراطي،شجعت الدول العربية على لعل و  
ً كرة الثلًج اليت تتزايد كلما تتدحرج،ولقد ظهر اثر النماذج  املضي قدما يف الطريق الدميقراطي فيما يشبه

  .1فيا وألبانيابلغاريا ورومانيا ويوغسال من خالل حاالت،1990الناجحة يف التجربة الدميقراطية عام 
ويف األخري ميكن القول بأن كل تلك التطورات ليس مبقدور النظم السياسية العربية أن تعزل دوهلا   

  .وجمتمعاهتا عن تأثريها وتداعياهتا
  :الواليات املتحدة األمريكية والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب - و

ية يف العامل العريب خالل عالقتها الطويلة مع مل تدفع الواليات املتحدة  بشكل فعال حنو الدميقراط
الدول العربية منذ أكثر من مخسة عقود،بعد احلرب العاملية الثانية ، عندما أصبحت زعيمة العامل الرأمسايل احلر 
واليت تعمقت مصاحلها يف العامل العريب بعد تراجع الدور الربيطاين، واجلدير بالذكر أن الواليات املتحدة 

ة حتمست يف الدفع حنو الدميقراطية يف بعض أمريكا الالتينية وشرق آسيا ، أكثر من محاسها  يف األمريكي
، واحلقيقة أن 2املنطقة العربية،ألهنا فضلت البترول على القيم اإلنسانية واألخالقية،وتناست مبادئها الدميقراطية

عريب بفترة احلرب الباردة، حيث كانت تدعم الواليات املتحدة متأثرة يف موقفها من الدميقراطية يف العامل ال
كل األنظمة الدكتاتورية أو التسلطية ما دامت هذه األنظمة مع الواليات املتحدة ومع العامل الرأمسايل الغريب 

اجلزيرة العربية وبالد الشام واملغرب  ومتحالفة معه كما هو احلال يف موقفها مع الدول السلطوية يف
قف األمريكي لتأثري املدرسة الواقعية يف السياسة اخلارجية اليت هتتم باملصاحل األمريكية العريب،كما يرجع املو

  . 3بعيدا عن القيم اإلنسانية واألخالقية اليت ال تؤمن هبا هذه املدرسة
السوفييت وزوال األنظمة الشيوعية يف شرق أوربا،وجدت الواليات املتحدة أن  دومع اهنيار اإلحتا

رق األوسط آمنة،سواء من حيث تدفق البترول،أو دخول العرب يف سالم مع إسرائيل بعد مصاحلها يف الش
،وشعرت اإلدارة األمريكية أن التحدي األساسي ملصاحلها هو تراجع شعبية وشرعية بعض  1991مؤمتر مدريد 

اخلارجية يف األنظمة الصديقة وخاصة بعد حرب اخلليج الثانية، بعد أن سقطت الشرعية الدينية على القوى 
بقائها أو الشرعية القبلية والريعية، اليت باتت يف محاية الواليات املتحدة األمريكية،ورأت اإلدارة األمريكية أن 
بقاء الدكتاتورية والسلطوية ميكن أن يدفع بالتيارات اإلسالمية ملزيد من التحدي للواليات املتحدة 

يارات املعارضة وخاصة اإلسالمية مث دفعت أصدقائها يف وأصدقائها،لذا انفتحت الواليات املتحدة على ت
  .4املنطقة العربية إىل االجتاه حنو االنفتاح الدميقراطي من أجل احتواء املعارضة

لكن اإلدارة األمريكية يف موقفها من االتصال من املعارضة أو احملافظة على أصدقائها كانت توازن 
لنظام السلطوي القائم فإهنا تدعمه،ولكن على أساس الضغط حنو بني مصاحلها،فإذا وجدت أن مصاحلها مع ا
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االنفتاح النسيب للدميقراطية،فقد فتحت اإلدارة األمريكية قنواهتا مع التيارات اإلسالمية يف مصر لدرجة أثارت 
قلق احلكومة املصرية،واتصلت اإلدارة األمريكية مع بعض أطراف املعارضة اإلسالمية يف دول اخلليج 

إلغاء اجلولة الثانية من االنتخابات  تيب،ووقفت الواليات املتحدة مع االنفتاح الدميقراطي يف اجلزائر وانتقدالعر
 wait and see،إال أهنا تراجعت يف النهاية عن موقفها والتزمت سياسة احلذر والترقب 1991يف أواخر عام 

  .1للحكم يف اجلزائر ول اإلسالمينيبسبب املوقف الفرنسي وحتذير جريان اجلزائر العرب من مغبة وص
إن املشكلة من املوقف األمريكي من الدميقراطية يف املنطقة العربية هو أنه موقف انتقائي وأحيانا 
ازدواجي املعيار،عند انتقادها للنظام السوداين أو النظام العريب،ألن املعيار األمريكي للدميقراطية هو مدى ما 

ما تشعر باخلطر الداخلي تدفع باجتاه االنفتاح النسيب،مثل ضغط احلكومة يتماشى مع مصاحلها،ولكن عند
األمريكية باجتاه االنفتاح الدميقراطي وعودة احلياة النيابية يف الكويت وجمالس الشورى يف منطقة اخلليج 

 تقلق ،ومع عجز األنظمة العربية السلطوية يف مواجهة التحدي اإلسالمي وظهور حاالت اإلرهاب اليت2العريب
اإلدارة األمريكية،وجدت أن مصاحلها تتطلب االنفتاح الدميقراطي،وخاصة يف أنظمة جتد الواليات املتحدة 

يف السلطة بدون مؤسسات سياسية لدرجة  ةمستقبلها جمهوال يف ظل وجود سيطرة طويلة للزعامة الكاريزمي
الزعامة العربية السلطوية فترة طويلة يف احلكم قد انتقد بقاء " توماس بيكرنغ"أن نائب وزير اخلارجية األمريكية

إن طول فترات احلكم يف الدول العربية تعد ختلفا :"،وعلق عن ذلك بقوله3"ختلف سياسي"واعتربها ظاهرة
  . 4"سياسيا جيب العمل على إصالحه

دئ وتعمل الواليات املتحدة األمريكية على تعزيز االنفتاح الدميقراطي من أجل غرس القيم واملبا
دولة  85اليت هلا بعثات منتشرة يف  )usia(األمريكية،وذلك من خالل بعثات وكالة املعلومات األمريكية

،وهذا ألن الواليات املتحدة تشعر أن 5مشروعا من أجل بناء املؤسسات الدميقراطية 132وتشرف على 
طية والضغط من أجل االنفتاح مصاحلها وخطر األصولية اإلسالمية تدفعها من أجل دعم الليربالية والدميقرا

  .الدميقراطي كمعاجلة وقائية لكل ذلك
تتحسب من احتماالت أن -وال تزال-إىل ما سبق،فإن الواليات املتحدة األمريكية ظلت ةباإلضاف

تؤدي عملية تطبيق الدميقراطية بصورة حقيقية يف بعض دول املنطقة اىل وصول بعض التنظيمات اإلسالمية إىل 
لى األقل تعظيم دورها فيها،ومن املعروف أن معظم احلركات اإلسالمية ترفض املصاحل األمريكية السلطة أو ع

يف املنطقة،وخباصة يف ظل االحنياز األمريكي الكامل لصاحل إسرائيل،والتزام اإلدارات األمريكية املتعاقبة بأمنها 
احلركات املعنية ترفض تبعية النظم وبضمان استمرار تفوقها العسكري على الدول العربية جمتمعة،كما أن 

                                                            
  . 209محدي عبد الرمحن،مرجع سبق ذكره،ص - 1
 .209محدي عبد الرمحن،مرجع سبق ذكره ،ص - 2
  .1،ص)1998أكتوبر  20(،القدس العريب" الزعامة العربية السلطوية"توماس بيكرنغ، - 3
 .2املرجع نفسه،ص - 4

 Larry Diamond. "Promoting Democracy" Foreign Policy. 87.Summer 1992.pp 25‐46.  -4  
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احلاكمة للواليات املتحدة األمريكية وللغرب عموما،ونظرا لذلكفإن الواليات املتحدة األمريكية تفضل 
استمرار نظم غري دميقراطية تضمن يف ظلها وبفضلها تأمني ومحاية مصاحلها،على نظم دميقراطية قد تتأثر يف 

د تأيت بإسالميني إىل سدة احلكم،ولذلك فهي ال تترد يف التضحية باملبادئ ظلها هذه املصاحل بشكل سليب،أو ق
  .1الدميقراطية حلساب املصاحل

ويف إطار حتليل وتفسري موقع قضية الدميقراطية أولويات السياسة األمريكية يف املنطقة اهتمت بعض 
  :الدراسات باجلوانب االقتصادية هلذا املوضوع،وذلك من أبعاد عدة

تأثري املساعدات االقتصادية األمريكية لبعض دول املنطقة يف حتقيق التنمية يف هذه الدول،وذلك  حدود - 1
باعتبار أن التنمية متثل عنصرا مهما لتسريع عملية التحول الدميقراطي وترسيخ النظم الدميقراطية،ومع األخذ يف 

خربات الدول العربية اليت تتلقى مساعدات االعتبار حقيقة املعوقات الداخلية للتنمية يف الدول العربية،فإن 
اقتصادية من أمريكا؛مثل مصر واألردن،تؤكد أن هذه املساعدات مل تسهم يف حتقيق التنمية، وذلك العتبارات 
عديدة تتعلق بالشروط السياسية واالقتصادية والقيود الفنية واإلدارية املرتبطة هبذه املساعدات،وكثريا ما أكد 

مصريون أن جزءا مهما من املساعدات االقتصادية األمريكية ملصر يعود ثانية ومن  نيومسؤولون وأكادمي
  .2خالل قنوات عديدة إىل الواليات املتحدة األمريكية

أن الواليات املتحدة األمريكية دفعت وتدفع من خالل أساليب عديدة يف اجتاه تبين الدول العربية  - 2
بسياسات التثبيت االقتصادي والتكيف اهليكلي اليت متثل العملية لسياسات اإلصالح االقتصادي املعروفة 

التخصيصية مكونا مهما فيها،وقد أكدت جتارب الدول اليت تبنت هذه السياسات على أن بعض 
إجيابياهتا،وخباصة على صعيد التثبيت االقتصادي،كانت ذات مثن اجتماعي كبري حتمل اجلانب األكرب منه 

ل،وهم ميثلون الكتلة األكرب من السكان يف غالبية الدول العربية،حيث أدت هذه الفقراء وحمدودوا الدخ
السياسات إىل زيادة حدة التفاوتات االقتصادية واالجتماعية،وارتفاع معدالت البطالة يف الدول املعنية،األمر 

عض على تسميتها الذي أوجد ظروفا مواتية لتنامي ظواهر االحتجاج اجلماعي والعنف السياسي، اليت درج الب
،وهو األمر الذي دفع النظم احلاكمة إىل اختاذ إجراءات غري دميقراطية من أجل "اضطرابات صندوق النقد"بـ

السيطرة على هذه االحتجاجات من ناحية،ومترير سياسات اإلصالح االقتصادي اليت ال حتظى بالشعبية من 
  .3سي والتحول الدميقراطيناحية أخرى،ما أثر ويؤثر سلبا يف عملية اإلصالح السيا

أن الواليات املتحدة األمريكية تشكل إحدى القوى الرئيسية احملركة لعملية العوملة بأبعادها االقتصادية  - 3
القائمة (واالجتماعية والثقافية واإلعالمية والتكنولوجية،ومن املعروف أن هلذه العملية تأثرياهتا وتداعياهتا السلبية

                                                            
   .24، ص1998،دار النهار: ؟، بريوتصراع احلضارات أم صراع املصاحل:أمريكا واإلسالم السياسيفواز جرجس، - 1
 ةركز دراسات التنمية السياسياليت نظمها م"حتديات الدميقراطية يف العامل العريب:"، ورقة قدمت إىل"املساعدات اخلارجية والتحول الدميقراطي يف مصر"ودودة بدران، - 2

   .27/9/1992-24خالل الفترة :والدولية،القاهرة 
حبوث الندوة ،واإلصالحات االقتصادية وسياسات اخلوصصة يف البلدان العربيةً ،صندوق النقد العريب اآلثار االجتماعية للتصحيح االقتصادي يف الدول العربيةًطاهر كنعانً، - 3

   .21،ص1999مركز دراسات الوحدة العربية،: بريوتوالتحاليل اخلاصة بالتخطيط ،  ركز الوطين للدراساتليت نظمها املالفكرية ا
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اجملتمعات العربية، على حنو ما سيأيت ذكره فيما بعد،وهو ما يضر يف النهاية  تياعلى اقتصاد)واحملتملة
  .1باالستقرار السياسي واالجتماعي يف الدول املعنية

وحتسبا ملخاطر جتاهل واشنطن لقضية الدميقراطية يف املنطقة العربية على مصاحلها فيها على املدى 
األمريكيني وغري األمريكيني اإلدارة األمريكية بدعم عملية  الطويل،فقد طالب بعض اخلرباء والباحثني من

التطور الدميقراطي احلقيقي واجلدي يف املنطقة العربية،ودفع النظم احلاكمة فيها الختاذ خطوات جادة على هذا 
خالل الطريق باعتباره املدخل الرئيسي الذي يضمن حتقيق االستقرار يف املنطقة وضمان املصاحل األمريكية فيها 

األجل الطويل،وقد أكد البعض على ضرورة تغيري نظرة وسياسة الواليات املتحدة األمريكية جتاه احلركات 
اإلسالمية املسيَّسة املعتدلة،حبيث يتم فتح قنوات اتصال معها حتسبا الحتمال وصوهلا إىل السلطة يف هذه 

بأن تتعلم كيف تتعامل مع نظام إسالمي  الدول أو تلك،بل إن هناك من طالب الواليات املتحدة األمريكية
  .2وصل إىل السلطة بطريقة دميقراطية

  :   اإلحتاد األورويب والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب- ز

 1916عالقة أوربا بالدول العربية وطيدة،ألن هذه الدول القطرية من صنع اتفاقية سايكس بيكو 
السياسي يف البالد العربية،ويف بروز األنظمة السلطوية وتتحمل فرنسا وبريطانيا وزر عدم االستقرار 

والدكتاتورية اليت سامهت يف صنعها وإنشائها،وإذا كانت فرنسا قد حاولت فرض ثقافتها يف البالد اليت 
سيطرت عليها وفرنسة اللغة،كما فرضت بريطانيا الليربالية الدستورية يف مستعمراهتا ولكنها مل تؤد إىل 

كن مع ظهور النظام العاملي اجلديد وفشل نظام احلزب الواحد،والتحديات االقتصادية الداخلية ،ل3الدميقراطية
اليت تواجهها دول العامل عموما ودول الوطن العريب خصوصا،شعرت بريطانيا وفرنسا بأن التطورات اإلقليمية 

سية املفاجئة يف ظل االحتقان والدولية واحمللية تدفع باالنفتاح الدميقراطي من أجل احتواء التغريات السيا
واإلحباط السياسي واالقتصادي،خاصة وأن فرنسا وبريطانيا الزالت ترتبط ببعض مستعمراهتا بروابط ثقافية 

  .4الفرنسية ةأو اقتصادية من خالل الكومنولث الربيطاين والفرانكفوني
اقتصادية من أجل استثماراهتا ولقد لعب اإلحتاد األورويب دور املسرع يف العملية الدميقراطية ألسباب 

االقتصادية،إضافة إىل أن الدكتاتورية والسلطوية والتدهور االقتصادي كل ذلك يدفع إىل موجات اهلجرة 
السرية حنو أوربا،وخاصة من الدول املغاربية،لذا ترى دول اإلحتاد األورويب أن االنفتاح الدميقراطي وبناء 

ة الفساد يتم يف ظل الدميقراطية،كما يضغط اإلحتاد األورويب من خالل املؤسسات السياسية والشفافية ومكافح
فقد مت إنشاء برنامج " إعالن برشلونة"الشراكة األوروبية املتوسطية للدفع لالنفتاح الدميقراطي وتطبيق 

                                                            
 .43،ص2003مركز دراسات الوحدة العربية،:بريوت، ،العوملة وتداعياهتا على الوطن العريبآخرون،، وأمحد ثابت 1‐
  . 62، ص  )1992نوفمرب (،  165العدد  ، املستقبل العريب ،"اسة الواليات املتحدة األمريكيةاحلركات اإلسالمية وحتقيق الدميقراطية وسي"إسبوزيتو،.جون إل - 2
 .211محدي عبد الرمحن،مرجع سبق ذكره،ص - 3

3‐ R. Lenders "Behind Tunisia's Façade" Middle East International .N562.7 November 1997.pp 18‐19.   
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رشلونة عقب املؤمتر األوريب املتوسطي،الذي عقد يف ب 1996مببادرة من اإلحتاد األوريب عام1"دمقرطة املتوسط"
  .وزير خارجية من دول اإلحتاد األوريب وشركائها املتوسطيني 27والذي ضم 

إن املوقف األوريب من االنفتاح الدميقراطي مرتبط باملصاحل االقتصادية بسبب موجات 
اهلجرة،والتخوف مما تسميه األصولية اإلسالمية،لذا ال خيتلف املوقف األوريب عن األمريكي،بأن الدفع إىل 

اه الدميقراطي يف الدولة القطرية العربية نابع من الشعور بنهاية الدكتاتورية والسلطوية،وأن مصاحلها اآلن االجت
مع أنظمة ليربالية اقتصادية تضمن حقوق املستثمرين،يف ظل سيادة القانون واملؤسسات،وتضمن االستقرار 

ندما تشعر بأن التحدي الداخلي يهدد السياسي ألنه عماد االستثمار،ولكن هذه الدول تدفع ببطء وتتحرك ع
مصاحلها عندما تفرض على أصدقائها من األنظمة السلطوية االنفتاح والتعددية،كما حدث بوصول املعارضة 
السياسية يف املغرب،والضغط على احلكومة اجلزائرية باالنفتاح حنو املعارضة الحتواء التيارات اإلسالمية 

  .2حفظ حقوق اإلنسان وإعطاء حقوق املعارضة السياسية املسلحة،والضغط على تونس من أجل
  :اإلسرائيلي وعملية التحول الدميقراطي يف الوطن العريب -الصراع العريب-ح

اإلسرائيلي -هناك دراسات عديدة اهتمت برصد وحتليل االنعكاسات القائمة واحملتملة للصراع العريب
  :على ثالثة مستويات حتليلية كالعريب، وذلعلى عملية التحول السياسي والدميقراطي يف الوطن 

اإلسرائيلي يف تكريس ظاهرة -حدود ومسالك تأثري الصراع العريب ويتمثل يف دراسة:املستوى األول - 1
اعترب عدد من الباحثني هذا الصراع  ثالتسلطية السياسية وعرقلة التحول الدميقراطي يف الوطن العريب، حي

   3:ما يلي اتربيرات عديدة لذلك منه ارحوعامال رئيسيا هبذا اخلصوص، وط
شكلت عامال مهما لتشجيع موجة االنقالبات العسكرية يف  1948إن هزمية اجليوش العربية يف عام - أ

املنطقة،ما أسهم يف قيام نظم عسكرية أخذت بصيغة التنظيم السياسي الواحد يف العديد من الدول 
،حيث أممت احلقل السياسي حلساهبا،وهيمنت على االقتصاد العربية،وهي نظم اتسمت بالتسلط واالستبداد
  .واجملتمع،ومجدت إمكانيات التحول الدميقراطي

اإلسرائيلي بفصوله املتعاقبة قد شكل عامال مهما لزيادة اهتمام النظم العربية -إن استمرار الصراع العريب -ب
ولة واجملتمع تنظيما وحداثة،ما أدى إىل ببناء املؤسسات العسكرية وحتديثها،حبيث أصبحت أكثر مؤسسات الد

تعاظم دور اجليوش يف العملية السياسية،وعلى الرغم من تراجع ظاهرة االنقالبات العسكرية يف الوطن العريب 
خالل العقدين األخريين،إال أن الدور السياسي للمؤسسات العسكرية مل يتراجع ،وإن كان قد حدث تغيري يف 

يث تبقى هذه املؤسسات متثل القوى الرئيسة لضمان استمرار النظم احلاكمة يف أشكاله يف بعض احلاالت،ح

                                                            
  .4، ص)1998أكتوبر 12(، احلياة، "املتوسطية؛ صراع بني مفاهيم التعاون االقتصادي وشعارات الدميقراطية وحقوق اإلنسانالشراكة األوربية "آلن جورج، - 1
 .214محدي عبد الرمحن ،مرجع سبق ذكره،ص - 2
أحبـاث  :التحوالت السياسية احلديثة يف الوطن العريب :ت إىلورقة قدم"حالة التهديد اإلسرائيلي ،:املتغري اخلارجي كمحدد للشرعية يف النظم العربية"أسامة الغزايل حرب ، - 3

  .11، ص1988مركز البحوث والدراسات السياسية ،:القاهرة ، ،إعداد مصطفى كامل السيد  1988يناير  18ـ15الندوة املصرية الفرنسية املشتركة األوىل ،القاهرة 
                                         . 23، ص)2000نوفمرب /تشرين الثاين(،261، العدد  املستقبل العريبطن العرًيب ،فواز جرجس ،ً التسوية السلمية والتطور الدميقراطي يف الو -3



132 
 

السلطة،وذلك من خالل دورها يف حفظ األمن والتصدي ألعمال العنف الداخلي اليت تشكل هتديدا جديا 
ء لتلك النظم اليت تعجز فيها أجهزة الشرطة واألمن عن السيطرة عليها،وحترص النظم احلاكمة على ضمان وال

اجليوش من خالل أساليب ومسالك عديدة ال يتسع اجملال للخوض فيها،كما تعمل هذه النظم على تطهري 
،وهذا الوضع له تداعياته 3اجليوش أوال بأول من أي عناصر مناوئة،أو ميكن أن تكون مناوئة يف املستقبل
دم تقنني الدور السياسي السلبية من منظور قضية الدميقراطية والتحول الدميقراطي،وخباصة يف حالة ع

للجيش،وال شك يف أن خربة دور اجليش اجلزائري يف إجهاض عملية التحول الدميقراطي يف اجلزائر يف  
تسعينات القرن العشرين،تقدم دالالت مهمة هبذا اخلصوص،ومن هنا فإن موقف اجليش يعترب أساسيا بالنسبة 

  .للتحول الدميقراطي
اإلسرائيلي ورفع شعار املواجهة مع إسرائيل -من قضية الصراع العريب إن نظما عربية عديدة اختذت -ج

كمصدر للشرعية السياسية،فضال عن اختاذه ذريعة لتربير تأجيل قضية الدميقراطية واملشاركة السياسية،وكذلك 
ة لتربير أي قصور يف األداء على صعيد عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية وإشباع احلاجات األساسي

  .1للمواطنني
ويتعلق بتحليل واستشراف تأثري عملية السالم بني العرب وإسرائيل يف التطور الدميقراطي  :املستوى الثاين - 2

يف الوطن العريب،فإذا كانت املواجهة العسكرية مع إسرائيل قد أسهمت يف تعزيز ظاهرة التسلط واالستبداد يف 
ب وإسرائيل سيؤدي إىل تدعيم عملية التحول الدميقراطي؟لقد الوطن العريب،فهل التوصل إىل سالم بني العر

حاولت بعض الدراسات اإلجابة عن هذا السؤال مفترضة حتقيق سالم بالفعل بني العرب وإسرائيل،وقد 
خلصت هذه الدراسات إىل أن هذا السالم مىت يتحقق يدعم عملية التحول الدميقراطي يف املنطقة 

أن حتقيق السالم سوف يؤدي على ختفيض اإلنفاق على :لذلك منهاالعربية،وقدمت عدة تفسريات 
التسليح،وتوجيه موارد مالية أكرب لعملية التنمية،ومن املعروف أن التنمية ختلق أرضية مالئمة للتحول 
الدميقراطي ولترسيخ الدميقراطية،كما أن حتقيق السالم سوف حيد من قدرة النظم العربية على توظيف الصراع 

ائيل كمصدر للشرعية أو لتربير القصور وسوء األداء على صعيد اإلجناز يف جماالت التنمية االقتصادية مع إسر
ومنها :اخل ،ما قد يدفعها إىل البحث عن مصادر أخرى للشرعية...واالجتماعية والعلمية والتكنولوجية 

لتحديات اليت تواجه جمتمعاهتا،وتلبية الدستورية القانونية وشرعية اإلجناز؛مبعىن الفاعلية ومواجهة املشكالت وا
  .2احلاجات األساسية ملواطنيها

ولكن الطروحات النظرية للقائلني بأن السالم بني العرب وإسرائيل سوف يعزز عملية التحول 
الدميقراطي يف الوطن العريب ال جتد ما يؤكد صدقيتها  يف جتارب وخربات الدول العربية اليت أبرمت اتفاقات 

إسرائيل بالفعل ،وهي مصر واألردن ،حيث إن النظام احلاكم يف كل من الدولتني اجته إىل تضييق سالم مع 

                                                            
   .6،ص 18،الفصل 2ريب،جة والدولة واالندماج يف الوطن العاألم:،ورقة قدمت إىلمن املؤامرة الثورية إىل الدول السلطويةً:العرب يف السياسة العسكريوناليزابث بيكار ً، - 1

  .                      14،ص)2000أغسطس/آب(، 179،العدد 10،السنة  املنتدى"قضايا التنمية السياسية واإلصالح االجتماعي الواقع والطموح ،"أسامة الغزايل حرب ، - 2
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اهلامش الدميقراطي لتمرير االتفاق الذي أبرمه مع إسرائيل ،وحتجيم دور القوى الداخلية املعارضة له،وقد مت 
وض فيها،وهو ما يؤكد أن السالم ذلك من خالل إجراءات قانونية وأمنية وسياسية عديدة ال يتسع  اجملال للخ

الذي أبرمته -وتوابعه-،أضف إىل ذلك أن اتفاق أوسلو1مع إسرائيل كان على حساب الدميقراطية يف احلالتني
السلطة الوطنية الفلسطينية مع إسرائيل،قد اقترن بتصعيد اإلجراءات غري الدميقراطية اليت اختّذها السلطة ضد 

 منظمات أوردت ،وقد"اإلسالمي اجلهاد"و" محاس" حركيت صفوف يف صة،وخباالقوى املعارضة لالتفاق 

 الوطنية السلطة اقترفتها اليت اإلنسان حقوق انتهاك مظاهر من ،العديد ودولية وعربية حقوقية،فلسطينية ومراكز

 لضغوطا ظل يف وتوابعه،وخباصة أوسلو اتفاق مبوجب هبا ارتبطت اليت األمنية االلتزامات لتنفيذ الفلسطينية

  .2وتتعرض،هلا تعرضت اليت اهلائلة واألمريكية اإلسرائيلية
انعكاسات الدميقراطية يف الوطن العريب على السالم بني  ويعىن برصد وحتليل:املستوى الثالث - 3

العرب وإسرائيل،ويف هذا السياق،أكد عدد من الباحثني أن حتقيق الدميقراطية يف النظم العربية ميثل عنصرا 
،باعتبار أن النظم الدميقراطية ال حتارب )الدميقراطية(قيق سالم مستقر ودائم بني العرب وإسرائيلمهما لتح

بعضها بعضا،وتلتزم باللجوء إىل األساليب السلمية حلل وتسوية الصراعات واخلالفات فيما بينها ويالحظ أن 
توجهاهتم املوالية إلسرائيل،بل هو هذا الطرح يروج له بصفة أساسية باحثون إسرائيليون أو باحثون معروفون ب

والسياسي،وهو تفكري يعزف على نغمة  ييعكس نوعا من التفكري السائد يف إسرائيل على الصعيدين األكادمي
اإلسرائيلي -أن إسرائيل هي الدولة الدميقراطية الوحيدة يف املنطقة،ويركز على تفسري استمرار الصراع العريب

  .3العريببغياب الدميقراطية يف الوطن 
وهكذا فإن هذا الطرح يتجاهل جذور الصراع وطبيعته باعتباره صراعا مصرييا،تشكل القضية 
الفلسطينية جوهره، وهي قضية أرض وشعب ومقدسات،وخيتزل الصراع يف قضية غياب الدميقراطية يف الوطن 

يسا على ما سبق ميكن العريب،وبالتايل فحل الصراع حبسب هذا الطرح هو أن يصبح العرب دميقراطيني،وتأس
بالنسبة على  نهو خيدم قضية الدميقراطية، ولك لالقول أن السالم يف حد ذاته ال يتعارض مع الدميقراطية، ب

اإلسرائيلي فإن أثر السالم يف الدميقراطية يف الوطن العريب يتوقف على طبيعة هذا -الصراع العريب
سلبا يف عملية التحول الدميقراطي،حيث إن النظم اليت توقع السالم،فالسالم املنقوص أو املكبل بالقيود يؤثر 

اتفاقات من هذا النوع،وبغض النظر عن األسباب اليت تدفعها إىل ذلك تقوم باختاذ إجراءات دميقراطية لتمرير 
هذه االتفاقات اليت ال حتظى بقبول قطاعات يعتد هبا من مواطنيها،ولذلك فإن حتقيق سالم عادل وشامل 

  .     الذي سيدعم قضية الدميقراطية يف املنطقة ودائم هو
  :العوامل الداخلية للتحول الدميقراطي يف الوطن العريب :الثثا

                                                            
1 - Lisa Anderson ,"Peace and Democracy In The Middle East: The Constraints of Soft Budgets  Journal of International 

Affairs ,vol,49 ,no1,(Summer 1995).P25.      
 .39،ص1997، 12؛ العدد سلسلة حماضرات اإلماراتواقعها ومستقبلهاٌ ،: احلوراين ٌ،التجربة الدميقراطية يف األردن هاين  - 2
 .95،ص1998مؤسسة الدراسات الفلسطينية،:بريوت،نقديةدراسة حتليلية :النظام السياسي الفلسطيين بعد أوسلويل هالل،مج - 3
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  :وعمليات بناء الدميقراطية) الوطنية(مشكلة الدولة القطرية-أ

فإن رغم االمتداد التارخيي العميق جلذور األمة العربية كجزء من األمة اإلسالمية أو العامل اإلسالمي، 
الدولة القطرية العربية حديثة النشأة ترجع يف تارخيها إىل بداية القرن العشرين وباألخص بعد اتفاقية سايكس 

  .1وتقسيم العامل العريب الذي كان آنذاك جزء من الدولة العثمانية  1916بيكو 
ن صنع إال أنه يوجد اختالف حول نشأة الدولة القطرية،فهناك من يرى بأن الدولة القطرية م

االستعمار،وأهنا ليست ظاهرة حملية،بل شيئا أجنبيا ومستوردا من اخلارج،فاالستعمار حسب قول روجر أوين 
Roger Owen فهذه الدول 2صنع الدولة وعني احلدود وقرر من حيكم ونوع احلكومة اليت جيب أن تكون،

ناك من يرى أن الدولة القطرية ولدت والدة غري طبيعية بفضل قوى أجنبية مهيمنة على النظام الدويل،وه
ظاهرة حملية وأهنا موجودة قبل االستعمار فهي ليست دخيلة على املنطقة،وموجودة بفعل القوى احمللية اليت 

،إذ جند أن بعض الدول العربية سابقة 3ومقاومة االستعمار لتعطيها الشرعية وتدافع عنها وتطالب باالستقال
لوطن العريب،وميكن اعتبار املغرب دولة ذات سيادة ترجع على عهد أصال على الوجود االستعماري يف ا

إدريس األول،وأن مصر ورغم تبعيتها للدولة العثمانية إال أهنا متيزت بشخصية الدولة عندما حاول حممد علي 
س اإلمامة متار أن يشكل الدولة القومية،وكذلك يف اجلزيرة العربية والسودان وبالد الشام واليمن حيث كانت

فإهنا كانت جزءا  1832نفوذها السياسي،أما دول املغرب العريب فإن اجلزائر رغم احتالهلا من قبل فرنسا عام 
  .4من الدولة العثمانية وكذلك تونس قبل احتالهلا

وهناك رأي ثالث يقول بأن الدولة القطرية العربية كانت حصيلة قوى خارجية وأخرى حملية، ألن 
يف فراغ بل وجدت بيئة داخلية من النخب القطرية تتفاعل معها لتأسيس القوى  القوى اخلارجية ال تعمل

القطرية العربية،فسياسة التتريك دفعت العرب إىل التعاون مع بريطانيا من أجل إجياد الدولة العربية،كما أن 
لة القطرية اليت مل القوى احمللية املارونية يف لبنان تفاعلت مع فرنسا من أجل إجياد دولة لبنان،كما أن الدو

يدخلها االستعمار كانت القوى احمللية تطالب مبساعدة األجنيب؛ مثل وسط اجلزيرة العربية،حيث طلب ابن 
سعود مساعدة بريطانيا من أجل تأكيد سلطته السياسية،كما لعبت بريطانيا دورا كبريا يف فرض حدود هذه 

،لذا فإن القوى 5دود بني الكويت والسعودية والعراقيف احل" ألبري بريسي كوكس" الدول وختطيطها كما فعل
احمللية سامهت بشكل فعال يف إجياد الدولة القطرية،مثل مشيخات اخلليج العريب،مما يعين أن الدولة القطرية 

  .العربية جاءت من خالل حتالف النخبة احمللية احلاكمة مع القوى األجنبية

                                                            
  .172محدي عبد الرمحن ،مرجع سبق ذكره،ص -1
 . 49،ص1989مركز دراسات الوحدة العربية،: ،بريوت2،جاألمة والدولة واالندماج يف الوطن العريبغسان سالمة،وآخرون، - 2
  .4،ص)1987تشرين الثاين (،105،العدد10،السنةاملستقبل العريب،"قطرية العربيةوافدة،متغربة،ولكنها باقية؛تناقضات الدولة ال"هبجت قرين، - 3
 .173محدي عبد الرمحن ،مرجع سبق ذكره،ص - 4
  .174،ص املرجع نفسه - 5
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ة،وإما دولة هلا جذورها التارخيية،وكان لالستعمار تأثريه وإذا كانت الدولة القطرية إما هجينة صنيع
على االعتراف هبا كدولة قطرية حديثة،إال أهنا مجيعها يف مرحلة ما قبل الدولة القومية،وهذا ما يقودنا إىل 
ئم شرعية النظام السياسي يف الدولة القطرية،والشرعية السياسية تعين قبول أغلبية الشعب بالنظام السياسي القا

،فالشرعية السياسية يف الدولة القطرية العربية ويف 1وأن متارس السلطة واحلكم وهلا احلق يف استعمال القوة
بداية عهدها على األقل مل تكن تعتمد على الشرعية القانونية الدستورية،لذلك تراوحت من الشرعية الدينية 

امللك هو أمري املؤمنني وحامي محى اململكة :"كما هو يف املغرب حيث ينص الدستور املغريب صراحة على أن
،إىل الشرعية القبيلة يف تطور القبيلة إىل الدولة،بدعم من القوى اخلارجية،يف بداية الدولة القطرية يف 2"والدين

ويف العراق يف العهد امللكي حىت عام ،1952اخلليج العريب،إىل الشرعية التقليدية مثل ما هو يف مصر قبل عام 
وانقالب معمر القذايف،إىل الشرعية  1969،ويف ليبيا حىت عام 1962يمن يف عهد اإلمامة حىت ثورة ،وال1958

الثورية اليت جاءت هبا األنظمة العسكرية لتنادي بالعدالة االجتماعية والتنمية الشاملة وإهناء الزعامات التقليدية 
سوريا أو مصر وليبيا،واليمن اجلنويب قبل  اليت ارتبطت باالستعمار،وهذا بوصول العسكر إىل احلكم سواء يف

  . 19623،والبومدينية يف اجلزائر بعد 1956الوحدة،والبورقيبية يف تونس بعد خروج الفرنسيني عام 
ويف ضوء كل ما سبق ذكره،فقد اهتمت العديد من الدراسات بطرح موضوع الدولة كقضية أساسية 

الدولة القطرية يف الوطن العريب منذ الثمانينات بدأت  للبحث والتحليل،وقد خلصت هذه الدراسات إىل أن
تضخم أجهزة الدولة مع :تعاين بدرجات متفاوتة وأشكال خمتلفة من مظاهر األزمة وقد جتلت هذه املظاهر يف

رئيس ،ملك (تواضع كفاءاهتا ومعدالت أدائها،وعدم تطور كيان الدولة بشكل مستقل عن  شخص احلاكم 
ب عليه أن حتولت الدولة يف العديد من احلاالت إىل أداة يف يد خنبة حاكمة تستند يف مما ترت) سلطان،أمري

،ومن مظاهر األزمة كذلك غياب عالقة 4ممارستها للسلطة على أساس قبلي عائلي أو ديين أو دميقراطي شكلي
التوتر والتأزم  صحيحة وسليمة بني الدولة وجمتمعها يف العديد من احلاالت حيث غلب على هذه العالقة طابع

احملكوم بالقمع من جانب الدولة،وبالرفض واالجتياح من جانب بعض قوى اجملتمع مما ترتب عليه اهتزاز يف 
  .شرعية الدولة وعدم االستقرار،إذ مل تفلح يف استقطاب الوالء

ت وبغض النظر عن طبيعة العوامل اليت تقف خلف أزمة الدولة القطرية يف الوطن العريب سواء أكان
هذه العوامل ترجع إىل ظروف نشأة هذه الدولة،أم طبيعة النخب اليت سيطرت على احلكم بعد االستقالل،أو 
خصوصية جمتمعها،ومن املؤكد فإن دولة هبذه املواصفات ال ميكن أن تشكل مؤسسيا مالئما لقيام الدميقراطية 

دميقراطية يف الوطن العريب،باعتبار عملية وتطورها،ومن هنا أصبحنا اليوم نواجه مشكلة بناء الدولة وبناء ال
التحول الدميقراطي هي عملية بناء الدولة الوطنية على أسس ومبادئ املواطنة وسيادة القانون،والقبول 
                                                            

Chilcote, R, Theorics of Comparative Politics: The search for a paradingm, Westview Boulder, 1981, pp109‐110.  -  2 
  200،ص1977جامعة حممد بن عبد اهللا،:، فارسالقانون الدستوري املغريبنور امحد رسالن،ا - 2
3 - Dowish,A , The Arab Radicals ,New Yourk : Concilon Foreign Rolation,1986,pp34‐55.  
  .107حسن توفيق إبراهيم،مرجع سبق ذكره،ص - 4
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بالتعددية السياسية والفكرية،وهذا معناه أن أي حتول لتحقيق الدميقراطية ال بد أن يأخذ يف اعتباره عالقاهتا 
لة ومستوى منوها ودرجة استعدادها لذلك، واإلشكال املطروح هو أن كيان الدولة العضوية بطبيعة الدو

ما يزال ال حيتمل بقوة التعددية ألن التعدديات العصائبية املترسبة مل تظهر -من حيث وجودها كدولة-العربية
ن وسياج دولة حديثة بعد يف بوتقة الدولة احلديثة،ونظرا هلذا فكيف ميكن ممارسة احلرية والدميقراطية دون كيا

  .1يوفر هلا املناخ اخلصب واألرضية الصلبة واحلماية الالزمة؟
  : التحوالت السياسية يف الدولة القطرية -ب

اليت شهدهتا الدولة القطرية العربية خالل العقود األربعة املاضية يضع  ةإن املتتبع للتطورات السياسي
ألنظمة الثورية اليت قامت على شرعية الثورة مع االنقالبات شرعية األنظمة احلاكمة فيها موضع استفهام،فا

مصر،سوريا،العراق وليبيا،فقدت جزءا من مصداقيتها وشرعيتها ووالء الشعب هلا بعد :العسكرية يف 
،كما أن ما مارسته 1982وغزو جنوب لبنان 1979-1977،وبعد عملية السالم يف كامب ديفد 1967هزمية

وقهر واضطهاد وتقييد للحريات ضد مجاهريها أفقدها الشرعية السياسية،وهذا ما األنظمة القطرية من كبت 
،وذلك مبحاولة االنفتاح "Political Survival Strategy"2دفعها إىل تبين إستراتيجية البقاء السياسي 

السياسي من أجل جذب بعض التيارات السياسية من املفكرين والتكنوقراطيني واألحزاب السياسية 
معيات املدنية،لكن هذا االنفتاح كان حمدودا ومقيدا نتيجة بقاء هيمنة النخب السياسية احلاكمة وهذا واجل

  .Democratization Defensiveبغية احلفاظ على استمرارية وبقاء النظام السياسي،إهنا دميقراطية دفاعية 
النظام وقدرته على توفري  لقد ارتبط التحول الدميقراطي يف الدولة القطرية العربية مبدى مصداقية

حاجات املواطن امللحة،فكلما شعرت النخب احلاكمة أهنا يف حالة انفراج سياسي وقوة داخلية وغياب اخلطر 
اخلارجي قلص املشاركة السياسية،وقيد احلقوق واحلريات،وأحيانا يلجأ حىت إىل تعليق احلياة النيابية،وعلى 

الربملانية والتعددية احلزبية عند ظهور بوادر أزمة سياسية داخلية أو  العكس من ذلك،يعمد إىل استئناف احلياة
،كما ارتبط التحول الدميقراطي واالنفتاح السياسي بوجود تنافس بني الدول القطرية العربية 3هتديد خارجي

لنيابية يف نفسها،مثل إظهار النظام املغريب تفوقه على نظام احلزب الواحد احلاكم يف اجلزائر،كما أن احلياة ا
الكويت قد أقلقت بعض دول جملس التعاون اخلليجي يف إحدى الفترات السياسية،وبعد أزمة اخلليج الثانية 
وفقدان النظام السياسي محاية ووالء املواطن اخلليجي،واالعتماد على القوى اخلارجية،حيث حاولت األنظمة 

ورى وولوج املرأة اجملال السياسي من خالل احلاكمة التخفيف من حدة األزمة بنوع من إنشاء جمالس الش
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،وهو ما شكل نوعا من الدعاية السياسية ضد األنظمة القبلية السلطوية األخرى ومزايدة 1اجملالس االستشارية
  .سياسية عليها

باإلضافة إىل ما سبق،فإن تويل جيل جديد من احلكام العرب مقاليد السلطة يف العديد من الدول 
،ووجود مؤشرات على تزايد )قطر،األردن،املغرب،البحرين،سوريا(ينات القرن العشرينالقطرية خالل تسع

عملية انتقال السلطة إىل حكام جدد يف دول عربية أخرى،خالل العقدين األول والثاين من القرن الواحد 
احلاصلة على قد أثار ويثري تساؤالت مهمة بشأن التطورات ) السعودية،موريتانيا،اإلمارات العربية(والعشرين

  .2مستوى العملية الدميقراطية يف هذه البلدان مقارنة مبواقف وسياسات أسالفهم
مصر اليت :بعد هذا كله بدأت املبادرات الدميقراطية تنتقل وتنتشر يف عدد من الدول العربية ومنها

ختلفة واليت جرى مع تأسيس املنابر امل 1975اخنرطت يف مسار التحول الدميقراطي يف فترة مبكرة منذ عام 
مما مهد الطريق حنو التصريح باألحزاب السياسية املعارضة "االحتاد االشتراكي العريب"السماح بتأسيسها يف إطار

،ومن جهة أخرى كانت تونس قد أجنزت خطوة معتدلة حنو االنفتاح السياسي يف ظل الرئيس بورقيبة 1977
،ولكنها تراجعت عنها بعد قمع حزب النهضة 1981 عندما مسحت بتكوين األحزاب السياسية املعارضة يف

عقب انتفاضات شعبية ومها  1989و1988اإلسالمي،ولقد حتركت دولتان عربيتان حنو نظام التعدد احلزيب يف 
اجلزائر واملغرب،ومن جهة أخرى مت إجناز اتفاقية الطائف الذي مل يؤد فقط إىل إهناء احلرب األهلية بل مهد 

ة النظام الربملاين املنشأة حديثا يف لبنان،كما انضمت اليمن املوحدة إىل الدول املتحولة حنو الطريق حنو استعاد
،وتأثرت دول اخلليج أيضا بذلك  1993الدميقراطية من خالل إجراء انتخابات حرة متعددة األحزاب يف 

ألمة الذي كان يعد احلراك الدميقراطي،فبعد خروج العراق من الكويت جرت هبذا األخري انتخابات جملس ا
مكونا أساسيا للجهاز املؤسسي الكوييت،كما عقدت االنتخابات ألول مرة يف عمان والبحرين واململكة 

،وبذلك كان هناك بوادر حتول دميقراطي وانفتاح سياسي يف العديد من دول الوطن العريب إذ كان 3املتحدة
  . من الثمانينات وبداية التسعيناتيف النصف الثاين" الربيع العريب"هناك فيما يبدو نوع من 

  :األوضاع االجتماعية والتحول الدميقراطي -ج
مما دفع إىل التحول الدميقراطي يف الوطن العريب،جند التحوالت االجتماعية،متمثلة يف تزايد حدة 

الفقر اليت التفاوتات االجتماعية واالقتصادية،وتنامي عدد الفقراء واملهمشني،وخباصة يف األرياف،ويف أحزمة 
متتد حول املدن الكربى والعواصم يف معظم الدول العربية،فضال عن تزايد حدة مشكالت الصحة والتعليم 

وازدياد الفجوة داخل اجملتمع بني " ظاهرة الطبقية"،مما أدى إىل بروز 4واإلسكان يف العديد من هذه الدول
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هور طبقة أوليجارشية متحالفة مع النظام السياسي الفقراء واألغنياء لدرجة اختفاء الطبقة الوسطى تقريبا وظ
،مما دفع النظام السياسي مع عجزه عن معاجلة هذه "الطبقة الشعبية الفقرية"خلدمة مصاحلها ضد األغلبية

،وبرزت تزامنا مع ذلك يف بعض األقطار العربية النقابات العمالية اليت 1املشاكل إىل إقرار التحول الدميقراطي
على األوضاع االقتصادية  ترزا يف احلياة السياسية،من خالل قيامها بإضرابات واحتجاجالعبت دورا با

والسياسية واالجتماعية املتردية،وخاصة مع ارتفاع حجم البطالة،بسبب كثرة خرجيي املعاهدة واجلامعات،مما 
ل يف القطاع العام أو أدى إىل تفاقم املشكلة عند طبقة واسعة من املثقفني احملبطني من عدم توفر فرص العم

اخلاص،حيث كثرت االعتصامات يف تونس واملغرب والسودان،وحىت يف الدول البترولية اليت واجهت أزمات 
  .2السعودية وقطر والبحرين واجلزائر:مالية مثل

وجند أيضا انتشار الظاهرة احلضرية مع ازدياد عدد السكان بسبب النمو السكاين املرتفع زيادة على 
يف  طن الريف إىل املدينة،مما أوجد واقعا جديدا خفف االنتماءات القبلية والعائلية،وسرع االخنرااهلجرة م

العمل السياسي،من خالل االنتماء للتنظيمات الثقافية واحلزبية،كما حدث يف دول املغرب العريب ومصر 
أن كان دور القبيلة حمصورا يف بعد " القبلية السياسية"والسودان وسوريا ولبنان،وكل هذا أدى إىل بروز ظاهرة

  .الشق االجتماعي
إضافة إىل القبلية السياسية والطبقية والفئات الفنية املستقلة اليت أصبحت تطالب باملشاركة،وظاهرة 
اهلجرة الداخلية،برزت أيضا الطائفية والعرقية واألقلية اللغوية،مثل جنوب السودان،واألقباط يف مصر،والرببر 

غرب،والطائفية الدينية يف لبنان وهذه مع خطورهتا تدفع لالنفتاح السياسي الحتواء تطرف هذه يف اجلزائر وامل
األقليات من خالل املشاركة السياسية،ضمانا لالنصهار يف اجملتمع بدل استغالهلا من طرف جهات 

كة الشعبية يف خارجية،إلظهار حالة من عدم االستقرار السياسي،مثل األكراد والشيعة يف العراق،وحزب احلر
املغرب وهو حزب سياسي بربري،والتجمع من أجل الثقافة والدميقراطية الرببري بزعامة سعيد سعدي يف 

  .3اجلزائر،واألقليات الشركسية واملسيحية يف األردن
كما أدى بروز احلركة النسوية إىل التحول الدميقراطي من خالل التجمعات واملنظمات 

نسان يف العامل العريب،فقد برزت احلركة النسائية يف الربملان الثاين عشر عام النسائية،ومنظمات حقوق اإل
ومحلت كذلك أول حقيبة وزارية عام ،1993،ودخول املرأة ألول مرة يف احلياة الربملانية يف املغرب عام 1993
ن،ووصلت املرأة إىل كما لعبت احلركة النسوية دورا بارزا يف احلياة السياسية يف تونس واجلزائر والسودا،1998

،وشاركت ألول )وكيل وزارة التربية(جملس الشورى يف سلطنة عمان،واحتلت منصب وكيل وزارة يف قطر 
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،أما يف الكويت احتلت عدة نساء مناصب وكيل  1999مرة يف االنتخابات البلدية اقتراعا وترشيحا عام
  .1وزارة

بني الظروف واألوضاع االجتماعية من  إن ما متت اإلشارة إليه سالفا يؤكد العالقة الوطيدة
جهة،والتحول الدميقراطي من جهة ثانية،فاالنتفاضات اجلماهريية اليت حصلت يف كل من تونس ومصر 
واجلزائر والسودان واألردن،نتيجة غياب العدالة يف التوزيع وتوسع دائرة الفقر وتعاظم الفوارق االجتماعية 

باحملرومني اجتماعيا واقتصاديا إىل التعبري عن احتياجاهتم بطريقتهم  أدى إىل تفجر الوضع االجتماعي ودفع
اخلاصة من خالل الضغط على النظام من أجل القيام حبملة من اإلصالحات،نتيجة تصاعد موجة االضطرابات 

  .2"سياسة الشارع"يف البلدان العربية،وهذا ما أمساه سعد الدين إبراهيم بـ
  :ت الوسيطة وآفاق التحول الدميقراطيميثل اجلماعا)  06(جدول رقم 
اجلماعات أو 

  املؤسسة
  احتماالت الضعف  املسامهة املمكنة يف التحول الدميقراطي

القدرة على بلورة مصاحل واملشاركة يف االحتجاجات يف ظل احلظر   حركات اجتماعية
  .الرمسي على اجلمعيات واملنظمات

مطالب متشددة،روابط رمسية حمدودة مع 
  .السلطة

استقالهلا عن الدولة جيعلها تسهم يف تنشئة املواطنني على املشاركة   مجعيات وسيطة
  .السياسية،تتميز بتجذر قواعدها االجتماعية،ترفع مطالب معتدلة

  .عوائد أو حصيلة حمدودة

  حرب عصابات
  .استخدام القوة كحل أخري ضد سلطويني يرفضون احلوار

ا،وقد العنف جيعل احلوار مع السلطويني صعب
  .يستغل كذريعة الستمرار احلكم السلطوي

  أحزاب سياسية

  .هي جسر يربط اجلماعات مع األبنية السياسية الرمسية

  :هناك خماطر
  .الضعف أمام الدولة -
 االستقطاب يف اجملتمع أن تزيد الدولة من-
  قد تصطدم األحزاب يف األمر الواقع-

  .1999مركز احملروسة للبحوث والتدريب والنشر،:؛مصر1مشارف القرن القادم،ط  امحد ثابت ،الدميقراطية املصرية على:املصدر
ويف األخري ميكن القول إن حماوالت الفصل بني األوضاع االجتماعية السائدة يف الوطن العريب وعملية 

زعة التحول الدميقراطي احلاصلة هي حماوالت يائسة،إذ أن أي خلل اجتماعي يؤدي إن آجال أم عاجال إىل زع
  .استقرار الدولة

  :وسائل اإلعالم والتحول الدميقراطي -د
إن العامل اآلن يعيش يف قرية كونية بفضل وسائل اإلعالم وخاصة الفضائيات اليت أصبحت تدخل   

بيوت العامل الثالث ومنها العامل العريب،وحيث أن الدول العربية تقع يف منطقة إستراتيجية وقريبة من أوربا،فإهنا 
أن اإلعالم املرئي واملكتوب أكثر تعبريا وتأثريا يف " توماس بانترسون"منطقة إعالمية مركزة،ويقول  تقع يف
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2 - Saad Eddin Ibrahim ,’’Crisse Elites and Democratization hn The Arab World’’,Middle East Jornal;Vol 47,N°02,spring 

1993,p295.    



140 
 

،سواء يف ذلك اإلعالم 1الرأي العام الشعيب حىت إنه أكثر يف تأثريه من اجملالس النيابية يف الدول الدميقراطية
ية فهي حساسة من اإلعالم اخلارجي،وانتقاده من الداخلي واإلعالم اخلارجي،وفيما يتعلق بالدولة القطرية العرب

املمارسات السلطوية والدكتاتورية،وحتاول الدولة القطرية أن حتسن صورهتا خارجيا أمام اإلعالم الغريب ألنه 
  .يؤثر على شرعيتها دوليا

ي يركز أما اإلعالم احمللي فإنه فقد مصداقيته يف داخل الدول القطرية،والفشل اإلعالمي الداخلي الذ  
يف الدولة السلطوية على الدعاية اإلعالمية اليومية للمسؤولني احلكوميني،متجاوزا القضايا اليومية امللحة 

  .للمواطن،جعل املواطن يفقد املصداقية يف إعالمه ويتجه إىل اإلعالم اخلارجي
ربية،فليس غريبا أن وعندما يشاهد اإلعالم اخلارجي فإنه يتأثر باملمارسات الدميقراطية يف الدول األو  

جتد االستماع إىل إذاعة مونت كارلو أو إذاعة لندن أكثر من االستماع إىل اإلذاعات احمللية،القائمة على 
إن الشيء إن جتاوز حدوده فقد "الذي يتجاوز أحيانا كثرية حد املعقول،وينطبق على اإلعالم احمللي حاملدي

وعلى الصفحات األوىل،يف الوقت الذي جيد أي مواطن فمديح السلطة هو يف مقدمة األخبار "مصداقيته
،وحىت رغم حماوالت مقاومة الفضائيات يف كثري 2التحليالت واألخبار عن شؤونه احمللية يف اإلذاعات اخلارجية

من الدول القطرية،جند أن كثريا من الدول عجزت عن احلد من التقاط الفضائيات،كما هو احلال يف املغرب 
دول اخلليج األخرى،اليت مسحت بعد ذلك لشعوهبا بامتالك وسائل الفضائيات بدون قيود  والسعودية وبعض

  .بعد عجزها عن احلد منها ،بل إن احلد من الفضائيات ساهم على تشجيع املواطن ملشاهدهتا
ولقد سامهت وسائل اإلعالم يف نقل تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان إلحراج   
ت احمللية مما أصبح يدفعها إىل ختفيف قيودها على اإلعالم،ووجدت الدولة السلطوية أن تكبيل اإلعالم احلكوما

ومنعه يثري مشاكل كثرية منها انتشار اإلشاعات وتصديق األخبار اخلارجية،وأن االنفتاح اإلعالمي ميكن أن 
حتليالت قيمة أو مواد إعالمية جذابة  يساهم يف حتسني صورة احلكومة السلطوية على األقل يف فشلها يف تقدمي

  .للمواطن يف تلفازها وصحافتها
يف الدول ميكنها يف حالة االنفتاح أن تعزز شرعية "السلطة الرابعة"،"صاحبة اجلاللة"إن الصحافة   

النظام السياسي، لكن الصحافة الدكتاتورية أو صحافة الزعيم السلطوي لن تدعم الشرعية السياسية،بينما 
فة احلرة تؤكد على شرعية النظام السياسي والنظام احلاكم،ملا تلعبه من توجيه الرأي العام إذا استطاعت الصحا

أن تكسب الشارع يف صفها ،لقد استطاعت قناة اجلزيرة الفضائية أن تعكس صورة االنفتاح اإلعالمي يف 
ارة قضايا إعالمية ساخنة إىل إهلاء قطر رغم بطء االنفتاح السياسي،وقد يؤدي االنفتاح اإلعالمي الداخلي وإث

                                                            
1   -ThomasPatterson,’’ Time and News : The Media’s Limitations as an Instrument of Democracy ‘’, International Politicol 

ScienceReview,Vol 19,N°01,janwary 1998,pp55‐67. 
 .198محدي عبد الرمحن ،مرجع سبق ذكره،ص- 2
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وتبقى القرية الكونية اإلعالمية وسيلة ضغط يف .املواطن عن قضايا جوهرية حساسة يف داخل الدولة السلطوية
  .  1الدولة القطرية تدفعها لالنفتاح اإلعالمي الذي بدوره يدفع حنو االنفتاح السياسي

 :والتحول الدميقراطي االقتصادي العامل  -هـ

جهة  السياسي من والتحول جهة، من االقتصادية  واألزمة االقتصادي النمو بني عالقة هناك له
تأثري العامل  مدى أي التحول؟ عملية يف حامسة عناصر واالجتماعية االقتصادية العوامل اعتبار ميكن ثانية؟ هل
 .السياسي النظام حتول يف االقتصادي

 الذي مفاده االعتقاد ظل فقد الباحثني، من العديد دراسة موضوع ادياالقتص الثراء بني العالقة شكلت      
الثامن  منظري القرن لدى سائدا دميقراطيات أو مجهوريات إىل والفقرية ملكيات إىل تتحول الغنية أن الدول
 بني الصلة حيث ظهرت السياسي، والنظام الثراء مستوى بني العالقة عكست الصناعية الثورة أن عشر،غري

 أنظمة ذات الغنية الدول معظم( وثيق بشكل العالقة هذه واستمرت عشر، التاسع القرن يف غىن والدميقراطيةال
 مارتن سيمور" ابه قام اليت بعد الدراسة2)دميقراطية غري أنظمة ذات الفقرية الدول ومعظم سياسية دميقراطية،

 أخرى دراسات من تلتها وما دميقراطي،االقتصادي والتحول ال النمو بني العالقة حول 1959سنة " ليبست
 السياسي النظام على بوضوح يؤثر االقتصادي أن لنمو مفادها نتيجة إىل 1985 عام بعض الباحثني توصل

 هذه يف السائد املتغري هو القومي الناتج إمجايل أن إذ غري االقتصادية، العوامل عن النظر بصرف -الدميقراطي
ثالثة  إىل وصنفها سياسية وحدة 119 مشلت مماثلة بدراسة البنك الدويل مقا 1989 ففي  عام - 3العالقة
   :أصناف

أن معظم  أتضح دوالر، 21330 و 6010 بني فيها الفرد دخل يترواح غنية، دولة 24 يضم ،الصنف األول  -
كويت بترولية ال ثالث بينها من وحدات أربع باستثناء دميقراطية، سياسية أنظمة ذات الصنف هذا وحدات
   .واإلمارات السعودية

أن أغلبها  تبني دوالر، 450 و 130 بني فيها الفرد دخل يتراوح فقرية دولة 42 من يتألف ،والصنف الثاين -
  4.وسرييالنكا اهلند: دولتني ماعدا مشولية، أنظمة ذات

بني  فيها ما لواحدا للفرد القومي الناتج يتراوح الدخل املتوسط، ذات دولة 53 فيتشكل من الثالث، الصنف -
غري  أنظمة سياسية ذات دولة 25 و دميقراطية سياسية أنظمة ذات دولة 23 هناك كانت ،دوالر5810 و250

 .التحول طور يف فكانت دول 05 يف املتمثلة أما البقية دميقراطية،
 :يلي ما الدراسة هذه من يستخلص

                                                            
 .199،صاملرجع نفسه  - 1
  . 09ص ،) 1994(،  07العدد ،نقد جملة ،"اخلارجية و الداخلية العوامل :العريب الوطن يف املدين متعلمجا بناء"غليون برهان -2
  .128 ص ، التغيري،مرجع سبق ذكره أجل من السياسي الفكر جتديد يف ،"التغيري يف العوملة تأثري" املطوع اهللا عبد حممد -3

  .22 ص سابق، عمرج إبراهيم، الدين سعد - 4
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ذلك على  ساعد كلما اقتصاديا منوا هناك كان كلما :السياسي والتحول االقتصادي النمو بني عالقة هناك  -1
  .السياسي التغري

املواتية  البيئة تشكل اليت املتوسط الدخل ذات الدول يف األوىل بالدرجة حيدث الدميقراطي التحول إن -2
          الدول الفقرية      أغلب يف مستعصيا وأضحى الغنية، الدول معظم يف بالفعل حدث قد التحول أن للتغيري باعتبار
هو تفسري وجود  فما الدميقراطي، والتحول االقتصادي النمو بني عالقة وجود افترضنا إذا :املطروح واإلشكال

 .؟ 1ميقراطيةد أنظمة ذات فقرية وأخرى دميقراطية غري سياسية أنظمة ذات غنية دول
عالية من     درجة يشمل الذي العريضة القاعدة ذو االقتصادي النمو أن األمريكيني الباحثني أحد يرى

املوارد الطبيعية    من ه وغري النفط مبيعات عن الناجم الثراء بينما السياسي، التحول عملية يف يؤثر قد التصنيع
من حجم الضرائب  تقلص أو تعفي اليت الدولة بريوقراطية نم يزيد بل التحول، إىل يدفع ال للنضوب القابلة

  . 2السياسية حبقوقهم املطالبة عن يكفون الذين على مواطنيها
القمعية  املمارسات عن النظر غض إىل احلقبة النفطية أدت هكذا" :قائال احد الباحثني العرب كتب 
العام  السياسي بالشأن انفرادها من السلطة واحلد دبتقيي حبقوقه السياسية واملطالبة متعلمجا يهتم ،فلم للدولة
السياسية  باملشاركة املطالبة إىل تدفع اجلماهري اليت األسباب كلما قلت اخنفضت الضرائب، فكلما وهكذا
 قاعدة على والقائم النفطية الدول  غري يف االقتصادي النمو ، أما3"الريعي النظام السياسي على والضغط

 يف لألدوار جديد توزيع جمال الدولة، يربز خارج والنفوذ للثروة خلق موارد جديدة إىل ديفيؤ صناعية واسعة
  .االقتصاد على التحكم والسيطرة الدولة على عدم قدرة ظل

على  املنتجة القطاعات سيطرة بازدياد تزداد - غليون برهان يقول كما- التحول احتماالت إن  
اإلنتاجية وليس  اتهقدرا من انهووز اتهقو تستمد خاصة اجتماعية ةشرحي وجود مث ومن التطفيلية، القطاعات
االقتصاد غري  يهيمن عندما أما ، والبريوقراطية القمع بوسائل واستئثارها السياسية بالسلطة من عالقتها

وما هو  هو سياسي ما بني ضرورية، نسبية استقاللية نشوء تصور الصعب من يصبح ال، أم املنتج؛سواء نفطي
ا وملكيتها،بل تهثرو احلاكمة وجتديد الطبقة إنتاج إلعادة أساسيا عنصرا الديكتاتوري النظام تصادي،ويصبحاق

  .4 شيء لكل واحتكارها
التغري  على األمر الذي يشجع التحتية والفوقية البىن تغريات تشمل حيدث االقتصادي النمو فإن وهكذا  

  :يلي فيما ذلك ويتضح السياسي،
بني  ملواطنني  املتبادلة الثقة أحاسيس وينمي للمجتمع األساسية احلاجيات تلبية إىل االقتصادي النمو يؤدي  -أ

  .بالسلطوية عالقة له ما كل رفض إىل مبه يؤدي مما وتوجهات، قيم لديهم ويشكل
                                                            

  .121،122ذكره ،ص سابق مرجع الثالثة، املوجة هانتنغتون، صاموييل -  1
  .248 املرجع نفسه،ص  -  2
  .11،ص)2001نوفمرب(،  273العدد ،العريب املستقبل العريب، الوطن يف الدميقراطي االستعصاء إشكالية عنتر، بن النور عبد  -3 
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على  املتحصلة الفئات والسيما- الذين، لألفراد التعليمي املستوى من الرفع إىل االقتصادي النمو يؤدي  -ب
 .الدميقراطية املؤسسات تدعيم إىل جينحون -عالية شهادات

 .والتعايش التكيف على ويشجع متع،لمجا فئات بني توزيعها ميكن موارد االقتصادي النمو يوفر -ج
للثروة  حكومية غري موارد خلق إىل يؤدي مما العاملي، االقتصاد يف االندماج االقتصادي النمو يتطلب  -د

يقتضي انفتاحا  االقتصادي االنفتاح أن مبعىن الصناعي، العامل يف السائدة بالقيم متعلمجا تأثر وإىل والسلطة،
 .االقتصادية والتنمية السلطوي احلكم بني املزج يستحيل بل يصعب إذ سياسيا،

  احلياة يف أساسيا دورا تلعب اليت احلضرية املتوسطة الطبقة نطاق اتساع إىل االقتصادي النمو يؤدي  -و
من  الثروة احتكار حساب على الكبري )املتوسطة الطبقة(توسعها ولكن :غليون برهان يقول ،1السياسية

 الوقت يف هلا ومرتكزا الدميقراطية مثرة هو النامية البلدان معظم يف احلال هو كما قبل خنبة صغرية
 مثقفي من النشطة العناصر إىل السياسي التغري يف الفضل يعود - املثال سبيل على -تايوان  ففي ،2نفسًه
  .3 السريع االقتصادي النمو ظل يف ت نشأ واليت الظهور املتوسطة  احلديثة الطبقة

 
  . حتديات التــحول الدميــقـراطي يف الوطن العريب:املبحث الثـالث

 :ليةواجهت عملية التحول الدميقراطي يف الوطن العريب مجلة من التحديات ميكن إمجاهلا يف النقاط التا
  :حداثة وعدم اكتمال بناء الدولة الوطنية العربية: أوال  

على الرغم من تعدد وتباين أنظمة احلكم يف الوطن العريب ما بني نظم ملكية ونظم مجهورية ونظم        
تعددية ونظم احلزب الواحد، إال أن هناك عددا من السمات املشتركة بينهما ولعل أمهها عدم رسوخ مفهوم 

يف الكثري من هذه البلدان ،يف حني أن مفهوم الدولة احلديثة يقوم على املؤسسات فان هذا املفهوم يكاد الدولة 
يغيب عن األنظمة العربية  وعليه فال جدال يف أن الدولة يف العامل العريب من حيث هي دولة حديثة يف نظمها 

 :  ء تواجهها صعوبات كبرية ويف مقدمتهاومؤسساهتا ال تزال يف طور البناء والتكوين ،كما أن عملية البنا
مصر (قد جاءت مساوقة حلدث االختراق االستعماري ،ومثال ذلك) أو إرادته على األقل(عملية البناء  ـ

فاالستعمار يف أغلب دول الوطن العريب أحدث شرخا يف نظام الدولة العربية وبنياهتا ) اجلزائر واملغرب
كما أنه أحدث خلخلة يف نظام اجملتمع أقل اثر له حصول رجة قوية يف سلم )السياسية واالقتصادية (األساسية 

المست  4القيم ويف أمناط الروابط االجتماعية املألوفة حىت ذلك التاريخ ،وما حدث هو أن عملية التحديث
لعمل الدولة الدولة أكثر مما كان هلا تأثري يف اجملتمع ،ال بل إن اجملتمع كان يف بعض األحيان يف حال مقاومة 

حممولة على ذلك من قبل القوى (يف التحديث هذا من جهة أوىل ، أما من جهة ثانية فان الدولة كانت 
                                                            

  .129-121ذكره ،ص سابق مرجع ، الثالثة املوجة هانتنغتون، صاموييل -  1
  250ص،)022001/12( ،353العدد يومية سعودية،،االحتاد جريدة - 2
  .132-129ذكره ،ص سابق مرجع ، الثالثة املوجة هانتنغتون، صاموييل -  3
  .  61،62،ص  2006دار الفكر،:؛دمشق  1،ط عوائق التحول الدميقراطي يف الوطن العريب،سعيد بن سعيد العلوي السيد ولد أباه  - 4
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كانت تفرض نظمها احلديثة فرضا على اجملتمع مما جعل الدولة العربية ال تعرب )االستعمارية يف أغلب األحيان 
 .  1صائص اجملتمع وتكويناته احلضارية عن خصوصية ثقافية وال عن تطور تارخيي طبيعي ، وال عن خ

غين عن البيان القول أن الدولة احلديثة قد غرست بنياهتا يف معظم األقطار العربية أثناء خضوعها لالستعمار  ـ
األوريب،فقد نقلت إىل هذه األقطار مؤسسات اقتصادية وإدارية وسياسية وثقافية من جنس تلك اليت كانت 

ة املستعمرة ،والظاهرة اليت جيب لفت االنتباه إليها هنا هي أنه بينما نشأت املؤسسات قائمة يف الدول األوربي
الليربالية الدميقراطية يف الدول األوربية احلديثة بفعل تطور داخلي ومبوازاة مع نشوء وتطور هذه الدولة نفسها 

،بينما جند أن بنيات الدولة )ة الدول(مما أدى يف النهاية إىل قيام جمتمع مدين مستقل عن اجملتمع السياسي 
احلديثة يف األقطار العربية قد مت غرسها غرسا وبالقوة من طرف الدولة املستعمرة ، وهكذا فالسلطة احلاكمة 
هي اليت أنشأت لنفسها املؤسسات اليت حتتاج إليها وهي اليت تغذيها ومتنحها السلطة والنفوذ،وعندما استقلت 

ا حدث يف معظم البلدان املستعمرة اليت نالت استقالهلا حديثا ،لقد ورثت بنيات األقطار العربية حدث فيها م
الدولة احلديثة اليت غرسها املستعمر وكان االستقالل عبارة عن تأميم هلذه البنيات بتسلم السلطة وحلول 

نفس القوالب  حكام وموظفني من أهل البلد مكان األجانب، أما العالقة بني الدولة واجملتمع فإهنا تسري يف
اليت كانت تسري فيها سلطة دولة االستعمار قوالب وأجهزة مهمتها احتواء اجملتمع واهليمنة عليه وكان من 

 .            2اليت هتيمن هبا الدولة على اجملتمع عند أول هزة وأول أزمة"الدميقراطية "الطبيعي أن تنكشف عورات هذه 
عانيها الدول القطرية العربية ،بدرجات متفاوتة وأشكال خمتلفة ،إمنا تترك الشك يف أن األزمة البنائية اليت ت ـ

تأثرياهتا السلبية يف أداء الدولة وفاعليتها وفاعلية أجهزهتا من ناحية ،ويف طبيعة عالقاهتا مبجتمعها ، ويف منط 
 :            ة العربية فيما يليعالقاهتا بالعامل اخلارجي من ناحية ثالثة ،وتتجلى أهم أبعاد األزمة البنائية للدول

يف العديد من احلاالت تبدو الدولة القطرية العربية وكأهنا مل تستكمل :عدم استكمال البناء املؤسسي للدولة -أ
بعد امتالك مقومات الدولة مبعناها احلديث ، كما أن مفهومها كدولة مل يستقر بعد يف الوعي اجلمعي 

امتالكها الستقاللية ذاتية عن شخص احلاكم أيا كانت صفته وطريقة  للمواطنني ناهيك عن عدم أو ضعف
 .3وصوله إىل سدة احلكم 

من املؤكد أن مؤسسات الدولة القطرية العربية قد تضخمت بصورة : تضخم أجهزة ومؤسسات الدولة -ب
الرغم من ذلك  كبرية  سواء من حيث عددها أو إمجايل العاملني فيها، أو نصيبها اإلنفاق العام ، لكن على

فان الدولة العربية قي العديد من احلاالت ليست دولة قوية ، بل هي ضعيفة وهشة سواء يف عالقتها مبجتمعها 
وإجياد إمجاع يف مواطنيها حول القضايا العامة الكربى ،أو بقدرهتا على تعبئة املوارد واستغالهلا بفاعلية ، أو 

                                                            
 . 48،ص 1984مركز دراسات الوحدة العربية ،:علي الدين هالل ،إشكالية الدولة والدميقراطية يف العامل الثالث ،بريوت - 1
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املالئمة حلل املشاكل والتحديات اجملتمعية ،فضال عن ضعفها يف  بقدرهتا على رسم وتنفيذ اخلطط والسياسات
 .   تأكيد معاين االستقالل الوطين ،وتقليص قيود التبعية للخارج 

إن الوضع الطبيعي هو أن الدولة حبكم طبيعتها جيب أن تعكس يف هيئاهتا : تأزم العالقة بني الدولة واجملتمع -ج
داف ومصاحل وطموحات خمتلف القوى والتكوينات االجتماعية الرئيسة يف احلاكمة وسياساهتا وممارساهتا أه

جمتمعها ، لكن بالنسبة للدول العربية فان هناك فجوة بني الدولة  واجملتمع ،فالدولة سعت وتسعى إىل السيطرة 
دية على اجملتمع من خالل القمع باألساس،فضال عن أساليب وطرق وممارسات  أخرى سياسية وإدارية واقتصا

وان وجدت يف بعض أألقطار فإهنا ختضع )أحزاب ، نقابات (كمنع قيام بعض تنظيمات اجملتمع املدين ...
  .لقيود كثرية متنعها من التمتع باستقاللية حقيقية عن أجهزة الدولة ومؤسساهتا 

  
  :اطي الوليدميثل مصادر ضعف النظام السلطوي واالحتماالت املمكنة أمام النظام الدميقر) 07(جدول  رقم 

  
  النتائج احملتملة على النظام الدميقراطي الوليد  منط التحول  مصادر الضعف

  .فيتو عسكري مستمر،فيتو من قبل خنبة مدنية انسحاب منظم  قيود على حترك اجليش
فيتو عسكري مستمر عقب حدوث تغيري يف قمة النخبة،فيتو من قبل خنبة  انسحاب سريع  قرارات غري شعبية

  .مدنية

  انسحاب حتت الضغط  أداء غري فعال للنظام عموما
قد يرث النظام الدميقراطي الوليد مشكالت مستعصية،وهذا ما يضعفه،فيتو 

  .مستمر عسكري ومدين
  .فيتو ضعيف عسكري أو مدين،تظل قدرة النظام الدميقراطي حمدودة انسحاب سريع  مشكلة اندماج سياسي وإداري

  .فيتو ضعيف عسكري أو مدين،تظل قدرة النظام الدميقراطي حمدودة ريعانسحاب س  عدم اندماج اقتصادي
فيتو ضعيف عسكري أو مدين،تتوقف قدرة النظام الدميقراطي على الظروف  متغري  .تغري اجتماعي ال ميكن التحكم فيه

  .االقتصادية واالجتماعية

  .مرجع سبق ذكره/ امحد ثابت:املصدر

  
  : ة وصحيحة بني الدولة واجملتمع عدة نتائجوقد ترتب عن غياب عالقة صحي       
               . .                        تزايد جلوء الدولة إىل السياسات واملمارسات القمعية لضمان سيطرهتا على اجملتمع -
          .       . غياب أو تدين املشاركة السياسية ،وغياب قنوات املشاركة املؤسسة والفعالة من ناحية أخرى -
جلوء بعض القوى والتيارات السياسية واالجتماعية إىل ممارسات غري مشروعة كالعنف السياسي الذي     -

                                              .                                       .                                                                                  يستهدف الدولة ورموزها

               ..                   استشراء بعض مظاهر الفساد السياسي واإلداري يف أجهز ة الدولة ومؤسساهتا -
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ية عجز الدولة يف بعض األحيان عن احملافظة على وحدة اجملتمع ومتاسكه ووقوعها عرضة للحروب األهل -
.                                                                           1)لبنان، السودان، الصومال(والصراعات الداخلية 

من دون الدخول يف تفاصيل حول مفهوم التبعية ومظاهرها وأسباهبا،فاملؤكد أن  :التبعية اهليكلية للخارج-د
قة التبعية ترتبط كثريا من األنظمة العربية بالقوى الدولية اخلارجية خصوصا االستعمارية،فالتبعية اليوم يف عال

الوطن العريب هي واقع قائم له مظاهره وأبعاده االقتصادية والغذائية واملالية والعسكرية واألمنية والسياسية 
مل وضغوط خارجية،بل هناك قوى اقتصادية وسياسية ،هذه التبعية ليست حمصلة عوا2والثقافية والتكنولوجية

يف بعض الدول العربية مصاحلها باستمرار عالقات التبعية،وتعترب عالقات التبعية من العوامل املهمة اليت تؤثر يف 
ديناميات العملية السياسية وأمناط العالقات والتوازنات داخل الدول العربية،فالدولة التابعة ال ميكن أن تكون 

ولة حريات،ألن النخب احلاكمة تستعمل القوة ملواجهة أية تيارات داخلية ترفض هذا النوع من د
العالقات،وما يترتب عليها من آثار وتداعيات،كتعاظم النفوذ السياسي للقوى اخلارجية الذي يصل يف بعض 

القوى الدولية يف املنطقة  األحيان حد تشكيل القرار السياسي يف هذه الدول ،إضافة إىل التواجد املباشر هلذه
،هذا كله يفرز تأثريه على أشكال نظم احلكم وأسلوب إدارته ...العربية سواء عن طريق القواعد أو اخلرباء أو

ويضع سلطات هذه النظم من البداية موضع تعارض مع اإلرادة الشعبية يف هذه األقطار،مبعىن تعطيل العملية 
  .3السليب على بناء الدولة الوطنيةالدميقراطية فيها من خالل تأثريها 

  :أزمة شرعية األنظمة العربية: ثانيا
إن بقاء واستمرار أي نظام سياسي يتطلب ضرورة متتعه بقدر من الشرعية،مبا تعنيه من قبول  

طوعي،وانصياع له انطالقا من اعتقاد مؤداه أن النظام فيما يقترحه من خطط أو سياسات أو ما يتبناه من قيم 
منا جيعل تطلع اجلماهري وما هلا نصب عينيه،ومن مث ميكن القول أن الشرعية مبثابة شرط ضروري رؤى إ

،ومن املعروف أن أزمة الشرعية قد تصيب النظام احلاكم ألسباب عديدة، وقد 4الستمرار واستقرار النظام
هنيار شرعية النظام ال تؤثر يترتب عليها إطاحة النظام وتغيريه،سواء باستخدام أساليب سلمية أو عنيفة،ولكن ا

بالضرورة يف الدولة ككيان سياسي يشمل اجلميع يف إطاره،وجترى داخله خمتلف التفاعالت والعمليات 
السياسية وغري السياسية،ويتجه إليه املواطنون ألنه األمسى،ويف هذا السياق فإن الدولة تبقى وتستمر على الرغم 

 .                ات السياسيةمن تبدل وتغري النخب احلاكمة واملؤسس
بالنسبة للدول القطرية العربية يالحظ يف بعض األحيان أن أزمة الشرعية امتدت لتشمل النظام 
السياسي والدولة معا،ومن املؤكد انه عندما تتزامن أزمة شرعية النظام احلاكم وأزمة شرعية الدولة فإهنا تصبح 

ماعية املمتدة واحلروب األهلية،على غرار ما حدث يف لبنان خالل يف هذه احلالة عرضة خلطر الصراعات االجت
                                                            

 .60،ص،مرجع سبق ذكرهحممد جابر األنصاري  - 1
 .27،ص1989مركز دراسات الوحدة العربية،:،بريوتيب،مشروع املستقبالت العربية البديلةاس التبعية يف الوطن العرقيإبراهيم العيسوي، - 2
 .190،ص1994مركز دراسات الوحدة العربية،:بريوت؛4،طالدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريبوآخرون، ،علي الدين هالل - 3
  .103،ص1986بروفشنال لإلعالم والنشر،:،القاهرةلثالثقضايا يف التطور السياسي لبلدان القارات امصطفى كامل السيد، - 4
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فترة احلرب األهلية،وما حيدث بإشكال خمتلفة يف السودان والعراق،بل يصل إىل حد اهنيار الدولة مثلما حدث 
  .                     وحيدث يف الصومال وليبيا حاليا

تعاين من أزمة شرعية،فاألنظمة امللكية الثمانية يف إن النظم العربية سواء أكانت ملكية أو مجهورية 
املنطقة العربية تعتمد يف تربير شرعيتها على املصدر التقليدي الذي ينطوي على البعد الديين أو على البعد 
القبلي أو على البعدين معا،وبالرغم من حماولة هذه النظم التجديد يف مصادر شرعيتها وتدعيمها مبصادر 

ة أو زيادة فاعليتها،فإهنا مازالت تضيق دائرة املشاركة السياسية،وتطوق أي حماولة لتسييس جديدة للشرعي
اجلماهري،أما باقي األنظمة اجلمهورية وعددها ثالثة عشرة نظاما مجهوريا،فإهنا تستمد شرعيتها إما من 

العديد من األزمات إيديولوجية ثورية،أومن قيادة كاريزمية أو منهما معا،وقد واجهت شرعية هذه النظم 
حاولت مواجهتها باستخدام وسائل القمع،أو تضخيم املنجزات أو إثارة اخلوف من وصول املعارضة 

 .       1للسلطة،أو افتعال األزمات اخلارجية
الضوء على  يجلغرافية املصادر اليت تنهل منها النظم العربية القائمة شرعيتها، يلق ولعل استعراضا سريعا

  . وائق العاملة ضد عملية التحول الدميقراطي يف الوطن العريبنوع تلك الع
  :                                                                                                     الشرعية العصبوية -أ 

ل العربية هبا تقوم واحدة من أكثر مصادر الشرعية يف الدو)الطائفية_العشائرية_القبلية(متثل األهلية
السلطة،و هبا تنحل مىت اهتزت توازنات النظام االجتماعي والسياسي العصيب،وتتزود من طاقتها االجتماعية 
حركية الصراع السياسي الداخلي،فالنظام السياسي العصيب نظام مغلق،يعيد إنتاج جماله السياسي الضيق من 

   2.يكبح حركية التطور والتحول االجتماعي والسياسيداخل الشرعية العصبية اليت متثل قوامه وهو ما 
  :الشرعية الدينية -ب    

مع أن قوام الدولة يف الوطن العريب قوام زمين صريح،من واقع ما هي عليه بناها واملؤسسات 
ل والسلطات املختلفة فيها،ومن واقع القوانني والتشريعات املعمول هبا،إال أن السلطة السياسية يف بعضها حتاو

شرعنه نفسها بالدين،على حنو يفهم منه أن مبدأ احلكم فيها هو تطبيق اإلسالم،ال يتعلق األمر هنا بالنص 
الدستوري على أن اإلسالم هو دين الدولة،وهو ما جنده يف األغلب األعم من الدساتري العربية،وال يتعلق 

ع املدين،وإذا كان األمر هنا يتعلق على أن الشريعة اإلسالمية مصدر من مصادر التشري) الدستوري(بالنص
بأنظمة سياسية حمدودة،فانه كذلك يتعلق حبيز كبري من املعارضة السياسية يكاد برناجمها خيتصر يف شعار بناء 

تضع عوائق يف وجه إي حتول ) الدينية(الدولة اإلسالمية وتطبيق الشريعة،وهكذا إذا كانت السلطة الثيوقراطية 
فان بعضا منها يساعد يف تغذية تلك العوائق وإعادة إنتاجها،ويف احلالتني فان اخلاسر دميقراطي باسم الدين،

 .األكرب هو إمكانية حتقيق حتول دميقراطي سلمي يف الوطن العريب

                                                            
                                                        .517ص، املرجع نفسه - 1
  .132عبد اإلله بلقزير ،مرجع سبق ذكره،ص -2
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  :الشرعية الثورية -ج
وهي منط للشرعية يظهر يف حالة الثورات اليت تنشب لتغيري األوضاع القائمة سياسيا واقتصاديا وعادة     
ا تقترن الشرعية بقيام إيديولوجية معينة يتم الترويج هلا،وتظهر األنظمة السياسية العربية خالل فترة م

اخلمسينات والستينات مبثابة املثل لذلك النوع من الشرعية،حيث استمدت قوهتا واندفاعها من أهدافها اليت 
شرعيتها إىل إيديولوجية يف _باستثناء لبنان_صيغت بأحكام وقد استندت كل األنظمة اجلمهورية
وحددت تلك األنظمة أعداء األمة العربية يف ...ثورية،كتجربة ثورة يوليو يف مصر وثورة التحرير يف اجلزائر،و

من املعاهدات  صالعربية وسعت إىل مناهضة األحالف األجنبية، والتخل ةاالستعمار والصهيونية  والرجعي
ات التحرر الوطين يف أحناء العامل،كما سعت للتخلص من النفوذ حرك دوالقواعد العسكرية األجنبية، وتأيي

  1.السياسي والقوة االقتصادية للفئات املهيمنة القدمية
قدر من التآكل يظهر يف أشكال العنف  اإال أن تلك الشرعية الثورية فقدت رونقها، ليعتريه

               .  ).   ر هناية التسعيناتكما حدث يف اجلزائ(النظام يف مواجهة أزمة الشرعية أواالحتجاج،ليبد
               .:                                                                                      الشرعية الكاريزمية-د

ينشأ هذا النوع من الشرعية من إضفاء صفة البطولة والقداسة على شخص زعيم فرد،وعلى القواعد اليت 
يضعها،والكاريزما كمصدر للشرعية أو ما يعرف بالزعامة امللهمة تقوم على اعتقاد اجلماهري يف الصفات 

هنا يف الزعيم بوصفه هو خملص البالد من أزمتها،ووفق هذا يصبح األساس يف اخلارقة للعادة اليت يتصورو
الكاريزما هو اعتقاد اجلماهري يف موهبة الزعيم وصفاته الشخصية،سواء متتع فعال بتلك الصفات أم ال،ومن هنا 

هذا النوع من  يربز أجهزة الدعاية واإلعالم اليت تلعب دورها يف رسم صورة جذابة يف أذهان اجلماهري،إال أن
الشرعية مؤقت ألنه مرتبط بشخص الزعيم وخيتفي عقب وفاته وتعاين البالد فراغا سياسيا كبريا،والتاريخ 

  . 2 ...)مجال عبد الناصر،هواري بومدين(العريب مليء بأمثلة لقادة كاريزميني
ي ليست معربا من السياق السابق جتتمع لدينا كل األسباب لالعتقاد أن طريقة التحول الدميقراط  

سالكا،وال تفتح إمكانية على حنو فوري غلى األقل،والسبب الرئيسي يف ذلك هو أن الشرعية السياسية اليت 
تقوم عليها النخب احلاكمة مل جير حتصيلها بوسائط التمثيل واالقتراع الدميقراطيني،ويف انتخابات حرة 

خالل إجراء انتخابات عامة ورئاسية  ونزيهة،يف إطار تداول سلمي حقيقي للسلطة،وإمنا حصلت من
شكلية،والسماح بتعددية حزبية امسية،وإجراء تغيري للحكومات بدال من التداول احلقيقي على السلطة 

  .والسماح النسيب ببعض احلريات العامة وحقوق اإلنسان
دستورية وعليه فإن عملية التحول الدميقراطي لن تكون سوى آلية لصناعة الشرعية الدميقراطية ال  

للنخب والنظم احلاكمة،ولن خنوض هنا يف جدلية من يصنع من الشرعية أم التحول؟ بل هي مسألة وعي 

                                                            
 .423،مرجع سبق ذكره،صمصادر الشرعية يف أنظمة احلكم العربيةسعد الدين إبراهيم، - 1

2‐ Max Weber, the theory of social and Economic organization, translated by A.M.Henderson and talcot persons the free 
presse,1970,pp124.  
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ال جمال لوعي إمكانية حتول دميقراطي حقيقي دون أن تتمتع السلطة :الترابط اجلديل والعضوي بني العمليتني
ة مع النخب احلاكمة،وال جمال قبول صفقة سياسي) املعارضة(بقسط ما من الشرعية يفرض على خصومها 

الفتراض إمكانية قيام شرعية سياسية هلذه النخب والنظم السياسية يف غياب إجراءات مادية فعلية عن طريق 
  .حتقيق التحول الدميقراطي نفسه

  :احلركات اإلسالمية الصاعدة وأثرها على التحول الدميقراطي يف الوطن العريب: ثالثا
حثية ما يرتبط بالبحث ما ميكن االصطالح على تسميته الظاهرة اإلسالمية،مع من أهم اإلشكاالت الب  

احلركة "أو"اليقظة والبحث"أو"الصحوة اإلسالمية"أو"التيارات اإلسالمية:"تعدد األمساء اليت أطلقت عليها مثل
ه األكثر شيوعا الذي رغم حداثته يف  اإلطالق،إال أن":األصولية"،وبرز مفهوم "اإلسالم املسلح"أو"اإلسالمية

على ما تركه هذا املصطلح األخري من ظالل سلبية على التحول الدميقراطي،وأثر يف صناعة الصورة الدميقراطية 
  .1مما جعل من األصولية اإلسالمية عامال من عوامل عدم االستقرار يف الدول العربية وقرينة التطرف

ية حديثة،ومع ذلك فهي قضية قدمية وقد يبدو أن قضية العنف وعالقته بالعمل السياسي قض  
هل يلزم :أيضا،خاض فيها املفكرون القدماء والفقهاء بوجه خاص،وكان سؤاهلم يدور حول هذه املسألة

اخلروج على حكم جائر وتغيري فكره بالقوة؟هل جيب مواجهة سلطة قائمة فقدت شرعيتها؟قلة هي اليت 
ي أن فقدان نظام حكم للشرعية ال جيب تغيري فكره أجازت ذلك،أما أغلب الفقهاء فقد أفتوا بالسلب،أ

أي وضعية "فتنة"باليد،وتربيرهم يف موقفهم الغالب هذا هو ما يؤدي إليه اخلروج على النظام القائم من 
،نعم هم قد " السلطة"وإنه مهما يكن فإن وجود سلطة حىت ولو كانت جائرة،  أفضل من " الالسلطة"

ى لسلطة جائرة، مبعىن أن يكون قادر على إحالل سلطة بدل أخرى،نظام ملن يتصد" القدرة"شرطوا شرط 
هذا شرط تعجيزي ،ألنه " القدرة"،كما أن شرط "الالسلطة"أو " الفتنة"بدل آخر،دون الوقوع يف فوضى 

يتطلب ضمان مسبق لنجاح العملية،فإذا جنح أضفى الفقهاء على النظام اجلديد صفة الشرعية،وإذا ما فشل 
  . 2الذي اشترطوه"القدرة"كون متوفر على شرط فهو لن ي
إن انعكاس العامل الديين على عملية التحول الدميقراطي يف الدول العربية يشكل أهم اجملاالت البحثية   

اليت جيب التركيز عليها،وذلك للمكانة اليت يشغلها الدين يف الثقافة العامة يف اجملتمعات العربية، وازدياد دور 
ركات السياسية اليت ترفع شعارات دينية إسالمية يف اخلريطة السياسية يف شىت أرجاء األحزاب واحل

املنطقة،والعالقة بني العامل الديين والتحول الدميقراطي هي عالقة متعددة األبعاد وختتلف من سياق آلخر وفقا 
اق االجتماعي الذي تتم فيه للعديد من االعتبارات،مثل طبيعة العامل الديين،وطبيعة التحول الدميقراطي،والسي
ثقافة الدميقراطية،حيث أن :عملية التحول الدميقراطي،كما أن تأثري العامل الديين يثري العديد من القضايا منها

هناك جمموعة من املفاهيم والقيم واألفكار السياسية اليت تشكل الدميقراطية وبدون توافرها تكون املؤسسات 

                                                            
 .81،ص2001مركز دراسات الوحدة العربية،:بريوت؛2،طدراسات يف الفكر واملمارسة:احلركات اإلسالمية والدميقراطيةجمدي محاد،وآخرون، - 1
 .17،ص1987منتدى الفكر العريب،:،عمانالعنف والسياسة يف الوطن العريبسامة الغزايل حرب،أ- 2
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يستند إىل جذور يف الواقع االجتماعي تصونه وحتميه،وتليها املواطنة ومصدر الدميقراطية نبتا مصطنعا ال 
الشرعية،وهذا ما اختلفت إزاءه مواقف وأفكار اجلماعات الدينية اإلسالمية،وأخريا التمثيل السياسي وإقصاء 

ا بتكوين وإدماج األحزاب واجلماعات اليت تنتسب لإلسالم يف املؤسسات السياسية النيابية،وكذا السماح هل
  . 1األحزاب
لقد شكلت احلركات اإلسالمية العصب الرئيسي للمعارضة السياسية يف العديد من الدول   

  :العربية،ويف هذا اإلطار تبنت احلركات املعنية إستراتيجيتني يف التعامل مع النظم احلاكمة ومها
  
  
 :اإلستراتيجية األوىل*

احلاكمة،واالخنراط يف العمل السياسي السلمي  إن جوهر هذه اإلستراتيجية هو القبول بالنظم
واملشروع،يف إطار تشكيل أحزاب سياسية أو حتول احلركة إىل حزب،واملشاركة يف االنتخابات العامة  
وممارسة العمل الربملاين عرب أساليبه املختلفة،فضال عن املشاركة يف انتخابات النقابات املهنية،والوجود على 

ن خالل ممارسة الدعوة،أو االخنراط يف أنشطة اجتماعية وتربوية وصحية،وأمثلة ذلك صعيد اجملتمع،سواء م
كثرية ومتعددة،كمشاركة اإلخوان املسلمني خالل الثمانينات يف مصر يف االنتخابات الربملانية حيث شاركوا 

وعام  1995م مث عادوا وشاركوا يف انتخابات عا 1990،وقاطعوا انتخابات 1987أو  1984يف انتخابات عام 
،فضال عن 1990كما شارك حزب التجمع اليمين لإلصالح يف كل االستحقاقات االنتخابية منذ عام  2000

اجلزائر،حيث شاركت أحزاب ذات توجهات إسالمية يف العمليات االنتخابية اليت شهدهتا البالد منذ أواخر 
  .2الثمانينات

  :اإلستراتيجية الثانية*
والتنظيمات اإلسالمية،هذه اإلستراتيجية يف التعامل مع النظم لقد انتهجت بعض احلركات 

احلاكمة،فتمثلت يف استخدام القوة وممارسة العنف لإلطاحة هبذه النظم،وذلك على غرار ما فعلته اجلماعة 
اإلسالمية وتنظيم اجلهاد وتنظيم طالئع الفتح يف مصر،واجليش اإلسالمي لإلنقاذ،واجلماعة اإلسالمية 

التنظيمات املسلحة األخرى يف اجلزائر،فضال عن األعمال اليت اخنرطت فيها قوى املعرضة الشيعية يف املسلحة،و
  .البحرين
أما فيما خيص كيفية تعامل النظم احلاكمة مع احلركات اإلسالمية يف الوطن العريب،فكانت هناك   

  : ثالث استراتيجيات هي
  :اإلقصاء أو االستبعاد:اإلستراتيجية األوىل -

                                                            
 .18،ص2006مركز البحوث والدراسات السياسية،:،القاهرةمشكالت التحول الدميقراطي يف املنطقة العربيةشرين الديداموين، - 1
  .247حسن توفيق إبراهيم،مرجع سبق ذكره،ص - 2
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بالنسبة (، ومصر )اإلخوان املسلمني(وقد تبنت هذه اإلستراتيجية النظم احلاكمة يف كل من سوريا   
اجلبهة اإلسالمية (، اجلزائر )حركة النهضة( س، تون)جلماعات التطرف والعنف واآلن مجاعة اإلخوان املسلمني

ذه الدول إىل اجلماعات اإلسالمية ،وتنظر األنظمة احلاكمة يف ه...و) اإلسالمية املسلحة ةلإلنقاذ، واجلماع
املسيسة على أهنا تنظيمات غري مشروعة،تعمل من أجل احتكار الدين اإلسالمي وتوظيفه خلدمة أهدافها 
السياسية يف االستيالء على السلطة،كما أهنا متارس العنف،سواء بشكل مباشر أو غري مباشر،من خالل تبين 

  1.نظام سياسي حمرض عليه
األساليب األمنية املتمثلة يف املواجهات :ة االقصائية على عدة أساليب وآليات أبرزهاوتقوم السياس  

األمنية املسلحة مع اجلماعات املعنية،واليت جنم عنها وقوع أعداد كبرية من القتلى واجلرحى يف صفوف قوات 
اطنني األبرياء،فضال ،ويف صفوف اجلماعات املعنية،ويف صفوف املو)كما هو احلال يف اجلزائر(األمن واجليش

عن تنفيذ عمليات اعتقال واسعة يف صفوف كوادرها ونشطائها،وهناك األساليب القانونية اليت متثلت يف 
استمرار العمل بقوانني احلصار والطوارئ،وإصدار قوانني جديدة،وتعديل بعض القوانني القائمة ملا ينطوي 

اجلماعات املعنية،وهناك أيضا األساليب اإلعالمية  على تشديد العقوبات على من تتم حماكمتهم من أعضاء
اليت متثلت يف شن محالت إعالمية على اجلماعات املتشددة ووصفها بأهنا مجاعات إرهابية متطرفة تسعى 

  .      ،وتعمل حلساب جهات أجنبية معادية2لإلضرار باملصاحل العليا للوطن وختريب االقتصاد الوطين
اء قد جنحت بإهناء نشاط التنظيمات املتشددة يف مصر،وتقليل هذا النشاط وإذا كانت سياسة االقتص 

إىل حد كبري يف اجلزائر،وذلك بعد مواجهات مسلحة،اتسمت بدرجة عالية من احلدة والعنف خاضتها 
األجهزة األمنية واجليش،لكن هذا ال يعين وضع هناية لتلك اجلماعات لطاملا استمرت الظروف والعوامل اليت 

  .  هتا كما هيأفرز
   .االستيعاب:اإلستراتيجية الثانية -   

متثل اإلستراتيجية الثانية اليت انتهجتها وتنتهجها بعض النظم العربية يف التعامل مع احلركات اإلسالمية 
، حيث تعترف النظم احلاكمة يف هذه ...يف االستيعاب،وذلك على غرار ما حيدث يف األردن واليمن ولبنان

كات والتنظيمات اإلسالمية اليت تقبل بالعمل يف إطار الوضع السياسي القائم،وال تنتهج العنف الدول باحلر
كآلية للتعامل مع هذه األنظمة احلاكمة،ولذلك يتم السماح هلا تشكيل أحزاب سياسية واملشاركة يف 

تنظيمات االنتخابات،وينطوي هذا االستيعاب يف جانب منه ويف بعض احلاالت على عمليات توظيف لل
اإلسالمية قبل النظم احلاكمة ، خلدمة أهدافها ومصاحلها ، وخباصة ما يتعلق بالتصدي للتيارات اليسارية 
واملاركسية والقومية، أو على األقل موازنتها مبا يقلص نفوذها ، وذلك ما حصل يف التجربة األردنية ، وما 

  .         حدث أيضا يف اليمن 

                                                            
 .211،ص1995مركز اإلعالم العريب،:،القاهرةاألنظمة العربية واحلركة اإلسالمية مع اإلشارة حلالة مصرقوييب، حامد عبد املاجد - 1
  .15-12،ص،مرجع سبق ذكره حامد عبد املاجد قوييب   - 2



152 
 

اكمة توظف بعض احلركات اإلسالمية من اجل تدعيم مصادر قوهتا ولكن إذا كانت النظم احل 
وترسيخ إستمراريتها، فإن احلركات املعنية استفادت،وتستفيد أيضا من هذه العالقة بأشكال خمتلفة، فقرار 

مل يشمل حركة األخوان املسلمني،كما أن التجمع اليمين  1957حضر األحزاب السياسية يف األردن عام 
ترب القوة السياسية الثانية يف البالد بعد حزب املؤمتر الشعيب العام  وعلى الرغم من ذلك ،فان لإلصالح يع

إستراتيجية االستيعاب مل متنع حدوث خالفات وتوترات بني النظم احلاكمة واجلماعات اإلسالمية املعترف هبا 
د يف العالقة بني الطرفني أو ،وعادة ما كان يتم حلها بالتفاوض واحلوار ،مما حيول دون حدوث تدهور حا

  .   1وصوهلا إىل حد القطيعة
    

     :التحالف :اإلستراتيجية الثالثة  -

خربة السودان  متتمثل اإلستراتيجية الثالثة يف التحالف بني سلطة حاكمة وحركة إسالمية، وتقد
لطة بانقالب حدث حتالف بني نظام البشري الذي وصل إىل الس ثخالل التسعينات منوذجا لذلك، حي

حسن الترايب،فبعض أنصار اجلبهة داخل اجليش .القومية اإلسالمية بزعامة د والجبهة 1989عسكري عام 
شاركوا يف االنقالب،كما شكلت اجلبهة سندا قويا لالنقالب منذ اللحظة األوىل،وقد برز تأثريها يف صياغة 

وذلك  2000تحالف سرعان ما انفض عامتوجهات النظام على املستويني الداخلي واخلارجي،ولكن هذا ال
    2.على خلفية مجلة من التطورات واألسباب اليت ال يسع اجملال للخوض فيها

ورغم مرور عدة عقود مل مينع ذلك من استمرار رفض أفكار اجلماعات اإلسالمية للمبدأ الدميقراطي 
ا الرفض أو التحفظ حيال هذه بصورة أو بأخرى، إال أن هذا الرفض ليس كتلة واحدة،تتفاوت يف تسويفه

الفكرة أو قبوهلا املشروط أو املقيد،فهذا املبدأ يشكك يف قدرة العلماء على قيادة اجملتمع اإلسالمي وهو يقوم 
ضمنيا على انقسام اجملتمع إىل أجزاء،بدال إعالء الوحدة بني مكوناته كما يوصي القرآن الكرمي والسنة،وهو 

ال على أن تطبيقه بصورة انتقائية يف العامل العريب مل يسفر عن أن تطور سياسي يرتبط مبرياث ونظم الغرب،فض
جوهري،وهذه األسباب هي اليت يعتمد عليها القادة اإلسالميون يف وقتنا هذا لتربير موقفهم من العملية 

عقب فوز _أحد زعماء اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف اجلزائر_الدميقراطية برمتها،وهكذا أعلن علي بلحاج 
أن انتصار حزبه مل يكن نصرا للدميقراطية وإمنا نصر  1990يونيو  12حزبه يف االنتخابات احمللية يف 

                3.وقد رفض عموما أن ترد يف حديثه أي إشارة ملفهوم الدميقراطية..."لإلسالم
تحول الدميقراطي،يثار ويف األخري ميكن القول بأن موضوع العالقة بني احلركات اإلسالمية وقضية ال

  4.يف صياغات أثرت يف معظمها بنحو أو بآخر يف طريقة معاجلة املوضوع

                                                            
 .251،252ـ حسن توفيق إبراهيم ،مرجع سبق ذكره ،ص  1
 . 252،ص  حسن توفيق إبراهيم ،مرجع سبق ذكره ـ 2
 .428،429،ص 1993مركز البحوث والدراسات السياسية،:القاهرة؛  1ط،التحوالت الدميقراطية يف الوطن العريبيم أمحد عوض،وآخرون،إبراه ـ 3
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يف كل مرة تكون القوى اإلسالمية طرفا يف مواجهة مع السلطة،فإن قضية العالقة السالفة : مواجهات السلطة*
ها واحلفاظ على السلطة مبا الذكر تثريها السلطة للتشديد على الطابع العنيف هلذه القوى الذي يسوغ مواجهت

حيقق استقرارها واستمرارها،وعلى العكس قد تثريها تلك اجلماعات واحلركات اإلسالمية فتعترب تلك 
  .املواجهات املتكررة مؤشرا على استبداد السلطة وعنفها وختوفها من فعالية الفكر اإلسالمي أو من ميثلونه

ة وممارسة يف أزمة،يصل العنف والعنف املضاد إىل أقصى عندما تصري الدميقراطية ظاهر: حالة األزمة*
مداه،وتعلن حالة الطوارئ من جانب النظام السياسي،كمسوغ من أهم املسوغات اليت يتخذها النظام ذريعة 

  .إلعاقة عملية التحول الدميقراطي
وعة من القضايا األساسية ومنذ قيامها تثري قضية وصول التيارات اإلسالمية إىل السلطة جمم: الثورة اإليرانية*

والفرعية أمهها على اإلطالق، التساؤل حول حال هذه القوى إذا ما اعتلت عرش السلطة السياسية وعالقتها 
  .بالتيارات السياسية األخرى

بعد  هيف عملية التغيري، وجناح ايربز ضمن عالقة التيارات اإلسالمية بالنظام السياسي، ومنهجه :السياق الرابع*
  .ء قطاع واسع منها باألسلوب السلمي للوصول للسلطةارتضا
  :أزمة اإلطار االقتصادي واالجتماعي والثقايف: رابعا

ترتبط عملية التحول الدميقراطي جبملة القيم االقتصادية واالجتماعية والثقافية جملتمع من   
واملواطنة وحقوق اإلنسان  ةالفردانياجملتمعات،وبني صريورة العملية الدميقراطية فاستقرار مفاهيم مثل التعددية و

واملساواة داخل القيم العميقة للمجتمع،يعد عامال حامسا جلبهة التحول اآلمن ألي جمتمع حنو الدميقراطية،من 
أو الناشئة أن يتصلب عودها دون وقت طويل من الصراعات " الدميقراطية الوليدة"دون ذلك لن تستطيع

ئها،واليت رمبا تتجلى يف نزاعات مسلحة أهلية أو طائفية،وضعف والشر واجلذب بني مناصريها وأعدا
املؤسسات الشرعية والدستورية،ورمبا أخطر من ذلك كله فقدان األمن الشخصي للمواطن مبا يعين استقرار 

دليل على ذلك،فالنظام الدميقراطي إذا ...اجملتمع والدولة معا،وحالة اجلزائر ولبنان والسودان والصومال واليمن
يكون آمنا عندما يكون بناؤه وصريورته منسجمة مع القيم الشعبية العامة والنخبوية أكثر منها 

،ولرمبا ينقلنا ذلك إىل الربط بني الصريورة الدميقراطية ودرجة التطور االقتصادي ودرجة تطور 1متصادمة
  :الوعي االجتماعي والثقايف

    :اإلطار االقتصادي- أ
ئيسي دون إرساء وقيام حتول دميقراطي اقتصادي،ألن عملية التحول هاته ال شك أوال أن العائق الر  

،وما حيدث يف البلدان 2تتم يف جمتمعات جتاوز فيها اهلم اليومي لإلنسان تسديد حاجاته البيولوجية املادية

                                                            
  .83،ص)2006ديسمرب (،334عدد  ل العريباملستقب،"الدميقراطية التوافقية كمرحلة أولية يف عملية التحول الدميقراطي يف الوطن العريب"رضوان زيادة، - 1
الثقافة العربية بني صيانة الذات ورهان :"بعنوان مداخلة يف املؤمتر الثقايف العريب الرابع،"إشكالية الدميقراطية يف الوطن العريب"سليم اللغماين، - 2

  .142،ص)1994ديسمرب  12-11-10(،تونس،احلمامات"التحول
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ختضع  العربية هو أن الدولة تتمتع بقدر كبري من االستقاللية حبيث جندها الفاعل االقتصادي األول،وهي ال
لضغوط كبرية من جانب القوى االجتماعية،ألن رجال األعمال يف البلدان العربية يؤيدون السياسات 

  . 1االقتصادية للنظم االستبدادية ألهنم يسعون يف النهاية إىل زيادة أرباحهم وليس مسألة الدميقراطية
خللل بوضوح،إن كان يف إن نظرة سريعة على األوضاع االقتصادية يف الوطن العريب ترينا ذلك ا  

توزيع اخلريات املادية،أم يف طريقة إنتاجها أو استهالكها،فتعددية أمناط اإلنتاج يف هذه اجملتمعات مل تترك 
ممثلة باإلقطاع والرأمسالية ) املستغلة(آثارها على الوضعية الطبقية أيضا،وذلك ألنه مل يستطع أي من الطبقتني

عي الذات،وتشكيل قوة طبقية قائمة بذاهتا،قادرة على قيادة الدولة واجملتمع أن تصل إىل مرحلة و) املستغلة(و
من خالل مثلها وقيمها وتقاليدها،لكن لقاء املصاحل املشتركة بني الربجوازية الكبرية واإلقطاع مع الربجوازية 

إىل زيادة حدة الوليدة ممثلة بالربجوازية الطفيلية،ضد مصاحل اجلماهري الكادحة عموما،أدى يف احملصلة 
التناقضات وتعميقها يف اجملتمعات العربية،هذه التناقضات اليت جتلت يف زيادة حدة االستغالل وانقسام اجملتمع 

  . 2...بني مستغل ومستغل،مث غياب مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني ضمن الدولة الواحدة
جوازية الرأمسالية املسيطرة اقتصاديا ومن هذه الناحية ليس من املمكن املراهنة على هذه الطبقة الرب  

عملية (على األقل،يف دفع عملية التحول الدميقراطي،بل إن ذلك ال يعين لديها عندما تضطر إىل االنضمام إليها
بسبب املناخ العقائدي السائد،شيئا آخر غري احلد من مراقبة الدولة على املصاحل ) التحول الدميقراطي

ق القانون بالنسبة إىل هذه املصاحل،والقضاء على الدولة القانونية وإطالق يد الفئات الكربى،أي يف الواقع تعلي
املنفعية يف هنب البالد دون رادع،وحىت حني تعتقد أهنا تعمل من أجل شعارات الدميقراطية فهي ال تفهم منها 

،هزت أركان )1988ر اجلزائ(إال االنفتاحية االقتصادية،وهو ما يؤدي إىل ردود فعل شعبية قوية وعارمة 
  . 3األنظمة وأزالتها من الوجود

إضافة إىل ما قد سبق يالحظ عل اقتصاديات ريعية تعاين دوما من عجز يف امليزانية والتضخم،واغلبها   
يلجأ إىل اإلصدار النقدي والقروض املالية من البنوك الدولية،مما يسقطها يف أزمة املديونية وإعادة اجلدولة 

إخل،واليت هي آليات للنظام الدويل اجلديد يعمل هبا لتحقيق أهداف املركز على ...املؤسساتوإعادة هيكلة 
حساب احمليط،كما أن االختالالت اهليكلية املتمثلة يف التركيز على الصناعة دون الزراعة،ومجود اخلطوط 

  .4التنموية،جعلت الوضع االقتصادي يزداد ختلفا وركودا
بأن الوضعية االقتصادية يف الوطن العريب يف احلالة الراهنة،ال تؤهله لتحمل ويف األخري ميكننا القول   

مشروع التحول الدميقراطي،مما جيعله غري قادر على أداء وظيفته التارخيية،انطالقا من طبيعة النظام االقتصادي 
  .السائد
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  :اإلطار االجتماعي -ب
ية،بل جمرد رصد ملا حتمله هذه البنية من عناصر ليس اهلدف هنا بناء حتليل شامل لبنية اجملتمعات العرب  

معيقة لعملية التحول الدميقراطي،بعض هذه العناصر يشكل بذاته عقبة أمام إرساء مبادئ تطور 
عصري،وبعضها اآلخر يساعد السلطات القائمة بصورة غري مباشرة على إبقاء األمر يف الواقع على 

  :ميقراطية وميكن التوقف إذا عند القضايا التاليةحاله،ويضعف الضغوط الرامية إىل تعزيز الد
ورفض النقد،وعدم تقبل احلوار،واالدعاء مبعرفة احلقيقة اليت ال " السلطوية الشاملة"نزوع العقلية العربية إىل * 

يدخلها الشك، ناهيك عما يعلنه الواقع ويشري إىل وجود انقسام يف عقل األمة وشخصيتها بني أصحاب 
مية وأصحاب الثقافة الغربية،وهو انقسام مبلور يف مستوى النخبة الفكرية السياسية،وأصبح هناك الثقافة اإلسال

ارتباط بني مزيد من التقدم ومزيد من استبعاد النخبة الفكرية السياسية اإلسالمية على مستوى الوطن العريب 
     1.كله
الفرد العريب،ونتج عن ذلك عدم قدرة هذا  عدم مراعاة التجارب التنموية العربية لطبيعة تكوين وتركيبة* 

األخري على التكيف مع التغريات احلاصلة يف عالقاته وأمناط سلوكه وتفكريه،ومع ذلك كان وال زال حكام 
البلدان العربية يسريون يف السياق التنموي نفسه، حيث يأخذون النماذج الغربية كصور جاهزة يعلقون عليها 

  .   اذج تعطي نفس النتائج حسب تعبري مالك بن نيبآمال شعوهبم عسى هذه النم
ارتبطت الدميقراطية الغربية بتحوالت داخلية وتارخيية،حدث فيها حتالف بني الطبقة الربجوازية والطبقة * 

واألمة،أما الدميقراطية العربية اليوم فإهنا مازالت تبحث عن نفسها خارج حدودها،إذ )النخبة املثقفة(املثقفة
ستمد بذورها وفلسفتها من تراث غريب عن تراثها مما أحدث صدامات عنيفة مع الدهنيات  احمللية نالحظها ت

  ). احلركات اإلسالمية(املتمسكة باالختبارات التراثية 
،ضمن الدولة ...إن تعدد االثنيات وسيادة التركيبات االجتماعية مثل العشائرية والطائفية واملذهبية

جلي وواضح يف طبيعة العالقات االجتماعية من جهة،مث ساعدت على تشكيل  الواحدة،تركت آثارها بشكل
ظواهر نفسية هجينة وغري منسجمة يف جوهرها من جهة ثانية،إن طبيعة العالقات االجتماعية هذه وما رافقها 

متتد من ظواهر نفسية اجتماعية معقدة وخمتلفة،جتلت يف سيادة روح األنانية واحلقد والكراهية،استطاعت أن 
     2.إىل السلطة نفسها وبكل أشكاهلا الغربية واإلدارية والعسكرية

إن ما نريد الوصول إليه يف هذا اجلانب هو أن قضية التمايز بني االثنيات وبني العشائر والقبائل 
تمايز والطوائف املذهبية،يبقى هلا فعلها  وتأثريها بالضرورة يف شكل وطبيعة التحول الدميقراطي،إذ أن قضية ال

                                                            
 . 227لطيفة إبراهيم خضر،مرجع سبق ذكره،ص  ـ 1
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هذه تعترب يف احلقيقة عامال من عوامل عرقلة عملية التحول الدميقراطي، خاصة وإذا كانت هذه القضية قد 
      1.أخذت يف أبعادها اجلانب الطبقي

: نضج الوعي االجتماعي    والثاين:األول:ويرتبط التحول الدميقراطي يف العامل العريب بعاملني أساسني
ألن التحول الدميقراطي يقتضي هذا الوعي املواكب للشروط املوضوعية توفر الشروط املوضوعية؛ 

اجلديدة،واملكمل إياها واملساعد على جتاوزها،وهذا يعين يف املرحلة اليت متر هبا فحص ما منلكه من 
 وعي،واملقصود هنا بالطبع فكرنا السياسي نفسه،والفرضيات اليت بين عليها،والنظريات اليت يستمد منها رؤيتها

للواقع وقراءته للتاريخ فإننا بالكاد بدأنا نطرح  قضايا السلطة والنظام السياسي للنقاش،بعد مرحلة طويلة من 
التسليم ببديهيات كلها مستمدة من تقليد اآلخر،واإلقتداء بالتجارب الشرقية أو الغربية،فنمو الفكر النقدي 

         2.هو جزء ال يتجزأ من عمليات التحول وشرط من شروط حتقيقه
وما جنم عن كل ما سبق هو أن معظم الدول العربية اليوم تعيش حالة من عدم التوازن وعدم 
االستقرار بني مكونات اجتماعية خمتلفة،هناك صراعات طائفية ومذهبية،بعضها انفجر حروبا أهلية دامية 

ول إىل احتقان وصراع وطويلة،وبعض آخر حمتدم ويهدد باالنفجار، وثالث هو تناقض كامن ميكن أن يتح
أهلي من جهة أخرى،سبب هذا التأزم أن الدولة العربية مل تطرح مشكلة األقليات الدينية األثنية بصورة 

فهي عامل هتديد :مشكلة ذات بعدين_األقليات  -شفافة،لكي تتم معاجلتها من جذورها بصورة عادية،ألهنا
ة على احتماالت التدخل اخلارجي  من جهة،وعامل خطري للمجتمع،يف حالة إذا اختذت صيغة صراعية مفتوح

إضعاف للفعل االجتماعي فيما لو انغلقت األقليات على نفسها،وعزفت عن املشاركة يف العمل العام من أجل 
تقدم اجملتمع برمته من جهة ثانية،وبقدر ما يشكل احلل السليم هلذه املسألة يف عملية التحول الدميقراطي مبقدار 

تمرارها يف غياب املعاجلات الرصينة،من إعاقة للعمل الدميقراطي،وتكريس لالنقسام وتفتيت ما يشكله اس
                3.للجهود

هبا شبكة  دالقضية األخرية يف مسألة البنية االجتماعية، ونقص يأضف إىل ذلك عالقات املواطنة، وه
  :اوين منهايف عدة عن ىالعالقات بني الفرد والدول يف الوطن العريب، وتتجل

مكانة االنتماء للدولة يف وعي األفراد وسلوكهم،ليس انتماءا مباشرا حيكمه القانون بسلسلة من الروابط  - 1
اليت تبدأ باألسرة ومتر بالعائلة فالعشرية،أو الطائفية فاجلهة واإلقليم،قبل أن تبلغ   مستوى الدولة،ولكل من 

الجتماعية،اليت قد ال تتطابق مع ما يفرضه القانون هذه املستويات منظومته األخالقية،وموجباته ا
الرمسي،وبالتايل تتكون حالة من االنفصام يف وعي األفراد،بني االنتماء الوطين وبني االنتماء ملا هو دون 

                                                            
 . 132،مرجع سبق ذكره،صحول اخليار الدميقراطيبرهان غليون،وآخرون،  - 1
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وطين،تفرضه وقائع احلياة اليومية والتقاليد واحلاجات،مما يضعف اإلحساس باملصلحة املشتركة االجتماعية 
  .             والثقافية، وبالتايل تعطل يف النهاية عملية النهوض بالعملية الدميقراطيةواالقتصادية 

إدراك الناس لقصور السلطة عن القيام بدور الرعاية وحفظ أمن املواطنني ومحاية حقوقهم عرب  -2
ت أدوار ،حيث كلما تضاءل دور الدولة وكلما تضخم"للقوة"القانون،يدفعهم إىل اللجوء إىل مصادر أخرى

سلطات ومرجعيات  متفرقة خارج أحكام القوانني والدساتري،من منطق األمور أن حيرص زعماء  العشائر 
  . على استمرار هذا الوضع

  :اإلطار الثقايف-ج
حتمل الثقافة يف الوطن العريب ككل ثقافة عناصر متناقضة ومتداخلة،بعض منها موروث            

م بتأثري ثقافات أخرى،وثالث نابع من املهمات والتحديات اليت تواجهها حملي،والبعض اآلخر مكيف ومطع
اجملتمعات العربية،ولعل االجناز األكرب للثقافة املعاصرة تشكيل وعي مجعي وفردي بالتاريخ،ومساعدة الشعوب 

     1.على صناعة مصريها من جهة،ووعي الناس حلقوقهم ومصاحلهم من جهة ثانية
وسيادة األمية يف معظم األقطار العربية،وبالذات لدى الطبقات الشعبية من  فحالة التخلف الثقايف

عمال وفالحني تقدم أرضية خصبة هلذه األزمة،ألن هذه احلالة جتعل سواد الشعب العريب خارج العملية 
ة السياسية،وتسهل على القوى احلاكمة عملية تزييف الدميقراطية،وكم من مرة قامت فيها هذه القوى الشعبي

يف كثري من األجزاء العربية بانتخاب أفراد وجمموعات ال تنتمي إليها وال متثلها بل تعمل ضد مصاحلها بسبب 
  .انعدام الوعي

إن املعادلة الصعبة بني التراث واملعاصرة اليت تواجه الوطن العريب عند البحث عن مكان يف احلقبة 
ألة البحث عن األسلوب السياسي املناسب،واملشكل الذي التارخيية اليت مير هبا عامل اليوم،تشمل أيضا   مس

يؤخر عملية التفاعل االجتماعي على الساحة العربية،إن معظم املفاهيم احلديثة للدميقراطية واألشكال التطبيقية 
هلا،هي إفرازات لتطورات تارخيية متت يف جمتمعات أخرى،وباألخص اجملتمعات األوروبية،ولذلك فإن عملية 

املفاهيم واألشكال إىل املنطقة العربية مل تراع  خصوصية الواقع العريب ببعده املكاين والرماين  نقل تلك
والتارخيي والتراثي، ومل تفكر القوى اليت قامت بالنقل ما إذا كان باإلمكان تطبيق هذه األشكال على حالتها 

شتركة بني اجلماهري العربية وبني األصلية دون تعديل أو تغيري،وقد نشأ عن هذا نوع من فقدان اللغة امل
      2.أنظمتها السياسية،إضافة إىل االغتراب الذي ترسب لدى هذه اجلماهري العربية جتاه ما يطبق عليها

إذن إن تعميق اخليار الدميقراطي يف واقعنا اجملتمعي العريب حباجة إىل ثقافة دميقراطية،تؤكد على القيم 
قراطية،وإىل قيم ثقافية حتترم اآلخر بكل جتلياته وعناوينه،وتسعى إىل تأكيد قيم الكربى احلاضنة واحلاملة الدمي

التنوع واالختالف والتعددية وحقوق اإلنسان،فبوابة التحول الدميقراطي هي غرس الثقافة الدميقراطية يف الواقع 
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ا هي قبل كل ذلك اجملتمعي،وذلك ألن الدميقراطية ليست أشكاال سياسية أو إجراءات قانونية فحسب،وإمن
ثقافة تقبل املغاير وحتترمه،تؤمن إميانا عميقا بأن احلقائق اإلنسانية والسياسية نسبية،وإنه ال ميكن احتكارها من 
قبل أي طرف،وهي ثقافة تشجع وتدفع اجلميع للمشاركة يف اجملال السياسي،باعتباره جماال عاما،ومن حق أي 

ية فيه،لذلك فإن التحول الدميقراطي حباجة إىل ثقافة مستمرة،ترفع مواطن أن يشترك فيه،ويتبوأ مواقع قياد
الواقع بأفكار وتصورات ناضجة،حتتضن هذا اخليار،وتدافع عنه ضد كل الرتاعات والتوجهات اليت حتول دون 

   1.تطور اخليار الدميقراطي يف جمتمعاتنا
ون عملية سهلة املنال أو حمددة والواقع إن عملية استنبات وإنضاج القيم الدميقراطية مل ولن تك

األدوار واملسارات، ألن املراد يتعدى كثرياً حميط السلطة السياسية والبناء الفوقي للمجتمع ليطال البنية الثقافية 
للمجتمع برمتها، وهي بنية معقدة املكونات والتفاعالت وزاخرة بالتغريات ومهددة باملضادات الالدميقراطية 

السعي لتكريس ثقافة حقيقية متجذرة يف نفوس األفراد، وليست طارئة أو سطحية يكون كما إن املطلوب هو 
ديدهنا التعقل وسياق فعلها التجربة والتصحيح، لتاليف ما قد تفرزه الذهنيات والقيم التقليدية من مضادات 

يص الفجوة بني الفضاء معاكسة للمسار الدميقراطي، ويف هذا املضمار احلساس تربز أمهية التربية والتعليم لتقل
  . النظري والواقع التجرييب لعملية االستنبات الثقايف الدميقراطي

تعين عملية تشكيل للشخصية اإلنسانية ألفراد اجملتمع واكتساهبم  –كمفهوم  –وإذا كانت التربية    
مجتمع الدميقراطي الصفات االجتماعية والنفسية اليت جتعلهم مواطنني صاحلني يف حدود اإلطار االيدولوجي لل

فان تشكيل الصفات النفسية واالجتماعية اليت يضمها اإلطار الدميقراطي من أهم ما يقوم علية البناء الثقايف 
وتبدأ مسرية االستنبات الثقايف الدميقراطي أوىل خطواهتا يف كنف األسرة اليت تعد اللبنة األوىل   للدميقراطية،

  .ئ واحلقوق يف نفوس أبناءها سواء باملعاملة أو بالنصح واإلرشادواملنطلق األساس لغرس القيم واملباد
وصفوة القول إن زهرة الدميقراطية ومهما اشتد عودها يف بالد الغرب، ال ميكننا استزراعها يف أرضنا 

ابل، فأن وباملق) اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً(ما مل نوفر هلا املناخ الثقايف املالئم واألرضية اجملتمعية اخلصبة 
إمهال شروط استنبات هذه الفسيلة الدميقراطية واالكتفاء بإجراءات املعاجلة السطحية املتمثلة باالنتخابات 
واألحزاب والصياغة الدستورية الرباقة والشعارات الرنانة أو حتويلها إىل لعبة سياسية تتقاذفها النخبة خلف 

  .ذوي وتذبل ليحل حملها اخلراباألبواب املغلقة، لن يطيل عمرها، إذ سرعان ما ست
  : العامل الدويل:  خامسا

بينما كان العامل الدويل حمبذا للتحول الدميقراطي يف أمريكا الالتينية وآسيا  وشرق أوربا،وحىت يف 
بعض الدول اإلفريقية،فإن هذا العامل متمثال بالقوة الدولية الرئيسية مل يدفع حنو التحول الدميقراطي يف الوطن 

يب،ألن هذا التحول قد يأيت بقوى حاكمة تعارض املصاحل االستراتيجة للدول الكربى يف املنطقة،فنجد العر
أي حتول دميقراطي حقيقي يؤدي إىل زيادة نفوذ اجلماعات اإلسالمية اليت تعارض حدوث تسوية سليمة :مثال

                                                            
 .38،ص)2003جانفي ( 145عدد  جملة الرياض،" 1قراءة أولية ،العرب والتحول الدميقراطي "حممد حمفوظ، - 1
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ال شك يف أن الدول الغربية املهيمنة مع إسرائيل،أو يؤدي إىل زيادة نفوذ العناصر القومية يف بلد مثل األردن،و
على النظام الدويل يف الوقت الراهن،ال تريد ملثل هذه القوى أن تصل إىل السلطة،فدولة مثل فرنسا ختشى 
وصول القوى اإلسالمية إىل السلطة،الن ذلك سوف يترتب عليه زيادة يف عدد املهاجرين الذين سيتوجهون 

        1.إىل فرنسا
فإن القوة الساعية للتحول الدميقراطي يف الوطن العريب ـ سواء أكانت قوى من ناحية أخرى 

إسالمية أو قومية ـ هلا تصورها عن طبيعة النظام االقتصادي الذي يتعارض مع طبيعة التصورات 
الغربية،فاإلسالميون حىت وإن كانوا مييلون إىل نظام اقتصادي ليربايل، إال أهنم يتحفظون على الفوائد اليت 
تدفعها البنوك،ومسألة الترحيب بالسياح األجانب وغري ذلك،إذن فهناك أبعاد أخالقية يف النظام الذي 

  . يتطلعون إليه،جتعل الدول الغربية ختشى من التغيريات اليت سيجلبها وصوهلم إىل السلطة
طبيعي انطالقا مما سبق فإن العامل الدويل يؤثر بشكل سليب يف تطور اجملتمع العريب على حنو 

وتدرجيي،ارتباطا مع مفاهيم احلكم احلديثة،واإلصالحات الدستورية والقانونية،وارتفاع رصيد الفكرة 
الدميقراطية اليت شهدها العامل وباألخص يف القرن املاضي،لقد أهنكت فترة التبعية الوطن العريب،واسترتفت 

اعف ذلك من التكرر ضد الوطن موارده وطاقاته،وعطلت إمكاناته ومنوه على حنو سليم وطبيعي، وض
العريب،والذي ساهم يف تعطيل احلركة اإلصالحية الصاعدة باجتاه اعتناق وحتقيق االستقالل،وبناء الدولة 

  2.احلديثة،املتطلعة للسري يف طريق التحول الدميقراطي
ديد من كما ساهم الصراع العريب ـ اإلسرائيلي يف عرقلة عملية التحول الدميقراطي السلمي يف الع

اليت شهدت يف ) األردن -لبنان  -سوريا  -العراق  - مصر(البلدان العربية،ففي بلدان املشرق على سبيل املثال
األربعينيات واخلمسينات على اقل تقدير جتارب دميقراطية أجنبية متفاوتة وناقصة،تعثرت بشكل كبري بفعل 

كرية ومضاعفة مصادرة احلريات والتضييق على الصراع العريب اإلسرائيلي  حبجة وربط املنطقة بأحالف عس
املعارضة وانتهاك حقوق اإلنسان،وال شك يف أن الصراع العريب اإلسرائيلي وانعكاساته لعب دورا كبريا يف 
عرقلة التحول الدميقراطي يف الوطن العريب،ليس يف املاضي فحسب،بل حىت موجة التحول الدميقراطي اجلديدة 

مانينات وأوائل التسعينات،ومل يكن ذلك  مبعزل عن أن القوى الدولية،مل ترغب يف اليت شهدهتا أواخر الث
ووضع اليد " محاية أمن إسرائيل"إحداث التحول املطلوب واملنشود،حفاظا على مصاحلها األساسية،خصوصا

  . املنطقةعلى منابع النفط،وإحكام السيطرة على أسعاره،وجتديد واستحكام القواعد العسكرية اإلستراتيجية يف
ولعبت احلروب والرتاعات احلدودية،دورا عائقا أمام حتول اجملتمع العريب حنو الدميقراطية،ومن   
،وحرب قوات التحالف  1990،غزو القوات العراقية للكويت1988-1980احلرب العراقية اإليرانية من (أبرزها

،ويف ليبيا 2009عات الداخلية يف اليمن ،الرتا2006،العدوان اإلسرائيلي على لبنان 1991الدويل ضد العراق 

                                                            
 .118علي خليفة الكوراين،مرجع سبق ذكره،صـ  1
 . 240،ص2005؛بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،2،طىل الدميقراطية يف البلدان العربيةمداخل االنتقال إإمساعيل الشطي،وآخرون، - 2



160 
 

،كل هذه احلروب والرتاعات احلدودية وذيوهلا،وخباصة العسكرة وتبديد املوارد على شراء 2011وسوريا يف 
،جرت مصادرة "العدو األجنيب"و"اخلطر اخلارجي"السالح،كان على حساب قضية الدميقراطية، فبحجة

بالد للعيش على احلافة،ويف حالة الطوارئ املستمرة،إذ ال تزال بعض احلريات والتضييق على املواطنني،ودفع ال
   1.البلدان العربية ما تزال تطبق أنظمة الطوارئ واألحكام العرضية منذ عقود من الزمن

ويف األخري ميكن القول بأن كل هذه األسباب السالفة الذكر وغريها استبعدت حدوث حتول   
العريب،ما مل يكن هناك تغيري يف قواعد اللعبة،وما مل يكن حتول يؤدي دميقراطي حقيقي ومستمر يف الوطن 

إلميان قطاعات واسعة من املواطنني بأمهية العملية الدميقراطية،وتوفري األرضية خصبة داخلية وخارجية 
الحتضان هذه العملية،فعلى املستوى الداخلي توفري كل الظروف واألسباب املمكنة لعملية التحول سواء 

ن ذلك على مستوى بناء الدولة القومية، أو على مستوى اإلطار االقتصادي والسياسي واالجتماعي أكا
والثقايف،وعلى املستوى اخلارجي ضرورة العمل الدويل املشترك من أجل نشر الدميقراطية شريطة أن يراعى يف 

األول بناء :ق أمرين مهمنيذلك خصوصية املنطقة العربية الثقافية واحلضارية،واألهم من ذلك كله هو حتقي
وتكريس هدنة سياسية مستدمية،متثل شرطا النطالق عملية التحول تلك،وأما الثاين فهو ضرورة إجياد صفقة 

  .سياسية تارخيية بني السلطة واملعارضة،متثل اإلطار الضروري لتوليد حقائق وآليات ذلك التحول

                                                            
 .243املرجع نفسه،ص - 1
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  : خالصة واستنتاجات
  

املفاهيم،العوامل :التحول الدميقراطي يف الوطن العريب" بعنوان  تضمن هذا الفصل الذي جاء     
ثالث مباحث،ناقش أوهلا طبيعة التحول الدميقراطي بشكل عام ودالالته املعرفية، من خالل حتديد "والتحديات

أهم  بعض املفاهيم الرئيسية مثل مفهوم التحول ومفهوم الدميقراطية ومفهوم التحول الدميقراطي،يلي هذا مناقشة
إستراتيجياته ومؤشراته، ومن واقع موضوع البحث، وما  أمناط التحول الدميقراطي ،وينتهي املبحث بالتطرق

يرتبط به من متغريات، يتم حتديد املفاهيم األساسية اليت سيتم تناوهلا،وملا كانت عملية التحول الدميقراطي 
روط جناح املسرية مث شراطية،والتحول الدميقراطي،مرتبطة بعدة مفاهيم؛ هي التحول، والنظام السياسي والدميق

املشاركة الواسعة،التسامح واالعتدال،وأخريا  اإلمجاع ) الثقافة السياسية(الوعي الدميقراطي:الدميقراطية،املتمثلة يف
 وميمفه بني التفرقة البداية يف التحول الدميقراطي، مت تعريف إىل قوقبل التطر السياسي واملؤسسات الدميقراطية

  .التحويل  /التحول والتغيري/التغري
ال ميكن أن نربح شرح ويف عنصر من هذا املبحث مت التطرق إىل مراحل التحول الدميقراطي وامناطه،إذ 

التأصيل املفاهيمي لعملية التحول الدميقراطي  قبل أن نناقش عنصراً كان موضوع جدال ما بني الدارسني هلذه 
تحول الدميقراطي وأمناطه، حيث اتفقت كل األدبيات بأن عملية التحول العملية وهو موضوع مراحل ال

الدميقراطي ال جيب أن ينظر إليها كخط صاعد أو عملية عقالنية، فأكدت التجارب فشل عملية التحول 
قالية الدميقراطي يف االلتزام بالتتابع الزمين من حيث البدء بالقضاء على النظام السلطوي مث اجتياز املرحلة االنت

فالوصول إىل مرحلة الرسوخ والنضج، فالواقع أظهر فشل بعض الدميقراطيات مبجرد ظهورها يف حني يتراجع 
  . بعضها كلما ازدادت رسوخاً

أما فيما خيص أمناط التحول فيقصد هبا األشكال اليت تتخذها عملية التحول من نظام سلطوي إىل نظام 
اعها لإلطاحة بنظام غري دميقراطي للوصول إىل نظام دميقراطي،وقد اختذت دميقراطي،مبعىن اإلجراءات اليت يتم إتب

إىل  التحول من أعلى،التحول عن طريق التفاوض وأخريا التحول من أسفل، هذا باإلضافة:عدة أشكال منها
ال يقل أمهية عن سابقيه وهو مؤشرات التحول الدميقراطي،املتمثلة يف اإلستراتيجية  رعنصر آخ
إلستراتيجية االجتماعية، إستراتيجية الفعل السياسي،وكعنصر أخري من هذا املبحث تناولنا مؤشرات املؤسسية،ا

التحول الدميقراطي،كوجود انتخابات حرة ونزيهة مؤسسات دميقراطية،التمتع حبرية الرأي والتعبري،وأخريا سيادة 
  .دولة القانون

اب التحول الدميقراطي يف الوطن يف مبحث ثان من هذا الفصل مت معاجلة قضية عوامل وأسب
العريب،حيث كان ملتغريات البيئة اخلارجية دورا كبريا من حيث خلق الضغوط والتأثريات على النظام السياسي  
ودفعه إىل مسايرة كل حتوالهتا وتطوراهتا،كما كان النتهاء احلرب الباردة واهنيار االحتاد السوفييت ،ومنظومة 
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أوربا الشرقية،تأثري كبري يف شيوع قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان باعتبارها ملمحا  الدول االشتراكية يف دول
الذي " Political Conditionality"من مالمح النظام الدويل اجلديد أضف إىل ذلك ظهور فكرة املشروطية السياسية
عكس الضغوط اخلارجية اليت مما ي يربط بني منح املساعدات والقروض وااللتزام بالدميقراطية وحقوق اإلنسان،

باتت النظم العربية تتعرض هلا ،ال سيما وأهنا اجتهت يف معظمها حنو تبين سياسات االقتصاد احلر،وتدعيم 
-أ.م.الو(عالقاهتا بالدول الغربية،ومؤسسات التمويل الدولية املاحنة،كما ال ننسى دور القوى الدولية واإلقليمية 

  .،وأخريا ثورة املعلومات واالتصاالت وعامل التبعية للخارج) اإلسرائيليالصراع العريب-االحتاد األوريب
ومن ناحية أخرى كان للمتغريات  الداخلية اليت أسهمت يف جمملها يف عملية التحول الدميقراطي على 
ة الصعيد العريب،إذ يشري البعض إىل طبيعة الدولة القطرية ،وتآكل شرعيتها واألزمات السياسية واالقتصادي

واالجتماعية اليت واجهتها،مما عرض النظم السياسية العربية إىل ضغوط متزايدة مطالبة باملشاركة 
عاجل املبحث األخري من هذا الفصل مجلة اإلشكاالت واملعوقات اليت تعترض طريق التحول   والدميقراطية،كما

تعلقة، ببنية الدولة القطرية العربية من الدميقراطي يف الوطن العريب،إذ ال خيفى أن هناك جمموعة من املعوقات امل
" النابعة من بنية اجملتمع العريب،اليت تشكل يف جمملها أزمة جهة،واملعوقات االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .النظم العربية من جهة ثانية،أضف إىل ذلك وسائل اإلعالم ودورها يف تلك العملية" دمقرطة
  :منه ما يلي نستنتج يف هذا الفصل  الذي هذا باختصار ما جاء          

مل ينل مفهوم التحول الدميقراطي ما يستحقه من جهد تعريفي،بسبب ارتباط هذا املفهوم مبفهوم  -
الدميقراطية،وبالتايل انصب معظم االهتمام على هذا األخري ،بل يكاد ال يوجد مفهوم استحوذ على اهتمام الفكر 

النظم السياسية من جهة أخرى، مثل مفهوم الدميقراطية،حبكم قدمه وشيوع السياسي من جهة،وعلى اهتمام 
استخدامه،حيث ال يوجد نظام حكم يف العامل ال يعترب الدميقراطية من مساته وخصائصه الرئيسية،ناهيك عن أن 

أخرى جند  تطورها احلديث هلا تطبيقات خمتلفة ومتعددة تشمل الدول الغربية وغريها،ومن ناحية الدميقراطية يف
  .أن مفهوم التحول الدميقراطي يعترب مفهوما جديدا نسبيا يف أدبيات اخلطاب السياسي املعاصر

أصبح التحول حنو الدميقراطية يف احلكم يشكل إحدى املوجات الكربى اليت يشهدها العامل املعاصر عموما  -
نينات،حىت تأكدت مالحمها يف والوطن العريب خوصا،واليت بدأت تتبلور منذ منتصف السبعينات والثما

  .التسعينات من القرن املنصرم
العملية تنطوي على عدة عمليات متداخلة من اإلصالح  هالتحول الدميقراطي عملية مرحلية انتقالية، هذ -

  .يف النهاية يف غاية صبغ اجملتمع بالصبغة الدميقراطية بوالتغيري والتطوير، تص
حتول سياسي، الن غايته سياسية بالدرجة األوىل ،انه نقلة من وضع إىل آخر هو باألساس  يالتحول الدميقراط -

عرب تطوير أو تغيري أو إصالح من وضع غري دميقراطي إىل وضع دميقراطي ،بصرف النظر عن مدى 
ة أو استبدادي-الوضعني؛املتحول واملتحول إليه،ولكنها النقلة اليت ال تبقى معها أية فرصة ألية صيغة غري دميقراطية
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،أما التحول الدميقراطي دون حتديد وجهته، فال يستلزم أن يكون سياسيا،وهنا جيوز لنظام -..ديكتاتورية
  .استبدادي أن يدعي إحداثه حتوال دميقراطيا، رغم انه قد يكون جامثا يف احلكم والسلطة

لكن اقتصرت بعضها على  إن التحول الدميقراطي بات واقعاً، ووجلت أوىل مراحله كثري من الدول العربية، -
السياسية، اليت حددت مالحمها النخب احلاكمة، ووصلت األنظمة املدنية يف العديد من هذه  ةاملظاهر الليربالي

الدول إىل نوع من التعددية احلزبية، ومارست اآللية االنتخابية، لكن وكما أشرنا إليه إن العملية الدميقراطية 
تجميلي، بل ال بد أن تعكس مشاركة أكرب القطاعات من القوى االجتماعية تتجاوز هذا السلوك اإلجرائي ال

  .واتساع جملال األهداف حبيث تتجاوز الرغبة يف جمرد احلفاظ على املصاحل إىل مزيد من احلرص على التحول
ول فيه يكون عن طريق انقالب عسكري؛ يتح نالتحول الدميقراطي قد يأيت عرب آلية غري دميقراطية أحيانا، كأ -

عن  و، أ..الدميقراطية األخرى يف النيابية واألغلبية و ااحلكم إىل حكم مدين يرتضي التعددية السياسية، ومقتضياهت
  .معه الشعب وعرب فترة انتقالية ومرحلية حنو املزيد من الدميقراطية لطريق ثورة شعبية ضد نظام تسلطي، يتحو

ية والثقافية دوراً معيقا  لعملية التحول الدميقراطي، من خالل قد تلعب املتغريات االقتصادية واالجتماع  -
السماح  بعودة  األنظمة العربية إىل الصورة التسلطية، وخاصة وأن املرحلة االنتقالية ترتبط يف غالب األحيان 

ألساسي يف بأزمات اقتصادية واجتماعية، ومبظاهر لعدم االستقرار واملقاومة العنيفة، وهنا يكون للدولة الدور ا
  .عملية ترشيد التحول واحلفاظ على مقوماته وتوفري ضماناته

إن الوقوف على إشكالية ومشاكل التحول الدميقراطي يف الدول العربية أوضحت لنا صعوبة التوصل إىل  - 
فية القائمة إستراتيجية عاملية للتحول الدميقراطي، وهذا نتيجة التباينات يف الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقا

بني خمتلف التجارب، وخاصة أن هذه األوضاع هي مبثابة البنية التحتية للمرحلة االنتقالية، وأن هوية هذه 
املرحلة تطبعها إىل حد ما التغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتتحدد برؤى الفاعلني السياسيني وتتبلور 

بة السياسية احلاكمة من جهة، و الطبقة السياسية املهيكلة للسلطة وفق عملية التفاعل أو الصراع ما بني النخ
  .السياسية والفئات االجتماعية من جهة أخرى

تثري عملية التحول حنو الدميقراطية بالنسبة للوطن العريب، مشكلة تتعلق بالتقليد والنقل عن الغري مقابل القدرة  -
د منطلق للتنظري حول مفهوم للتحول الدميقراطي يتفق مع على اإلبداع الذايت، وهذا ما أدى إىل صعوبة وجو

  .خصوصية هذه اجملتمعات، والتعامل معه يف دول الوطن العريب
جيب أن تراعا اختالفات الشعوب وخصوصياهتا،وان حتترم خياراهتا يف مناذج التحول حنو الدميقراطية،اليت  -

كله  وجتاهله و جتاوزه جيرها إىل منط من احلكم  حتقق ذاهتا وحتترم حقوق اإلنسان فيها،الن اختصار ذلك
بعينه،فهو إن كان على املدى القريب قد جيد له صدى لدى بعض الشعوب ،إال انه على املدى الطويل قد خيفت 
صداه ،خاصة حني تكتشف الشعوب اليت تبنته والشعوب اليت مل تستطع التكيف معه ابتداء ،أن فيه مسخا 

وصفة عالجية  -نتيجة لذلك–صاحلها،وتعديا على ما يناسبها ،وانه ال يعدو أن يكون خلصائصها،وتناقضا مع م
 .غري مالئمة 
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ال ميكن أن نعترب الوطن العريب كتلة واحدة ووحدة سياسية متشاهبة يف التكوين السياسي والتطور الفكري   -
نظرا خلصوصية كل و تجانسة،والسياسي وحىت االقتصادي،وال حتكمه أنظمة سياسية واحدة،وال ذات خلفية م

، إمنا فقط يشتركون يف تسمية واحدة وهي الوطن والتاريخ االجتماعي الفريد لكل بلد  ، نظام سياسي عريب
لعدم وجود منط واحد للتحول   ،الدميقراطي العريب عملية التحول  ىصعوبة صياغة تعميمات علالعريب ، مما يعين 

ذالك من الناحية الزمنية،أو مناحية اآلليات واملسالك اليت اعتمدهتا عملية  الدميقراطي يف هذه الدول سواء أكان
إال أنه مع ذلك ميكن صياغة حكم عام  التحول ،أو من ناحية اإلجنازات والنتائج اليت حققتها تلك العملية،

 يعترب ال إال أنه  ، مفاده أن ما نشهده يف العامل العريب يف السنوات األخرية إن كان يعرب عن حراك سياسي ملحوظ
 . احقيقي دميقراطيا حتوال

إنّ خصوصية الوطن العريب ال تنفي حاجتها إىل التحول إىل الدميقراطية أو استعدادها لقبوله، وإمنا تعين أنّ  -
ظروف تطويرها عندنا ختتلف عن ظروف تطورها عند غرينا، إذ أنّ تطبيق الدميقراطية يف عاملنا العريب الذي 

ت الداخلية وترهقه التحديات اخلارجية، وال يتفق ساسته يف احلكم واملعارضة على أولويات يغص باملشكال
املشكالت اليت يعانيها، وال تلتقي أهدافهم أو تتكاتف جهودهم ملواجهة كل هذه املصاعب ودفع عجلة التطور 

ق دميقراطي أكثر اتساقا وتوافقا يف االجتاه الصحيح، فإنّ تطبيق الدميقراطية يف مثل هذه احلالة يتطلب تطوير نس
الطريق العريب إىل الدميقراطية، املؤسس على مشروعية : مع تفكري شعوبنا وعبقريتها، أي ما ميكن أن نطلق عليه

  .التعددية، ومبدأ احلق يف االختالف
باإلمجاع  أصبح التحول الدميقراطي اآلن أكثر الشعارات شعبية يف العامل العريب، فصار املطلب الذي حيظى -

يف كل األقطار العربية، الكل يطرحه كشعار، لكن ال بد أن يتسرب تدرجييا إىل وعي اجلماهري وحيدث فيها 
النقلة النوعية حنو الدميقراطية الفعلية،اليت باتت ضرورة ال مفر منها للحفاظ على التوازن االجتماعي، فليس من 

من دون إشراك الشعب بكل فئاته يف عملية البناء والتنمية حلفزه  املمكن نزع عوامل التفجري يف اجملتمعات العربية
على التضحية، ودفع املعارضة إىل العمل حتت مظلة الشرعية، مما يؤمن االستقرار الضروري للتحول الدميقراطي 

 .واالجتماعية والتنمية االقتصادية
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.حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر يف ظل التحول الدميقراطي:الفصل الثالث  

  
حرية الرأي والتعبري حق أساسي من حقوق اإلنسان ، كما نصت عليه املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسـان ،  

طريقها حديثا إىل الدميقراطية وهذا احلق تضمنه الدساتري والقوانني الداخلية للدولة الدميقراطية أو اليت أخذت 
، وما اجلزائر إال واحدة من هذه الدول  تضمن ممارسته بصورة طبيعية ،كواحدة من مسلمات احلياة السياسية 
واالجتماعية والثقافية للفرد واجملتمع ،ويترسخ احلق يف حرية الرأي والتعبري كأساس للتعـبري عـن التنـوع    

حق الفرد يف التعبري عن رأيه أن يكون صحيحا ، بل على العكس تزداد  واالختالف يف اجملتمع ، وال يشترط
أمهية ممارسة هذا احلق يف كل األحوال، مبا يف ذلك احلاالت اليت يكون فيها الرأي خاطئا وتبدو مزايا وفوائد 

ح اجتماعيـة  توفر هذا احلق جلية يف ميدان املمارسة السياسية ، فاألفراد الذين ينتمون عادة إىل طبقات وشرائ
من  ةخمتلفة ،كما ينتمون إىل ديانات وأصول عرقية وثقافية خمتلفة، جيدون يف حق التعبري عن الرأي وسيلة مهم

  .وسائل إثبات اهلوية واحلوار مع اآلخر، على أساس حر ومتكافئ
ل هذا احلـق،  ويرتبط حق التعبري عن الرأي يف اجلزائر مبنظومة احلقوق واحلريات السياسية اإلنساين،فمن خال

يكون الباب مفتوحا لكشف الفساد ،ومكافحة االحتكار السياسي واالقتصادي ،وتطوير اهلويـة السياسـية   
والثقافية لألفراد ، وجتديد النظام السياسي بصورة تلقائية، من خالل توفري ديناميكيات أو آليات التعبري، ويف 

وجية يكون التعبريعن الرأي هو الطريق إىل التجديد واالبتكار جماالت احلياة العامة والثقافية والعلمية والتكنول
وجتاوز القدمي الراكد املتهالك إىل اجلديد الفعال ،إن هذا احلق هو الطريق إىل حتقيق الذات من خالل احلـوار  
اخلايل من اخلوف ،أو القيود مع النفس ومع اآلخرين ، بغية التفوق يف إقامـة أنظمـة أفضـل يف السياسـة     

  .تزيد من رفاهية األفراد يف اجملتمع...قتصاد والعلم والثقافة والتنظيم واإلدارة واالتصالواال
حلرية التعبري عن الرأي كإجراء  1989أما التحول الدميقراطي الذي شهدته اجلزائر، فقط ارتبط بإقرار دستور 

، وهناية فترة االحتكار  وكانت  من بني اإلجراءات اليت تدل على دخول معترك التعددية السياسية واإلعالمية
حرية الصحافة هي الشارة الكربى واألكثر ظهورا بني الشارات األخرى ، اليت محلتها معها املرحلة اجلديـدة  
من مراحل النظام السياسي اجلزائري ،للداللة على التغيري العميق الذي حدث يف النظام السياسي  لكن ذلـك  

منحة من النظام ، ألن الكفاح من اجل التعددية السياسـية واإلعالميـة،ومن    ال يعين أن هذا احلق جاء مبثابة
ضمنها حرية الرأي والتعبري بشكل خاص ،هو أحد املطالب الرئيسية اليت ولدت ضغطا على النظام، الـذي  

واة مبادئ العدالة واملسا قوتطبي يكتسب شرعيته من احترامها واحترام احلقوق واحلريات األساسية للمواطنني
  .وحكم القانون 

ومن األمور املهمة اليت جيب لفت األنظار إليها  هي العالقة بني التحول الدميقراطي وحرية الرأي والتعبري، اليت 
تتحقق من خالل بناء حتالفات واسعة النطاق ،يف كل القوى املعينة بالتحول الدميقراطي وكما ذكر من قبـل  
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حفيني فقط ، وإمنا تعين اجملتمع ككل، مبا فيه من أحزاب سياسية ونقابات فإن حرية الرأي والتعبري ال تعين الص
ومنظمات مدنية  وتنظيمات مهنية وغريها ،وإذا استطاعت القوى املمارسة حلرية الرأي والتعبري يف أن تقنـع  

اع عن حرية اجملتمع كله بصحة أفكارها وآرائها ومطالبها ، وأن جتعل قطاعات هذا اجملتمع هي أيضا تتبىن الدف
  .الرأي والتعبري، يف إطار نظام سياسي قائم على أساس دميقراطي

ففي املبحث األول من هذا الفصل سنحاول توصيف التحول الدميقراطي يف اجلزائر، واإلملام باألبعاد    
 جتماعيةواملتغريات املتعددة وباآلليات اليت تساهم يف تدعيم عملية التحول وانتشارها بني خمتلف الفئات اال

القوى السياسية على اختالف مشارهبا الفكرية والسياسية واالقتناعية ، وتقبلها كممارسة واقعية واعتبارها 
مكونا رئيسيا لثقافة سياسية متثل أداة ووسيلة للتنمية الشاملة املنشودة من اجلميع، ومن خالل قراءة سريعة 

ت الثقافية واالجتماعية  واالقتصادية والسياسية العميقة للتاريخ اجلزائري احلديث ، تبدو أمامنا تلك التحوال
فعلى املستوى االقتصادي كان التحول جذريا، فبعد ترك النظام الليربايل املوروث عن االستعمار حقن النظام 
 االشتراكي، قبل العودة من جديد إىل النظام الليربايل املبين على اقتصاد السوق، وبالطبع كان النظام السياسي

متناغما مع هذه التحوالت إن مل يكن هو حمركها األول، وكل هذه التحوالت وما ترتب عنها من تغريات 
  . انعكست على رغبات وتطلعات أفراد اجملتمع مما أدى إىل إنتاج أمناط ثقافية حضارية جديدة ومتجددة

باملواثيق الدولية وما نصت علية مـن   اأما املبحث الثاين فقد تناول اإلطار القانوين والتشريعي يف اجلزائر، بدء
تعلق األمر باألمم املتحدة أو اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو العهد الدويل للحقوق  ءحول هذا احلق، سوا

املدنية والسياسية،كما عاجل أيضا  عنصر ثان نفس املسألة من خالل االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية،كاالتفاقيـة  
  .يكية وامليثاق اإلفريقي والعريب،وانتهاء عند  الدساتري اجلزائرية وحرية الرأي والتعبرياألوروبية واألمر

إن احلق يف الرأي والتعبري يشمل حرية التجمع واالحتجاج السلمي ،وكتابة العـرائض ومجـع التوقيعـات    
   ت اختاذ القراراوالتظاهر واالعتصام، واإلضراب عن العمل ،والتطرف والعنف املسلح واملشاركة الشعبية يف

وحرية الصحافة واالتصال  بني األفراد واجلماعات بواسطة وسائل االتصال املختلفة املكتوبـة واملسـموعة   
واملرئية وبالرسم التعبريي ،وهلذا تعترب حرية الصحافة شكال أمسى من أشكال ممارسة حرية الرأي والتعـبري ،  

وهذا ما سيتم تناوله يف هذا مبحث ثالث من هذا الفصل ، أما وذلك النتشارها وتأثريها اجلماهريي الواسع، 
  . التعبري  ياملبحث  الرابع فسيتناول عوائق حرية الرأ
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 .طبيعة النظام السياسي اجلزائري و حرية الرأي والتعبري:  املبحث األول
 
  

يتطلب إملامـا كـامال    إذا أتينا إىل حالة اجلزائر فإننا جند أن حماولة توصيف التحول الدميقراطي فيها  
باألبعاد واملتغريات املتعددة، وباآلليات اليت تساهم يف تدعيم وترسيخ املمارسة الدميقراطية وانتشـارها بـني   
خمتلف الفئات االجتماعية ، والقوى السياسية على اختالف مشارهبا الفكرية والسياسية واالقناعية،وتقبلـها  

ا لثقافة سياسية متثل أداة ووسيلة للتنمية الشاملة املنشودة من اجلميع، كممارسة واقعية واعتبارها مكونا رئيسي
ومن خالل قراءة سريعة للتاريخ اجلزائري احلديث تبدو أمامنـا تلـك التحـوالت الثقافيـة واالجتماعيـة       

يل واالقتصادية والسياسية العميقة، فعلى املستوى االقتصادي كان التحول جذريا، فبعد ترك النظـام الليـربا  
املوروث عن االستعمار وحقن النظام االشتراكي، قبل العودة من جديد إىل النظام الليربايل املبين على اقتصـاد  
السوق، وبالطبع كان النظام السياسي متناغما مع هذه التحوالت إن مل يكن هو حمركها األول، وكل هـذه  

أفراد اجملتمع مما أدى إىل إنتاج أمنـاط  التحوالت وما ترتب عنها من تغريات انعكست على رغبات وتطلعات 
  . ثقافية حضارية جديدة ومتجددة

وعلى العموم فان اجلزائر يف العقد الثاين من الثمانينات عاشت حالة من الغليان السياسي حيث دخل   
النظام منعطفا خطريا،عاش من خالله على وقع عديد من التطورات احملورية اليت لعبت دورا هاما يف تشـكيل  
أطر وآليات النظام السياسي، متثل أمهها يف إقرار التعددية، اليت أفرزت فيضا من املواجهات والصدمات الـيت  
عجز النظام عن استيعاهبا، وقد أسهم افتقار الفاعلني إىل خلفية مشتركة للعبة السياسية إىل تفجري إشـكاليات  

 .عديدة مست هيكل النظام 
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  :ل الدميقراطي يف اجلزائرعوامل التحو: أوال
i.  :العوامل الداخلية للتحول الدميقراطي يف اجلزائر.  
  :العوامل السياسية : 1

تتلخص العوامل السياسية اليت دفعت النظام اجلزائري إىل التحول الـدميقراطي يف جممـوعتني مـن      
  :األزمات اليت أحاطت بالنظام

وهي متثل مسلك النظـام يف خمتلـف   " احلاكمة" وهي جمموعة األزمات اهليكلية :اجملموعة األوىل-
أزمة البناء املؤسسي للسلطة السياسية يف اجلزائر ، وأزمة الصراع داخل أجنحـة  : األزمات وهي 

  .النخبة السياسية 
  1:أزمة البناء املؤسسي للسلطة السياسية يف اجلزائر  -أ

 يكن بعـدم الفاعليـة، وذلـك    جند أن املؤسسات السياسية يف اجلزائر اتسمت بضعف شديد إن مل  
النتشار ظاهرة عدم االستقرار املؤسسي جبانب وجود حالة من االخـتالل بـني مؤسسـات املـدخالت      
ومؤسسات املخرجات، أو مؤسسات املشاركة و مؤسسات التنفيذ، باإلضافة إىل االختالل يبني املؤسسـات  

قاللية ، إذ هي امتداد للسلطة التنفيذية الـيت  السياسية يف الريف واحلضر،كما اتسمت املؤسسات بعدم االست
يأيت على رأسها رئيس الدولة الذي حول احلزب الواحد إىل أداة من أجل تعبئة اجلماهري، لذا فإنه ما إن خيتفي 
الزعيم من السلطة حىت تنهار املؤسسات السياسية ،فاجلزائر استقلت وهي تكاد ختلو من املؤسسـات وبعـد   

ويف عهـد  ) رغم فترة حكمه القصـرية  ( ئيس بن بلة على تركيز مجيع السلطات يف يده االستقالل عمل الر
بومدين ازدادت حدة األزمة املؤسسية حىت استحكمت فعجزت عن استيعاب القوى املوجـودة يف اجملتمـع   

ـ  الل اجلزائري ،الن البيئة السياسية اتسمت بسيطرة املؤسسة العسكرية على مقدرات احلياة السياسية  من خ
سيطرهتا على احلزب الواحد وقيامها بالدور التشريعي ، إىل جانب اجمللس الشعيب الوطين مثلما سيطرت على 

  .وسائل اإلعالم اليت سخرت لنشر إيديولوجية احلزب الواحد 
  : أزمة الصراع داخل أجنحة النخبة السياسية -ب

من داخل جبهة التحرير ، أما بعـد   قبل االستقالل كانت معظم التيارات تشارك يف العمل السياسي  
  :االستقالل مباشرة فقد ظهرت الصراعات متمثلة يف 

   2)صراع الوالية الثانية مع الوالية الرابعة( صراعات يف شكل صدامات بني الواليات  •
 .اخذ الصراع بني الواليات بعدا ثقافيا بصراع الوالية الثالثة مع الواليات األخرى •
لعسكرية املوزعة على واليات اجلزائر ، والذي أخذ شكل الزحف صراع خمتلف األجنحة ا •

 .من اجلزائر  اعلى العاصمة عقب إعالن فرنسا خروجه

                                                            
 . 61، ص )1999أكتوبر  (، 138، العدد  السياسة الدولية،  "اجلزائر منوذجا: التعددية السياسية يف العامل الثالث"عمرو عبد الكرمي سعداوي ،   - 1
2 -  William . H.Lewis,Algeria at 35:the Politique of Violance,the Washington Quarterly, vol , 19‐NO.3 summer 1996,p06. 
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تبلور الصراع حول مشروع اجملتمع بني العسكر والساسة ، بعد ان كرس مؤمتر الصومام الفصل بني الـداخل  
جنحة جبهة التحرير يف الداخل واخلـارج،  واخلارج والعسكر والسياسيني ، وبذر بذور الشقاق بني خمتلف أ

) فرحات عباس وحممد بوضـياف  ( ، 1باإلضافة إىل الصراع بني أنصار التعددية السياسية واألخذ بالليربالية
، غري ان قيادة أركان اجلـيش قـد   )ابن بلة وبومدين، قيادة املؤسسة العسكرية ( ومن نادى باحلزب الواحد 

خري وجاءت املرحلة األوىل تكريسا ملنطق اجلهوية الذي أفـرزه الصـراع ،   حسمت الرتاع لصاحل الطرف األ
ويف مرحلة الشاذيل تطور الصراع بني أنصار االنفتاح واملعارضة، رغم إمجاع اجلميع على عدم تسرب السلطة 

هاجم فيه صراحة الـذين   1988سبتمرب  19إىل أن انفجرت عقب خطاب ألقاه الشاذيل يف   2خارج احلزب،
  :ارضون إصالحاته ويف هذه املرة تركزت حماور الصراع حول يع
  .التعددية السياسية يف مواجهة احلزب الواحد *
  . اتساع دور القطاع اخلاص يف مواجهة سيطرة القطاع العام على النشاط االقتصادي*
  .اهلوية اجلزائرية وهل هي عربية إسالمية أم فرانكفونية *

وصراعاهتا ، باعتبار أن ذلك الصراع سواء اخلفي أو املعلن هو احد  ةئريوكي نفهم أزمة النخبة اجلزا  
املفاتيح املهمة لفهم ركائز ذلك التحالف املتوازن بني املؤسسة لعسكرية والنخب املدنية ،اليت قامـت عليـه   

بـدو  ، حيـث ي 3"جبهة التحرير"اجليش واإلدارة واحلزب : ، وهذه الركائز هي  1962الدولة اجلزائرية عام 
النظام السياسي وكأنه جمال حترك قوى متعددة ،كل منها توجه الدولة باجتاه تلك املصاحل وكأن التوازن بـني  

وحىت عام  1962عناصر هذا التحالف هو السائد يف قواعد العملية السياسية ، كقانون حاكم وذلك منذ عام 
هنا كانت صدامات بني ركائز السلطة الذي جاءت أحداث أكتوبر منه نتيجة اختالف التحالف؛ أي أ 1988

خنبـة   1988وحىت عام  1962اجليش ، واإلدارة، واحلزب، ومن مث فقد ظهرت يف هذه الفترة من : اجلزائرية 
جزائرية جديدة  ،وكانت أطراف التحالف خالل هذه الفترة تتسابق إلعادة إنتاج نفسها ، إال أن أيا منها مل 

له اجلديد دون جيل غريه ، فإذا كان التحالف قد بىن شرعيته على دوره يف يكن يقدر على تسليم السلطة جلي
حتقيق االستقالل، فتحت أي شرعية ميكن ان ميرر طرف من أطراف التحالف السلطة إىل جيله الذي أنتجـه  

  .ومن هو اجليل األقوى عدديا واجتماعيا وفكريا وتنظيميا
  :اجملموعة الثانية  -

شرعيتها من الشرعية التارخيية جلبهة التحرير الوطين اليت ارتكـزت علـى   استمدت اجلزائر كدولة   
حزب جبهـة  ( املقاومة ضد احملتل وحتقيق االستقالل ، وترتب على هذه الشرعية تداخل بني الدولة واحلزب 

 ملا يقرب من االندماج، لذا فإن أزمة الشرعية تعـود يف نشـأهتا إىل األيـام األوىل مـن    ) التحرير الوطين 

                                                            
 . 169، ص  1995املؤسسة اجلزائرية للطباعة ، : ،  اجلزائر  جذور الصراع يف اجلزائرأبو جرة سلطاين،   - 1
 .  298، ص  1995مركز دراسات الوحدة العربية، : ت ، بريو دميقراطية من دون دميقراطينيغسان سالمة معد،   -2

3‐ Robert Mortimer ,Islamand Multiparty Politics in Algeria,Middle East Journal, vol 45, 04 autumn1991 p575.   
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،وبعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين ظهر التغري، حيث ظهرت قوى تعرب عـن نفسـها يف   1االستقالل
صورة إضرابات ومظاهرات وجتمعات كانت ألول مرة ليست من تنظيم النظام احلاكم أو إحدى املؤسسات 

م ذلك النظام لإليديولوجية ،ونظرا الستخدا2التابعة له،وعربت هذه القوى عن االستقاللية جتاه النظام الواحدي
االشتراكية  هيمنة احلزب الواحد السيطرة على وسائل اإلعالم ، اإلسراف يف اسـتخدام أدوات القمـع و   
اإلكراه ، توزيع عوائد الريع النفطي ، بل إن قراءة متأنية يف هذه الوسيلة األخرية تبني أن النظـام اجلزائـري   

  3.أن يكسب جل شرعيته عن طريق توزيع عوائد الريع النفطي ، حاول  1965خاصة بعد انقالب بومدين 
ترجع جذور أزمة اهلوية يف اجلزائر إىل مرحلة االحتالل الفرنسي،الذي ساهم يف سحق بعـض  :  أزمة اهلوية*

ة جذور اهلوية، من خالل أزمة اللغة العربية يف الساحة الثقافية أو اللغوية، إذ أن االحتالل اللغوي وسيادة الثقاف
الفرنسية يف التعامالت اليومية لعقود عديدة ويف اإلدارة ويف العمل والكتابة واحلديث أدى إىل تفجر إشكالية 

   4.اهلوية الوطنية اجلزائرية، وجاءت سنوات االستقالل لتكرس أزمة اهلوية يف اجلزائر
ن استيعاب كل القوى املوجودة متثلت أزمة املشاركة يف عجز املؤسسات السياسية ع:  أزمة املشاركة السياسية*

يف اجملتمع ، كما متثلت يف رغبة النخبة احلاكمة يف عدم إشراك هذه القوى يف احلياة السياسية حيث سيطرت 
املؤسسة العسكرية على مقدرات احلياة السياسية ، وكان التصور السائد للمشاركة يف هذا اإلطـار أقـرب   

تعبريا عن أزمة مشـاركة   1988شاركة، لذلك جاءت أحداث أكتوبر منه إىل امل Mobilisatioملفهوم التعبئة 
  .عميقة منذ فترة طويلة 

تشري أغلب الدراسات اخلاصة باجملتمع والدولة يف اجلزائـر إىل أمهيـة الطـابع االنقسـامي     : أزمة التكامل*
النظام اجلزائري مـن   للمجتمع،املتميز بسيطرة بىن تقليدية تعتمد على عالقات القرابة واجلهوية، حيث يعاين

انقسامات لغوية ودينية، وانقسامات طبقية خاصة بعناصر التكوين االجتماعي ،وانقسامات جغرافية خاصـة  
باملتباينات اجليلية والعمرية،ولقد جسدت أزمة التكامل تعدد الوالءات واالنقسامات اليت تشكل هتديدا للكيان 

ضمن عدم التكامل الوطين عناصر ألشـكال عـدم التكامـل    االجتماعي والسياسي ذاته ، حيث غالبا ما يت
  5.األخرى مثل عدم التكامل القيمي والسلوكي 

  : العوامل االقتصادية-2
  :ميكن حصر املؤشرات االقتصادية اليت أدت إىل عملية التحول الدميقراطي يف اجلزائر فيما يلي   

الدولة عاجزة عن التسـيري البريوقراطـي لألنشـطة    لقد أصبحت : فشل التسيري البريوقراطي لالقتصاد الوطين -أ
االقتصادية اليت فرضتها ، فكان أسلوب اإلنتاج الرأمسايل سائدا لكن الفعالية االقتصادية اخلاصة تتناقض متامـا  
                                                            
1‐ Mahmoud Manshipouri , Democratization Liberalization and Human Rights in the Third World  London: lynne rein en 
publishers Inc, 1995,p 578.   
2‐ W‐Z art man, 1 Lite Algérienne sous la Présidence de Chadli ben Jedid, in Maghrab Marchet, no 106 oct .dec.1984,p39.  

 .    186ص ، )1989يناير ( ، 95العدد ، السياسة الدولية، "أبعاد التغيري السياسي واالقتصادي يف اجلزائر "ثناء فؤاد عبد اهللا،  - 3
 .189، ص  )1992افريل (، 64، العدد  السياسة الدولية،  "املكونات والصراعات واملسارات: األزمة السياسية يف اجلزائر "نبيل عبد الفتاح ،  -4
 .  223، ص  1992دة العربية ، مركز دراسات الوح: بريوت  ، ظاهرة العنف السياسي يف النظم العربيةحسني توفيق إبراهيم،  - 5
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مع أسلوب التسيري البريوقراطي الذي فرضته الدولة،فمسريو املؤسسات العمومية االقتصادية حبكم سـلطتهم  
ارد مؤسساهتم وهم متحررون من ميكانيزمات ضغوط السوق ، طاملا أن بقاءهم يف مناصبهم يتصرفون يف مو

مرتبط بالتعيني من فوق ، وبالتايل فان معيار الربح يتم التخلي عنه، كما وصل العجز املـايل للمؤسسـات   
رأمسال يف القطـاع  مليار دينار جزائري ، ومل ينتج عن ذلك إعادة إنتاج موسع لل 250االقتصادية العامة إىل 

العام اإلنتاجي ، وإمنا حصل توسع لقوة العمل ، وتضخم كبري للوظائف املرتبطة باإلدارة يف جهاز اإلنتـاج   
وبدأت تظهر مديونية املؤسسات نتيجة نظام األسعار املمركز ، وعدم فعالية النظام اجلبائي  ألن املؤسسـات  

لسياسي ، فاجلزائر عرفت اقتصاد مسيس وليس سياسة اقتصادية الوطنية كان يغلب عليها الطابع االجتماعي وا
قائمة على اجلدوى والنجاعة ، لذلك كانت املشاريع االقتصادية يف الواقـع خاضـعة لتقلبـات القـرارات     

ويعين هذا أن نسبة كبرية من املوارد توجه إىل جمال غري منـتج    1واألحكام السياسية اليت ال تعرف االستقرار،
أثر بشكل كبري على معدل النمو االقتصادي وبالتايل اجتاهات االستثمار يف اجلزائر، وجنم عن ذلـك  وهذا ما 

تطور تناقضات حادة يف توفري وتوزيع احلاجيات، هنا يف ظل انعدام رقابة اجتماعية حامسة ، كان اهلروب إىل 
  . وء إىل املؤسسات املالية الدوليةاحلل األسهل وهو السوق اخلارجي سواء باالسترياد أو االقتراض،ومنه اللج

عمد النظام إىل ختصيص جزء كبري من عائدات احملروقات لالسـتهالك بشـكل   : تطور الرتعة االستهالكية -ب
مباشر ، وذلك من أجل إحكام سيطرته على اجملتمع، واإلنفاق غري املنتج على منو اجلهاز اإلداري واتسـاعه  

الفردي ومردودية العمل منفصالن عن بعضهما ، كما مسح هذا  لدخوالتوظيف املتضخم ، وأصبح بذلك ال
الوضع بتطور أشكال خمتلفة الختالس األموال العامة ، وانتشـار الرشـوة واحملابـاة ، وتطـورت الرتعـة      
االستهالكية وامليل إىل السلع الكمالية ، وحتول االستهالك إىل رمز للتمايز االجتماعي، واحتقار العمل املنتج 

 ىع البحث عن حل إىل مزيد من تبديد املوارد النفطية أو االستدانة من اخلارج وإىل مزيد من االعتماد علودف
  2.الواردات 
السلبيات السابقة عدم االعتماد على الكفاءات العلمية والعمليـة وبالتـايل    إىلكما ميكن أن نضيف   

  .          االبتعاد عن العمل املخطط واملدبر بإمعان 
من الفين اخلبري إىل ( حيث ربطت عملية التنمية  باالعتماد على الغري  : عتماد السياسة االقتصادية على اخلارجا -ج

وكان من نتائج ذلك انتهاج سياسات فاق طموحها إمكانيات البالد ، ولكـون اجلزائـر   ) الرأمسال واآللة 
دة يف استرياد املعدات واخلربة الفنية رغبـة يف  مرتبطة بالسوق الدولية ماليا وفنيا واقتصاديا أدى ذلك إىل زيا

تسريع عملية اخلروج من التخلف إذ مت شراء أعداد كبرية من املصانع اليت بدأ األجانب يفكرون يف التخلـي  
عنها نتيجة لعمليات التحديث اجلارية هناك ،كما أن شراء هذه املصانع مع عدم كفايـة املـوارد دفـع إىل    

بدأ جذابا لشرائها ،وترتبت على ذلك ديون وفوائد حتولت إىل عبء يثقـل كاهـل    االقتراض امليسر الذي

                                                            
 . 62، ص  )1989أفريل(،   60، العدد  دراسات عربية،  "الريع البترويل والدول الريعية "السعيد عبد األمري ، - 1
 .03،ص 14/05/1989 خ، الصادر بتاري8281العدد يومية جزائرية، ،  جريدة الشعب - 2
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االقتصاد اجلزائري ،رافق هذه التبعية االقتصادية تبعية يف منط املعيشة واالستهالك للدول املتطورة بفعل سياسة 
       1.االنفتاح اجلديدة 

القتصادي على الصعيد العاملي يف أوائل الثمانينات والذي بفعل بوادر الركود ا:  النقص التدرجيي للموارد املالية -د
جنم عنه اخنفاض يف أسعار البترول والغاز واملواد األولية عموما،وتقلبات أسعار صرف الدوالر  وارتفاع قيمة 
الواردات وأسعار الفائدة العاملية األمر الذي ضاعف احلاجة إىل التمويل اخلارجي،وساهم يف زيـادة الـديون   

ارجية وارتفاع عبء خدمتها ،األمر اخلطري هنا هو اللجوء إىل االقتراض لتمويل الطلب املتزايد على املواد اخل
) االستثمار املنتج (االستهالكية ، وهي قروض قصرية األجل لطابعها التجاري ،بدل االقتراض لتمويل التنمية 

التأثري السليب لقرار برنامج مكافحة النـدرة    اليت تكون قروضها متوسطة وطويلة األجل ، وينبغي أن ال ننسى 
   2.الذي استرتف جزءا كبريا من احتياط البالد من العملة الصعبة ...) خاصة املواد الغذائية ، قطع الغيار( 

إن كل التناقضات واملظاهر السابقة زادت يف اتساع اهلوة بني القمة والقاعدة،واسـتفحل اإلمهـال     
حملرومة، واملرتبطة متاما بكل ما تقدمه أجهزة الدولة من خدمات ،وما توفره هلا من وتراكمت مشاكل الفئات ا

الـيت  ) التذمر ، التململ واملطالبـة  ( فرص االستفادة من الثروة الوطنية ، ونتيجة لذلك بدأت ردود األفعال 
هياكل وأجهزة وصلت حد التخريب كرد فعل عنيف على هذه األوضاع الصعبة اليت تسببت فيها الكثري من 

  . 1988الدولة، فكانت أحداث أكتوبر 
  :العوامل االجتماعية -3

متثلت يف اختالل التركيب األساسي هليكل السكان،حيث ارتفاع نسبة الشباب وغلبة البطالة وزيادة   
ـ   ذي من هم يف سن التعليم، مع الزيادة الكبرية يف منو السكان مع أزمة الدولة االقتصادية، مث رفع الـدعم ال

صاحب ذلك كله كـثريا مـن مظـاهر الفسـاد     " يف صورة سلع مدعومة " كانت تقدمه الدولة للشعب 
االجتماعي والثراء ،بطرق غري مشروعة عن طريق استغالل املواقع الوظيفية ، عرب تقدمي الرشاوى والعموالت 

الضـياع  " من العـاطلني "ومة ومع ختلي الدولة عن املوارد املؤممة وفتح اجملال للخصخصة توقعت الفئات احملر
عقب إعالن الدولة رفـع   1988 الكامل وما عادت هناك أية بوادر النفراج املوقف ،فتم االنفجار يف أكتوبر

الدعم عن بعض السلع األساسية، باإلضافة إىل ما سامهت به بعض األطراف املستفيدة مـن تغـيري جممـل    
حتوالت أساسية يف اجملتمع اجلزائري سامهت يف إنضـاج   وميكن أن نربز أربعة3األوضاع يف إشعال املوقف ،

  .عملية التحول الدميقراطي 
  . من جمموع القوة الفاعلة املستخدمة%76يتمثل يف التوسع اهلائل يف استخدام اليد العاملة اليت تشكل: األول
  .اإلدارة واملوظفني  التوسع اهلائل الذي شهدته الطبقة الوسطى، والذي اقترن بتوسع آخر يف مرافق:  الثاين

                                                            
  .56،ص  1996دار العامل الثالث ، : القاهرة  ،ف فرح اهللا لطي: ،تر  الدولة املستوردةبرتراند بادي ،   - 1

2‐ Nacer Hadj,Financements Extérieurs de L'économie Algérienne , Algérie actualité 1305,du18/24/10/1990, p 10.  
 .247،ص1999مركز دراسات الوحدة العربية،:بريوت؛2ط،1988ول الدولة الوطنية واجملتمع املدين يف اجلزائر، حماولة يف قراءة انتفاضة تشرين األوناس املنصف،- 3
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  .حتسن وضع الرأمسال بشكل ملموس ،فازداد حجمه وشكل بنية حبد ذاته :  الثالث
ظهور فئة اجتماعية تتكون من مديري املنشآت العامة، و من كبار مسؤويل اإلدارة االقتصادية الذين :  الرابع

ساع القطاع العام وسياسـة الدولـة يف   تولوا مهام إنشاء وتطوير آلة اإلنتاج العامة ، ولقد ساهم كل من ات
التدخل االقتصادي يف النمو الكمي هلذه اجملموعة  املنحدرة عامة من الطبقات الوسطى حيث نعـت بعـض   

   1.أفرادها بالتكنوقراطية والبعض اآلخر بالبريوقراطية االقتصادية 
جوة التفاوت بني الشرائح والفئات وتنطوي هذه التغريات اليت شهدهتا اجلزائر على نتيجة منطقية يف اتساع ف

االجتماعية املختلفة ،وخصوصا إذا كان هذا التفاوت يفتقد أسسا مشروعة تربره ،يف ظل غياب نسق قيمـي  
حيظى باتفاق نسيب بني القوى االجتماعية، بل إن ذلك التفاوت تعارضه الغالبية من القوى الفاعلة يف اجملتمع ، 

الظلم والالمساواة وعدم تكافؤ الفرص ، وثانيا  لقيام ذلك التفاوت على أسس ملا يرتبط به من شعور ب:أوال 
غري مقبولة ثقافيا وغري مشروعة قانونيا ، األمر الذي يعين عدم إخضاعه لضوابط مهما كـان مصـدرها أو   

  . 2طبيعيا
  :ومن أهم مؤشرات مشكلة التفاوت االجتماعي يف اجلزائر 

  .ي على الفئات االجتماعية التفاوت يف توزيع الدخل القوم -
  .االختالف احلاد يف توزيع الدخل واإلنفاق النقدي يف القطاع العائلي -
  .التفاوت يف امللكية الزراعية  -
البالغ يف مسـتوى إشـباع احلاجـات     رالتباين الشديد يف األوضاع املعيشية للفئات االجتماعية، والقصو -

   3".لصغرية الفئات ا" األساسية للغالبية السكانية 
وهكذا أصبحت ظاهرة التفاوت االجتماعي اليت كانت خالل مراحل سابقة من تطور اجملتمع مرفوضة ،حىت 
على مستوى اخلطاب السياسي املتميز برتعة شعبوية قوية  حقيقة ماثلة يف النظام السياسي والواقع االجتماعي 

  :العوامل اخلارجية للتحول الدميقراطي.
رجية دورا ال يقل أمهية عن البيئة الداخلية من حيث خلق الضغوط والتأثريات علـى النظـام   تلعب البيئة اخلا

،خاصة وأن النظام الدويل اجلديد يسري يف اجتاه فـرض   وتطوراهتاالسياسي ، ودفعه إىل مسايرة كل حتوالهتا 
ي نظام سياسي أو دولة ال ميكن أل)أو ما يعرف بظاهرة العوملة (توجهات واحدة سياسية واقتصادية وثقافية، 

، أصبح أمرا ال مفر منه )خاصة بالنسبة للدول املختلفة (ما التغاضي عنها أو إغفاهلا أو جتاوزها ،فعامل التأثر 
يف ظل التطور التكنولوجي اهلائل، الذي جعل من العامل قرية صغرية حمدودة األطراف ،وليس مبقدور أي دولة 

  . األفكار عرب حدودها الوطنيةاليوم أن تعرقل تدفق املعلومات و

                                                            
 . 81ص ،)1986أكتوبر  (، 92، العدد  املستقبل العريب ، "جتربة اجلزائر ، الديناميكية االقتصادية والتطورات االجتماعية"عبد اللطيف بن اشنهو ،  -1
  . 185، ص 1997دار األمني للطباعة والنشر والتوزيع ، : رة القاه ،سوسيولوجيا األزمة الراهنة يف اجلزائرالعياشي عنصر ،  -2
 .130ص ، 1996مركز دراسات الوحدة العربية،  : بريوت ، املغرب العريب يف مفترق الطرق يف ظل التحوالت العامليةعبد احلميد اإلبراهيمي،  - 3
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  :موجة التحول يف األنظمة الشيوعية واالشتراكية -1
شهدت األوضاع الدولية منذ بداية الثمانينات، تطورات حامسة يف العالقات الدولية، خاصة بفعل           

لظرف الدويل دورا بوادر النظام الدويل اجلديد،وما افرزه من مد عاملي للنموذج الدميقراطي الغريب، لقد لعب ا
هاما يف إقرار التحول الدميقراطي حتت ضغط اقتصادي حمض أحيانـا، ومـن بـاب الدعايـة يف أحيـان      

يت يأخرى،وينحصر هذا الظرف بصفة خاصة فيما أحدثته األفكار واملمارسات اليت أدخلها الـرئيس السـوفي  
مـن  ) الشـفافية  ( والغالسنوست ) لة إعادة اهليك( يف إطار الربيسترويكا " ميخائيل غورباتشوف" السابق 

يت نفسه ويف أوربا الشرقية ،وتطور احلركة الدميقراطية فيها الـيت أطاحـت   يتغيريات جذرية يف االحتاد السوفي
يت وتفككه وبالتـايل اهتـزاز   يباألنظمة الشيوعية ،واحتكار احلزب الشيوعي للسلطة، مث اهنيار االحتاد السوفي

هي اختيار اقتصادي ،أثبتت التجربة أنـه ال ميكـن   " اطية االجتماعية ،هذه األخرية الدعوى القائلة بالدميقر
من حيث املمارسة عن اسـتفحال   ة،فقد أسفرت الدميقراطية االجتماعي1"حتقيقه بإلغاء الدميقراطية السياسية 

اليومية للمـواطن،  البريوقراطية وانتشار االستبداد وتفشي اجلمود الفكري والعجز عن توفري متطلبات احلياة 
على هذا األساس يالحظ وجود اجتاه متزايد حنو منوذج دميقراطي واحد، على الصعيد العاملي يقـوم علـى   

  .األسس اليت يقدمها النموذج الغريب
إن هذه التحوالت جعلت املسألة الدميقراطية يف العامل الثالث تتحرر من حاجزين كبريين كانا حيوالن   

  :على رأس األولويات ) وبإحلاح (  دون طرحها طرحا جديا
يت للتنمية الذي كان يضرب به املثـل يف سـرعة التطـور االقتصـادي     يهو النموذج السوفي:  احلاجز األول

واالجتماعي ، كان يطمح إىل حتقيق تنمية سريعة وشاملة ،بواسطة تعبئة اجلماهري يف إطار احلزب الواحد  إال 
وتفاقم البريوقراطية كان له أثر بالغ يف تقوقع ومجود هـذا النمـوذج  مث   ) املمارسة ( أن غياب الدميقراطية 

تفككه واهنياره ،وبالتايل سقطت الدعاية اليت كانت تستبعد أو تؤجل الدميقراطية السياسـية باسـم حتقيـق    
  2.الدميقراطية االجتماعية والتنمية الشاملة أوال 

ار الشيوعية السوفيتية يف حقبة جديدة متناقضة يف تصوراهتا نستطيع القول بأننا دخلنا يف العامل منذ اهني  
وأهدافها وحوافزها وغاياهتا للحقبة الشمولية السابقة، مت التعارف على تسميتها بالليربالية اجلديدة وكان مـن  

يت، سواء كان ذلك على مسـتوى  ينتائج الدخول يف هذه املرحلة ،إظهار نقائص النموذج االشتراكي السوفي
نية أو يف امليدان االقتصادي والسياسي ، حيث فقد هذا النموذج مشروعيته وأثبت حمدوديته ،إذ مل يعـد  التق

مبا -أحد يفكر يف الدفاع عنه، وأصبح اجلميع يتحدث عن الدميقراطية التعددية ،فخرجت العديد من األنظمة 
  .كل مستويات النظام االجتماعي  من نظام احلزب الواحد إىل نظام التعددية على -فيها النظام اجلزائري 

                                                            
 .12ص  ،)1992مارس (، 157، العدد  املستقبل العريب،  "ن العريبواألوضاع الراهنة يف الوط ةاملسألة الدميقراطي "حممد عابد اجلابري ،  -1
 .155،ص  )1989أكتوبر  (، 98،العدد  السياسية الدولية، "عملية التحول لتعدد األحزاب ":عز الدين شكري، اجلزائر   - 2
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يتعلق بالتحول احلاصل يف العالقات الدولية حيث أن نظام القطبني مل يكن يف صاحل الدول النامية : احلاجز الثاين
إلقرار الدميقراطية واستمرارها ،ألنه قائم على خلق عدم االستقرار يف املناطق التابعة لكل قطب ليسهل حماصرة 

النظام الدويل اجلديد سيدعم دون شك التحول الدميقراطي يف العامل الثالـث مـادام أن    اخلصم وإضعافه،ألن
الواليات املتحدة األمريكية وحلفاؤها الغربيني يسيطرون على زمام األمور يف العامل بعد اختفاء العدو التقليدي 

تقرار يف العامل خاصة يف املناطق ، وهذا يربز من خالل سعيهم إىل احلفاظ على االس) االحتاد السوفييت سابقا ( 
اليت تشكل مصاحلها اإلستراتيجية، هلذا جندها تدعو إىل مزيد من الدميقراطية يف دول العامل الثالث ولو أن هذا 
ال يعين متاما أن الغرب سيكون مناصرا وداعما للدميقراطية احلقيقية خارج حدوده ، مادام أن مصلحته فـوق  

طار أصبحت اجلزائر مضطرة ومدفوعة إىل مواكبة هذه التحوالت العامليـة ،بـالنظر   كل اعتبار ، ويف هذا اإل

يساير ) تغري النموذج السياسي ( الصعبة اليت وصلت إليها ، فكان البد من تفتح سياسياالقتصادية  للوضعية
إليديولوجيـة  التفتح االقتصادي الذي شرع فيه مع بداية الثمانينيات،وتعثر من جهة للمشاكل االقتصادية ول

     1.اليت كانت ضد أي انفتاح) االشتراكية(السائدة آنذاك 
إن هذا التحول يعين بالنسبة للجزائر حماولة االستفادة من كل الظروف اخلارجية للخروج من األزمة   

  .وجتنب مشاكل كثرية هي يف غىن عنها ،مثل املقاطعة االقتصادية الدولية
  :ؤسسات املالية الدولية املديونية اخلارجية وضغوط امل-2

بأنه إضـافة إىل  "مساعد وزير اخلارجية األمريكية للشؤون اإلفريقية  " هريمان كوهني"صرح  1990يف أبريل 
وحقوق اإلنسان فإن التحول الدميقراطي قد أضحى شرطا ثالثا لتلقي املساعدات  يسياسة اإلصالح االقتصاد

ضرورة األخذ بالنموذج الغريب للدميقراطية ويف يونيو من العـام  ونصح كوهني الدول األفريقية ب" األمريكية 
إن املسـاعدات  :" نفس املعىن السابق حينمـا قـال   " دوغالس هريد"نفسه ،أكد وزير اخلارجية الربيطاين 

،ويف 2"الربيطانية سوف متنح للدول اليت تتجه حنو التعددية وحتترم القانون وحقوق اإلنسان ومبادئ السـوق 
ؤ إىل أن املساعدات الفرنسـية يف املسـتقبل   "متريان"أثناء املؤمتر الفرنسي اإلفريقي أشار الرئيس  1990يونيو 

،وكانت املساعدات االقتصادية اخلارجية من أهم العوامـل   ةسوف متنح للدول اليت تتحرك صوب الدميقراطي
ترطت كثري من الدول الدائنـة  اليت شكلت ضغطا على دول العامل الثالث ودفعتها دفعا إىل التحول، حيث اش

على الدول املتلقية لتلك املساعدات أن تتبىن النظم الدميقراطية وترك االعتماد السياسي واالقتصادي للـدول  
يف وضع أكثر عرضة للضغوط  -أغلب دول العامل الثالث   -النامية على ما تقدمه الدول املاحنة، تلك الدول

        3.من اخلارج 

                                                            
 .89،ص ،مرجع سبق ذكرهأمحد طعيبة - 1
 .14، ص )1993يوليو ( 113، العدد السياسة الدولية،" إفريقيا،القضايا والنماذج وآفاق املستقبلظاهرة التحول الدميقراطي يف"عبد الرمحان محدي،حسن   - 2
 .35، صمرجع سبق ذكرهاملوجة الثالثة،صامويل هنتنجون ،   -3
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اس جند أن العديد من الدول النامية ومن بينها اجلزائر، فبعد أن كانت تسعى لتحقيق تنميـة  ا األسذوعلى ه
فعلية، فإهنا منذ منتصف الثمانينات تسعى إىل حل مشكل الديون اخلارجية املتراكمة والتخلص من ضـغوط  

دية، نتيجة تبعية االقتصاد املؤسسات املالية الدولية ،والتكيف مع سياسة املشروطية يف تقدمي املساعدات االقتصا
من أجل متوين اجلهاز اإلنتاجي ومتوين استهالك املواطن ومتوين االستثمارات بالتجهيزات ( اجلزائري للخارج 

جعلتـه  ) من صادرات السلع واخلدمات %98اليت متول كلها من عائدات صادرات احملروقات املقدرة بنسبة 
وهبوط قيمة الدوالر  وهذا  1986اخنفاض أسعار البترول منذ  يتعرض هلزة كبرية كشفت هشاشته مبجرد بدء

وازدادت هذه األزمة   1ما انعكس مباشرة وبوضوح على وترية النمو ،ومن خالهلا على االستقرار االجتماعي

القروض ذات طبيعة جتارية ، وبالتايل قصرية األمد مما جعلها متتص نسبة لكون  مع زيادة حدة مشكلة الديون
           2.من العائدات لتسديدهاكبرية 

إن العجز املايل الذي عرفه االقتصاد الوطين دفع باجلزائر إىل اللجوء إىل صندوق النقد الدويل  والبنك العاملي 

وهـذا يعـين ضـمنيا    ،  لإلنشاء والتعمري لطلب املساعدة املالية ، وأبدت نيتها يف إجراء إصالحات هيكلية
  :القتصادية بتوجهاهتما وقراراهتما ،وبالتايل اخلضوع لشروطهما املسبقة واملتمثلة يف االستعداد لربط السياسة ا

  .إتباع النهج الليربايل يف التسيري االقتصادي  -
  .  فتح اجملال القتصاد السوق من خالل حترير األسعار -
  .ت الثنائية حرية التجارة اخلارجية والصرف وإلغاء القيود الكمية على االسترياد واالتفاقيا -
  .ختفيض العملة احمللية  -
  .تقليص الدور االقتصادي للدولة ،وفتح اجملال أمام االقتصاد اخلاص واملستثمرين األجانب -
  .احلد من عجز ميزانية الدولة ،بإلغاء الدعم على املواد االستهالكية وختفيض اإلنفاق العام  -
  .زيادة قيمة الضرائب والرسوم -
  .ام يف تسديد الديون وفوائدها يف الوقت احملددضرورة االنتظ -
  .تطبيق هذه الشروط بكل صرامة دون التذرع بأي طارئ أو مشكل  -
   3.وقف دعم املؤسسات العاجزة وختفيض النفقات العسكرية  -

يظهر جليا مدى صعوبة جتسيد هذه الشروط وقساوهتا ،حىت أهنا متس سيادة الدولة  كمثال على ذلك االتفاق 
مليون دوالر،  100قيمته ) باقتراح وضغط من فرنسا(مع البنك الدويل  1991أوت  02لذي أبرمته اجلزائر يف ا

مليون دوالر مساعدة من فرنسا،وهذا القرض ذو طبيعة تقنية ،موجهة إىل شركة سـوناطراك   7.7إضافة إىل 
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لشركة نفسها  وأن تضـع  على ا) هامة جدا(،لكن قبل ذلك وكشرط أساسي ينبغي احلصول على معلومات 
            1.رصيدها النقدي لدى أطراف مستقلة مقبولة من طرف البنك الدويل

كل هذه الضغوط االقتصادية املمارسة من طرف املؤسسات املالية الدولية على اجلزائر،دفعت هبا ليس   
،بل فرضت عليها أيضا تغـيري  فقط إىل تغيري هنجها السياسي واالنتقال أو التحول للنظام الدميقراطي التعددي

النهج االقتصادي والدخول يف نظام اقتصاد السوق،وضرورة االستجابة للشروط املفروضة عليهـا،من أجـل   
  .احلصول على مساعدات اقتصادية وقروض مالية من طرف املؤسسات املالية الدولية 

  :التكيف مع القيم اجلديدة للنظام الدويل اجلديد -3
ظام الدويل اجلديد فيما يعرف بظاهرة عوملة مجلة مـن املفـاهيم والقـيم واملفـاهيم             تتميز معامل الن  

حبيث تستخدم كسالح إيديولوجي وأسلوب جديـد ملمارسـة   ) الدميقراطية،حقوق اإلنسان،اقتصاد السوق(
ـ    تخدام التأثري السياسي واالقتصادي على باقي دول العامل خاصة املتخلفة منها،ويتم ذلك عـن طريـق اس

املؤسسات الدولية؛كمجلس األمن واملؤسسات املالية الدولية،وتوظيف قوة اإلعالم،وكل ذلك يف إطار ضمان 
املصاحل اإلستراتيجية للدول الغربية،وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية املتحمس األول لتعديل النظـام  

ار واستخدام سالح الدميقراطيـة وحقـوق   الدويل اجلديد،حيث متكنت إىل حد بعيد من نشر عدم االستقر
اإلنسان كموقف دويل معترف به  وتنص عليه مواثيق األمم املتحدة ،والدفاع عن احلرية االقتصـادية الـيت   
تستند إىل نظام اقتصاد السوق كل ذلك من منطلق أن أنظمة احلكم يف الدول االشتراكية ودول عدم االحنياز 

   2.لركود االقتصادياستبدادية وقمعية،ومتسببة يف ا
أمام هذه التطورات املتسارعة،اليت مل تترك حرية االختيار بني قبوهلا أو رفضها،بل وحـىت الـتفكري     

جمربة على التكيف مع هذه القيم العامليـة  ) بالنظر ألزمتها الداخلية اليت تعقدت (فيها،وجدت اجلزائر نفسها 
لدوليني، ملساعدهتا من جهة على جتاوز ظروفها الداخليـة  ومسايرهتا ،لكسب مصداقية الفاعلني السياسيني ا

  .املتدهورة ، ومن جهة أخرى إلبعاد شبح العزلة الدولية 
وعليه فقد لعبت العوامل اخلارجية دورا فعاال بل ومؤثرا يف صناعة قضية التحـول الـدميقراطي يف     

النظام السياسي املعاصر مـن تطـورات   اجلزائر،حيث تزامنت األحداث املتتالية لعملية التحول مع ما شهده 
سريعة الحت بفعاليتها على مجيع امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية، األمر الذي ترك آثارا عميقة يف 
جمال التفاعالت السياسية الدولية املعاصرة،واليت شكلت بدورها ضغوطا كبرية على صـناع القـرار يف دول   

ديكالية منها ، وكان من الطبيعي أن تتأثر اجلزائر تبعا لعوامل عديـدة بـالظروف   العامل الثالث والسيما الرا
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يتبني مدى تأثرها الواضح بريـاح   1988الدولية احمليطة هبا ، وبتتبع بسيط لتوايل األحداث اليت سبقت أكتوبر 
   1.التغيري الدولية 

  آليات ومظاهر التحول الدميقراطي يف اجلزائر:  ثانيا
  :آليات ومظاهر التحول الدميقراطي وفق النقاط التالية  ستتم دراسة  

  .1988تفسري أحداث أكتوبر *
  . انعكاسات األحداث على النظام السياسي*
 . اإلصالحات السياسية وإقرار التعددية*
  :1988 تفسري أحداث أكتوبر/ أ

رت إىل درجـة  إن األوضاع والظروف الصعبة السابقة ،واملشاكل اليت يتخبط فيهـا اجملتمع،تطـو    
فانتفاضة أكتـوبر مل تكـن    1988زعزعت االستقرار، بل ووصلت حد العنف والعنف املضاد خالل أكتوبر 

كان من أبرزها احلركة  1987و  1979حدثا مستقال وال مباشرا، بل سبقتها مجلة من االنتفاضات بني سنيت 
ملركزية باجلزائر العاصمة ،وانتفاضة قسـنطينة  املسلمة اليت قادها الشيخ بويعلي، والتجمع اإلسالمي باجلامعة ا

،لكن هذه االنتفاضات كانت كالثورات اليت سبقت ثورة التحرير،تتميز باحملدوديـة يف الزمـان   1986سنة 
الشعب ويف وعي  رواملكان وعدد املشاركني فيها،فكان مصريها الفشل الظاهري،ولكنها شكلت يف ال شعو

اليت كان صداها قويا نتيجة تراكمات على مجيـع   ،1988ىل انتفاضة أكتوبر اجلماهري ترسبات ثورية قادهتا إ
     2.األصعدة 
املنفصلون عن الدراسة  البطالون (، مبظاهرات الشباب  1988أكتوبر  04بدأت األحداث مساء يوم   

شغب مسـت   ،يف األحياء الشعبية بالعاصمة، انتهت بأعمال3)العزاب ،وعموما املنتمون إىل الطبقات الشعبية
كل ما يرمز للندرة والفساد،وكل ما يرمز للدولة واحلزب ،فحىت الشعارات اليت كانت مرفوعة مل تستهدف 

املسؤولني،يف النظام مثل التنديد حبفل زواج الترف الذي  تسياسات كانت منتهجة، وإمنا استهدفت سلوكيا
واب اجمللس الشعيب الوطين  والقضايا الـيت  املمنوحة لن" كروما"أقيم ألحد أبناء الشريف مساعدية،وسيارات 

 طازدادت حدة املظاهرات ،بـاخنرا  1988أكتوبر  05،وابتداء من يوم 4تورط فيها أشخاص من عائلة الرئيس
كبار السن فيها وتوجيههم للمتظاهرين ، وتشجيع سكان العاصمة على االلتحاق باملتظاهرين ، فاملشاركة يف 

ميذ املدارس كما ذهبت إليه بعض الكتابات القريبة من األوساط الرمسية، بـل  اإلضرابات مل تقتصر على تال
شرائح أخرى من اجملتمع مبختلف األطياف واألعمار،حيث احتلوا ) أطفال املدارس ( كانت إىل جانب هؤالء 
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شوارع املدينة ،وقاموا بعمليات السلب والنهب والتخريب الواسعة، واليت مسـت باخلصـوص املمتلكـات    
  .1عامة،ومقرات حزب جبهة التحريرال

نزل اجليش  1965وبالنسبة لليوم األول لوحظ االختفاء الكلي لقوات األمن،وألول مرة يف تاريخ اجلزائر ومنذ 
كما صـاحب    2إىل العاصمة ، وذلك بقرار من رئيس اجلمهورية،وقرر النظام الرد بعنف عن هذه املظاهرات

خ اجلزائر احلديثة عن حالة احلصار وفرض حظر التجول  وأوكلت مهمة األحداث اإلعالن ألول مرة يف تاري
أكتوبر توسعت رقعة األحداث لتشمل أغلب املدن اجلزائرية ، كما لوحظ  07إعادة اهلدوء رمسيا للجيش،ويف 

 حماولة جناح من اإلسالميني احتواء األحداث وتوجيهها ، وفيما خيص حصيلة األحداث اليت استمرت حـىت 
جـريح   154قتيل ،  159،بقيت دون حتديد ،حبيث أن األرقام الرمسية كانت تتحدث عن  1988وبر أكت 10

     3. 600و  500،بينما كشفت الصحافة استنادا إىل مصادر طبية على تراوح القتلى بني 
أكتوبر خطابا للشعب تأسف فيه عما حدث ،وما نتج من خسـائر،   10ألقى الرئيس الشاذيل بن جديد يوم 

مليار دينار جزائري خسائر مادية ، وندد باحتكار السـلطة ،   1.61جرحيا و  1442قتيال و  198ددت يف حت
وقامت الشرطة مع بدايـة اهلـدوء    4.ووعد بإجراء إصالحات سياسية كبرية تعرض للشعب لالستفتاء فيها

  .قدمتهم للمحاكمة وعودة األمور إىل حالتها الطبيعية  مبتابعة الذين شاركوا يف العنف والتخريب و
تعددت األطروحات حول أسباب وقوع هذه األحداث ، باختالف تصور وحتليل كل شخص وخلفياتـه ،  

  :وخاصة موقعه من النظام ،لكن على العموم ميكن حصرها يف 
  :األحداث رد فعل عفويي:  االجتاه األول

ماهري نظرا للظـروف االقتصـادية   يرى هذا االجتاه بأن هذه األحداث رد فعل عفوي ، كان منتظرا من اجل
أن سبب هذه األحداث هـو  "  بن بلة"واالجتماعية والسياسية الصعبة وما ترتب عنها،يرى الرئيس األسبق 

وجود أزمة اجتماعية واقتصادية  كظاهرة ندرة املواد األساسية ، أزمة السكن ، تدهور املنظومة الصـحية ،  
،وهناك الكثري من الكتابات الصحفية واألكادمييـة  وآراء  5بابضعف التعليم وظاهرة التهميش ، خاصة الش

بعض السياسيني رأت بأن هذه األحداث عفوية تعرب عن سخط شعيب عام،من جراء سياسات النظام وعجزه 
عن مواجهة األزمة ،فكانت هذه االنتفاضة للتعبري عن وعي مجاعي للشعب اجلزائري  باعتبار أن الطبقـات  

تمع، هي اليت مستها بالدرجة األوىل األوضاع املتدهورة للحيـاة االجتماعيـة واالقتصـادية    احملرومة يف اجمل
والسياسية، فهي اليت كانت أكثر إحساسا بوضعيتها، وضرورة التعبري ، أما بالنسـبة لتشـخيص الفئـات    
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ختصـار كـل   االجتماعية اليت قامت بالفعل الواعي فهم املفصولون عن الدراسة أو العاطلون عن العمل، با
   1.الشباب املنتمني للطبقات الشعبية 

وخنلص إىل أن البيئة االجتماعية واالقتصادية اليت عاشتها اجلزائر دفعت بـالبعض إىل الـتحمس لطـرح أن    
األحداث تعرب عن انفجار عفوي تلقائي أملته ظروف األزمة ، إال أن هذا التحليـل يركـز علـى اخللفيـة     

حداث من جهة،كما أنه يعرب عن حتليل للفئات املشاركة يف هذه األحداث ودوافع االجتماعية واالقتصادية لأل
سخطها على النظام ، وال يأخذ بعني االعتبار األطراف احملركة هلذه األحداث، أو خلفياهتا السياسية، وعليـه  

حـداث هـي   ورغم الكيفية اليت جرت هبا األحداث يف الشارع ،وعمليات التخريب اليت متت تبني لنا أن األ
  انفجار شعيب عفوي ، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا  هل هي كذلك ؟

  :األحداث من صنع اجلناح اإلصالحي: االجتاه الثاين

ذهبت بعض التفسريات إىل أن أحداث أكتوبر من صنع النظام نفسه ، أي من صنع التيار اإلصالحي بقيـادة  
جلناح احملافظ عليه وعلى اإلصالحات اليت كان يرغـب  ، وهذا بعد أن اشتدت معارضة ا" بن جديد"الرئيس 

يف جتسيدها ، ولعل املالحظات املذكورة حول سري األحداث تعرب عن ذلك  كما أن شخصيات هلا وزهنا يف 
الـيت نشـرهتا   " واجب وحقـائق "الذي اعترف من جهته يف وثيقة " خالد نزار"السلطة آنذاك ، ومن بينها 
فرغم غياب ...مل تكن حدثا عفويا ، وال حبثا عن العفوية والدميقراطية "األحداث الصحافة الوطنية فإن هذه 

ميكننا التأكيد أن أصل املشكل،مل يكن سوى اضطرابات مفتعلة استعدادا ملؤمتر جبهة التحرير ...حتقيق رمسي 
كبتها أطـراف  الوطين السادس، هبدف خدمة وتغليب كفة تيار معني، مث فلتت املظاهرة من أيدي مدبريها ور

وهـو  " (حممد الشريف مسـاعدية  " ،من جهته السيد 2ومجاعات أخرى،من خمتلف االجتاهات واالنتماءات
اعتربها مؤامرة على احلزب واجليش ، نفذت بأجهزة تابعة للنظام وبتواطؤ مع ) "احملسوب على اجلناح احملافظ

ليسـت سـوى    1988ن أحداث أكتوبر يف نفس االجتاه ليؤكد أ" عمر صدوق"،ويذهب األستاذ  3"اخلارج
جسرا مصطنعا بكل براعة ، لتعرب عليه اإلصالحات  ومؤشر ذلك هو أن املظاهرات وما حلقها من عنف كان 

وأيضا اخلوف من كشـف احلقـائق   ... خمططا هلا مسبقا ، بدليل اتساعها ومشوليتها ووحدة تزامن انطالقها 
وكون أن الفئات العريضة مـن  ... داث، و األهداف املبتغاة منها واإلعالن عن احملركني واملنظمني هلذه األح

اجملتمع كانت تنادي بإصالح أوضاعها املعيشية ، ومل ترفع أبدا مطالب سياسية ، ولكن عجز النظام عن تلبية 
      4...رغبات هؤالء جعله يطرح بديال آخر يتمثل يف اإلصالحات السياسية

  :هلذه األحداث جتعلنا خنرج باالستنتاجات التالية  على العموم فإن مجيع التحليالت 

                                                            
 .41، ص  1992، جامعة اجلزائر ، معهد العلوم السياسية   1992-1988حسني بورادة ، اإلصالحات السياسية يف اجلزائر   -1
  .04، ص  1999دار الشهاب، : اجلزائر ؛ 1،ط مذكراتخالد نزار،   - 2
  .4،5، ص )16/11/1990(،  458، العدد  جملة الوحدة،  "حقيقة حوادث أكتوبر"سعد بوعقبة ،   -3
 .48،49، ص  مرجع سبق ذكرهعمر صدوق،  -4
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إن اجلزائر كانت تعيش مشاكل تراكمات منذ االستقالل ومع مرور الزمن تفاقمت إىل حد تأكدت معـه   -
  . صعوبة التحكم فيها أو معاجلتها

انعـدام  ( سته إن النظام السياسي اجلزائري مبين على القهر والتسلط ، مما جعل القاعدة ترفضه وترفض سيا -
وهذا ما يفسر انعدام الثقة يف احلاكم ، ويف املسؤولني على اختالف مسـتوياهتم بـل ويف النظـام    ) الدعم 

  .السياسي ككل ، معىن ذلك افتقاد النظام للوالء واملساندة
 عـن  ويف ظل غياب الدميقراطية وحرية التعبري ، فإن التظاهر وأعمال العنف تصبح البديل الطبيعي للتعبري -

دون شك بـالتعبري السـلمي    حأزمات اجملتمع ، ألن وجود الدميقراطية مبا حتمله من قيم اجيابية كان سيسم
  .ملضاعفات األزمة 

أمام هذه التطورات اليت هتدد وخبطورة أكرب مستقبل النظام ، كان البد من التكيف مع هذا الوضع اجلديد   
  .لشعب  وتعطي فرصة للنظام الستمرارهوإقرار مجلة من اإلصالحات علها متتص غضب ا

  :انعكاسات األحداث على النظام السياسي/ ب
أدت إىل تغريات عميقة يف احلياة السياسة يف اجلزائر فصحيح أن اإلصـالحات يف   1988إن أحداث أكتوبر 

ب، إال أن احلاكمة خاصة أثناء املؤمتر اخلـامس للحـز   ةاحلقيقة بدأ النقاش حوهلا مبكرا داخل احلزب والنخب
األحداث رسخت الوعي هبشاشة النظام السائد، واحلاجة إىل إصالحات تأخذ بعني االعتبار االنفجار الشعيب 

،فالشباب أصبح بـذلك ال  1962وكذلك التغريات اجليلية باعتبار أن الغالبية العظمى من الشعب مل يولد قبل 
، كما أن هؤالء الشـباب  1حرير من أجل االستقالليتقاسم نفس الذاكرة السياسية مع الذين قاموا مبعركة الت

ـ  وضـرورة   ةيئسوا من انتظار حتول وعود الدولة، اليت فرضت نفسها على اجملتمع باسم الظروف االجتماعي
االستقالل الوطين والتنمية الوطنية ،إىل حقائق يف جمال احلصول على السلع االستهالكية والسكن ومناصـب  

ه مهمش من قبل النظام ،ووجد نفسه يعيش حالة االغتراب السياسي يف ظـل  العمل للشباب الذي أحس أن
، ويف مواجهة هذه األزمة 1988هذه الوضعية اليت تعرب عن طالق بني الدولة واجملتمع، جاءت أحداث أكتوبر 

وخصوصا يف مواجهة هذه األحداث اليت أصبحت هتدد جبدية النخبة احلاكمة،فكان رد فعل السلطة سـريعا  
   2.يقا وعم

كانت هلا انعكاسات كبرية على النظام السياسي ،حبيث مهدت الختفـاء املالمـح    1988إن صدمة أكتوبر 
األساسية لنظام احلزب الواحد، وفتح الطريق لظهور طبقة سياسية جديدة،وميكن رصد ثالثـة أنـواع مـن    

  :التغريات كانت نتيجة األحداث وهي 
  التغري يف تركيبة النخبة السياسية *
  .التغري يف هيكلة النظام السياسي*

                                                            
  .155، ص  مرجع سبق ذكرهعز الدين  شكري ،   - 1
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  .التغري يف البيئة السياسية الداخلية *
   :التغري يف تركيبة النخبة احلاكمة-1

أكتوبر بدأ الـتغري   29كان أول أشكال التغري يتمثل يف اختفاء بعض رجاالت النخبة احلاكمة ،حبيث انه منذ  
الذي أوكلت لـه  " بعبد احلميد مهري"حزب وتعويضه من األمانة العامة لل" حممد الشريف مساعدية"بإزاحة 

مهمة هتدئة غضب املناضلني وإطارات اجلبهة، كما مت االجتاه إىل إحداث تغيري هام يف قمة املؤسسة العسكرية 
الذي عني كمستشـار  " بلهوشات"كقائد هليئة األركان مكان اجلنرال " خالد نزار"،حيث مت تنصيب اجلنرال 

من منصبه كنائب لقائد األركان ، كما " كمال عبد الرحيم" الرئاسة ، واستقال اجلنرال للشؤون العسكرية يف
الذي كان يوصف بأنه معارض لإلصالحات " حممد عطايلية"مت استبدال كل قادة النواحي العسكرية فاجلنرال 

ـ 1،أبعد من الناحية العسكرية األوىل ،ومت تعيينه كمفتش عام للجيش ن أكتـوبر إىل  ،ولقد شهدت الفترة م
ديسمرب تغريات كبرية يف أوساط النخبة ،حبيث مت إبعاد الشخصيات املعارضة لإلصالحات ،أو تقليص دورها 

  .يف النظام السياسي ، ومس ذلك كل من املؤسسة العسكرية ، احلكومة وقيادة احلزب 
غري قيادة األركان وتغري يف قيـادة  فبالنسبة للمؤسسة العسكرية فإنه باإلضافة إىل تغريات أكتوبر واملتمثلة يف ت

ديسمرب مت اإلعالن عن حركة تغيري هرمية يف املؤسسة العسكرية مست العديـد مـن    05النواحي ، فإنه يف 
باإلضافة إىل تأكيـد إبعـاد   " حممد عالق"و" اهلامشي هجرس" اجلنراالت ،فشملت هذه احلركة إبعاد اجلنرال

على رأس األمن العسكري ، كما أحيـل اجلنـرال   " حممد بتشني"رال واستبداله باجلن" لكحل عياط"اجلنرال 
" زيـن العابـدين حشيشـي   "على التقاعد ،وتعيني كل من اجلنرالني " حبيب خليل"و" كمال عبد الرحيم"
  2.كرئيس لدائرة الدفاع برئاسة اجلمهورية " حسني بن معلم "كسفراء و" العريب سي حلسن"و

عضوا  22نوفمرب حكومة جديدة حتت رئاسة قاصدي مرباح   تضم  09ت يف أما بالنسبة للحكومة فقد تشكل
،حتمل العديد من دالالت التغيري من بني أعضائها، يعتربون شخصيات جديدة على  السـاحة السياسـية ،   

 لواملالحظة اهلامة هو غياب شخصيات كانت حاضرة يف كل التشكيالت احلكومية طيلة الثمانينات ،أمثـا 
  ".عبد احلميد اإلبراهيمي"و" عبد العزيز خالف"، "أمحد عبد الغين"و" اإلبراهيميأمحد طالب "

احد األعضاء املؤسسني لرابطـة حقـوق اإلنسـان     " علي بن فليس"ومن أبرز الوجوه يف احلكومة اجلديدة 
خـرج  ،أما بالنسبة للحزب فإن املؤمتر السادس 3كوزير للمالية بعد غياب طويل" أمحد غزايل"وكذلك عودة 

" بشري رويس"، "رشيد بن يلس"بتشكيلة جديدة للجنة املركزية، من أهم مميزاهتا هو اختفاء بعض األمساء مثل 
وحتجيم دور كل من مساعدية و أمحد طالب اإلبراهيمي يف قيادة احلزب ،رغم بقائهما ضمن أعضاء اللجنـة  

                                                            
1‐ A .Lamchichi , L'Algérie en Crise, Paris: ed, L'harmattan press ,1992, p 289.   
2‐ Lavenue, J,J, Algérie, la Démocratie Interdite, Paris: ed , L'harmattan,1993,p 47.   
3‐  A.Charef, Dossier Octobre ,Alger : ed. laphomic,1989, p 193.  
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"  اهلامشي هجرس"تعيني أمناء تنفيذ مثل  كأمني عام للجبهة، و" عبد احلميد مهري"املركزية ،وكذلك انتخاب 
    1" .عبد الرزاق بوحارة"
  :التغري يف هياكل النظام السياسي- 2

إن امللمح الثاين من مالمح التغري يف النظام السياسي اجلزائري، بعد أحداث أكتوبر كان الـتغري يف      
إلصالحات ،اليت وعد هبا الـرئيس يف  هيكلة النظام السياسي ، فمباشرة بعد األحداث ظهر الشق األول من ا

، أعلن عن إجراء استفتاء  1988أكتوبر  10أكتوبر، ففي بيان لرئاسة اجلمهورية مت نشره يوم  10خطابه يوم 
نوفمرب ،حيمل تعديال دستوريا يقضي بنقل جزء من صالحيات رئيس اجلمهورية التنفيذية إىل رئـيس   03يوم 

لربملان ، مع احتفاظ رئيس اجلمهورية بقطاعني حساسني مهـا الـدفاع   احلكومة الذي يكون مسؤوال أمام ا
  :والشؤون اخلارجية ،وكانت نتائج االستفتاء كما يلي 

  .12.611.469: عدد املسجلني  -
  .%83.08أي بنسبة مشاركة تقدر بـ  10.477.846عدد املصوتني  -
  .10.160.127: عدد األصوات املعرب عنها -
            .317.719: اة عدد األصوات امللغ -
  .%92.27أي نسبة تقدر بـ  09.374.801:عدد األصوات بنعم -
  .785.3262: عدد األصوات بال-

واالستنتاج الذي ميكن اخلروج به بالنظر إىل هذا التغري ،هو أن هذه التعديالت مست أحد األركان األساسية 
ام يتميز بواحدية السلطة التنفيذية ممثلـة يف رئـيس   يف نظام احلزب الواحد يف اجلزائر، حيث بعدما كان النظ

اجلمهورية ، ظهرت شبه ثنائية يف السلطة التنفيذية،من جهة ثانية فإن املؤمتر السادس للجبهة، املنعقد يف هناية 
نوفمرب بت يف الشق الثاين من اإلصالحات، املتمثل يف حتويل جبهة التحرير الوطين من حزب جبهـة تضـم   

سيات واالجتاهات السياسية، والفصل بني اجلبهة وأجهزة الدولة والتخلي عن مبدأ وصاية احلزب خمتلف احلسا
على املنظمات اجلماهريية واالحتادات املهنية ،وإلغاء اشتراط عضوية جبهة التحرير كشرط للترشح لالنتخابات 

عبـد  "ذه اإلصالحات، فإنه خرج بتعـيني  يف اجملالس البلدية والوالئية والربملان ، وباإلضافة إىل قرار املؤمتر هب
كرئيس هلا وهذه التغيريات مست بـدورها ركنـا   " بن جديد"كأمني عام للجبهة والرئيس " احلميد مهري

أساسيا آخر من أركان النظام السياسي بصيغته السابقة،ومن جهة ثالثة فإنه بعد انتخاب الرئيس بن جديـد  
الذي مهد لغياب كل األسس اليت كانت تقوم  1989دستور فيفري ، جاء  1988ديسمرب  22لوالية ثالثة يف 

عليها الصيغة السياسية للنظام اجلزائري ، فإذا كانت التغيريات قد حافظت على نظام احلزب الواحـد ،مـع   
االعتراف بانفتاح احلزب على املنظمات اجلماهريية، فإن الدستور اجلديد أدى إىل اختفـاء احلـزب كهيئـة    

                                                            
1‐ A.Charef ,Op.Cit, p 187.  

 .107، ص) 2003-2002(،جامعة اجلزائر ،كلية العلوم السياسية واإلعالم )أطروحة دكتوراه( 1999-1988:آدم قيب، ظاهرة العنف السياسي يف اجلزائر  - 2
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مل يشر إىل احلزب ووظيفته يف النظام السياسـي   1989رس الوظيفية السياسية ، حيث أن دستوردستورية متا
ونص على ضمان احلقوق األساسية للدولة ، بل إن الدستور اجلديد أقر حبق تكوين اجلمعيات ذات الطـابع  

جملـس   السياسي ونص على ضمان احلقوق األساسية لإلنسان ،وأقر مبدأ الفصل بـني السـلطات ،وقيـام   
دستوري،وهذه التغريات فتحت اجملال للتحول الكلي للصيغة السياسية يف اجلزائر، واالنتقال من نظام احلزب 

  .الواحد إىل التعددية السياسية 
  :1التغري يف البيئة السياسية للنظام- 3

رفهـا اجملتمـع   إن تلك التغريات اليت متت داخل النظام ،مل تستطع حجب الضوء عن التحوالت اهلائلة اليت ع
، انكشـفت حقيقتـها   حيـث     1988كانت سائدة قبل أكتوبر  اجلزائري، بعد األحداث االجتماعية اليت

تسارعت عملية انبعاث اجلمعيات ،انطالقا من ظهور جلان مكافحة القمع والتعذيب ،وظهـور اجلمعيـات   
ونية يف البداية ، إال أهنا مل متنع مـن  النسائية، مث ظهور اجلمعيات السياسية رغم أن هذه اجلمعيات مل تكن قان

التحرك والنشاط وأعضاؤها مل يهتموا بأي عائق ،وهذا مثل التغري احلقيقي يف احلياة السياسية يف اجلزائر، بعد 
فالتغري احلاسم الذي عرفته اجلزائر بعد أحداث أكتوبر متثل يف ظهور الفعل االجتماعي  1988أحداث أكتوبر 

  .جديد يف احلياة السياسية  حاملعارضة، وهو ملمواالحتجاجي وظهور 
إىل جانب التغري يف املؤسسات ، تبلورت املعارضة السياسية وظهرت التكوينات االجتماعية املستقلة فمباشرة 

حزب الطليعـة االشـتراكية التيـار    : بعد األحداث، عرفت الساحة السياسية بروز قوى سياسية نشطة مثل
ليسارية املتطرفة، احلركة الرببرية ، وكذلك ظهور نشاط مكثف للمعارضة يف اخلارج اإلسالمي ، التنظيمات ا

،خاصة جبهة القوى االشتراكية واحلركة من أجل الدميقراطية يف اجلزائر ، كما عرفت البيئة االجتماعية للنظام 
املستقلة ،حيث عقبت  السياسي ظهور مظهرين من مظاهر التغري ،أوهلما يتمثل يف بروز التنظيمات االجتماعية

األحداث مباشرة انبعاث حركة استقاللية يف االحتادات املهنية ،مست األطباء ، الصحفيني، الطلبة واجتهـت  
  .         هذه الفئات إىل تشكيل تنظيمات مستقلة عن جبهة التحرير الوطين ووصايتها

  :اإلصالحات السياسية وإقرار التعددية/ ج
 03وذلك عرب اسـتفتاء   ∗التحول يف التجربة اجلزائرية هو إقرار التعددية السياسيةكان أهم مظهر من مظاهر 

، الذي قام بتنظيم السلطة التنفيذية ، وتعيني رئيس الوزراء يكون مسؤوال عن حكومتـه أمـام   1988نوفمرب 
ـ   الحي الربملان، وليس أمام احلزب احلاكم، وكانت تلك اخلطوة ضرورية الستكمال تنفيذ املشـروع اإلص

،الذي أقر التحول الكامل حنو التعدديـة   1989فيفري  23الشامل، أما اخلطوة الكبرية فكانت إعالن دستور 

                                                            
 .109ص ،،مرجع سبق ذكره آدم قيب   -1
ياسية، وحقها يف التعايش والتعبري عن نفسها  واملشاركة يف التأثري يف القرار يشري مفهوم التعددية السياسية إىل مشروعية تعدد القوى  واآلراء الس: التعددية السياسية -∗

ن التعددية هبذا املعىن إطار مقنن السياسي يف جمتمعها ، وهي إقرار واعتراف بوجود التنوع ، وأن هذا التنوع البد وأن يترتب عليه اختالف يف املصاحل واالهتمامات ، وتكو
 . حبيث ال يتحول إىل صراع أو عنف يهدد سالمة وبقاء الدولة  للتعامل مع هذا االختالف،
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السياسية املطلقة، وأجاز حرية تأسيس األحزاب السياسية ملختلف القوى ،كما فصل بني احلـزب والدولـة   
  .قوى السياسية واحلزبية وأهنى الدور السياسي للجيش ، وعلى إثر ذلك الدستور تشكلت خريطة ال

  :1989فيفري  23إقرار دستور  -

،وإن  يتعد التغريات اليت شهدها الدستور اجلزائري مبثابة اإلطار أو اهليكل اخلارجي لعملية التحول الدميقراط
عرفت . كان اإلطار الدستوري غري كاف حبد ذاته لتفسري عملية التحول  إال أنه ضروري لعملية التغيري هاته 

والدستور الثاين عام   1963وألغي يف أكتوبر  1963فرباير دستورين ، األول صدر يف سبتمرب  23جلزائر قبل ا
، وثالثها يف 1980يناير  07وثانيها يف   ويوني 30هذا األخري بعض التعديالت أوهلا يف  ى، ولقد طرأ عل 1976

م حكم جديد قاعدتـه سـيادة الشـعب    فيفري ليعرب عن نظا 23وجاء دستور 1، 1988 نوفمرب 03استفتاء 
ويهدف إىل وضع أسس نظام دميقراطي جديد ،يقوم على إعطاء السيادة للشعب وحده يف ممارستها عن طريق 
انتخاب ممثليه احلقيقيني يف ظل التعددية احلزبية، أو الذين ينوبون عنه يف خمتلف مؤسسات الدولة وهذا النظام 

سابق الذي اعتمد على النظام االشتراكي القائم على احلزب الواحد ، حمتكرا خيتلف بطبيعة احلال عن النظام ال
السلطة وقائد الشعب وموجهه دون مراقب أو منافس، وبذلك يكون الشعب الذي صوت لصاحل الدسـتور  

  .اجلديد قد ختلى عن الدستور السابق 
ن هيمنة احلزب الواحد على النظـام  سنة م 27التعددية احلزبية يف اجلزائر بعد  1989وعليه فقد كرس دستور 

حق إنشاء اجلمعيـات ذات الطـابع   :" منه اليت جاء فيها  40السياسي ، وذلك بالنص املباشر عليها يف املادة 
لسياسي معترف به، وال ميكن التذرع هبذا احلق لضرب احلريات األساسية والوحدة الوطنية والسالمة الترابية ا

، وهكذا فقد كانت هاته املادة مبثابة حمور النقلة النوعية للنظام السياسـي  2"عبواستقالل البالد وسيادة الش
اجلزائري، وحدا فاصال بني عهدين هلذا النظام األول يقوم على مبدأ األحادية احلزبية والثاين يقوم على مبـدأ  

  .التعددية احلزبية 
اإلشارة إىل مظاهر التعدديـة األخـرى و   كما تقرر املواد الواردة يف هذا الدستور ضمنيا هذا احلق وذلك ب

اخل، إضافة إىل التأكيـد علـى   ...منطلقاهتا؛ مثل حرية التعبري والرأي واالختيار والتعددية اإلعالمية والنقابية 
وقد .التنظيم الدميقراطي للدولة واملساواة والعدالة، وغريها من املبادئ اليت تشكل املضمون احلقيقي للتعددية 

اخلاص باجلمعيـات ذات الطـابع    11-89إطارا قانونيا من اجل تنظيم التعددية متثل يف قانون وضع املشرع 
   .05/07/1989السياسي والذي صودق عليه يف 

إن تكريس احلق يف التعددية احلزبية يف اجلزائر متخضت عنه حتوالت ذات أبعاد سياسية وأخـرى قانونيـة،   
ين األحزاب وقيام التعددية احلزبية ،وهو ما يـؤدي حتمـا إىل   تتجلى يف عنصرين ؛ أوهلما إقرار حرية تكو

العنصر الثاين والذي يتمثل يف إمكانية التداول على السلطة ،فتكريس احلق يف التعددية يؤدي إىل إقرار املنافسة 

                                                            
  .         66، ص  مرجع سبق ذكرهعبد الكرمي سعداوي ،   -1
 . 13، ص 1989دستور ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية - 2
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ـ  1996نوفمرب  28ومع التعديل الدستوري الذي عرفته بالدنا يف 1السياسية، ومبدأ التداول على السلطة، د فق
برزت ضرورة إجياد ضوابط جديدة لألحزاب ،يفسر جانبا من األزمة باحنرافها وعـدم تقيـدها بالدسـتور    

من التعديل متثل حماولة تأطري جديدة للجمعيـات ذات   42والقانون الذي حيكم وجودها، وهكذا جند املادة 
:" هذه املادة جند أن نصها يقول الطابع السياسي ،واليت أصبحت على ضوء التعديل أحزابا سياسية، وإذا قرأنا

حق إنشاء األحزاب السياسية معترف به ومضمون وال ميكن التذرع هبذا احلق لضرب احلريـات السياسـية   
والقيم واملكونات األساسية للهوية الوطنية، والوحدة الترابية أمن التراب الوطين وسالمته واستقالل الـبالد،  

  .طي واجلمهوري للدولةوكذا الطابع الدميقرا بوسيادة الشع
ويف ظل احترام أحكام الدستور ال جيوز تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديين أو لغـوي أو عـريف أو   
جنسي أو مهين أو جهوي،ال جيوز لألحزاب السياسية اللجوء للدعاية احلزبية اليت تقوم على العناصر املبينة يف 

ل شكل من أشكال التبعية للمصاحل أو اجلهـات األجنبيـة ،ال   الفقرة السابقة حيظر على األحزاب السياسة ك
،وهتدف هذه "العنف أو اإلكراه مهما كانت طبيعتها أو شكلها لجيوز ألي حزب سياسي أن يلجأ إىل استعما

املادة من خالل استخدامها لعبارة أحزاب سياسية، إىل ترسيخ العالقة بني مؤسسات البالد والنظام الدميقراطي 
، كما هتدف من خالل حتديدها وإدراجها اللتزامات جديدة على األحزاب السياسية إىل محاية النظام التعددي

الدميقراطي ،وإرساء الصرح املؤسسايت ،ودرأ االحنرافات اليت من شأهنا املساس باستقرار الدولة وحتـول دون  
وطنية عن املمارسات احلزبيـة،  متتع املواطنني حبقوقهم وحرياهتم ، وذلك من خالل حجب مكونات اهلوية ال

وقد ترمجت هذه املادة يف شـكل قـانون خـاص     ،19892أي منع استعماهلا بالشكل الذي ساد مع دستور 
، وال حيمل هذا القانون أية اختالفات عارضة ميكن أن تبعد به 1997مارس  06باألحزاب السياسية صدر يف 

ال نكاد نالحظ فرقا يذكر ) 03(، فباستثناء املادة الثالثة يف اجلوهر عن قانون اجلمعيات ذات الطابع السياسي
بني نصوص املواد املتقابلة بني القانونني، فقد تضمنت هذه املادة قائمة حصرية يف الواجبات املبدئية، اليت جيب 

واإلكراه عدم استعمال مكونات اهلوية الوطنية للدعاية احلزبية، نبذ العنف : أن متتثل هلا األحزاب واليت منها 
              3.اخل...كوسائل للتعبري، احترام احلريات الفردية واجلماعية  والتمسك بالدميقراطية وتبين التعددية السياسية 

  .القوى السياسية ونشوء الظاهرة احلزبية : ثالثا
  خريطة القوى السياسية /أ

صر تـداعيات األزمـة يف اجلزائـر دون    القوى السياسية سابقة التشكيل على اخلريطة احلزبية ، وال ميكن ح
التطرق بشكل من التفصيل إىل تشكيل اخلريطة السياسية، وما حتويه من قوى فاعلة، ال لغرض معرفة آليـات  
فصلها وخصائصها الفكرية فقط، بل لنسلط الضوء على حقيقة األزمة عرب قراءة ألهم مطالب تلك القـوى  

                                                            
1‐ Pierre Poctet , Institution Politique Droit Constitutionnel, Paris M: armed colin 6 ed ,2000, p 136.     

  .62، ص )1998(، 02، العدد  جملة إدارة،  "، املتضمن القانون العضوي لألحزاب 09-97نظام اعتماد األحزاب السياسية طبقا لألمر  "إدريس بوكرا،  - 2
 .06، يتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية ، ص 1997املؤرخ يف مارس  09-97، أمر رقم  اجلريدة الرمسية ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية-3
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ل تسكني اخلريطة احلزبية على الرقعة األوسع ، وهي خريطة القوى وأفكارها وتشابك املصاحل بينها، ومن أج
  :السياسية ، اليت ميكن تقسيمها إىل 

  مؤسسة الرئاسة* 
، فهي اجلامعة للقوة السياسية يف النظام ،األمر  1962تعترب مؤسسة الرئاسة حمور النظام السياسي اجلزائري منذ 

من الصواب أن نتحدث يف النظام السياسي اجلزائـري عـن   الذي جعل العديد من الباحثني يرون أنه ليس 
الترابط بني جهاز احلزب والدولة ،ولكن األصح أن نتحدث عن ارتباط هذه األجهـزة جمتمعـة مبؤسسـة    

،وهذا يعود للدور احلقيقي للحزب يف احلياة السياسية يف اجلزائر ، فموقع الرئاسة تكمن أمهيتـه يف   1الرئاسة
تتشكل أساسا من اإلدارة واجليش ،وتسيطر على عملية صنع القرار فالنظام املؤسسي تعايش جمموعات ضغط 

يف اجلزائر كان يقوم على مبدأ الالحزبية ، حيث أن حزب جبهة التحرير الوطين مل ينظر له على أنه حـزب  
لسلطة التنفيذية سياسي باملعىن املتعارف عليه لكلمة حزب ، وارتكز هذا النظام على اإلدارة اليت هتيمن على ا

، وبيئتها االجتماعية أي ؛ بني السلطة و الشعب وبعد يوم واحد من اضطرابات أكتوبر أعلن الـرئيس بـن   
عزمه على القيام بإصالحات جذرية شاملة، مـن بينـها    -مستغال ما يتمتع به من شرعية قانونية  -جديد 

  :عددية السياسية مثل تعديالت دستورية تساهم يف توفري مناخ أفضل للتقدم حنو الت
  .تركيز السلطة التنفيذية يف يد رئيس وزراء يعينه رئيس اجلمهورية -
تركيز السلطة التشريعية يف يد اجمللس، وجعل احلكومة مسؤولة أمامه، وربط التمثيل يف اجمللس باهليئة الناخبة -

  .وليس جببهة التحرير الوطين 
حق -الوطين يف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أو التشريعية مل تعط التعديالت أي دور جلبهة التحرير -

يف ) الذي تنازل عن منصب األمني العام حلزب جبهة التحرير الوطين نتيجة فصل احلزب عن الدولة ( الرئيس 
اللجوء مباشرة يف استفتاء عام حول األمور اهلامة ، وفعال طرحت تلك التعـديالت السـتفتاءين األول يف   

الذي جاءت نتائجه داعمة للرئيس بن جديد، للقيام باإلصالحات السياسـية يف  )  1988نوفمرب  03( مرب نوف
  .1989تركيبة النظام السياسي اجلزائري واآلخر يف فيفري 

                              2.اإلعالن عن قانون األحزاب-
لرئاسة ودفع جبهة التحرير الـوطين  وقد كانت حمصلة هذه اإلصالحات والتعديالت هي زيادة دور ا  

إىل القيام بدور حزيب فقط،إال أن ذلك ال يعين أن مؤسسة الرئاسة قد خرجت ساملة من الصراعات وتنـازع  
تشتتا وتفككا علـى   1992مراكز القوى، حيث شهدت مؤسسة الرئاسة خاصة بعد توقيف املسار االنتخايب 

متت إقالة الـرئيس   1991نقاذ باالنتخابات التشريعية يف ديسمرب صعيد إدارة البالد ، حيث بعد فوز جبهة اإل
الشاذيل بن جديد وحلت اجملالس املنتخبة بل حل الربملان من طرف الرئيس قبل إقالته،ومت إحـداث فـراغ   

                                                            
 . 87،ص1996،جامعة اجلزائر،معهد العلوم السياسية ، السياسية دراسة لتجربة االنتقال من نظام احلزب الواحد إىل نظام التعددية ،حممد ضيف، التحول السياسي يف اجلزائر- 1

 .120، ص  مرجع سبق ذكرهآدم قيب،  2 ‐
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دستوري متعمد ، وحترك اجليش يف مساحة خالية يعيد تشكيل جممل العالقات احلاكمة للتجربة ، ومت كذلك 
رف وبعد اجتماع اجمللس األعلى لألمن واملشاورات اليت قامت بينه وبـني احلكومـة واجمللـس    يف هذا الظ

ـ " الدستوري  صدور بيان جاء فيه  اجمللـس  : "استحالة متابعة العملية االنتخابية ، ومت تشكيل ما يسمى بـ
رحلة انتقالية، أبـرز  الذي أخذ على عاتقه تسيري شؤون البالد ، ومن هنا دخلت اجلزائر يف " األعلى للدولة

مظاهر الفراغ الكبري الذي مس مؤسسة الرئاسة هو إعالن حالة الطوارئ اليت منحـت سـلطات واسـعة    
عبد العزيز "،واستمر هذا التشتت والفراغ إىل غاية وصول الرئيس1للمؤسسة العسكرية يف تسيري شؤون البالد

  . 1999للحكم سنة " بوتفليقة 
   املؤسسة العسكرية*

لنظام السياسي اجلزائري على أساس احتكار النخبة العسكرية للسلطة ، وهـي النخبـة الـيت    قام ا  
استندت على توليفة من الشرعية الدستورية الكلية ،وعمدت إىل بناء أجهزة الدولة الفنية واإلدارية واختـذت  

السـلطة والفاعـل   من جبهة التحرير واجهة إيديولوجية وسياسية ، فاحتلت املرتبة األوىل يف قمة هيكـل  
األساسي يف قواعد تشكيل اللعبة السياسية،ولعل ذلك يعود إىل كون اجليش يف اجلزائر اكتسب هيبته وقوتـه  

لذي ميتد منذ االستقالل من طبيعته كجيش غري حمترف ، وظل على الرغم من اكمؤسسة من تارخيه الطويل 
طار مسعاه يف التبعية السياسية ميثل مركز قوة للنظام كل احملاوالت الستيعاب اليت اتبعها النظام السياسي يف إ

ولشبكات املصاحل السياسية واالقتصادية،واألمر الذي زاد من أثر تلك القوة ارتباطها بشـبكة واسـعة مـن    
الرئيس وأركان احلكم  ،حىت جنح يف صياغة التوازنات بينها  ال بل ( العالقات مع الصفوة االشتراكية للنظام 

ترة األخرية من حكم بن جديد يف أن ميسك املبادرة كاملة ، وأصبح فعال النظام معتمدا على مـا  جنح يف الف
يقوم به اجليش الذي استفاد كثريا من ذلك التداخل بينه وبني مؤسسة الرئاسة ويتفق املتتبعون لشؤون اجلزائر 

هذا احلكم  وطريقة تقنني نفـوذ  على أن اجليش هو الذي حكم الدولة اجلزائرية منذ االستقالل،إال أن صيغة 
   2.املؤسسة العسكرية اختلف من مرحلة إىل أخرى 

وميكن القول أن املعادلة اليت حتكم منطق السلطة يف اجلزائر تلك املعادلة اليت تكونت نتيجة لعوامل تارخييـة ،  
القوى التنفيذية  أما األوىل هي أن النظام السياسي قائم على ازدواجية تارخيية بني القوى اليت متنح الشرعية ، و

فهي اجليش ، وأما الثانية فهي النخب احلاكمة وهي قطاع من اجلهاز البريوقراطي ،واألمر الذي يؤخذ علـى  
املؤسسة العسكرية رغم الدور الذي لعبته يف محاية النظام السياسي، هو افتقار هذه املؤسسة إىل رؤية سياسية 

  .تتجاوز قوة الردع العسكري 
  : خلريطة احلزبيةا/ ب
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إن اختيار تعدد األحزاب كوسيلة لتنشيط وتفعيل احلياة السياسية هو نتيجة لتبين نظام الدميقراطيـة      
ولقد مرت التجربة احلزبيـة يف   1989فيفري  23الليربالية ،الذي مت تنشيطه من قبل اجلزائر من خالل دستور 

سـنة   إىل حدود تاريخ إيقاف املسار االنتخـايب  1989ن سنة اجلزائر مبرحلتني اثنني ،امتدت املرحلة األوىل م
إىل يومنا هذا ،وبني هذا وذاك فراغ حمري،وصراع قاتل من اجل  1996،أما املرحلة الثانية فتمتد من سنة  1992
  .البقاء 

  :املرحلة األوىل*
ر،أو بالتدقيق اجلمعيات ذات الوثيقة اليت تأسست من خالهلا قاعدة التعددية احلزبية يف اجلزائ 1989يعد دستور 

ضبط الشروط املتطلبة إلنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي  1989جويلة  05الطابع السياسي، وتوىل قانون 
  . نمن هذا القانو) 6-5(عليه املادتان  تومما جاء نذكر ما نص

س حبقـوق وحريـات   امتناع كل مجعية ذات طابع سياسي عن املساس باألمن والنظام العام،وكذا املسـا  -
  . اآلخرين

ال ميكن ألي مجعية ذات طابع سياسي أن تقيم نشأهتا على أساس ديين أو لغوي أو عريف أو نسيب أو مهين  -
.  

مجعيات ذات طابع سياسي، أعلنت نشأهتا على ) 10(ورغم وضوح النص وخاصة ممنوعاته  إال انه مت اعتماد 
االعتماد متت يف دائرة مغلقة ،قوامها التسيري الشخصي الـذي   أساس ديين وعقائدي ، وما شك فيه أن عملية

يبني سلبية العالقة اليت مارسها بعض القادة السياسيني مع التجربة الدميقراطية، وعليه ميكن اعتبـار التعدديـة   
دولـة  احلزبية يف تلك الفترة  وكأهنا ظاهرة مصطنعة حلجب الطبيعة العتيقة للسلطة، والطبيعة غري املعاصرة لل

   1.وتأخر اجملتمع
  : لثانيةااملرحلة *

، 1996نـوفمرب   28متت إعادة النظر يف النظام احلزيب من جديد يف هذه املرحلة، بعد املصادقة على دسـتور  
، وبعدها مبجرد صدور القانون اجلديد )42(يف مادته "  األحزاب السياسية " الذي اعتمد هذه املرة  مصطلح 

لوحظ انكماش كبري يف عدد هذه األخرية  خاصة منها تلك اليت مل تكـن   1997اسية املتعلق باألحزاب السي
ورغم هذا يبقى املواطن مندهشا أما سيل األحزاب اجملهرية اليت ال تسـتيقظ إال عـن    متثل سوى مؤسسيها،

  : ،وعلى العموم ميكن تصنيف األحزاب اليت برزت على الساحة إىل نوعني 2اقتراب املواعيد االنتخابية
أحزاب معارضة قدمية موجودة قبل عهدة التعددية ، وكانت تنشط يف حالة السرية مث خرجـت للعمـل    -

السياسي العلين مبوجب اإلصالحات السياسية ،وبالرغم من أن عدد  هذه األحزاب قليل، إال أهنا تعترب من بني 
  :التشكيالت الفاعلة واملؤثرة يف الساحة السياسية ومنها

                                                            
 .16، ص )2003أكتوبر  (، 04، العدد الفكر الربملاين،  "التعددية احلزبية يف اجلزائر "عبد اجمليد جبار ،  - 1
 .17، ص  املرجع نفسه  -2



189 
 

  :وى االشتراكيةجبهة الق -1
عنـدما انفجـر    1963الوجوه التارخيية للثورة منذ  دأح" آيت امحد"الذي يعترب أقدم حزب معارض أنشأه  

  .الرئيس األول للجزائر املستقلة " بن بلة"اخلالف بينه وبني 
  
  :احلركة الدميقراطية للتجديد اجلزائري -2

قادة الثورة املشهورين،الذين دخلوا يف نزاع مـع   وهو حزب قدمي كذلك،يعود إنشاؤه إىل كرمي بلقاسم،احد
  .السلطة،مباشرة بعد االستقالل،وفضل االنسحاب والعيش يف املنفي

  : حزب الطليعة االشتراكية -3

وقد مجع بني مناصرين من احلزب الشيوعي وبعض اليساريني من جبهة ) امتداد للحزب الشيوعي اجلزائري( 
  .1965جوان  19عقب االنقالب العسكري الذي قام به بومدين يف  1966التحرير الوطين ، وأنشئ سنة 

  :  احلزب االشتراكي للعمال-4
، من األحزاب الصغرية النشطة يف أوساط العمال وطلبة اجلامعات ،لكنه حمدود التـأثري ،  يذو توجه تروتسك

  .        1االشتراكي للعمال بحزب العمال واحلز:انقسم فيما بعد إىل حزبني مها
من األحزاب فيشمل تلك اليت ظهرت بعد إعالن التعددية ، أي أهنا حديثة العهد  وميكن  الصنف الثاينأما  *-

  :تصنيفها يف ثالثة جمموعات كربى ،أو عائالت سياسية على حد تعبري وسائل اإلعالم يف اجلزائر وهي 
   : أحزاب التيار الوطين -

خطاباهتا وتصرحيات زعمائها على الطابع الدميقراطي وتدعو إىل تضم األحزاب اليت تنص يف براجمها وتردد يف 
احترام مبادئ الدميقراطية وجتسيدها عمليا ، وتشتمل باخلصوص حزب جبهة التحرير الوطين ،الذي عـرف  

الذي أنشأته عناصر منسحبة ( ، مث حزب التجمع الوطين الدميقراطي 1988هزات عديدة منذ أحداث أكتوبر 
ر الوطين ، واملنظمات الشعبية التابعة له ، ليوفر أرضية سياسية للرئيس زروال مرشح النظـام  من جبهة التحري

، كما جند يف هذه اجملموعة عددا كبريا من األحزاب  اليت تدور يف فلك هـذين احلـزبني   ) 1995لرئاسيات 
  2.الكبريين 

  : أحزاب التيار اإلسالمي -
السياسية ، وهذا راجع أساسا إىل انكمـاش التعـبري واحلريـات     برز التيار اإلسالمي بقوة واكتسح الساحة

الدميقراطية ، فوجد نفسه كمجال وحيد حر نسبيا ، ومسلح مبشروعية يراها مقدسة، تشكل عمقا استراتيجيا 
  .وقاعدة استناد قوية، ساعدت على ظهوره كفاعل اجتماعي وكخطاب جديد

                                                            
 80ص ، مرجع سبق ذكره، العياشي عنصر ، التحول الدميقراطي يف اجلزائر 1 -

 .80ص  ، املرجع نفسه  - 2



190 
 

ث طروحاهتا وطريقة عملها وتعاملها مع السلطة ميكن إن األحزاب السياسية اإلسالمية نفسها من حي  
  :1تقسيمها إىل اجتاهني

توجـه  (،  1992منـذ   -احملظورة–اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ  همجاهريي متشددة ، كانت متثل: االجتاه األول -
ضـد  يرى بضرورة التغيري اجلذري الشامل ، وبأقصى سرعة ممكنة، يعتمد على اخلطابات احلماسـية  ) سلفي

السلطة احلاكمة ، وتتميز عالقة هذا االجتاه بالسلطة بالتوتر واالهتامات املتبادلة ،إىل أن بلغت حـد العنـف   
  .والعنف املضاد بعد إلغاء املسار االنتخايب

حركة  ∗حركة النهضة اإلسالمية ∗)محاس ( عقالين معتدل يتمثل يف حركة اجملتمع اإلسالمي : االجتاه الثاين -
وطين املنشقة عن حركة النهضة ، ينادي هذا االجتاه بالتغيري التدرجيي ، مع تكييف اإلسـالم مـع   اإلصالح ال

احلداثة والعصرنة والتعددية ، وبالتايل مراعاة الواقع الداخلي واحمليط اخلارجي ، عند الشروع يف تأسيس نظام 
  . حكم إسالمي

   : أحزاب التيار العلماين-
الدين عن الدولة يف اجملال السياسي ،وأهم أحزاب هذا التيار جبهـة القـوى    تدعوا هذه األحزاب إىل فصل 

االشتراكية، التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية، حزب التجديد اجلزائري  التحالف الـوطين اجلمهـوري   
  ).حركة التحدي سابقا( حزب العمال، احلركة االجتماعية الدميقراطية

  
  
  
  

                                                            
  .139، ص  مرجع سبق ذكرهة ، يبأمحد طع - 1
 .وهي ممثل التيار االخواين العاملي) محس ( وأصبحت حركة جممع السلم  1997تغريت تسميتها سنة  ∗
 )ذات توجه  إخواين وطين وحملي( وأصبحت حركة النهضة  1997تغريت تسميتها سنة  ∗
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  شريعي والقانوين حلرية الرأي والتعبري يف اجلزائراإلطار الت: املبحث الثاين
  :حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية: أوال

إن حرية الرأي والتعبري تعد من األعمدة األساسية للدميقراطية،وهي إحدى مظاهرها األكثر بروزا،لذلك يتعني 
تشريعات تكتسي أمهية كبرية على املستوى إقرارها يف املواثيق واالتفاقيات الدولية، الن هذه املواثيق وال

الدويل،ففي الدول اليت حتترم فيها املؤسسات ويتمتع فيها بضمانات دستورية حقيقية فإن هذه النصوص جتد 
هلا صدى حقيقيا يف الواقع املعيش،أما يف الدول األخرى فإن هذه النصوص ال تكتسب إال طابعا سياسيا 

  1.رمزيا
والتعبري من احلريات اهلامة،واليت جيب أن تراعى يف كل دولة حتترم حقوق اإلنسان،فقد  وملا كانت حرية الرأي

عناية بالغة يف ميثاقها ،مرورا باإلعالن العاملي حلقوق  1945أولتها منظمة األمم املتحدة منذ نشأهتا سنة
 .*اإلنسان،والعهدين الدوليني املكملني واإلعالنات الدولية

 :املتحدة ميثاق منظمة األمم/أ 

، وقد *كان من نتيجة خوض حربني عامليتني متواليتني األثر األكرب يف الدعوة إىل وضع ميثاق منظمة املتحدة
حنن شعوب األمم املتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت :"نصت ديباجته على أنه 

رتني أحزانا يعجز عنها الوصف،وأن نؤكد من جديد احلرب،اليت من خالل جيل واحد جلبت على اإلنسانية م
إمياننا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره،ومبا للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها من 
حقوق متساوية، وأن نبني األحوال اليت ميكن يف ظلها حتقيق العدالة،واحترام االلتزامات الناشئة عن 

املصادر القانون الدويل،وأن ندفع بالرقي االجتماعي قدما،وأن نرفع مستوى احلياة يف املعاهدات،وغريها من 
 .2"جو احلرية األفسح

يف مبادئه ومقاصده _ الذي يعترب مبثابة الوثيقة األوىل يف جمال القانون الدويل_ويتضمن ميثاق املم املتحدة 
يف غاية األمهية، واحترامها يعترب إلزاما دوليا  ضرورة محاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية،ويعتربها أمرا

حتترمه كل دولة يف نطاقها، سواء بالنسبة ملواطنيها أو غريهم من األجانب املقيمني فيها،ومسؤولية اجملتمع 
   3.الدويل  يف التدخل حلماية تلك احلقوق

وسائل اإلعالم وتدفق  ةبري، وحريعلى احترام حرية الرأي والتع) ميثاق األمم املتحدة(ومن مث فقد نص امليثاق
  .املعلومات واحلصول عليها

  :اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان/ ب
                                                            

  .15فيان بن محيدة،مرجع سبق ذكره،صـ س 1
إعالن .،اخلاص باستقالل وتعدد وسائل اإلعالم"بصنعاء" 1966إعالن األمم املتحدة اليونسكو الصادر عام :من اإلعالنات الدولية اليت أكدت على حرية الرأي والتعبري* 
  .1994لعام "سنتياغو"،إعالن 1992لعام " أملاتا"،وإعالن1991اخلاص بالصحافة املستقلة،الصادر سنة " ويندهوك"
  . 1945أكتوبر  24،يف ختام مؤمتر األمم املتحدة اخلاص بنظام اهليئة الدولية،وأصبح نافذا يف 1945يونيو  26صدر ميثاق األمم املتحدة مبدينة سان فرانسيسكو،يف  -*
  .10،ص)د،س،ن(هضة العربية،دار الن:،القاهرةالقانون الدويل ومحاية احلريات الشخصيةحسام امحد هنداوي، - 2
 .05،صمرجع سبق ذكرهعمر حممد الشافعي عبد الرؤوف، ـ 3
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) 19(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،وتنص املادة 1948أقرت األمم املتحدة يف العاشر من ديسمرب   
ون تدخل،واستقاء لكل شخص حرية الرأي والتعبري،ويشمل هذا احلق،حرية اعتناق اآلراء د:"منه على أن

،ونظرا ألمهية هذه املادة 1"األنباء واألفكار وتلقيها،وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالقيود اجلغرافية
ومركزيتها يف مواد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،فقد مت تأسيس مركز دويل خاص للدفاع عن حرية الرأي 

ومقره يف لندن  (Article 19)ويطلق عليه)  19املادة (املركز بـ  ،ويسمى)املركز الدويل ضد الرقابة(والتعبري 
  . 2بريطانيا

  :من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على العديد من احلقوق املتعلقة بتلك احلرية وهي) 19(وحتتوي املادة
  .حرية تكوين آراء شخصية دون مضايقة من الغري -1
  .كار من مصادرها الشخصيةحق كل شخص يف احلصول على األخبار واألف-2
  .حق كل شخص يف أن يكون له مصادر خاصة للمعلومات-3
  .حق كل شخص يف نقل األخبار واألفكار اليت استقاها إىل أشخاص آخرين-4
حق كل شخص يف نقل األخبار واألفكار بأي طريقة تناسبه سواء بالقول أو بالكتابة أو بوسائل االتصال -5

  .ريهاحلديثة مثل اإلنترنت وغ
حق كل إنسان يف تناول املعلومات واستعراضها سواء بشكل تعبريي مثل حتقيق صحفي أو كاريكاتري أو -6

  .يف قالب متثيلي مثل مسرحية أو فيلم،أو يف قالب شعري على هيئة شعرية
قرية العامل (حق كل إنسان يف نقل األفكار واألخبار بني مجيع دول العامل دون حدود جغرافية بني الدول -7

  ).كونية واحدة
ومن مث جند اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يؤكد عل حق كل شخص بالتمتع حبرية الرأي والتعبري             

والتفكري والتعليم وممارسة الشعائر الدينية،ويشمل هذا احلق أيضا حرية اعتناق اآلراء دون مضايقة أو تدخل 
ن مصادرها الشرعية وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين يف كافة وسائل من أحد،واحلصول على األنباء واألفكار م

من اإلعالن على أن لكل شخص احلق  4من الفقرة  )23(اإلعالم دون اعتبار للحدود بني الدول،وتنص املادة 
  .3يف أن ينشئ وينضم إىل نقابات محاية ملصلحته

  :العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية/جـ 
) 2200(،مبوجب القرار رقم  1966أقرت األمم العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عام            
دولة ،وقد نصت )  127(، وقد بلغ عدد الدول اليت وافقت على هذا العهد يف ذلك العام) 12.د(ألف
،أما "بسبب آرائهأن أي شخص، ال ميكن أن يكون عرضة للضغوطات :"يف فقرهتا األوىل على) 19(املادة

                                                            
 .66،ص2003دار جمدالوي للنشر والتوزيع،:،األردنحرية التعبري الصحفي،يف ظل األنظمة  السياسية العربيةعبد احلليم موسى يعقوب، - 1
 .171،ص1994كز دراسات الوحدة العربية،مر:؛بريوت1،طمدخل إىل وعي حقوقي،حقوق اإلنسان أمري موسى، - 2
  .24حسام أمحد هنداوي ،مرجع سبق ذكره،ص - 3
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لكل شخص احلق يف التعبري،وأن هذا احلق يشمل حرية البحث والتلقي ونشر :"الفقرة الثانية فهي تقر بأن
املعلومات،واألفكار مهما كان نوعها،بدون اعتبار للحدود،أو األشكال الفنية،أو غريها من الوسائل اليت 

     1".)خيتارها
فس العهد كل دعاية من أجل احلرب،أو الدعوة للكراهية من ن) 20(كما حظرت املادة           

كذلك على احلق يف التجمع السلمي املعترف به ) 21(والعنصرية،أو التحريض على التمييز،كما أكدت املادة
وعدم وضع قيود على ممارسة هذا احلق،إال ما كان من شأنه اإلضرار باألمن والسالمة العامة،والنظام العام 

على احلق يف حرية ) 22(العامة واألخالق ومحاية حقوق اآلخرين وحرياهتم،كما أكدت املادةومحاية الصحة 
  2.املشاركة مع اآلخرين ويف تشكيل النقابات واالنضمام إليها

ويف كل األحوال فإن تناول القواعد اليت حتدد نطاق حرية الرأي والتعبري،وتلك اليت تضع قيودا معينة          
الم والشروط اليت تؤثر فعليا على ممارسة هذا احلق،تكشف عن مدى احترام الدول هلذا احلق على وسائل اإلع

  .ألن التفاعل بني مبدأ حرية الرأي والتعبري وهذه احلدود والقيود هو الذي يوضح النطاق الفعلي حلرية الفرد
ا يتعلق حبرية الرأي والتعبري ما ونالحظ من النصوص الواردة يف االتفاقيات الدولية السالفة الذكر فيم        
 -1                                                                       :يلي

احلقوق الواردة يف االتفاقيات مطلقة وغري مقيدة أي أهنا حقوق ال يسمح بأي استثناء هلا أو قيد عليها،ولذلك 
 . ام دميقراطيتعترب حرية الرأي والتعبري قاعدة ضرورية ألي نظ

من العهد الدويل ) 19(من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،واملادة) 19(تتضمن الفقرة الثانية من املادة-2
للحقوق املدنية والسياسية حرية نشر وإرسال املعلومات كون حرية التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل 

 .ن العناصر املهمة يف احلق يف الرأي والتعبرياآلخرين وبأي وسيلة ودومنا اعتبار للحدود،م
من العهد تؤكد صراحة على أن ممارسة الرأي والتعبري تتتبع واجبات ) 19(إذا كانت الفقرة الثالثة من املادة-3

ومسؤوليات خاصة وبالتايل جيوز إخضاع هذا احلق لبعض القيود اليت تتصل مبصاحل اآلخرين أو مبصاحل اجملتمع 
دما يفرض طرف قيودا على ممارسة حرية الرأي والتعبري ال جيوز أن تعرض هذه القيود جوهر ككل،فإنه عن

تضع شروطا وخطوطا محراء ال جيوز جتاوزها أو فرض القيود إال مبراعاة هذه  03احلق نفسه للخطر،فالفقرة 
  :الشروط وهي على النحو التايل

  .أن ينص القانون صراحة على هذه القيود_ 
وجيب تربيرها بأهنا )3(من الفقرة) ب(و)أ(أن تفرض إال ألحد األهداف املبنية يف الفقرتني الفرعيتنيال جيوز _ 

  . ضرورية للدولة الطرف لتأمني هدف من تلك األهداف
  :حرية الرأي والتعبري على الصعيد اإلقليمي: ثانيا

                                                            
 . 67ـ عبد احلميد موسى يعقوب،مرجع سبق ذكره ،ص 1
  .8،7،ص 2000مركز القاهرة لدراسة حقوق اإلنسان ، :،القاهرةموسوعة تشريعات الصحافة العربية وحرية التعبريـ عبد اهللا خليل، 2
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اإلقليمية،نذكر منها على سبيل املثال ال ورد النص على حرية الرأي والتعبري يف العديد من املواثيق واالتفاقيات 
  :احلصر ما يلي

  : االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان/ أ
 1950 11. 04مت اعتماد هذه الوثيقة من اجمللس األوريب يف روما _أكدت االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان

الشعائر وممارستها  بطريقة فردية  على محاية حق كل إنسان يف التفكري و التعبري عن رأيه ومعتقداته وإقامة
ومجاعية علنية أو خاصة،وحقه يف التعبري عن رأيه بالنشر وتلقي املعلومات واألفكار وإذاعتها وفقا لقيود معينة 
حيددها قانون كل دولة،كما نصت االتفاقية على حرية االجتماع وتكوين اجلمعيات السلمية وإنشاء النقابات 

ع عن تلك املمارسات والتعبري عن الرأي بطريقة سلمية كما نص على فرض القيود واالنضمام إليها والدفا
   1.القانونية الالزمة للحد من نطاق تلك احلرية

  :كما نصت املادة العاشرة من االتفاقية على ما يلي
واألفكار لكل إنسان احلق  يف حرية التعبري،هذا احلق يشمل حرية اعتناق اآلراء وتلقي وتقدمي املعلومات  -1

دون تدخل من السلطة العامة،وبصرف النظر عن احلدود الدولية،وذلك دون اإلخالل حبق الدولة يف أن تطلب 
 .  الترخيص بنشاط مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون والسينما

هذه احلريات تتضمن واجبات ومسؤوليات،لذا جيوز إخضاعها لشكليات إجرائية وشروط وقيود  -2
القانون،حسبما تقتضيه الضرورة يف جمتمع دميقراطي،لصاحل األمن القومي وسالمة وعقوبات حمددة يف 

األراضي وأمن اجلماهري،وحفظ النظام ومنع اجلرمية،ومحاية الصحة واآلداب،واحترام حقوق اآلخرين،ومنع 
 2. إفشاء األسرار أو تدعيم السلطة وحياد القضاء

بأن أي دولة أوربية تعمل على نقضها فإهنا )ماية حقوق اإلنساناالتفاقية األوربية حل(وتتميز هذه االتفاقية 
تفقد عضويتها يف جملس اإلحتاد األوريب،وقد جرى تطبيق هذا اجلزاء على اليونان يف إبان سيادة النظام 

    3.،لتشكل هذه احلالة سابقة مل تتكرر يف تاريخ هذه املعاهدة 1974وحىت  1969العسكري فيها من 
ميثاقا بشأن احلقوق األساسية أكد فيه أن لكل فرد احلق يف  2000.  12. 07اد األوريب يف وقد أصدر اإلحت

حرية الرأي وللتعبري وحرية احلصول على املعلومات وإرساهلا دون تدخل السلطات العامة أو دون اعتبار 
  . للحواجز

  :االتفاقية األمريكية حلماية حقوق اإلنسان/ ب
،نصت على العديد من احلريات 1969. 12. 03ن خوسيه عاصمة كوستاريكا يف عقدت هذه االتفاقية يف سا

  :منها ما يلي ) 13(ومنها حرية التعبري،حيث جاء يف املادة 

                                                            
  .406،ص 2003مكتبة الشروق الدولية، :؛القاهرة1،طحقوق اإلنساندي،ـ أمحد الرشي 1
  .172ـ أمري موسى،مرجع سبق ذكره،ص 2
 . 68ـ عبد احلليم موسى يعقوب، مرجع سبق ذكره،ص 3
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لكل إنسان احلق يف حرية الفكر والتعبري،ويشمل هذا احلق حريته يف البحث عن خمتلف أنواع املعلومات  -1
منا اعتبار للحدود ،سواء شفاهة أو كتابة أو طباعة أو يف قالب فين أو واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين،دو

 .بأية وسيلة خيتارها
ال جيوز أن ختضع ممارسة احلق املنصوص عليه يف الفقرة السابقة لرقابة مسبقة،بل ميكن أن تكون موضوعا  -2

  :لفرض مسؤولية الحقة حيددها القانون صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمان
  .احترام حقوق اآلخرين ومسعتهم -أ     
  .محاية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة -بـ     

ال جيوز تفنيد حق التعبري بأساليب أو وسائل غري مباشرة،كالتعسف من استعمال اإلشراف احلكومي أو  -3
التلفزيونية أو اآلالت أو األجهزة املستعملة يف  غري الرمسي على ورق الصحف،أو تردد املوجات اإلذاعية أو

  .نشر املعلومات،أو بأية وسيلة أخرى من شأهنا أن تعرقل نقل األفكار واآلراء وتداوهلا وانتشارها
السابقة ،ميكن إخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها ) 02(على الرغم من أحكام الفقرة  -4

  .حيدة هي تنظيم احلصول عليها من أجل احلماية األخالقية لألطفال واملراهقنيالقانون،ولكن لغاية و
إن أية دعاية للحرب وأية دعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية،واللذين يشكالن حتريضا على  -5

ان العنف املخالف للقانون،أو أي عمل آخر خمالف للقانون و مشابه ضد شخص او جمموعة أشخاص،مهما ك
  .1سببه،مبا يف ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو األصل القومي،تعترب جرمية يعاقب عليها القانون

  :وتتميز هذه االتفاقية عن االتفاقية األوربية بعدد من احلقوق اليت مل يرد ذكرها يف هذه األخرية ومنها  
  .عدم خضوع حرية الفكر والتعبري للرقابة املسبقة -
  .حلق يف التصحيح والردا -

كما متيزت بالسماح لألطراف املوقعة بعدم االلتزام هبا يف حالة احلرب،واخلطر العام،أو أية قضايا   
  :2أخرى هتدد األرض واالستقالل الوطين،وتتجلى حرية الرأي والتعبري يف هذه االتفاقية يف اآليت

  .حرية الفكر -
  .حرية اإلعالم -
  .فزيون والسينمانشاطات اإلذاعة والتل -
  .حرية تلقي املعلومات واألفكار ونقلها وإذاعتها دون التقيد باحلدود-

  :امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان/جـ 

                                                            
 .173،174أمري موسى ،مرجع سبق ذكره،ص - 1
 .150،ص2001:؛األردن1،طحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساينفيصل شنطاوي، - 2
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على أن احلرية واملساواة والعدالة ∗أكد ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب  
شعوب اإلفريقية،ولقد نص امليثاق يف املادة التاسعة منه والكرامة أهداف سياسية لتحقيق التطلعات املشروعة لل

  :1على أن
  .من حق كل فرد أن حيصل على املعلومات-1
  .حيق لكل إنسان أن يعرب عن أفكاره وينشرها يف إطار القوانني واللوائح -2

  :كما نصت املادة العاشرة من امليثاق على انه    
  .اآلخرين شريطة أن يلتزم باألحكام اليت حددها القانون من حق كل إنسان أن يكون وحبرية مجعيات مع-1
ال جيوز إرغام أي شخص على االنضمام إىل أي مجعية على أال يتعارض ذلك مع االلتزام مببدأ التضامن  -2

  .املنصوص عليه يف هذا امليثاق
د ممارسة هذا حيق لكل إنسان أن جيتمع حبرية مع اآلخرين وال حي:"ونصت املادة احلادية عشر عل أنه  

احلق على بشرط واحد أال وهو القيود الضرورية اليت حتددها القوانني واللوائح خاصة ما تعلق منها مبصلحة 
  ".األمن القومي وسالمة وصحة وأخالق اآلخرين أو حقوق األشخاص وحرياهتم

هد العديد من ويعد امليثاق اإلفريقي خطوة يف سبيل إقرار احلريات يف القارة اإلفريقية،واليت تش  
االنتهاكات حلقوق اإلنسان من قتل وتدمري وجمازر غطتها مجيع وسائل اإلعالم العاملية واإلقليمية،فضال عن 

  .األنظمة الدكتاتورية اليت تتحكم يف مصري القانون
  :امليثاق العريب حلقوق اإلنسان/د 

ذي اقر احترام كرامة اإلنسان وال ∗أقرت جامعة الدول العربية على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  
من ) 24(الذي اعزه اهللا منذ اخلليقة،وحقه يف حياة كرمية على أسس من العدل واملساواة،ولقد تضمنت املادة 

ميثاق حقوق اإلنسان العريب على حق كل مواطن عريب يف الرأي والتعبري ،وتضمنت بعض احلقوق النابعة من 
رة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون حبرية،حرية حرية املشاركة يف إدا:ذلك احلق وهي 

ترشيح نفسه أو اختيار من ميثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم املساواة بني مجيع املواطنني،حبيث تضمن التعبري 
هذا  من) 32(على حرية الفكر والعقيدة،بينما تضمنت املادة)30(احلر عن إرادة املواطن،كما نصت املادة

يضمن هذا امليثاق على احلق يف اإلعالن وحرية الرأي والتعبري وكذلك احلق يف استقاء :"امليثاق النص عل انه
،وهذا ال خيتلف عن ما "األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأي وسيلة ودومنا اعتبار للحدود اجلغرافية

  .ياسيةسبق ونص عليه العهد الدويل للحقوق املدنية والس

                                                            
 .1981يف نريويب،كينيا يونيو  18متت إجازته من قبل جملس الرؤساء األفارقة،بدورته العادية رقم  - ∗
 .17سفيان بن محيدة ،مرجع سبق ذكره،ص - 1
  .23/05/2004مت إجازته ووافق عليه جملس اجلامعة على مستوى القمة يف  - ∗
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  الدساتري اجلزائرية وحرية الرأي والتعبري: ثالثا
 .اجلزائري املشرع عند العامة احلريات مفهوم/أ

ملا كانت احلقوق واحلريات الفردية أسس الدميقراطية وركائزها ،فان جمرد االعتراف هبا وتضمينها يف الدساتري 
دي السلطة،بل جيب إجياد ضمانات ذات ليس كافيا لضمان ممارستها من طرف املواطنني،ومحايتها من تع

  .فعالية
إن تقييد احلريات الفردية بفرض إيديولوجية واحدة وتركيز السلطة ،هذه السلطة اليت تتميز بالقوة واحلكم 

 احلرياتوالقهر،هي السمة البارزة حلق وحرية املواطن اجلزائري،ورغم أن مجيع الدساتري تنص عليها صراحة،ف
 القانون أن من فكرة وإيديولوجية،وهذا انطالقا واجتماعية اقتصادية أفكار تعايش عن عبارة اجلزائر، يف العامة
 املادي بتطور املستوى هذا األفكار تطورت يف الدولة، املوجودة املختلفة القوى  تعايش  عن عبارة ذاته

 على يؤكد وق وهذاواحلق كامال للحريات فصال  1996الدستور اجلزائري لسنة خصص وقد للبالد، والفكري
 .ومتطورا تقدميا موقفا املشرع اجلزائري موقف
 اليت خصصها الدستور امليادين يف يشرع الربملان " : 1996 دستور من األوىل الفقرة 122 املادة نصت وقد

 :التالية اجملاالت يف وكذلك
الفردية وواجبات  رياتاحل ومحاية احلريات العمومية نظام السيما األساسية وواجباهتم األشخاص حقوق -

القانوين  يقوم بتحديد النظام الذي هو املشرع أن ذلك للقانون، خاص جمال العامة ، فاحلريات"املواطنني
واجبات  فمن حتميها وتؤكدها، قانونية وضمانات مفهوما قانونيا العامة للحريات كان ،وهبذا العامة للحريات
احلر  األفراد نشاط فهي ملزمة باحترام األفراد، حلرية املخصصة ملنطقةا يف التدخل عن القانونية االمتناع الدولة

 .الدولة أجهزة كل املشرع وعلى على السلطات أن تفرض إذ جيب على حدود العامة فللحريات
عىن هبذه احلريات وضّمن هلا موادا خاصة على اختالف مواضيعها وأقسامها، وهذا  1996وعليه فان دستور 
  1:منه حتت عنوان احلقوق واحلريات ولقد جاءت هذه احلريات كما يلي  يف الفصل الرابع

  ).34املادة ( حرمة اإلنسان وكرامته -
  ) .36املادة ( حرمة املعتقد والرأي -
  ).38املادة ( يمحرمة االبتكار الفكري والفين والعل -
  ).39املادة ( حرمة احلياة اخلاصة، وحرمة الشرف، وسرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة -
  ).40املادة ( حرمة املسكن -
  ).42املادة ( حريات التعبري وإنشاء اجلمعيات واالجتماع -
  ).43املادة ( حق إنشاء اجلمعيات -

                                                            
  .39، ص 1992،منشورات دحلب: ، اجلزائرانون، والنظرية العامة للحق، وتطبيقاهتا يف التشريع اجلزائريالنظرية العامة للق: موجز املدخل للقانونهجرية نوين، -  1
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  . )54املادة ( احلق يف التعليم -
  ).53املادة ( احلق يف الرعاية الصحية -
  ).55املادة ( احلق يف العمل واألمن والنظافة والراحة -
  ).56املادة ( مل النقايب مضمونالع -
 ).57املادة ( احلق يف اإلضراب  -
  .وحرية الرأياتري اجلزائرية الدس/ب

رمـة  حاملعتقد و ةحبرمال مساس :"على أن 1989من دستور  35 ادةاملوهي  1996من دستور  36نصت املادة 
هذه املـادة جـاءت   ،ريةبإضافة كلمة حرمة قبل كلمة ح 1976 وهي املادة نفسها يف دستور،1حرية الرأي

صرحية لتؤكد هذه احلرية دون اإلشارة لتقييد قانوين أو إداري حيث محلت نفس املعاين الواردة حول حريـة  
  .واليت تعين الصون واحلماية لصاحب الرأي" احلرمة "و" الالمساس:"املعتقد وهي

  :ومن خالل هذه املادة ميكن إبراز مالحظتني
وحرية الرأي وذلـك   ع خصص مادة مشتركة بني كل من حرية العقيدةأن املشر :املالحظة األوىل  -

 ،ا املشتركة وتشابه قراراهتما الباطنية،حيث جند العقيدة مستقرة كالرأي يف قرارة اإلنسـان ملطبيعته
ة بقناعات عميقة لدى الشخص وذات طابع ديـين أو  فإمنا االختالف بينهما يف كون العقيدة متص

قد تتغري حسب املستجدات والظـروف   ،جمرد فكرة أو جمموعة من األفكارفلسفي،بينما الرأي هو 
  ....وتكون اآلراء عادة حول قضايا سياسية،اقتصادية،اجتماعية،اليت حيصل عليها الشخص 

إليه سابقا من فصل بني حرية الرأي وحرية التعبري إذ نرى أن املشـرع   مت اإلشارةما  يوه :املالحظة الثانية -
يأيت سواليت   1996 من دستور 41لرأي مادة،كما خصص حلرية التعبري مادة أخرى وهي املادةخصص حلرية ا
من طغيان رأي األغلبية يف جتسيد الدميقراطيـة،مل  ا رأي ومحايتهالاق إعطاء األمهية حلرية يويف س،احلديث عنها

مليه إىل أي متييز عن غريهم يغفل املشرع عن اإلشارة إىل مبدأ آخر وهو احترام رأي األقلية وعدم إخضاع حا
كـل املـواطنني   :ًعلى أن 1996من دستور  29 بدأ املساواة،حيث نصت املادةملوهو جتسيد  ، من املواطنني

  2.ً سواسية أمام القانون،وال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود إىل املولد أو العرق أو اجلنس أو الرأي
  :الدساتري اجلزائرية وحرية التعبري/ ج

 على ضمان الدولة حلريات التعبري مبا 1989من دستور ) 39املادة ( وهي  1996من دستور ) 41املادة(نصت 
" احلريات " ،فاللفظ جاء هنا باجلمع "3حريات التعبري وإنشاء اجلمعيات واالجتماع مضمونة للمواطن: " يلي

نصيص على احلق يف إنشاء اجلمعيـات  والت، والقصد منه وسائل التعبري الفردية واجلماعية استعماال وامتالكا 
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لتـنص  )  38املـادة  (واالجتماع باعتبارها وسائل مجاعية للتعبري يف نفس املادة يؤكد هذا،وقبل هذا جاءت  
حجز أي مبتكر  زصراحة على حرية التعبري يف خمتلف اجملاالت اإلبتكارية الفكرية والفنية والعلمية، وأنه ال جيو

حرية االبتكار الفكري والفين والعلمي مضـمونة للمـواطن    " قضائي تقول املادة أو مؤلف إال مبقتضى أمر 
حقوق املؤلف حيميها القانون، ال جيوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليـغ  

ريـة  نص على ح)  55(يف  مادته  1976أن الدستور اجلزائري لسنة  ا،كم1"واإلعالم إال مبقتضى أمر قضائي 
ويف حالة وقوع ذلك تسقط هذه " 2لضرب أسس الثورة االشتراكية" التعبري بشرط عدم استعمال هذه احلرية 

فقد نص هو أيضـا وبصـفة واضـحة     1963أما دستور .من نفس الدستور) 73املادة (احلرية طبقا ألحكام 
ى، وحرية تكوين اجلمعيـات  ووسائل اإلعالم األخر ةحرية الصحاف"على أن اجلمهورية تضمن ) 19املادة (يف

  .3..."وحرية التعبري
  1996 -1989هلذا تكون كل الدساتري اجلزائرية قد نصت على حرية التعبري لكن الصيغة اليت جاء هبا دسـتور  

قاصدا وسائل التعبري املختلفة ولكـن  ) باجلمع "  (حريات التعبري"وأمل، حيث مل يكتف املشرع بعبارة  أوضح
أن تقبل عليه من تعسـف بـاحلجز علـى املطبوعـات      نوما ميك يف مواجهة اإلدارة أضاف شيئا أساسيا

أن يترتب عن ذلك مـن ضـياع    نأو أية وسائل أخرى، وما ميك -مسموعة كانت أو مرئية -والتسجيالت
  . للمادة اإلعالمية اليت يلعب البعد الزمين دورا أساسيا فيها

والذي دفع بالسلطة املشجعة حلرية الصحافة آنذاك إىل  1989ور أمام هذا اإلطالق حلريات التعبري بصدور دست
" *مقـانون اإلعـال  "مل مينعها من إصدار تشريع أطلق عليـه  *" وزارة اإلعالم والثقافة"إلغاء الوزارة الوصية 

احلق يف اإلعالم جيسده حق املواطن يف اإلطالع بكيفية كاملة وموضـوعية  "على ) 02املادة (والذي نص يف ،
الوقائع واآلراء اليت هتم اجملتمع على الصعيدين الوطين والدويل، وحق مشـاركته يف اإلعـالم مبمارسـة     على

مل  ن،لكن هذا القانو4من الدستوًر 40-39-36 -35احلريات األساسية يف التفكري والرأي والتعبري طبقا للمواد 
ا حذا باحلكومة إىل إصدار مشروع قـانون  ملطالبها، مم باعتربه أصحاب املهنة بأنه ال يستجي ذإ ،يعمر طويال

يف مادته األوىل حرية الصحافة واالتصال السمعي  ءيكفل هذا القانون كما جا 1998جديد لإلعالم يف مارس 
  مت تكريس التعددية اإلعالمية بصفة قانونيـة  1989البصري، بقي يف االنتظار إىل يومنا هذا،وبصدور دستور 

  .اللغتني العربية والفرنسيةفتعددت الصحف والدوريات ب
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ـ جمال للترخيص للقطاع اخلاص فإنه مل  أما بالنسبة للوسائل السمعية والبصرية فعلى الرغم من فتح تم أيـة  ت
مبادرة يف املوضوع ال يف إنشاء إذاعة وال قناة تلفزيونية خاصة رغم احملاوالت يف ذلك كمحاولة جممع اخلليفة 

قية اإلذاعة والتلفزة الوطنيتني التابعتني للقطاع العمومي حمتكـرتني للسـاحة   وب ،إلنشاء قناة تلفزيونية خاصة
فلم  حيظيا  إال  بالقدر  القليل من االهتمـام ال مـن     نما واملسرحياإلعالمية يف هذا اجملال، وأما بالنسبة للس

بد لإلشارة إىل مـا  وية، ويف األخري العمن طرف املواطنني والتنظيمات اجلمحىت طرف السلطة العمومية ،وال 
  .عرب التراب الوطينسريع تشهده شبكة اإلنترنت يوما بعد يوم من انتشار  

 :الصحافة الدساتري اجلزائرية وحرية/د

 عن طريق اإلذاعة وكذلك املختلفة واجملالت واإلعالنات والصحف الكتب طريق عن التعبري حرية هبا يقصد
 استعماهلا وحسب تعريف األستاذ وحرية إتاحتها مدى على كذل يتوقف و املسرحية والسينمائية والعروض
 مبختلف أشكاهلا عقائده بواسطة املطبوعات و آرائه عن التعبري الفرد يف حق عامة بصورة الصحافة" دوجي

 مع مسؤولية السابقة الرقابة أو هذه املطبوعات لإلجازة ختضع أن دون إعالن أو جريدة أو جملة أو من كتاب
  ".وجنائيا يامدن مؤلفها
 يف العصور احلديثة، االجتماعية و السياسية واالقتصادية التطورات يف األول الفضل للصحافة كانت وهلذا
 أن وجعلت الدول والشعوب ترى عاملي، صدى هلا صار اليت اجلزائرية الثورة جناح هاما يف دورا هلا كان كما

اخلانقة  القيود وفك فرنسا قضية نزع ادعت ماداخلية ك قضية وليست ، عادلة قضية اجلزائرية القضية
 سواء وآرائه يف تكوين معلوماته عليها يعتمد اليت واملادة العام الرأي غذاء يف اجلزائر،وهي العامة للحريات

  .اخلارجية الداخلية منها األخبار
 هي القوة الضاغطة رةاحل والصحافة فيه وتوجيهه، للتأثري ووسيلة العام، الرأي عن للتعبري وسيلة فالصحافة

 إذا كانت بوقا تكون حرة ال ،والصحافة العام الرأي إليه يطمح عما ينحرفوا أرادوا أن ما إذا احلكام على
 ويؤثر على احلاكمني عن نفسه العام الرأي يعرب احلرة الصحافة خالل العام،ومن الرأي عن تعبريا ،ال للحكام

 لتوفري ضرورية احلرية وأن أو إساءهتا، احنراف السلطة عدم ضمانات من ضمان ويبقى ينقدهم و ويوجههم
 .1احلرة للصحافة املناخ
 لكل الذي يسمح النظام إىل تتعدى الرقابة أن جيب أصال،وإمنا احلرية إلغاء حد إىل تصل أن ميكن ال فالرقابة

وجود  ال ومن مث رية وأمنح يف ملبادئها والدعوة أفكارها ونشر عن آرائها بالتعبري الفئات وخمتلف االجتاهات
 فحرية مملوكة للحكومة مجيع الصحف كانت إذا أو معينة جلماعة حكرا الصحف كانت إذا الصحافة حلرية

 مادامت أفكارها واجتاهاهتا عن تعرب إصدار صحيفة يف فئة أو مجاعة وحرية كل الفرد حرية تتضمن الصحافة
 جلماعات وال ينبغي للحكومة ال لآلداب العامة،وكذلك ةمنافا أو العام بالنظام وإخالال مساسا تتضمن ال

 الوطن حرية اإلعالم ومصلحة خيدم ال هذا األنظمة الدكتاتورية، يف هو على الصحافة كما تضغط أن املصاحل
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 لقضية الدعاية أجل من معينة،تسخرها جهات فريسة لسيطرة هذه الوسائل تترك وأن كذلك، العلمية واألمانة
 .ما
 ويشمل  الرأي والتعبري حرية يف احلق لكل شخص " احلرية هذه إىل 19 املادة يف العاملي اإلعالن أشار لقد
 بأية وسيلة كانت وتلقيها وإذاعتها واألفكار األنباء استقاء أو تدخل أي دون اعتناق اآلراء حرية احلق هذا
 ."اجلغرافية باحلدود تقيد دون
 أو أية وسيلة تسجيل أو مطبوع حجز أي جيوز ال" : منه 3 رةالفق )38( املادة يف 1996 دستور نص كما
 ال يكون حيث ما الصحافة حلرية يوجد ،وال1" قضائي أمر إال مبقتضى واإلعالم التبليغ وسائل من أخرى

 حرة وحمايدة جهة قضائية إىل يف اللجوء احلق إصدارها بامسهم يف الراغبني أو حمرريها أو الصحف ألصحاب
 لقيام قضائية ضرورية فوجود دعوى ، ضدهم احلكومة أن تتخذها ميكن اليت التعسفية اإلجراءات بإلغاء طلبا
 .الصحافة حرية
 احلريات واحلقوق األساسية عن مادة للحديث 34 خصص األخري فهذا 1976 دستور يف الفقرة هلذه مقابل ال

على ممارسة  قيد كام الدستوريةاألح أصبحت حبيث القانون، على حباالت متكررة ذلك قرن ولكن للمواطن
 عما عادية للتعبري غري أساليب إىل انتهاج األحداث من العديد يف باملواطنني أدى الذي األمر العامة، احلريات
 .إليه يطمحون وعما به يشعرون
 للقانون  اسند إال ختضع ال سلطة مستقلة القضاء من وجعل السلطات بني فصل قد ، 1996 دستور بينما
 على احلقوق  ألساسية احملافظة وضمان واحلريات اجملتمع محاية هي نفس الوقت يف وخطرية نبيلة مهمة إليها
 ودستور 1963السابقة دستور  هبا الدساتري متيزت اليت القيود مجيع أزال الدستور هذا أن كما فرد، لكل

 على ضمان صراحة نصذلك و من أبعد إىل الدستورية،وذهب للحريات املمارسة احلرة جمال يف 1976
 من التجاوزات حبيث والتعبري حرية الرأي احلرص على بينها من معينة حريات ممارسة مباشرة بصورة القضاء

 اإلعالم واحتراما لنصوص يف املواطن حلق  استجابة قضائي أمر مبقتضى إال التبليغ واإلعالم وسائل حتجر ال
 .الدستور

 ، وجه على أحسن ملمارسته له مجيع الضمانات توفري يتعني لذا ،دستوري حق اإلعالم يف املواطن حق إن
 يف حىت يكون عليه منها احلصول ويف اخلرب مصادر إىل الوصول يف رجل اإلعالم حق إىل احلق هذا ويتفرع
 يف أمهية الرقابة الشعبية ومن يف حق العام من للرأي مما مهامه يستمد باعتبار بدوره االضطالع مقدوره
 بني خمتلف مؤسسات والتعاون التفاؤل ييسر نزيه موضوعي بإعالم تزويد املواطن ويف قيقةاحل كشف

 توافر ينبغي فإنه ومتابعة أصلية اخلرب احلقيقية مصادر إىل الوصول اإلعالم رجل صالحيات من كان اجملتمع،إذا
 يف اإلعالم الوطين فحوى درجأن ين وجيب وتنايف، تنافر عالقة ال واإلعالم بني القضاء وتعاون تكامل عالقات
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 جوانب خمتلف على األضواء من خالل تسليط احلقيقة على كشف املساعدة من منظور بالقضاء عالقته
 .يتجنبها حىت املواطن وعرضها على االجتماعية اآلفات

 سرية ىواحملافظة عل باحليدة مطالبا املتابع وكرامة الشخص القانون به يسمح ما حدود ويف القاضي كان إذا 
 العامة العادي للمؤسسات بالسري واملساس الناس بأعراض التشهري بعدم ملزم الصحفي القضائي، فإن التحقيق
 وضبطه، ،وهو ما جيب حتديده الشعبية يف األوساط البلبلة خلق إىل هتدف اليت الوقائع وحتريف ،وتشويه
 جرائم وحتديد باإلعالم ضبطا دقيقا اخلاصة ماألحكا ضبط على املشرع هلذا عمل القانون، وحتقيقا يف وإفراغه
  .اليت توقعها واجلزاءات متابعتها إجراءات و الصحافة

 :التشريع وحرية الرأي والتعبري يف اجلزائر/ هـ

 اليت و 1996دستور  من 122 املادة نص يفهم من ما وهذا العامة، احلريات لنظام القانوين اإلطار التشريع يعد
 اختصاص العامة من احلريات ممارسة جمال ،فتحديد1"للمشرع حمجوز العامة نظيم احلرياتت امليدان أن" :تنص
 هلا فيحددها واضحا ضمانة تنظيما العامة احلريات تنظيم واجبه ومن القانوين نظامها الذي حيدد املشرع
 .فيه السائد للمجتمع الثقايف و واالقتصادي والسياسي االجتماعي الوضع يتطلبه حتديدا

يقدم   وإمنا منها تضييقها واالنتقاص على يعمل ال العامة احلريات لتحديد املشرع يتدخل عندما  
حالة وقوع  يف وحقوق حريات من لديه ما عن الدفاع على اليت تساعده القانونية واألسس الوسائل للمواطن

بتدخلها  ذلك و اإلجيابية اإلدارة االلتزامات عاتق على تضع املشرع حيددها عندما فاحلريات اعتداء عليها
العامة بقرارات  احلريات على تعتدي أن لإلدارة جيوز ال أنه إال الضبط اإلداري، سلطات طريق عن حلمايتها
التشريعية والتنظيمية  التعليمات أو جمموعة ألوامر التشريعي إنه بالضبط املقصود ما لكن الئحية،و أو فردية
عن  اليت تنتج واألمراض واحلوادث الضجيج من الوقاية أجل من عاجلمي وتقيد حريات تعرف حتدد اليت

قانون  األفراد نذكر حرية وحتد من اإلداري ختص الضبط اليت القوانني بني فمن فيه، واملبالغ املتزايد استعماهلا
هو  خريةاأل فهذه بالضبط التشريعي عليه يطلق العامة للحريات املنظمة القوانني فهذه وقانون اجلمعيات املرور
 .تشريعية بقواعد الفردية وتنظيمها احلريات تقييد يف الدولة حق
 القانوين للحريات العامة النظام مصادر مصدرا من العامة باحلريات املتصلة التشريعية القوانني جمموعة تعترب
 األحوال الشخصيةوالتجاري و املدين القانون يف موجودة باحلريات املتعلقة القواعد القانونية هذه كانت سواء

 على الكشف بل يقتصر العامة احلريات ينشئ وال وال يعدل خيلق ال والقانون القضائي، والنظام واجلنائي
 مع فكرة ومنسجمة وعقالنية بصورة شرعية وطرق ممارستها وشروط ظروف بإجياد هبا واإلقرار واالعتراف

 كما تكمل يف مضموهنا معها وتتطابق الدستورية النصوص تنفذ التشريعية الدولة،والنصوص يف النظام العام
هذه  مع كفالة اجملتمع يف حلرياهتم األفراد ملمارسة اإلجراءات املنظمة بعض بوضع وذلك النصوص  الدستورية

 .دستوريا املقررة يف حدودها احلريات
                                                            

 .14،ص1990العربية،دار النهضة :،القاهرةمحاية احلريات العامة من مواجهة التشريعوجدي ثابت غربال، - 1
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 1996دستور  من  )122( املادة لنص طبقا العامة وهذا احلريات لتنظيم االختصاص صاحب هو املشرع إن
به  فإذا واملكملة للنصوص الدستورية، املنفذة القانونية القواعد ليضع التشريعية سلطته عند ممارسة ولكنه
التقديرية،حبيث  فيه سلطته أن ميارس جيب الذي الشرعي اإلطار حتدد له اليت الدستورية النصوص هده خيالف
بصدد  نكون ، العامة من احلريات احلرية هذه من ممارسة يقيد قانون الربملان أصدر مث حرية الدستور أقر إذا

يف  الشرعية مبدأ عليه يقوم  الذي ملبدأ التدرج هو أعلى مرتبة وفقا الذي الدستوري للنص مطابق غري قانون
  .1الشكلي جانبه

     :ضوابط حرية الرأي والتعبري يف التشريع اجلزائري/ و

ـ   تتعرضعبري من جهة ،وحق اجلماعة من جهة أخرى يف أن ال إن حماولة التوفيق بني حرية الرأي والت ألذى ل
بسبب متتع الفرد بذلك احلق ، أمر صعب واجه املشرع والتشريع، وهذا حال التشريع اجلزائري ، الذي حاول 
محاية الغري عند ممارسة أي فرد حلقه يف الرأي والتعبري، فجرم القذف والسب املوجه لألفراد ،محاية حلقـوقهم  

نظام العمومي واآلداب العامة  والصحة الوعدم املساس ب روحرياته، وكما جرم البالغ الكاذب وإفشاء األسرا
العامة ،وأمن وسيادة الدولة ،فاملساس بالشرف هو مساس باجلانب  األخالقي للشخص ذاته ،ولقد جـاء يف  

بواقعة من شـأهنا املسـاس بشـرف    يعد قذفا كل ادعاء :"يلي  ما)  296( قانون العقوبات اجلزائري املادة
األشخاص ، أو اهليئات املدعى عليها به، أو إسنادها إليه أو إىل تلك اهليئة ،ويعاقب على نشر هذا االدعاء  أو 

مت ذلك على وجه التشكيك ،أو إذا قصد به شخص أو  حىت لو ذاك اإلسناد  مباشرة  أو بطريقة إعادة النشر،
من املمكن حتديدمها من عبارات احلديث  أو الصياح أو التهديد أو الكتابة  هيئة دون ذكر االسم، ولكن كان

املؤرخ   01/09،وعدلت هذه املادة مبوجب القانون  "أو اإلعالنات موضوع اجلرمية تأو املنشورات أو الالفتا
 دج500إىل    دج150ومس التعديل العقوبة يف جانبها املايل ،فرفع احلد األدىن للغرامة من   2001يونيو 26يف  
  .أما العقوبات البدنية فبقيت من مخسة أيام إىل ستة أشهر  ،

وبني القـيم  ) حرية الرأي والتعبري (هو ضرورة التفريق بني حق املواطنني يف النقد  وما ميكن اإلشارة إليه هنا 
ات الدولية حلقـوق  إن كون اجلزائر من بني الدول املوقعة على االتفاقي2األخالقية وشرف واعتبار األشخاص،

اإلنسان، فإهنا تلتزم مبا حددته تلك املواثيق من حقوق وحريات ،وما نصت عليه من قيود يف إطار القـوانني،  
ختتلف من دولة إىل أخرى، وفق الظروف الزمنية واملكانيـة لكـل    ئل داخلية اإىل ذلك أن هناك مس فأض

  .منهما
تشريع اجلزائري عدم التعرض لألشخاص بالسب مـن  ما أنه من ضوابط حرية الرأي والتعبري يف الك

يعد سبا كل تعبري مشني أو عبارة تتضـمن  :" من قانون العقوبات اليت تنص على ما يلي )297(خالل املادة 
السابق الذكر  01/09: من القانون رقم )299(،ونصت املادة "حتقريا أو قدحا ال ينطوي على إسناد أي واقعة

                                                            
 .99ص،)ن.س.د( املؤسسة الوطنية للطباعة،:،اجلزائر1989النظرية العامة للدولة والنظام السياسي اجلزائري يف ظل دستور إدريس بوكرا،امحد وايف ، - 1
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 من  بس من ستة أيام إىل ثالثة أشهر وبغرامةاحلى السب املوجه إىل فرد أو عدة أفراد بيعاقب عل:( على ما يلي
وكذا احلال يف حالة السب الواقع يف حق شـخص أو  ) دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط 5000إىل  1500
  .بسبب انتمائهم إىل جمموعة عرقية أو مذهبية أو إىل أي دين معني رأكث

جرم املساس هبويتهم وشخصهم وأفرد هلم نصا وجـاء  فجلزائري حىت باألشخاص القصر ولقد اهتم املشرع ا
يعاقب باحلبس مـن ثالثـة   (  :منه على ما يلي )91(حيث نصت املادة  90/07: ذلك يف قانون اإلعالم رقم

ـ  كل من ينشر أو يذيع بأي وسيلة كانت  دج10000إىل  دج5000وبغرامة مالية تتراوح  أشهر إىل سنة  د قص
إذا مت هذا النشر بناء على رخصة أو طلب  اإلضرار أي نص أو رسم بيانيا يتعلق هبوية القصر أو شخصهم، إال

  1...صريح من األشخاص املكفلني
وكقيد على حرية الرأي والتعبري وحمافظة  على مصاحل األفراد ومتاسك اجملتمع جرم املشرع اجلزائري الوشاية 

ملا ميثالنه من خطر على حقوق الغري وحرياهتم ومسعتهم  وعلى اجملتمع،إذ يساعد , الكاذبة أو إفشاء األسرار 
كل ذلك على بث القالقل والدعايات الزائفة اليت من شأهنا أن تثري الفتنة بني الناس، وتكسر روابط التـآخي  

دها احلقيقة، إذ مـع  جيب أن يكون رائ والتالحم بني أفراد اجملتمع الواحد،فحرية التعبري عن اآلراء واألفكار 
التسليم بأن هذه احلرية ميكن أن تتسع ألكثر اآلراء جرأة، ونقد أكثر التقاليد احتراما يف اجملتمع، فإن تشـويه  

  2.ال ميكن أن يكون مسموحا به -سواء بالكذب أو االمتناع عن تصويبه -احلقيقة 
ة الرأي والتعبري، حفاظا على حقوق ومن خالل ما سبق نالحظ أن املشرع اجلزائري مل يطلق العنان حلري
  . اآلخرين وحرياهتم، مثله يف ذلك مثل النصوص الدولية السابقة الذكر

أما فيما خيص النظام العام واآلداب العامة واألخالق العامة فإن املشرع اجلزائري حددها كقيود حلرية الـرأي  
  :املواد التالية والتعبري وذلك من خالل 

دينار أو  10000إىل  500يعاقب باحلبس من شهرين إىل سنتني وبغرامة من ):  156-66(األمر  310املادة  •
  :وذلك بأن ،بإحدى هاتني العقوبتني كل من حرض على اإلجهاض ولو مل يؤدي حتريضه إىل نتيجة ما

 .ألقى خطبا أو اجتماعات يف أماكن عمومية -
 
و ألصق أو وزع يف الطريـق  أو باع أو صرح للبيع أو قدم ولو يف غري عالنية أو عرض أ -

العمومي  أو يف األماكن العمومية أو وزع يف املنازل كتبا أو مطبوعـات أو ملصـقات أو   
رسوما أو صورا رمزية أو سلم شيئا من ذلك مغلفا بشرائط أو موضوعا يف ظروف مغلقـة  

 .أو مفتوحة إىل الربيد أو إىل أي عامل توزيع أو نقل
 .الطبية احلقيقية أو املزعومة أو قام بالدعاية يف العيادات -

                                                            
  .468، ص  1990قانون اإلعالم  مهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،اجل-   1
2  -  Michel Debre , Du Gouvernement de L’berte  , rev . de droit buplic , t . soixante‐cinq 1ve année . paris , p43.  
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 2000إىل  500يعاقب باحلبس من شهرين إىل سنتني وبغرامة من :  )4-82القانون رقم (مكرر  333املادة  •
دينار كل من وضع أو حاز أو سعى يف استرياد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضـا أو  

رع يف التوزيع كل مطبوع أو حمرر أو رسم أو إعـالن أو  عرض أو شرع يف العرض للجمهور أو باع أو ش
  .صور أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء خمل باحلياء

أيام على األقل إىل شهرين على األكثر وبغرامة من  10يعاقب باحلبس من ): 156-66القانون ( 440املادة  •
حدى هاتني العقوبتني كل من أهان بالقول أو باإلشارة أو التهديد أو الكناية أو الرسم دينار أو بإ 500إىل  50

غري العلين أو بإرسال أية أشياء لنفس الغرض مواطنا مكلفا بأعباء وخدمة عمومية أثناء قيامـه بوظيفتـه أو   
  1.مبناسبة قيامه هبا

وهو عدم التعدي علـى املـوظفني    ،ولقد وضع املشرع اجلزائري ضابطا آخر حلرية الرأي والتعبري   
 )144(وهذا يف إطار احلفاظ على النظام العمومي، ولقد مت النص على هذا الضـابط يف املـادة    ، وإهانتهم 

دج 50,000إىل  1000يعاقب باحلبس من شهرين إىل سنتني وبغرامة من "، وجاء فيها ) 09-01 القانون رقم(
أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحـد رجـال   هاتني العقوبتني فقط ،كل من  ىأو بإحد

القوة العمومية،بالقوة أو باإلشارة أو بالتهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم، أو بالكتابة أو الرسم غري 
حترام العلنيني أثناء تأدية وظائفهم أو مبناسبة تأديتها ، وذلك بقصد املساس بشرفهم  أو باعتبـارهم أو بـاال  

، إذا كانت اإلهانة املوجهة إىل قاضي أو عضو  الواجب لسلطتهم، وتكون العقوبة احلبس من سنة إىل سنتني
حملف أو أكثر قد وقعت يف جلسة حمكمة أو جملس قضائي،بعد قراءة نص املادة يتبني أن املشرع من خالهلـا  

وظيفته على أكمل وجـه، وقـد خـص    أراد أن يردع الناس عن قذف املوظف وأن يكفل له احلماية ألداء 
املوظف هبذه احلماية ألنه أداة الدولة يف حتقيق أهدافها التمثيل يف تأدية احلاجات العامة للجماعة، وهو أساس 
تنفيذ القوانني واللوائح يف مواجهة األفراد وهو عقلها املفكر يف مسايرة خطى التقدم إىل آفاق التطور وهـو  

  2.واجهتها أمام اجلمهور
إن الطعن يف الـدين  : ي األدياناقومن بني الضوابط كذلك، ضابط عدم التعرض للدين اإلسالمي وب  

، أو بالسخرية أو االستهزاء أو التجـريح، أو  هبإنكار ما علم منه بالضرورة، واإلنكار عالنية لركن من أركان
نحى استحدث املشرع اجلزائـري  يف هذا امل ،تعني على الدولة أن تتصدى له بالعقابياالزدراء ألحكامه، أمر 

يعاقب باحلبس بثالث سنوات إىل مخـس سـنوات   : جاء فيها 01مكرر  )144(نصا قانونيا وهو نص املادة
صلى –الرسول  إىل  ، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل من أساءدج100000إىل  دج5000وبغرامة مالية من 

سواء  ،أو بأية تغبري من شعائر اإلسالم  أو بقية األنبياء أو االستهزاء بالعلوم من الدين بالضرورة ، -اهللا عليه وسـلم 

                                                            
 .188، ص  2001قصر الكتاب ،: اجلزائر ؛4ط،قانون العقوبات مع التعديالت اليت أدخلت عليهحممد طالب يعقويب،  - 1

  . 26ص  ،)ن.س.د(،ديوان املطبوعات اجلامعية : اجلزائر  ،ة مع التركيز على التشريع اجلزائريدراسة مقارن :ًالوظيفة العامة ،اجلوهري عبد العزيز السيد  -  2



206 
 

عن طريق الكتابة أو الرسوم أو التصريح  أو بأية وسيلة أخرى ، تباشر النيابة العامة إجراءات املتابعة اجلزائيـة  
  .تلقائيا

كذا البعثات الدولة املعتمدة لـدى اجلزائـر    وية، أما فيما خيص ضابط عدم إهانة رؤساء دولة أجنب  
فكون اجلزائر دولة هلا عالقات خارجية ، من الواجب احملافظة على متاسكها ومتتني أواصرها، لـذا ال جيـوز   
املساس هبا أو تعكري صفوها، ومن مث ارتأى املشرع اجلزائري أن جيرم املساس مبلوك ورؤساء الدول األجنبيـة   

مـن   )97(باإلهانة ، مما يؤدي إىل توتر العالقات اخلارجية، فجاء النص على ذلك يف املـادة   أو التعرض هلم
يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة وبغرامة مالية تتراوح مـا بـني   :" على النحو التايل) 90/70(قانون اإلعالم 

إهانـة    ل اإلعـالم أو بإحدى هاتني العقوبتني ، كل من يعتمد بأية وسيلة من وسـائ  دج30000 و دج3000
ميـارس  اإلعالم اليت تنص على أن حق ) 03(رؤساء الدول الذين ميارسون مهامهم، مع مراعاة أحكام املادة 

  . 1"حبرية مع احترام كرامة الشخصية اإلنسانية، ومقتضيات السياسة اخلارجية  والدفاع الوطين
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  التعبري يف اجلزائرممارسات ومظاهر حرية الرأي و: املبحث الثالث
  

لقد عاشت اجلزائر مرحلة خماضات صعبة يف ضوء تراكم األزمات والتحديات الداخلية واخلارجيـة  وقـد   
شجعت هذه احلالة على ارتفاع وترية طبيعة احلراك االجتماعي املطليب حيث اخنرطت الكثري من قوى اجملتمع 

يف عملية التعبري عن آالمها وتطلعاهتا وأحالمها حبياة تكفل   -املعربة عن أطيافه الثقافية والفكرية واملناطقية –
هلا حقوقها يف احلرية والعدالة واملساواة ،وتكافؤ الفرص ، يف دولة املؤسسات والقانون وقد أخذت أشـكال  

 أساليب خمتلفة تراوحت بني احلديث 2009 إىل هناية 1989 التعبري عن هذا احلراك خالل الفترة املمتدة ما بني
ويف شـكل   -وهي الوسيلة البارزة يف هذا اجملال–أو الكتابة النقدية يف الوسائل اإلعالمية املتاحة كالصحف 

اعتمد مفاعيل الصوت اجلمعي عرب شحذ التواقيع على البيانات واملطالب ، فيما برزت كذلك حركة الشارع 
كال السابقة متثل التعبري احلضـاري  عرب املظاهرات واملسريات واالعتصامات واإلضرابات ، وإن كانت األش

املتاح، فإن ظاهرة التطرف والعنف املسلح، اليت طالت معظم مناطق البالد ،واليت تعرب عن حركة راديكاليـة  
بائسة لدى تيار متشدد، ويف خضم هذا كله كانت هناك ممارسا أخرى سلمية للتعبري عن الرأي ،من خـالل  

اركة الشعبية يف اختاذ القرارات عن طريق االنتخابات املختلفة اليت عرفتـها  البيانات واخلطابات املطلبية واملش
  .1989اجلزائر منذ 

هذه العناصر املذكورة آنفا واليت متثل ممارسات وأشكال حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر هي ما سيتطرق إليـه  
  . هذا املبحث بشيء من التفصيل

  :من خالل الصحــافة:  أوال
صحافة سالح ذو حدين ،فقد خيط هنج التحرر ويعرب عن حكمة احلق ورأي الشعب ويسـوقهم  ال شك أن ال

حنو املزيد من الوعي واالنفتاح والتقدم ،وذلك إذا كان أداة بيد اجلماعـات املخلصـة واألحـزاب احلـرة     
صار أداة بيد  واملؤسسات الدستورية ، كما قد يقود الوطن واألمة إىل املزيد من اجلهل والتخلف والضياع إذا

كمـا أن مـن ابـرز املعـامل      ةولعل من ابرز مسات اجملتمع املتحرر ، هو متتعه حبرية الصـحاف ...املستبدين 
الديكتاتورية والقمع ،هو قمع الفكر واملفكرين، عرب تدبري الصحافة ملصاحل السلطة أو تسـيريها يف خدمـة   

ظامل من مائة ألف سيف، كما قال هارون العباسي أهدافها،ومن هنا جند أن الصوت احلر أحد على احلاكم ال
  . يف قضية هشام بن احلكم ، والصحيفة احلرة أول اجلهات اليت يشن املستبدون عليها محالت التصفية  واإللغاء

إن أمهية الصحافة  ال ختفى على أحد ، والصحافة باعتبارها من ابرز وسائل اإلعالم اليت أخذت حيزا مهما يف 
  :ع العصري ، وذلك أن اإلعالم ويف قمته الصحافة  له دور كبري وفعال يف خمتلف اجملاالت منهاحياة اجملتم

  .توعية الناس وتوجيههم ، بإعطائهم األفكار اجلاهزة واملعلبة واملقترنة بأساليب اإلقناع -
سـبب انتبـاه   فضح املمارسات اخلاطئة للحكام ، وتسليط األضواء على مواطن اخلطأ يف تصرفاهتم ، مما ي -

  ...اجلمهور إليها والعمل على تقوميها 
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وسيلة هامة يف الدعاية االنتخابية ، حيث تكون منربا للمرشحني  لبيان أفكارهم وآرائهم ووعودهم وغري  -
  .ذلك

، تغيريات جذرية يف اجملاالت الثقافية واالقتصادية والسياسـية ،   1988لقد عرفت اجلزائر بعد أحداث أكتوبر 
رار دستور جديد  أجاز التعددية السياسية واإلعالمية، وهذا ما كان له األثر الكبري يف زعزعة املنظومة بعد إق

اإلعالمية ،وكشف اإلعالم بأنه كان يعيش بعيدا عن مهوم ومشاكل املواطنني ، وميكن تقسيم هذه املرحلة إىل 
ديد من الباحثني يرون أن العامل السياسـي  أربعة فترات تربط بأحداث سياسية شهدهتا اجلزائر ، طاملا أن الع

 ،حيث تبـدأ 1كان له دور أساسي يف نشأة الصحافة املكتوبة اجلزائرية ،خاصة يف تطورها وتوجهها التحرري
وهو تاريخ صدور قانون إعالم جديد، نص و ألول مـرة  ،1990 افريل 03 إىل غاية 1988 الفترة األوىل من

ؤسسات الصحفية املستقلة يف شكل شركات مسامهة ،أما ثاين فترة فتبدأ من على احلرية اإلعالمية ،بإنشاء امل
وهو تاريخ استقالة رئيس اجلمهورية الشاذيل بن جديد ، ومن هنـا   1992 جانفي 11 هذا التاريخ واىل غاية

جراءات وهو تاريخ إصدار القرار الوزاري الذي يعد من أهم اإل 1994 جوان 07يف  تبدأ الفترة الثالثة وتنتهي

  .2009 اليت كان هلا األثر على مستقبل العديد من الصحف ، الفترة الرابعة وتبدأ من هذا التاريخ إىل غاية
  ).التمهيد للتعددية: (1990إىل غاية  1988من : الفترة األوىل / أ

ز إطار تشريعي  تعد هذه املرحلة مبثابة مرحلة متهيدية ملرحلة التعددية ، وهي تعرب عن واقع جديد جتسد يف برو
خيتلف يف إطاره العام عن جمموع الدساتري السابقة، اليت عرفتـها   1989فيفري  23تأسيسي يتمثل يف دستور 

اجلزائر منذ االستقالل ، إذ انه فتح اجملال للحريات الدميقراطية ؛كحرية الرأي وحريـة تأسـيس األحـزاب    
 ي،للتحدث عن حرمة املسـاس حبريـة الـرأ    1989من دستور  )35(وخمتلف اجلمعيات ، فقد جاءت املادة 

( اليت منعت كل املؤسسات )36(،وتتبعها املادة 2"المساس حبرمة حرية املعتقد وحرمة حرية الرأي :" واملعتقد
حريـة  " من حجز أي مطبوع وأية وسيلة من وسائل اإلعالم، وتـنص علـى أن   ) ماعدا املؤسسة القضائية 

ي مضمونة للمواطن ، حقوق املؤلف حيميها القانون  ال جيوز حجز أي مطبوع االبتكار الفكري والفين والعلم
وقد وضعت هذه املـادة  3"واإلعالم إال مبقتضى أمر قضائي أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ

مارسة حدا لكل احنراف حمتمل من قبل اإلدارة ،وهو ما يرى فيه زهري إحدادن ضمانا قويا حلرية اإلعالم وللم
  4.اإلعالمية اليت مل تعرفها اجلزائر منذ االستقالل 

السياسي جتسد بإعالن العديد من الشخصيات السياسية تأسيس أحزاب سياسـية ،   لإن هذا التحول يف اجملا
وتعد الصحف احلزبية أول صحف غري حكومية تظهـر   -األحزاب السياسية–ليليه تأسيس جرائد خاصة هبا 

                                                            
   .87، 1989مركز الكتب األردين ، : ، األردن )موسى الكيالين:ترمجة(،اإلعالم اإلخباري ، وعجلة السياسة يف العامل العريب :لعربية الصحافة اوليام أية روو ،  -1
 .13ص مرجع سبق ذكره،، 1989دستور   - 2
 .65، ص مرجع سبق ذكرهالطاهر بن خرف اهللا،  - 3
  .13ص  مرجع سبق ذكره ،الطاهر بن خرف اهللا،  - 4
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لسان حال اجلبهـة  " املنقذ"وهي  1989 أكتوبر 05يف  ظهرت أول صحيفة حزبية إىل الوجود، حيث أن
،وقد تبعت هذه الصـحيفة عـدة    1لدى القراءاإلسالمية لإلنقاذ ولقيت هذه الصحيفة انتشارا واسعا 

صحف حزبية كانت منابر للخطابات السياسية املتنوعة وصدرت بعدة لغات  الفرنسية والعربية واالمازيغية، 
ك لتوصيل رسائل األحزاب إىل جلمهور ، كما ساعد تأخر ظهور الصحافة املستقلة ، صحافة القطـاع  وذل

العام ، حيث ظهرت هذه األخرية باملظهر احلسن وذلك بتغطية النقص اإلعالمي    إذ أهنا شـهدت تغـريا   
زبية أو املستقلة ،كوهنـا  ملموسا يف املضامني املطروحة واألشكال املقدمة،مما زادها قوة مقارنة بالصحافة احل

متتلك جتربة كبرية مكنتها من احلفاظ على بعض االستقرار ، باإلضافة إىل ضماهنا لتمويل الدولة ،على عكس 
كان يضمن حرية اختاذ املبادرات إال انـه مل   1989الصحف احلزبية أو املستقلة ،لكن بالرغم من إن دستور 

تقاللية الصحافة ، ومل يتم حتسني املمارسة اإلعالمية التعددية حىت سنة جيسد نقطة البداية يف عهد التعددية واس
، حيث كان الدستور حيتاج إىل قوانني ونصوص تفسر األحكام العامة، وحتدد الضوابط العامـة الـيت    1990

  .يسري عليها اإلعالم 
ح بتشـكيل رؤوس  الذي مس 1990مارس  19ويتمثل أول وأهم هذه اإلجراءات التنظيمية يف إصدار منشور 

أموال مجاعية  واستثمارها يف جمال اإلعالم، وهو ما ترك حرية االختيار للصحفيني العـاملني يف املؤسسـات   
اإلعالمية العمومية ، إما البقاء يف القطاع العمومي ، أو تأسيس مؤسسات صحفية مستقلة يف شكل شركات 

،مث تاله صدور قـانون إعـالم   )األحزاب ( اسي مسامهة ، أو االلتحاق بصحف اجلمعيات ذات الطابع السي
األول شارك يف إعداده الصحفيني ، أمـا  : ، ويعد هذا القانون حصيلة ملشروعني  1990افريل  03جديد يف 

الثاين فكان حتت إشراف رئاسة اجلمهورية ،وهذا ما يدل على أن كيفية وضع هذا القانون هي طريقة غـري  
ارس من طرف السلطة يف ظل احلزب الواحد ،إال انه نص وألول مـرة منـذ   دميقراطية مثلها مثل ما كان مي

االستقالل على حرية اإلعالم والتعددية اإلعالمية، من خالل السماح للقطاع اخلاص بالتواجد يف هذا اجملال ، 
إلعـالم  وبالتايل أصبح من املمكن التمييز من حيث امللكية بني قطاع اإلعالم العمومي  واإلعالم احلـزيب وا 

املستقل، وتتجلى نقائص هذا القانون وسلبياته يف اجمللس األعلى لإلعالم ،الذي أعيد بعثه بعدما كان منعدما 
،وأصبح مبوجب هذا القانون بديال لوزارة اإلعالم   منحت له صالحيات السهر على  1984رغم تواجده منذ 

، إذ أنه مت تعيني أعضائه من طرف 2كنف التعددية احترام تطبيق أحكام هذا القانون، وحرية ممارسة املهنة يف
احلكومة والرئاسة واجمللس الشعيب الوطين ،ودون مشاركة الصحفيني الذين من املفروض أهنم املعنيون بتعـيني  
ممثليهم عن طريق االنتخاب، باإلضافة إىل احتوائه على بعض املواد حتد من حرية الصحافة،كما أنه كثريا مـا  

  . الفهم بسبب صياغته الغامضة واملبهمة يطرح صعوبة يف
  ).مرحلة القوة: ( 1991جانفي  11إىل غاية  1990من أفريل : الفترة الثانية/ ب

                                                            
  .121، ص 1992ديوان املطبوعات اجلامعية ، : ، اجلزائر الصحافة اجلزائرية بعد االستقالل ، عامل االتصالري احدادن ، زه - 1
  .12 مرجع سبق ذكره،1990قانون اإلعالم  2
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أدت اإلجراءات السالفة الذكر، إىل حتوالت عميقة يف اخلريطة اإلعالمية الوطنية اليت سجلت قفزة نوعية من 
ر اهلائل يف قطاع اإلعالم خاصة منه املكتوبة   حيث ظهرت الناحيتني الكمية والكيفية ، وقد مسح هذا التطو

أما بالنسـبة    le soir d'algerie" لوسوار داجلريي"،وهي يومية  1990سبتمرب  03أول صحيفة مستقلة يوم 
،بدأت تعرف مشاكل جعلتها تعيش هاجس اإلفالس يف  أية  1990لصحف القطاع العام  وبعد صدور قانون 

  1.املشاكل يف عدم توفري الظروف والشروط املالئمة للنشاط يف سوق ميتاز باملنافسة العالية حلظة ، تتمثل هذه 
باإلضافة إىل املنافسة القوية اليت أظهرهتا الصحف املستقلة ،خاصة وأهنا تدعمت بأبرز الصحفيني الذين هجروا 

التعددي اجلديد ومع آليـات   القطاع العام ، فالصحافة العمومية مل تعرف كيف تتكيف مع احمليط السياسي
اقتصاد السوق ،وهو ما جعلها هشة تعاين من ارتفاع يف املرجتعات واخنفاض يف املبيعات ، حيث تعرضـت  

، وهذا مـا جعـل   "قانون السوق"الكثري من الصحف إلجراءات صارمة، نفذهتا املطابع العمومية حتت شعار 
ملستويات اهليكلي والوظيفي واملايل، غري أن الصـحافة  صحافة القطاع العام يف تأخر متواصل، على خمتلف ا

املستقلة املكتوبة شهدت بشكل عام ازدهارا كبريا يف بداية هذه الفترة حيث ظهرت العشرات من العنـاوين  
،كما عرفت تطورا نوعيا ، وعدم وقوع اصطدام بني السلطة السياسية والصحافة ، حيـث وصـل عـدد    

يومية ،بينما يف السابق مل يكن يف الساحة اإلعالمية  16من بينهم   103إىل  1991الصحف مع بداية ديسمرب 
رئاسـة  " سيد أمحـد غـزايل  "لكن يف أواخر هذه املرحلة،وبعد تويل  2يوميات 06صحيفة من بينها  12إال 

احلكومة بدأ يظهر احتجاب عدد من الصحف عن الصدور، كما ظهر الصـراع بـني السـلطة السياسـية     
اصة، واختذ طابعا قضائيا ،حيث امتثل عدد كبري من الصـحفيني أمـام احملـاكم واجملـالس     والصحافة اخل
وكان هذا الصراع غري املباشر ناتج عن حماوالت السلطة الضغط على هذه الصـحافة لتحقيـق   3والقضائية،

  .أغراض ومصاحل سياسية معينة 
ر الكثري من هذه الصحف   وكذا مستوى إذا ومبا انه مل تكن هناك ضوابط وقيود واضحة حتكم عملية إصدا

وشروط املمارسة املهنية فيها، وأدى ذلك إىل اختفاء عدد هام من هذه الصحف ،يف بداية هـذه التعدديـة   
  .وذلك بنفس سرعة إصدارها ، سواء لعدم قدرهتا على املنافسة أو نتيجة الرتفاع تكاليف عوامل اإلنتاج

  )املرحلة العصيبة (1994جوان  07إىل غاية  1992جانفي  11من : الفترة الثالثة /ج
وظهـور     1992 جـانفي  11 هذه املرحلة سياسيا باستقالة رئيس اجلمهورية الشاذيل بن جديد يوم متيزت

جانفي من نفس السنة ، وإلغاء نتائج الدور األول لالنتخابات التشريعية الـيت   14اجمللس األعلى للدولة يوم 
، واغتيال حممد بوضياف رئيس  1992فيفري  09وإعالن حالة الطوارئ يوم  ،1991ديسمرب  26جرت يوم 

املتضمن قرار السلطات  1994جوان  07وإصدار القرار املؤرخ يف  1992جوان  29اجمللس األعلى للدولة يوم 
عاصر ،فبعد الحتكار األخبار األمنية ، وتعد هذه الفترة، فترة غري مستقرة وعنيفة وعصيبة ،يف تاريخ اجلزائر امل

                                                            
 .58، ص 2001م ، جامعة اجلزائر ، كلية العلوم السياسية واإلعال، زائري مبفهوم الثقافة السياسيةحياة قزادري، عالقة الصحفي اجل - 1
2- , 1992 N:26,p45.  Revue Mendias PouvoirsThiery Presilon ,"Presse E'crite Algérienne Intermède Libérale ,   
  .257، ص  مرجع سبق ذكرهإمساعيل مرازقة ،  - 3
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، مجد 1 1992فيفري  09إلغاء نتائج الدور األول من أول انتخابات تشريعية تعددية ،وإقرار حالة الطوارئ يف 
، وقد تأثر قطاع الصحافة سـلبا   1990وقانون اإلعالم الذي كرس حرية الصحافة يف  1989العمل بدستور 

آنذاك على حل اجمللس األعلى لإلعالم ، ليفـتح  بإقرار حالة الطوارئ ،ففي نفس السنة أقدم رئيس احلكومة 
اجملال أما م مضايقات واسعة على املمارسة اإلعالمية ، وإن كان اجمللس يف الواقع مل يقم بالدور املنـوط بـه   
،بشهادة العديد من الصحفيني ، حيث هيمنة السلطة السياسية خاصة على الصحافة اخلاصة، حبجة استرجاع 

الصحفيني، وتوقيف الصحف  لعن طريق اقتحام عناصر األمن للمقرات الصحفية واعتقاهيبة الدولة ، وذلك 
الذي ينص على أنه ال جيوز حجز أي  1989، متجاهلني بذلك دستور 2عن الصدور بقرار من وزارة الداخلية
  .مطبوع أو منشور إال بأمر قضائي

، إذ اختفـت الكـثري    1991جويلية  26يوم وقد عانت أيضا الصحافة احلزبية كثريا بعد إعالن حالة احلصار 
منها،بسبب تعليق نشاط اغلب األحزاب  إىل حني توفر الظروف املناسبة ، باإلضـافة إىل تعـرض بعـض    
الصحف لعملية احلجز والتوقيف، حيث اختفت من الساحة اإلعالمية بقرار من السلطة السياسية،وهناك من 

ألسباب اقتصادية أو سياسية أو إعالمية  تتمثل األسباب السياسية  يرجع سبب هذا االختفاء للصحافة احلزبية،
يف مواقف بعض األحزاب من خمتلف القضايا الوطنية و اإلقليمية، ودرجة تأثريها على السـاحة الوطنيـة ،إذ   
لوحظ أن األحزاب اليت كانت تصرحياهتا وتصرفاهتا ختالف القناعات األساسية للمجتمع اجلزائري  وتعـارض  

الته السياسة ،عجزت عن كسب املصداقية وفشلت يف إقناع خمتلف الشرائح االجتماعية ، أما األسـباب  ميو
اإلعالمية فتكمن يف ضعف هذه الصحف من حيث الشكل واملضمون وكذا املنافسة اليت وجدهتا من طـرف  

خباري للصـحف  حيث ظهر أن الطابع اإل  1990ديسمرب  03الصحافة املستقلة اليت بدأت تصدر ابتداء من 
  .املستقلة أكثر مصداقية من طابع الرأي الذي متتاز به الصحف احلزبية 

وتويل رضا مالـك رئاسـة    1992جوان  29أما بعد اغتيال حممد بوضياف رئيس اجمللس األعلى للدولة يوم 
الك ، لوحظ أن غالبية الصحف انسجمت مع خطاب السلطة ،نظرا لعالقة رضا م 1993احلكومة يف جويلية 

كما أصبحت بعـض الصـحف   3،الوطيدة بالصحفيني ،ونظرهتم له باعتباره أحد الوجوه الصحفية القدمية 
اليت كانت تـدافع   ) (Liberté"ليربيت"املستقلة منابر لبعض األحزاب دومنا ارتباط عضوي بينها ،مثل جريدة 

 La tribune) (" لتريبون"ا جريدة عن القضايا اليت يطرحها حزب التجمع من اجل الثقافة والدميقراطية، وكذ
اليت كانت تدافع عن مصاحل جبهة التحرير الوطين ،وهذا ما صعب على السلطة السياسية املساس هبا ،ألهنـا  
بذلك متس مصاحل واجتاهات سياسية موجودة يف الساحة السياسية ،وبالتايل حاولت السلطة السياسية الضغط 

ثابة أداة تتحكم هبا السلطة خاصة يف مواقف الصحف اخلاصـة ،  على الصحف عن طريق اإلشهار ، فهو مب

                                                            
 ) .1992فيفري  (، 10، العدد  اجلريدة الرمسية ،، يتضمن إعالن حالة الطوارئ44-92 املرسوم،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية   - 1
  .60، ص مرجع سبق ذكرهحياة قزادري،  -2
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وهلذا كان هناك تفاوت كبري بني الصحف يف املساحة املخصصة لإلشهار حيث أصبحت الصحافة اخلاصـة  
كرهينة بالنسبة لشركات الطباعة ومؤسسات التوزيع ، كما مت توظيف اإلشهار للحصـول علـى تزكيـة    

  .سيةالصحف لربامج السلطة السيا
جوان  07ويعد القرار الوزاري املشترك بني وزاريت الثقافة واالتصال والداخلية واجلماعات احمللية واملؤرخ يف 

، إذ مبوجبه قـررت  1، واحدا من أهم اإلجراءات اليت كان هلا األثر على مستقبل العديد من الصحف  1994
من القنوات الرمسية، وكان هذا القرار متبوعـا   السلطات احتكار األخبار األمنية ومنع نشر كل خرب ال يأيت

جبملة من التوصيات املتعلقة بكيفية معاجلة األخبار األمنية ،من قبل وسائل اإلعالم ،وبعض تقنيـات توجيـه   
الرأي العام،وهذا ما يربره التراجع الرمسي عن حرية  الرأي واألداء اإلعالمي،يف إطار مهين وهو ما عرب عنـه  

الحظنـا عـودة   " 1995-1992يمي ،يف حديثه عن وضعية ممارسة املهنة الصحفية بني سنوات إبراهيم إبراه
،فهؤالء املوظفون يف قطـاع الثقافـة   1988للصحفيني الذين كانوا قد شغلوا مناصب ومسؤوليات قبل سنة 

املراقبة الذاتية ،عودة ...استرجعوا بني أيديهم القناة التلفزيونية الوحيدة ووكالة اإلشهار والصحف احلكومية 
يف املؤسسات العمومية لإلعالم ،والضغوط املالية املتبوعة بإجراء أكثر خطورة ضد الصحفيني، االعتقـاالت  
التعسفية واملضايقات القضائية ، وحجز الصحف واملراقبة الوقائية لألخبار األمنية   واليت طرحت منذ جانفي 

يف وزارة الداخلية ، وتشكيل جلان  1994تصال يف جوان ، لتطبق بعد ذلك من خالل تشكيل خلية اال 1993
  2... يف مؤسسات الطباعة  1994القراءة يف هناية 

ومنه ميكن القول أنه كان للتأثري السياسي الذي وجدت الصحافة اخلاصة نفسها فيه وقع على إمكاناهتا املادية 
فرض رقابتها على الورق واملطابع واإلشـهار،  مما أثر على استقالهلا االقتصادي والتقين ، فالسلطة مازالت ت

  .وهو ما يشكل رقابة غري مباشرة ، ويعرقل الصدور املنتظم للصحف 
  . )تعددية مقيدة: (إىل اليوم  1994من جوان : الفترة الرابعة /د

ها السلطة إن امليزة األساسية هلذه املرحلة هي تدهور العالقة بني السلطة والصحافة ،وبسبب الرقابة اليت تفرض
السياسية على نشر وتوزيع األخبار ، وتدهور حالة احلريات العامة وحرية التعبري، وبروز احلذف الذايت حبدة ، 

 1997 والركود التام لنشاط األحزاب السياسية  مما اثر على النشاط اإلعالمي للصحف  حيث سجلت سـنة 
  3.مية اختفاء الصحافة احلزبية بصفة شبه كلية من الساحة اإلعال

كما متيزت هذه املرحلة بضغط املطابع على الصحافة ،بتقليص عدد الصفحات   أو ختفيض السحب  أو وقفه 
، أو رفع مثن طباعة اجلرائد وخمتلف اخلدمات املتعلقة هبا دون استشارة الناشرين ، ودون مراعاة للطابع الثقايف 

ديوهنم للصحف اخلاصة،وعدم التوزيع العادل لإلشهار لقطاع اإلعالم، باإلضافة إىل تأخر املوزعني عن تسديد 

                                                            
جانفي (، 17زائر ، العدد ، اجل اجمللة اجلزائرية لالتصال، " 1998إىل  1962من : هوية الصحفي يف اجلزائر ، من خالل اخلطابات واملواثيق الرمسية "رضوان بومجعة ،  - 1

  .145، ص )1998إىل جوان 
2‐ Brahim Brahimi , Lle Pouvoir , la Presse et le Droit de L'homme , l'algerie marinons , 1998,p108‐109.    
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، الذي أصبح حمتكرا من طرف السلطات العمومية   مبنشور حكومي ونقص الدعم املايل الذي متنحه السلطة 
للصحافة ،فالتراجع الرمسي عن القوانني اليت أقرت حرية الصحافة فيما سبق كان حبجـة صـعوبة املرحلـة    

اغتيال العشرات مـن الصـحفيني    1997-1993 نذاك ، حيث عرفت الفترة ما بني،وخطورة الوضع األمين آ
على اجمللـس الشـعيب    1998 وعمال قطاع اإلعالم ،وقد مت إعداد وعرض مشروع لقانون إعالم جديد سنة

للمجلس الشعيب الوطين ، لكن االنتخابات الرئاسية  1999 الوطين ، وتقررت مناقشته يف الدورة الربيعية لسنة
، ومت السكوت عن هذا املشروع ،الذي كان ينص على إهناء احتكـار الدولـة   ةقلبت الرزنام 1999 ألفريل

ساري املفعول ،إىل يومنا هذا رغم انه مل يعـد   1990 للقطاع السمعي البصري، وهذا ما أبقى العمل بقانون
حدثت يف هذه املرحلة ، خاصة  يستجيب ملستجدات الوضعية احلالية ، كما يالحظ أن التغريات السياسية اليت

رئيسا للجمهورية ،مل تؤثر إجيابا على املمارسة اإلعالمية يف اجلزائـر  "  عبد العزيز بوتفليقة "بانتخاب السيد 
احلفاظ على املؤسسات " ،حيث أصدرت السلطة مؤخرا قرارا جديدا خبصوص قانون تعديل العقوبات حبجة 

ذف والشتم ،هتدف من خالله إىل تكميم الصحافة الدميقراطية ،وحرمان اإلهانات والق واهليئات النظامية من
األمني العام للحركـة  " اهلامشي شريف"الرأي العام من أبسط حقوقه، أال وهو احلق يف اإلعالم على حد قول 

السلطة  للتنديد هبذه اإلجراءات اليت حتاول ∗، وهذا ما دفع الصحفيني إىل إصدار بيان 1الدميقراطية االجتماعية
  .هبا فرض أساليب جديدة للرقابة الذاتية والرقابة خاصة بالنسبة للنشريات الضعيفة ماليا 

  
  :من خالل املظاهرات املسريات واإلضرابات: ثانيا

كفل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي وقعت عليه بالدنا حقوق التعبري السلمي عن الرأي  ومن ضـمنها  
والتظاهر واإلضراب ، كما نصت التشريعات الداخلية للدولة اجلزائرية علـى هـذا    حرية التجمع واالعتصام

احلق ،لكن شريطة أن ال يكون إطالقه مضرا بالصاحل العام واملساس حبرية اآلخـرين وتعطيـل مصـاحلهم    
قـود إىل  الضرورية، أو املساس بالنظام العام أو الصحة العامة ، خاصة يف الظروف االستثنائية  ولعل هذا ما ي

من خالل تتبع بعض املسريات واملظاهرات اليت  ،1989 دراسة هذا النوع من التعبري عن الرأي يف اجلزائر منذ
كان الشارع اجلزائري مسرحا هلا خالل تلك الفترة وميكن أن نعاجلها وفق تسلسلها الزمين مع التركيز علـى  

الرأي السلمية، لكـن يف   نهي إحدى وسائل التعبري عالبارز منها ألن املهم هو التأكيد على أنه لغة الشارع 
الـيت مثلـت نقطـة     1988 إطار احترام القانون واحترام حرية اآلخرين وممتلكاهتم ، ولنبدأ بأحداث أكتوبر

أكتوبر بدأت احتجاجات شعبية وسط العاصمة نتيجة ظروف عديدة  5-4التحول الدميقراطي يف اجلزائر ففي 
وقت سابقا فما لبثت هذه االحتجاجات اليت كانت سلمية يف البداية أن تطـورت إىل  متت اإلشارة إليها يف 

أعمال شغب وحرق وختريب ،استهدفت املنشآت العامة وكل ما يرمز إىل الدولة أو احلزب ،وقد كان جـل  

                                                            
  . 03، ص  2001جانفي   22، 3074العدد يومية جزائر ية،،  اخلربجريدة  1
 .03، ص املرجع نفسه نشر البيان يف جريدة اخلرب ،  ∗
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 يعانون املتظاهرين من األحداث والشباب ،حتركوا للتعبري عن الضيق واحلرمان والفقر والتهميش والبطالة اليت

الـيت  ،  1988 أكتوبر 07 منها، وبالتايل وقعت عدة مسريات تعرضت للقمع من طرف اجليش ،منها مسرية

  1.ألف شخص 20 ضمت أكثر من 1988 أكتوبر 10 آالف مواطن ويوم 08 آالف إىل 06 ضمت من
خابات وتقسـيم  بدأ اإلضراب السياسي واملسريات العمومية احتجاجا على قانوين االنت 1991 ماي 25 ويف

السياسي هي اجلبهة اإلسـالمية   ∗وكانت اجملسد العملي هلذه الفكرة أي فكرة اإلضراب( الدوائر االنتخابية 
بدأ ذلك دون أي تـرخيص مـن وزارة   ) لإلنقاذ ، حيث أعلنت يف جتمع شعيب يف مدينة وهران عن ذلك 
عنيفة،أسفرت عن سقوط عدد  توصداما الداخلية اليت اعتربت ذلك غري قانوين وتطور الوضع إىل مشادات

مطالبـة بـإخالء    1991 جوان 03 خاصة بعد البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية مساء يوم،من الضحايا 
عـن   عكان معظم منظموها من حركة الـدفا  عرفت يوما من اإلضرابات اخلطرية اليت 12الساحات، وبعد 

ذ ، وكان اخطر تلك اإلضرابات هو ذلك الذي شهدته جامعة االختيار الشعيب القريبة من تنظيم جبهة اإلنقا
عندما هاجم بعض الطالب امللثمني عدة كليات فحطموا قاعات احملاضرات وأتلفـوا   1992عنابة يف مارس 

ولقد كـان توقـف    2الوثائق ،كما شهدت العديد من املدن اجلزائرية حماوالت ختريب املؤسسات احلكومية
علـي  " و " عباسي مـدين  " وقبلها اعتقال  1991ء نتائج االنتخابات التشريعية جوان املسار االنتخايب وإلغا

األثر الكبري على عملية التحول الدميقراطي، فلقد غريت هذه األحداث مسار الدميقراطية يف اجلزائر ، " بلحاج 
افظة على اجلماهري فرغم أن اجلبهة راهنت على الشارع من خالل اإلضرابات واملسريات السلمية من أجل احمل

عندما تدخلت قوات  04/06/1991، وهكذا اشتد الصراع بني السلطة واملعارضة وتطورت األحداث بتاريخ 
الدرك واجليش لتفرقة املتظاهرين وكانت املواجهات عنيفة جدا ومن هنا أعلنت حالة الطوارئ ، وتوقف عدة 

عن  1991جوان  04 ، وأعلن رئيس اجلمهورية ليلة قطاعات اقتصادية ، وطرد  عدد كبري من العمال املضربني
  3.حالة احلصار ملدة أربعة أشهر كاملة عرب كامل التراب الوطين 

ويف خضم كل هذا كانت هناك العديد من املسريات على العكس من املسريات السابقة الذكر مؤيدة لفكـرة  
د املسرية اليت دعـت إليهـا جبهـة القـوى     إلغاء نتائج االنتخابات ووقف املسار االنتخايب، ومثال ذلك جن

واشـتعلت     1992جـانفي   02االشتراكية للتعبري عن رفض احلكم األصويل على حد تعبريها  نظمتها يف 

                                                            
 .11، ص )31/05/1998، 25الصادر بتاريخ (، 190العدد  ،ةجزائري ةأسبوعي ،رسالة األطلس 1
توضح عدم  40تبقى غامضة يف هذا اجملال إال أن املادة  54اىل ذلك إطالقا ، فرغم ان املادة  1989شر يف دستور ياإلضراب السياسي يف اجلزائر غري معترف به ، إذ مل ي ∗

ابية واستقالل البالد وسيادة االعتراف باإلضراب السياسي من منطلق انه ال ميكن التذرع حبق انشاء حزب سياسي لضرب احلريات األساسية والوحدة الوطنية والسالمة التر
نظر يومية اخلرب ، اعترب وزير الداخلية آنذاك أن وزارته جتاوزت رخصة القيام باإلضراب ومل تتشدد يف ذلك بل تعاملت مبرونة مع الوضع لتفادي التصعيد ، أالشعب ، وهنا 
 .03ص /04/07/1992الصادرة بتاريخ 
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املسرية من طرف الرافضني لنتائج االنتخابات وحظيت بتغطية إعالمية كبرية وطنيـا ودوليـا   وأعقبتـها    
  1.ملؤيدة حلقوق املرأة ضد وصول اإلسالميني إىل احلكممظاهرات نسوية قامت هبا بعض اجلمعيات ا

وما كان هلذا اإلعالن من خطر على احلريات ومن بينها حريـة   11/01/1992مت إعالن حالة الطوارئ بتاريخ 
التعبري عن الرأي جبميع أشكاهلا، حيث مت حضر املسريات والتظاهرات يف األماكن العمومية  حيث جـاء يف  

يؤهل وزير الداخلية والوايل املختص إقليميا لألمر عـن  : " نص إعالن حالة الطوارئ ما يليمن  )07(املادة 
رفهية أو أماكن االجتماعات مهما كانت طبيعتها  ومتنع كـل  تطريق قرار بالغلق املؤقت لقاعات العروض ال

"  )05(نـص املـادة    يف ، كما جـاء " املظاهرات اليت حيتمل فيها اإلخالل بالنظام العام والطمأنينة العمومية
مصادرة العمال للقيام بنشاطهم املهين املعتاد يف حالة إضراب غري مأذون أو غري شرعي وتشمل هذه املصادرة 

،وعلى هذا األساس "املؤسسات العمومية ، أو اخلاصة بغرض احلصول على تقدمي اخلدمات ذات املنفعة العامة 
واألمن العام كانت السلطات متنع يف كـل مـرة املظـاهرات     وقعت جتاوزات كذريعة حلماية النظام العام

واملسريات السلمية املعربة عن آراء وتوجهات ممثليها حيال بعض القضايا الوطنية كقضية اإلصالحات الـيت  
شهدهتا اجلزائر سواء يف قطاع التربية أو قطاع احملروقات ، أو بقطاعات أخرى ، أو للقضايا الدولية كقضـية  

ق والغزو عليه ومناصرة الشعب الفلسطيين، وغريها من القضايا اليت هتم الشعب اجلزائـري ،وقـد   غزو العرا
اختصر حق التعبري يف آراء وتطلعات األمة سواء ممثلة يف األحزاب أو املنظمات أو اجلمعيات على التجمعات 

لقـول بـأن الظـروف    اليت تتم داخل القاعات ، وبترخيص مسبق من طرف السلطات الوطنية وهلذا ميكن ا
االستثنائية اليت متر هبا اجلزائر وحالة الطوارئ  اليت مازالت مفروضة أثرت كثريا على حرية التعبري خصوصا يف 

  .جمال التظاهر السلمي واملسريات السلمية 
إال أن هذا مل مينع الشعب من اخلروج إىل الشارع والتعبري عن رأيه خبصوص القضايا اليت هتمه رغـم رفـض   

  :ضع السلطة لذلك ، ومثال ذلك و
ورغم أن    27/10/1997بتاريخ " امحد جداعي " املسرية اليت دعى إليها األمني العام جلبهة القوى االشتراكية 

 100منظموها مل حيصلوا على ترخيص من مصاحل والية العاصمة إال أن املسرية تضمنت عدد املشاركني فيها 
لقد حضر هذه املسرية مسؤولني بارزين وقيادات مـن أحـزاب   ألف شخص حسب السيد أمحد جداعي و

، يف حني رفـض حـزب   " وحركة جمتمع السلم " لويزة حنون " أخرى كحزب العمال بشخص الوزيرة 
التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية املشاركة يف هذه املسرية ودعا لتنظيم مسرية أخرى الحقا ، ولقد كـان  

الـيت   23/10/1997تعبري عن رفض نتائج االنتخابات احمللية اليت حـررت بتـاريخ   اهلدف من هذه املسرية ال
هذا باإلضافة إىل العديد من املسريات واملظاهرات واإلضرابات واليت من 2.وصفوها باملزورة وطالبوا بإلغائها 

  :أمهها
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  :أحداث أزمة القبائل/أ

و،حينما كانت التحضـريات جاريـة لالحتفـال    بوالية تيزي وز" بين دوالة " بدأت أحداث القبائل ببلدية 
 21البالغ من العمـر  " قرماص ماسينيسا" والعشرين للربيع االمازيغي ، حيث قتل الشاب  ةبالذكرى الواحد

أعمال العنف والشغب  عوكانت هذه احلادثة سببا يف اندال.، مبقر الدرك الوطين  2001افريل  18سنة بتاريخ 
ن عن مسريات ومظاهرات يف كل مناطق القبائل ، لتشمل فيما بعد مناطق عديدة واإلعال  نوالتمرد والعصيا

من الوطن ، ونظرا خلطورة الوضع واشتداد األزمة واتساع رقعتها، وما سببته من خسائر ماديـة وبشـرية ،   
ت مجلة من إجراءات من طرف النظام ،إال أن ذلك مل مينـع مـن مواصـلة املسـريات واملظـاهرات       ذاخت

أعلن عن ميالد تنسيقية جلان العروش  واليت طالبـت   2001ماي  18تباكات مع قوات األمن ،وبتاريخ واالش
  .برحيل قوات الدرك الوطين ، ومعاقبة املتسببني يف وفاة الشاب قرماص ماسينيسا 

تجابة ولقيت اس   2001جوان  14وكانت اكرب مسرية تلك اليت دعت إليها التنسيقية السابقة الذكر ، بتاريخ 
واسعة من طرف املواطنني ،الذين جتمعوا بكثرة بساحة أول ماي بالعاصمة ، لكن قوات مكافحـة الشـغب   
قاومت املتظاهرين ، وعملت على تفريقهم وحدثت بذلك مواجهات عنيفة ، وحتولت املسـرية إىل أعمـال   

خلفت تلك األعمال ختريب وشغب ومواجهات بني املنظمني ورجال األمن وبعض شباب أحياء العاصمة  و
شرطي ، ووفاة الصحفيني ،عـادل زروق   36جريح منهم  53قتلى و  04خسائر مادية كبرية ، باإلضافة إىل 

  .1من صحيفة البالد ، والصحفية جنمة فضيلة من صحيفة الشروق اليومي 
، سواء داخل مناطق بإقامة العديد من املسريات واملظاهرات  2001متيزت الفترة املمتدة من افريل إىل ديسمرب 

أين مل   2001أكتوبر  05القبائل ،أو على مستوى املناطق األخرى من البالد ، وكانت أهم املسريات مسرية 
جوان من خسائر، ومتيزت هذه  14مسرية  هتسمح قوات األمن مبرور املتظاهرين إىل العاصمة بسبب ما خلفت

من ينادي باحلوار والنقاش مع احلكومة  حلل املشكل ، املرحلة أيضا بانقسام يف حركة العروش ، حيث فيهم 
وفيهم اجتاه ثاين يرفض احلوار واملناقشة، إال بعد قبول مطالب الئحة القصر ، كما ظهرت جمموعـة تنـادي   
باالنفصال الكلي أو االستقالل الذايت ملنطقة القبائل ، وعلى رأسهم فرحات مهين  لكن هذا الـرأي قوبـل   

أن رأي أصحاب احلوار كان األقوى ، نتيجة الوعود اليت أعطتها احلكومـة للفصـل يف    بالرفض ،واملالحظ
  .، وهذا تفاديا الستمرار األزمة اليت كادت أن تعصف باستقرار البالد ةالقضي
  2003الثانويإضراب أساتذة التعليم /ب

تذة التعليم الثـانوي ،  ، شهدت اجلزائر أوسع حركة احتجاجية ألسا 2003/2004 مع انطالق السنة الدراسية
على ذلك من نتائج سلبية  باستمرت لشهور ،وكادت أن حتول املوسم الدراسي إىل سنة بيضاء ، مع ما يترت

، على مجوع الطلبة ومستقبلهم  أوال، وعلى السري العادي للشؤون التنظيمية للدولة ثانيا،وتعود إرهاصـات  

وخاصة يف العاصمة  –ني بدأت جمموعات من األساتذة ح،  2003 إىل ربيع سنة" خريف الغضب التربوي "
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يف التحرك من خالل ندوات ومناقشات علنية متخضت عنها دعوات إىل اإلضراب ومقاطعـة عمليـات    –
تصحيح اختبارات البكالوريا، مما حدا بالوزارة إىل مضاعفة سعر الورقة املصححة ، كخطوة لقطع الطريـق  

مريع  فقد ضرب زلزال"الطبيعة " ، لكن الدعم األكرب لوزارة التربية كان من  أمام هذه اهلزة األوىل لألساتذة
والية بومرداس شهر ماي ، فتأجل بذلك الصراع ،ومع انطالقة السنة الدراسية اجلديدة، عـاودت احلركـة   

والية من  45االحتجاجية االنطالق بشكل أقوى وأعمق وأذكى ، ومل ميض شهر على انطالقها ،حىت مشلت 
  .1والية ،مع نسب لعدد املضربني وصلت يف اغلب املؤسسات إىل حدود مائة باملائة  48صل أ

  . من خالل التطرف والعنف املسلح:  ثالثا
االجتمـاعي املتمسـك      كإذا كانت األشكال السابقة متثل التعبري احلضاري والسلمي عن الرأي وعن احلرا

واصلة املسعى الدميقراطي الكفيـل حلـل األزمـات االقتصـادية     بالوحدة الوطنية واملتطلع إىل آفاق األمل مب
واالجتماعية املتراكمة فإن ظاهرة التطرف والعنف املسلح اليت طالت معظم مناطق بالدنا خـالل العشـرية   
األخرية ال تعرب عن آلية حراك اجتماعي إصالحي حممل باألمل ، وإمنا تعرب عن حركة راديكالية بائسة لـدى  

شدد ، تتوسل به إلقامة بديل آخر ،وبالرغم من أن ظاهرة الغلو والتطرف يف التعـبري عـن الـرأي    التيار املت
بالكلمة أو باستخدام أدوات القتل والتنكيل البشعة ، ال متد بالوجود واالجتماعي البشري بصلة   فـرغم أن  

مـع والسـماح للجمعيـات    أصحاهبا اختذوها كخيار وحيد حي يتم تكريس الثقافة األحادية الطابع يف اجملت
الدعوية الظاملة باحتكار جماالت النشاط التثقيفي دون غريها من مجعيات اجملتمع املدين ، ولذلك يتم تكـريس  
ثقافة االستقطاب األحادي ، فيصبح اجملتمع أكثر انغالقا وأقل تساحما مع الرأي اآلخر ، سـواء يف أسـاليب   

مساحات التعبري املتاحة أمام اجملتمع ، للمطالبة حبقـوقهم احلياتيـة   احلوار أو يف مكونات نواد التثقيف أو يف 
األساسية ،على الرغم من أنين أنطلق هنا إمياين حبق مجيع القوى يف التعبري عـن حقوقهـا   وال أمهـش دور    

كافـة   األوضاع املتأزمة اليت ميكن أي تيار الختاذ الشكل املالئم للمطالبة حبقوقه، إال أنين أدين بشكل قاطع
  .أشكال العنف املسلح كوسيلة للتعبري عن الرأي مهما كانت مسبباهتا 

إن الشعب اجلزائري قد تعرض منذ االستقالل حىت اآلن وبصفة خاصة بعد إلغاء املسار االنتخايب يف جـوان  
الطريـق   ، واختذ أنصار اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ احمللة طريق العنف للتعبري عن حقهم املسلوب ، هذا 1991

الذي اتبعوه ومهما يكن من مربرات إال انه أسلوب مرفوضا شكال ومضمونا ،وال يعد إطالقا تعبريا عن رأي 
سديد ومقبول ، ولقد أحرز ذلك االحنراف اخلطري مسلسال داميا من العنف والعنف املضاد   حيث أصـبح  

شمل فئات متميزة من الضحايا، مـن  فيه حيصد عشرا األشخاص ،السيما بعد إن امتد خمطط العنف لي املوت
مجلة األقالم واملثقفني والكتاب والصحفيني ،ومل يقف األمر عند هذا احلد بل تعدى العنف ذلـك ،ليـدخل   

  2.ضمن ضحاياه أعضاء وتنظيمات ثقافية وطنية ماتوا نتيجة التصريح بآرائهم 
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قتلى وقد اتضح كما ذكـر أحـد   ليصل عدد ضحاياه إىل عشرات اآلالف ال حاستمرت أعمال العنف املسل
احملللني السياسيني أن اإلسالميني ليسوا وحدهم مصدر القالقل احلالية بل إهنم جزء من تركيبة مراكز قـوى  

،وأصبح بذلك العنف والتطرف الديين خطرا 1تتصارع وتتناحر يف حرب البقاء واالمتيازات ،والعوائد والسلطة
فني واملبدعني ومن بني مجاعات املثقفني وقع الصحفيون حتت طائلة هذا على احلركات الدميقراطية ،وعلى املثق

العنف  ودفع بعضهم حياته مثنا للتعبري عن رأيه ،وملواجهة عنف اجلماعات املتطرفة اليت تدعي احتكار احلقيقة  
ـ   ؤالء وترى بأهنا صاحبة الرأي الصائب وال تعترف بالرأي اآلخر ، ويقف من مازال على قيد احلياة مـن ه

التعبري، ويقول الصحفيون والصحفيني يف وجه اجلماعات املسلحة املتطرفة مطالبني بالدميقراطية  وحرية الرأي 
واملثقفون أهنم يدافعون عن حرية التعبري وعن الرأي ،حىت ألولئك الذين ال يؤمنون هبا، طاملا أن هؤالء يدعون 

حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر أكثر تعقيدا مما هي عليه قضية الدفاع عن  لإىل أفكارهم باحلسىن وهذا ما جع
  .يف أماكن أخرى من العامل 

ومن دون الذهاب إىل التفاصيل الطويلة والكثرية لظاهرة العنف املسلح يف اجلزائر وأثرها على حرية التعـبري ،  
ألعراق وتقاليد الشـعب  ورغم أهنا يف حد ذاهتا تعبري عن رأي رافض للنظام وألعمال النظام ،ورافض حىت 

اجلزائري املسلم ، إال أن هذه الطريقة الدموية للتعبري عن الرأي تضر بصاحبها من جهة وتضر باجملتمع بأسره 
من جهة ثانية، هلذا وكما تطرقنا يف البداية إىل قيود حرية الرأي والتعبري سواء يف املواثيق الدوليـة حلقـوق   

ة ،فكلها ترفض هذا الشكل من التعبري ألنه ميس حبقوق وحريات اآلخـرين  اإلنسان أو يف التشريعات اجلزائري
  .وأمنهم وسالمتهم ،ويضر باملصلحة العامة والنظام العام و اآلداب العامة

وعليه ونظرا لطول الفترة اليت مرت هبا اجلزائر وهي تعاين من ظاهرة العنف املسلح، فإن هذا أدى إىل غيـاب  
الرأي ، نظرا للتدابري القمعية ضد االضطرابات احلاصلة على الساحة الداخلية للبالد ، قنوات فعالة للتعبري عن 

ت القدرة االستيعابية للمؤسسات السياسية ، للتطلعات املتزايـدة حنـو   -كما أن املشاكل السياسية، أضعف
االتفاقيات الدوليـة  ،اليت تنص عليها  ةاملشاركة السياسية، أدى إىل عرقلة العديد من حقوق اإلنسان السياسي

  .مثل حرية الرأي والتعبري 
نظرا لعدم وجود قنوات فعالة تتيح حرية الرأي والتعبري فإن هذه األخرية اختذت شكال مباشرا وغري نظـامي   

انقلب إىل أسلوب مسلح ،واستقطاب سياسي عنيف هدد األمن الوطين والوحدة الوطنية ، وهي طرق تعبريية 
ياة السياسية التمثيلية نتيجة عدم االستقرار الداخلي ، حيث ميكننا هنا االستعانة مبفهوم بعيدة كل البعد عن احل

، والذي ال يتحقق على حد قولـه إال بوجـود   " صموئيل هنتينجتون " االستقرار الداخلي الذي استخدمه 
طالـب املتزايـدة   مؤسسات سياسية ،تتيح فرصا للتعبري عن الرأي،وتكون قادرة على استيعاب التطلعات وامل

حلماية احلقوق االقتصادية والسياسية ،مع وجود قيود على بعض احلقوق السياسية  ومنها خصوصـا حريـة   
الرأي والتعبري ،بدعوى احلفاظ على األمن واالستقرار والنظام العام ، فنجـد أن التحـول السياسـي حنـو     
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، فغياب ) وهذا ما حدث فعال يف اجلزائر( داخليالدميقراطية يف مثل هذا اإلطار قد يشكل هتديدا لالستقرار ال
قنوات سياسية خاصة بإعالء املطالب واآلراء واالقتراحات اآلخذة يف التصاعد على الصـعيدين السياسـي   
واألمين، يؤدي إىل حدوث اضطرابات هتدد االستقرار الداخلي ،مما ينتج جتميد وعرقلة عمليـة تـوفري بيئـة    

لرأي والتعبري إىل اجل مسمى ،وعندها تتحول طريقة التعبري عن اآلراء  إىل عنـف  سياسية أكثر رعاية حلرية ا
، ويتفوق عامل االستقرار الداخلي  علـى تأسـيس نظـام     يمهجي يؤدي حتما إىل إعاقة التحول الدميقراط

سياسي تنافسي ومنح حريات سياسية، يف بيئة سياسية خالية من أي هتديد ،موجهة ضـد األمـن الـوطين     
هور معارضة تتبع القنوات الشرعية للتعبري عن الرأي، دون أن تلجأ إىل األنشطة اإلرهابيـة والتكوينـات   وظ

  .، وهذا ما مل حيصل يف اجلزائر مما عطل عملية التحول الدميقراطي فيها 1العسكرية
  

  .من خالل املشاركة الشعبية يف اختاذ القرارات:  رابعا
بشكل مجاعي من طرف أفراد اجملتمع من خالل مشاركتهم يف اختـاذ القـرارات    قد يكون التعبري عن الرأي

اليت متكن  ∗احلامسة، اليت ترسم توجهات الدولة ومن بني الوسائل اليت متكن املواطنني من ذلك جند االنتخابات
ون عرب عـن  املواطنني من اختيار من ميثله أو ينوب عنه أو حيكمه، وعليه فالشعب عن طريق اختياره هذا يك

  .رأيه واختذ موقفه يف أهم القضايا يف البالد 
إن العملية االنتخابية تعد صورة من صور املمارسة الدميقراطية للشعوب ،وأداة من أدوات التعبري يف اجملتمعات 
دة الدميقراطية ، واجلزائر ورغبة منها يف إتباع النهج الدميقراطي شهدت عدة انتخابات ،خاصة يف الفترة املمت

موضوع االنتخابات  ةودراس" التعددية السياسية " من التسعينات واىل غاية اليوم ،كوهنا فترة عرفت مبرحلة  
يف اجلزائر، يعد أمرا هاما وصعبا يف نفس الوقت ،كون النظام السياسي اجلزائري مر مبراحل خمتلفة وأزمـات  

تخاب  هو أيضا حديث عـن الشـعب   ، كما أن احلديث عن االن 1988حادة خاصة عقب أحداث أكتوبر 
،وعن إرادته يف التعبري والتغيري بطريقة سلمية وحضارية ، فالشعب هو السـيد  وميكـن أن نـوجز أهـم     

  :املصطلحات االنتخابية يف اجلزائر وفق تسلسلها الزمين يف ما يلي 

  1990انتخاب جوان -1
فع احلصار العام يف اجلزائر ،وبعـد إقـرار   ، ور 1988أكتوبر  11بعد اإلعالن عن اإلصالحات السياسية يف 

 12الدستور اجلديد والقانون العضوي لالنتخابات ، مت إجراء أول انتخاب تعددي منذ االسـتقالل بتـاريخ   
،وهي انتخابات اجملالس البلدية والوالئية ،وعلى الرغم من أن معدل االمتناع عن التصويت بلغ  1990جوان 

اليت حصـدت فيهـا اجلبهـة    (ركة كان عاليا بشكل ملفت ، ودفعت النتائج ، إال أن معدل املشا 2 % 35
                                                            

   .91،ص)1989أفريل(،96العدد ،السياسية الدولية،"التحول السياسي وحقوق اإلنسان،هناية النظم العسكرية واالنتقال إىل الدميقراطية يف العامل الثالث"صفاء موسى، - 1
وفيه  )أعضاء الربملان ، أعضاء جمالس حمليةرئيس،دولة ( ة للهيئات احلاكمة لة دميقراطيهو أسلوب للمشاركة السياسية للمواطنني عن طريق إسناد السلطة، بوسي: االنتخاب  ∗

  . يعرب الشعب عن إرادته ، وميارس حقوقه السياسية ، وذلك يف إطار عملية انتخابية  حيدد إجراءاهتا وضماناهتا القانون
 . 07، ص ) 28/01/2000-20 (، 20،  العدد  الراية،  "ديولوجيةالتوجهات السياسية للفيس وميوالهتا اإلي"عبد الباسط دردور ،   2 ‐
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 487، وجبهـة التحريـر الـوطين     1541بلدية من جمموع  853اإلسالمية لإلنقاذ األغلبية إذ سيطرت على 
ت ،املراقبني للتصريح بأهنا مضللة وغري معربة وغري دقيقة، مستندين إىل نية االمتناع واىل نظام التصـوي 1)بلدية

بالوكالة الذي طبق يف هذه االنتخابات ، ومقاطعة كل من جبهة القوى االشتراكية واحلركـة مـن أجـل    
  .الدميقراطية يف اجلزائر لالنتخابات 

وعلى العموم ما ميكن قوله حول هذه االنتخابات ، هو أن النجاح الذي حققته اجلبهة اإلسـالمية لإلنقـاذ   
عاىن طويال من األزمة االقتصادية واالجتماعية ، واألوضاع املتـدهورة   ،كان نتيجة للتأييد اجلماهريي ،الذي

  .فكان التصويت تعبريا عن الرغبة يف التغيري

  1991 االنتخابات التشريعية-2
وقـد مت التطـرق إىل وقـائع    (  1991جاءت هذه االنتخابات يف ظروف غري عادية ، أي بعد أزمة صيف 

قد سبقها بعض اإلجراءات كاعتماد نظام القائمة االمسية بدورين،اعتماد ، ول) وأحداث هذه األزمة فيما سبق 
لكن هـذا مل مينـع    2سنة ورفض الوكالة 28إىل  30دائرة انتخابية ، ختفيض السن األدىن للمرشح من  430

مقعدا  وكانـت   188وحصدت فيها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ  26/12/1991إجراء االنتخابات اليت متت يف 
  .املشاركة مرتفعة مقارنة مع احملليات السابقة  نسبة

وعلى إثر اإلعالن الرمسي عن نتائج الدور األول كانت هناك ردود أفعال متضاربة حوهلا ، ولعل أبرز رد فعل 
كان الذي اختذه النظام،وكان حامسا وعنيفا إذ باشرت السلطة باعتقال عدد من مناضلي اجلبهة ، كما مت أيضا 

راءات حتضر مجيع النشاطات السياسية ، كاخلطب ذات الطابع السياسي يف اجلوامع وأيضا منع اختاذ عدة إج
املصلني من االنتشار يف الشوارع احمليطة باجلوامع ، وبدأ الصراع الفعلي عندما تدخل اجليش الستبدال األئمة 

رب احنرافـات يف املسـار   ،ومع اشتداد الصراع حدثت عدة متغريات تعت3مسجد تسيطر عليه اإلنقاذ  800يف 
 11وأول هذه األحداث استقالة الرئيس الشاذيل بـن جديـد يف    1989الدميقراطي الذي انتهجته اجلزائر منذ 

، ومتت  4، وإلغاء نتائج االنتخابات التشريعية1992مارس  04وتبعه حل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف  ،جانفي 
مما أدى سقوط البالد يف منحدرات خطرية أدخلتها يف دوامة العنف  مصادرة اإلرادة الشعبية ، وإلغاء كلمتها

  .كان ضربة قاسية للدميقراطية  هوما بعد 1991والعنف املضاد،فالقمع الذي حدث يف جوان 

                                                            
شركة املطبوعات للطباعة : بريوت  ؛ 1ط،خري اهللا عادل : تر ، اجلذور التارخيية والسياسية لصعود احلركة اإلسالمية: التحدي اإلسالمي يف اجلزائر: مايكل ويليس  1 - 
 .145، ص  1999 ،والنشر

  . 300، ص  ع سبق ذكره، مرجمايكل ويليس   -  2
 . 57، ص  1997شركة دار األمة للطباعة والترمجة والنشر والتوزيع ،: اجلزائر  ؛1، طأبعاد األزمة يف اجلزائراحلسن بركة ،  - 3
 .60، ص  املرجع نفسه - 4
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  :1991ديسمرب  26يتناول نتائج الدور األول من االنتخابات التشريعية ) 08(جدول رقم 
  سبة املئويةالن عدد املقاعد  التشكيالت السياسية
 %43.72 188 :اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

  5.81% 25 :جبهة القوى االشتراكية

  3.72% 16  :جبهة التحرير الوطين

  0.69% 3  :األحرار

  53.95% 232  :اجملموع

  %46.04 198 :املقاعد املتبقية للدور الثاين

  .1995نوفمرب 16: االنتخابات الرئاسية -3
تقالية مسة السلطة يف اجلزائر،فاالحتكام للدستور نادر والرجوع للشعب استثناء وتبقى لقد أصبحت ظاهرة االن

 دالقوة والكولسة السياسية هي القاعدة يف تسيري دواليب الدولة ،وبعد توقيف املسار االنتخايب ودخول البال
ملدة ال  ∗ادة حممد بوضيافيف أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة ، ومت تشكيل اجمللس األعلى للدولة بقي

تتجاوز العامني ومتيزت هذه الفترة جبوالت عديدة من احلوار بني السلطة واملعارضة وحبل اجمللس األعلى 
، حاول هذا األخري إعطاء شرعية للنظام حيث تبىن توجها جديدا  1994سنة " اليامني زروال"للدولة ، وجميء 

تخابات رئاسية تعددية  مت تعديل الدستور، وتليها انتخابات تشريعية يتضمن إجراء ان" بالتقومي الوطين "مسي 
  .وحملية تعددية

،رغم التهديدات والتصعيد اإلرهايب قبل هذا املوعد  ولقد  1995نوفمرب  16جرت االنتخابات يف موعدها  
 من نسبة املصوتني ، وكان أن حصد اليامني %75سجلت نسبة مشاركة عالية جدا بلغت أكثر من 

،غري أن  1من األصوات وكان بذلك أول رئيس للجمهورية اجلزائرية، يف ظل التعددية احلزبية % 61.34زروال
القول بأن االنتخابات مرت يف ظروفها ومراحلها على أكمل وجه  أمر يدعو إىل الشك فمن خالل 

طالب "ا حدث مع التعديالت اليت أدخلت على القانون االنتقايل، أبعد بعض املنافسني اخلطرين ،كم
هذه االنتخابات بني مؤيد هلا  ج، ولقد تعددت ردود األفعال حول نتائ"عبد احلميد مهري "، و"اإلبراهيمي 

وأخريا فإن االنتخابات الرئاسية ورغم كل ما قيل عنها فإهنا أعادت تشكيل .ورافض هلا بدعوى التزوير
سلمي وللخيار الدميقراطي وحماولة حلل األزمة األمنية اخلريطة السياسية للبالد،وأكدت متسك الشعب باملنهج ال

  .واالقتصادية واالجتماعية 

                                                            
 .، وخلفه يف قيادة اجمللس علي كايف1992جوان  29يف " حممد بوضياف "مت اغتيال  ∗

 .470، مرجع سبق ذكره، مايكل ويليس  1 -
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  . 1996 نوفمرب 28 التعديل الدستوري-4
والسبعينات   1963عرفت اجلزائر خالل كل عشرية دستورا جديدا ففي الستينات دشنت هذا املسار بدستور 

  .19961ا التسعينات فسايرت تعديل أم 1989، والثمانينات ختمت بدستور  1976عرفت دستور 
إن اإلعالن عن هذا االستفتاء جاهبته مجلة من املواقف اختلفت بني التأييد واملعارضة واحلياد ،ويف هذا الصدد 
، وحسب الصالحيات املقرة يف الدستور، اليت ختول لرئيس اجلمهورية حق اللجوء إىل املبـادرة يف التعـديل   

، مل يتبع الرئيس زروال حالة التعديل اليت محلها دستور مفضال اعتمـاد املـادة   الدستوري وعرضه لالستفتاء 
اليت ختول لرئيس اجلمهورية استفتاء الشعب يف كل قضية ذات أمهية وطنية   دون طلـب    09الفقرة  )74(

ذر الـذي  ،وهكذا لقي االستفتاء موافقة أغلبية الشعب ،رغم الدعوة إىل مقاطعته ، وكذا احل2موافقة الربملان
" ناخب وبلغت نسبة املصوتني بـ %79،71شب مواقف الكثري من األحزاب ، حيث بلغت نسبة التصويت 

والذين مل يشاركوا يف عملية االقتراع ليسوا كلهم " ال"،فاملصوتني بـ 3 %14.19" ال"وبـ   %85.81" نعم
  . عليهم التصويتممن استجابوا لنداء املقاطعة والذين مل يشاركوا من بينهم نسب تعذر 

  . 1997 التشريعية واحمللية تاالنتخابا - 5
  .1997 تشريعيات جوان -أ      

، قرر الرئيس إجـراء  1996والتعديل الدستوري العام  1995رغبة يف مواصلة املسار االنتخايب بعد رئاسيات 
 ةلـى السـاحة السياسـي   انتخابات تشريعية ،بعد جوالته احلوارية مع خمتلف األحزاب واجلماعات الفاعلة ع

وما اجنر عنها ، كان خييم على الساحة ، فهل هـي  ) 1991(اجلزائرية ، لكن شبح فشل التشريعيات السابقة 
الشعب ووعيه بواجباته وحقوقه ؟ أم أن شبح التزوير وتدخالت السلطة وتوزيعهـا   رتأكيد آخر على انتصا

  لألدوار سيحوم حول هذا املوعد االنتخايب ؟
ـ  1997ماي  15ملة االنتخابية يوم بدأت احل  ة، حيث استنفذ كل حزب حصص تدخالته على أمواج اإلذاع

وجـرت العمليـة   ... الوطنية بكل قنواهتا، والتلفزة الوطنية وخمتلف أشكال التجمعات الشعبية وامللصقات 
 65.5%ملشـاركة  ، وأعلنت النتائج الرمسية عن معدل ا 1997جوان  05كان مسطرا هلا يوم  ااالنتخابية كم

،وكانت نتائج هذه االنتخابات لصاحل التجمع 4ناخب 16773087على املستوى، الوطين إذ بلغ عدد الناخبني 
أشهر قبل موعد االنتخابات،وكانت ردود أفعال الطبقة السياسية  خاصة  03الوطين الدميقراطي ،الذي أسس 

ورغـم هـذا مت    5التزوير الفادح لصاحل هذا احلزباألحزاب املشاركة طاعنة يف نتائج االنتخابات ،ومتهمة ب
  .1991تشكيل أول جملس شعيب وطين يف تاريخ التعددية احلزبية يف اجلزائر ،بعد ما حدث يف تشريعيات 

                                                            
  .21، ص  07/12/2002الصادرة بتاريخ ، 4384العدد  ،يومية جزائرية، جريدة اليوم -1
 . 06، ص  )17/09/1996-10(،  1884، اجلزائر ، العدد  النبأحامت غدير ، الدستور ومعادلة الثابت واملتغري ،  -2
 .02، ص  17/04/1999-16بتاريخ  ، الصادرة625، العدد  يومية جزائرية،  جريدة النصر  -3
 .13، ص)1997(، 40، العدد  اجلريدة الرمسيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،  4 ‐
 . 247ص ،2001مركز دراسات الوحدة العربية ، : بريوت  ؛ 1،ط ) 1999- 1958( يف أصل األزمة اجلزائرية عبد احلميد براهيمي،  - 5
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  :1997جوان  05:يوضح نتائج االنتخابات التشريعية اجملراة بتاريخ) 09(جدول رقم 
  
  بنسبة مئوية  عدد املقاعد 

  41.05 156 قراطيالتجمع الوطين الدمي

  18.15 69  حركة جمتمع السلم

  16.31 62  جبهة التحرير الوطين

  8.94 34  حركة النهضة

  5.26 20  جبهة القوى االشتراكية

  5 19 التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية

  2.89 11  األحرار

  1.05 04  حزب العمال

  0.79 03 احلزب التقدمي اجلمهوري

  0.26 01 قراطية واحلرياتاالحتاد من أجل الدمي

  0.26 01  احلزب االشتراكي احلر

  380                               اجملموع

  .1997 االنتخابات احمللية -ب     
 23/10/1997يف نفس السنة اليت أجريت فيها االنتخابات التشريعية ، أجريت أيضا االنتخابات احمللية بتاريخ 

عـن نتـائج   " مصطفى بن منصـور "البلدية والوالئية ،وقد أعلن وزير الداخلية ،ومن خالهلا عينت اجملالس 
يف  % 62.73مقابل نسبة مشاركة تقدر بـ % 62.69االقتراع ، وحدد نسبة املشاركة يف اجملالس البلدية بـ 

  .1% 65.21اجملالس الوالئية ، وعليه فإن نسبة املشاركة يف االقتراعني قدرت بـ 

ابات التجمع الوطين الدميقراطي ،بأغلبية املقاعد يف اجملالس البلدية والوالئية ، وقد كانـت  فاز يف هذه االنتخ
ردود أفعال الطبقات السياسية رافضة للنتائج ، ولعل أهم رد فعل إزاء نتائج هذه االنتخابات ،هـو مسـرية   

  ).هذه املسرية بالتفصيل وقد سبقت اإلشارة على ( األفافاس واليت دعمها حزب العمال وحركة جمتمع السلم 
  . 1999ئاسية االنتخابات الر -6

عن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة ، بـدأت احلملـة    1998سبتمرب  11منذ إعالن الرئيس زروال يف خطابه 
االنتخابية قبل أواهنا بشهور، وحتركت معظم الفعاليات السياسية للتأثري على الرأي العام ،وكسـبه جلانبـها،   

هذه املرة باجلدية ، حيث بلغت املنافسـة   1999أفريل  15كة االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف ومتيزت معر
خالل احلملة االنتخابية الرئاسية ذروهتا، ألن من خاضوها كانوا مجيعا من ذوي الوزن الثقيل  إضافة إىل كثرة 

 ∗يجة انسحاب املرشحني الستة عددهم، لكن ما يالحظ على هذه االنتخابات ،أهنا جرت يف أجواء متوترة نت
                                                            

  .02، ص  25/10/1997، الصادرة بتاريخ  2103مية جزائرية، العدديو،  جريدة اخلرب  - 1
 .مولود محروش ،أمحد طالب إبراهيمي ، مقداد سيفي ، عبد اهللا جاب اهللا ، يوسف اخلطيب ، حسني آيت امحد : املرشحون الستة الذين انسحبوا هم  ∗
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احتجاجا منهم على التزوير احلاصل يف صفوف اجليش ، وبقي يف سباق الرئاسيات  املرشـح عبـد العزيـز    
بوتفليقة ،وقد دعى املرشحون املنسحبون إىل إلغاء االنتخابات ، كما دعوا الشعب إىل الرتول إىل الشـارع  

أفريل رفضت ،والنتيجـة   26ن املسرية اليت كانت مقررة يوم ،والتظاهر احتجاجا على عمليات التزوير، ولك
 % 73.76بنسـبة  " عبد العزيز بوتفليقة " اليت متخضت عن االقتراع الشعيب، أسفرت على فوز املرشح احلر  

  .1من األصوات % 26.21من جمموع األصوات،يف حني حتصل املرشحون املنسحبون على جمموع 

  .ديناالستفتاء حول الوئام امل -7
بعد انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية  بدأ يف تنفيذ برناجمه ،ويف خضم حماولتـه إلهنـاء   

الذي يعد مواصلة للمساعي السابقة اهلادفة " بالوئام املدين"األزمة الدامية اليت متر هبا اجلزائر برز مسعاه املتعلق 
تقدم الرئيس بوتفليقة   1999متوز /اليت تعيشها اجلزائر ،ففي يوليو إىل إجياد حلول مناسبة إلهناء دوامة العنف 

صـوت و   131مبشروع قانون الوئام املدين للمجلس الشعيب الوطين ، الذي أقره يف منتصف الشهر  بأغلبية 
موافقة حوايل  أيلول   حيث نال/ سبتمرب  16فقط عن التصويت ، وعرض القانون لالستفتاء يوم  05امتناع 

من جمموع الناخبني ، يف إجراء فسره املراقبون برغبة الرئيس يف تأكيد شعبية إجراءات املصـاحلة ،   % 98.5
  . 2اليت يتخذها والرد على من يطعنون يف شرعية انتخابه

  2002 تشريعيات ماي -8

جـه  ماي، كموعد إلجراء التشريعات، وتعهد بضمان نزاهتها لذلك و 30أعلن الرئيس بوتفليقة عن تاريخ 
دعوة إىل التشكيالت الوطنية إلجراء مشاورات استعدادا هلذه االنتخابـات، إال أن اإلعـالن عـن موعـد     
االنتخابات التشريعية جاهبه الكثري من الغموض واحلذر يف مواقف الكثري من األحزاب ،فمنها من عربت عن 

  .شكل أزمة داخل أزمةنية دخوهلا وبقوة ،يف حني قاطعتها أخرى على أساس أن هذه االنتخابات ت
بدأت االنتخابات التشريعية مع بداية احلملة االنتخابية، اليت دامت ثالث أسابيع األوىل من شهر ماي هـذه   

 –،لكسب األصوات 3 129املشاركة وخمتلف القوائم احلرة لـ  23احلملة شهدت تصارعا بني األحزاب لـ 
دث مبنطقة القبائل، أين تعرض مرشحوا حزب العمال وقد وصلت حدة الصراع إىل التراشق والتهديد كما ح

،وجرت العملية االنتخابية يف موعدها 4والقوائم احلرة إىل الضغط املستمر من طرف العروش لسحب ترشحهم
وإذا نظرنا إىل  % 46.09احملدد ويف ظروف عادية وهادئة نسبيا باستثناء منطقة القبائل،وكانت نسبة املشاركة 

نقول أهنا حقيقة تعكس عدم مشاركة الناخبني وهذا علـى خـالف    % 50يت مل تصل إىل نسبة التصويت ال
  .املواعيد السابقة اليت كانت تشهد إقبال الناخبني ونسبة تزوير كبرية 

  
                                                            

 . 05، ص  29/04/1999-21، الصادر بتاريخ  07العدد  ، ،أسبوعية جزائرية اخلرب األسبوعي  -1
  .2000: ،القاهرةحقوق اإلنسان يف الوطن العريب ، تقرير املنظمة العربية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان يف الوطن العريباملنظمة العربية حلقوق اإلنسان، 2 ‐
  .02ص 16/03/2002-10الصادر من  387العدد يومية جزائرية،، رسالة األطلس - 3
 .01، ص29/05/2002: ، الصادر يف3485العدد يومية جزائرية،، اخلرب جريدة  - 4
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  :2002ماي  30ميثل نتائج االنتخابات التشريعية اجملراة بتاريخ ) 10(جدول رقم 
  
  بنسبة مئوية  عدد املقاعد 

  50.11 199  الوطينجبهة التحرير 

  12.08 47 التجمع الوطين الدميقراطي

  11.05 43  حركة اإلصالح الوطين

  9.67 38  حركة جمتمع السلم

  7.71 30  األحرار

  5.39 21  حزب العمال

  2.05 08  اجلبهة الوطنية اجلزائرية

  0.25 01  حركة النهضة

  0.25 01  حزب التجديد اجلزائري

  0.25 01  حركة الوفاق الوطين

  389                              اجملموع

  
  
  2004 االنتخابات الرئاسية -9

،شارك فيها ست مرشحني من بينهم امرأة ،  2004افريل  08جرت ثالث انتخابات رئاسية يف اجلزائر بتاريخ 
  :، وهؤالء املرشحون هم  -وكانت بذلك أول امرأة تترشح ملنصب رئيس اجلمهورية  يف اجلزائر-
  عبد العزيز بوتفليقة  -
  علي بن فليس  -
  عبد اهللا سعد جاب اهللا -
  سعيد سعدي  - 
  لويزة حنون  -
  .علي فوزي رباعني  -
 

وقد سبقت هذه االنتخابات محلة انتخابية ساخنة ، بني هؤالء املرشحني وباقتراب موعد االنتخاب اشـتدت  
وبعد انتهاء .د على احتمال املرور إىل الدور الثايناملنافسة وكثرت التوقعات حول النتائج ، وصلت حد التأكي

، جاءت نتائج الدور األول النتخاب رئيس اجلمهورية كما يلي 08/04/2004العملية االنتخابية اليت متت يوم 
1:  

                                                            
 . 4-3ص ، )2004افريل  18(،24العدد اجلريدة الرمسيةاملتضمن نتائج انتخاب رئيس مجهورية، 04/د.م.إ/04إعالن رقم ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  - 1
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  .18.094.555:  الناخبون املسجلون  -
  .10.5.8.777: الناخبون املصوتون  -
  .  %58.08: نسبة املشاركة  -
  . 5.089.852: ة املطلقة األغلبي -

 %84وبعد اإلعالن عن النتائج النهائية ، حتصل السيد عبد العزيز بوتفليقة على األغلبية املطلقة ، بأكثر من 
  .من األصوات ، وأصبح بذلك رئيسا للدولة اجلزائرية لعهدة ثانية

   2007االنتخابات التشريعية  -10
شاركة شعبية ضعيفة يف االنتخابات التشريعية، كمـا حـدث يف   رغم أن الكثري من التوقعات كانت تتنبأ مب

االستحقاقات االنتخابية السابقة، إال أن نسبة املشاركة املعلن عنها كانت أقل من كل التوقعـات املتشـائمة   
، وهي النسبة اليت مت التشكيك فيها رغم ضعفها الكبري،وجديد هـذه االنتخابـات   %35,6حبيث مل تتجاوز 
شاركة يف االقتراع الذي كان تقليديا من ميزة املواطن الساكن يف املدن الكـربى ومنطقـة   هوأن ضعف امل

القبائل، قد توسع إىل مناطق كانت مشهورة بقوة مشاركتها يف مناطق الشرق والغرب، مبا فيهـا اهلضـاب   
أقل  1االنتخاباتثالثة عشر والية مت فيها تسجيل نسبة مشاركة يف  2007العليا، فقد سجلنا خالل تشريعيات 

  .من املعدل الوطين، كما هو مبني يف اجلدول
  2007التشريعية  ميثل نسبة املشاركة يف االنتخابات) 11(جدول رقم 

 نسبة املشاركة الوالية نسبة املشاركة الوالية

 28,28 البويرة  16,14 تيزي وزو 

 31,40 وهران  17,77 جباية 

 32,52 باتنة  18,41 اجلزائر العاصمة

 34،24 سطيف 23,96 بومرداس

 34,92 غليزان  25,26 قسنطينة

 35,03 الشلف  26,81 البليدة 

  .100امحد الديني ،وآخرون،مرجع سبق ذكره ،ص :املصدر

  نتائج االنتخابات 

قد تكون نتائج االنتخابات احملسومة مسبقا احد األسباب اليت مل تشجع املواطن على املشاركة فيها كما بدت 
مواطن على أهنا من دون رهان سياسي فعلي، جراء السيطرة اليت فرضتها أحزاب التحالف الرئاسي على لل

الساحة السياسية واإلعالمية وعدم قدرة االنتخابات على إدخال تعديل جدي على اخلارطة السياسية، نظرا 
  ".لتزوير القبلي"هلذا 

                                                            
 .100،99امحد الديني ،وآخرون،مرجع سبق ذكره ،ص - 1
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  2007يف تشريعيات  ني املستقلنيميثل نتائج األحزاب السياسية واملرشح) 12(جدول رقم 

  .100امحد الديني ،وآخرون،مرجع سبق ذكره ،ص :املصدر

  
لعلى  2007هناك الكثري من املالحظات ميكن أن نقدمها هلذا اجلدول الذي يعطينا صورة عن نتائج تشريعيات 

  : أمهها
مقعد، رغم فقدان  249رار سيطرة أحزاب التحالف الرئاسي على الربملان مبجموع استم •

حزب جبهة  التحرير لألغلبية اليت كانت حبوزته خالل العهدة السابقة، والتحسن الطفيف يف 

 عدد املقاعد النسبةعدد األصوات احلزب
 136 22.98 1.315.686 حزب جبهة التحرير -1
 61 10.33 591.310 التجمع الوطين الدميقراطي-2
 52 9.64 552.104 حركة جمتمع السلم -3
 33 9.83 562.986 املرشحون املستقلون -4
 26 5.09 291.312 حزب العمال -5
 19 3.36 192.490 التجمع من اجل الثقافة والدميقراطية-6
 13 4.18 239.563 اجلبهة الوطنية اجلزائرية -7
 7 2.0 114.767 احلركة الوطنية من اجل الطبيعة والنمو-8
 5 3.39 194.067 حركة النهضة -9

 4 2.21 126.444 التحالف الوطين اجلمهوري -10
 4 2.14 122.501 لوفاق الوطين حركة ا -11
 4 1.80 103.328 حزب التجديد اجلزائري -12
 3 2.53 144880 حركة اإلصالح الوطين -13
 3 2.51 143.936 حركة االنفتاح  -14
 3 1.96 112.321 اجلبهة الوطنية لألحرار من اجل الوئام -15
 2 2.26 129.300 54عهد  -16
 2 2.08 119.353 والتنميةاحلزب الوطين للتضامن -17
 2 1.73 99.179 احلركة الوطنية لألمل  -18
 2 1.47 84.348 التجمع الوطين اجلمهوري -19
 1 1.75 100.079 التجمع اجلزائري  -20
 1 1.38 78.865 اجلبهة الوطنية الدميقراطية -21
 1 0.89 51.219 احلركة الدميقراطية االجتماعية -22
 0 1.42 81.046 مهوري التقدمياحلزب اجل -23
 0 0.75 42.735 حزب العمال االشتراكي -24

 389 . 5,726.087 اجملموع
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نتائج حليفيه حركة جمتمع السلم والتجمع الوطين الدميقراطي على مستوى املقاعد املتحصل 
  .عليها

مقعد رغم كل ما تعرضت له القوائم املستقلة من حترشات  33ملستقلني بـ بروز ظاهرة ا •
  .إدارية وحزبية

من دخول الربملان، مما منح صورة  -زيادة على األحرار -متكن واحد وعشرين حزب سياسي  •
فسيفسائية للهيئة التشريعية، رغم أن القانون الداخلي للمجس الشعيب الوطين ال مينح حق تكوين 

مقعد نيايب وال حيق حلزب تقدمي مشروع قانون إال  15انية إال للحزب الذي حتصل على كتلة برمل
مقعد نيايب، مما يعين أن هذا احلق حمصور بني أربع أحزاب فقط،  20يف حالة حصوله على 

أحزاب التحالف الرئاسي وحزب العمال احلضور احلزيب الذي كان أقل بكثري يف انتخابات 
من دخول الربملان فيها إال تسع أحزاب فقط باإلضافة إىل املرشحني  اليت مل تتمكن 2002
  .األحرار

نظام النسبية باألغلبية على (أدى القانون االنتخايب الذي جرت يف ظله هذه االنتخابات  •
 965064(إىل تبعثر كبري يف أصوات املواطنني، مما زاد يف نسبة األصوات امللغاة ) أساس القائمة

عدم التناسب دائما بني األصوات وعدد املقاعد احملصل عليها، كما هو مبني  زيادة على) صوت
يف اجلدول، مما ساهم يف إذكاء احلملة اليت قادهتا أحزاب التحالف الرئاسي ووزارة الداخلية، 
لتغيري القانون االنتخايب بغية تشدد أكرب إزاء األحزاب الصغرية، املتهمة بإفساد العملية االنتخابية 

تقاضي رشاوى مقابل بيعها ملواقع داخل قوائمها االنتخابية (طريق استعمال األموال عن 
) 35) (اخل... واملتاجرة باحلضور داخل اللجان الوالئية والبلدية للجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات

 فعال يكفي التمعن يف نتائج األحزاب اخلمس األخرية للتأكد من أهنا. وبعثرة أصوات الناخبني
صوت، لكنها مل حتصل إال هبا إال على ثالث مقاعد  353944حصدت على سبيل املثال على 

بالربملان، يف حني حصل حزب العمال أو التجمع من اجل الثقافة والدميقراطية بأقل منها بكثري 
  ).انظر اجلدول(مقعد نيايب على التوايل  19و 26على 



229 
 

 ؟هل خسر الكل: 2007/ 2002بني اقتراعي مقارنة نتائج األحزاب  ميثل) 13(جدول رقم  •

 2007انتخابات 2002نتخاباتا األحزاب
 املقاعد % األصوات املقاعد % األصوات

 22.98136 1.315.686 35.52199 2.632705 جبهة التحرير
 10.3361 591.310 48 8.50 630.241 التجمع الوطين الدميقراطي

 52 9.64 552.104 38 7.74 573.801 حركة جمتمع السلم 
 26 5.09 291.312 21 4.80 355.405 حزب العمال 

 3 2.53 144.880 10.0843 746.884 حركة اإلصالح الوطين
 13 4.18 239.563 8 3.16 234.530 اجلبهة الوطنية اجلزائرية
 4 1.80 103.328 1 2.19 162.308 حزب التجديد اجلزائري

 5 3.39 194.067 1 3.58 265.495 حركة النهضة 
 33 9.83 562.986 10.6529 789.492 القوائم احلرة 

  .105امحد الديني ،وآخرون،مرجع سبق ذكره ،ص :املصدر

تبني من حيث النتائج املتحصل عليها، أن كل  2007و 2002بسيطة بني نتائج انتخابات 1*ويف مقارنة     
يب، رغم الزيادة يف عدد املسجلني يف القوائم األحزاب تقريبا قد خسرت على مستوى وعائها االنتخا

حىت وان حسن بعضها من حضوره داخل املؤسسة الربملانية، كما هو   2002االنتخابية باملقارنة مع استحقاق 
اخل، لتكون خسارة األحزاب األخرى ... حال التجمع الوطين الدميقراطي وحركة جمتمع السلم وحزب العمال

ة اإلصالح أعمق بل وكارثية بالنسبة لإلصالح، حبيث مل يتقهقر حزب جبهة كحزب جبهة التحرير وحرك
التحرير على مستوى الوعاء االنتخايب فقط، بفقدانه ألكثر من مليون صوت بني االقتراعني  بل فقد األغلبية 

خابات اليت كان ميلكها داخل الغرفة السفلى، نفس الشيء بالنسبة حلركة اإلصالح الوطين اليت دخلت االنت
مقسمة بني جناحي زعيمها التارخيي عبد اهللا جب اهللا املقاطع وجناح منافسيه الذين دخلوا االنتخابات لتفقد 

  .2نيابية مواقعاحلركة املوقع الثالث الذي كانت حتتله يف العهدة السابقة وال حتصل إال على ثالث 

من جهة، كما تؤكد  2007ات هناك نتائج حزبية تؤكد ارتفاع نسبة املقاطعة الشعبية النتخاب •
من جهة أخرى أزمة احلزب السياسي اجلزائري الذي فشل يف استقطاب املواطن للمشاركة يف 
هذه االنتخابات أو دخلها مقسما بني عدة تيارات كما هو حال حركة اإلصالح الوطين وحىت 

النتخابية، جبهة التحرير الذي عرفت عدة تشنجات واحتجاجات خالل مرحلة إعداد القوائم ا

                                                            
  .مل نقارن من خالل هذا اجلدول إال بني األحزاب اليت شاركت يف االقتراعني ومتكنت من احلصول على نتائج على مستوى اهليئة التشريعية*
   
 .106،105امحد الديني ،وآخرون،مرجع سبق ذكره ،ص - 2



230 
 

جلأت إليها العديد من الوجوه املقصية احملسوبة على تيار األمني العام السابق علي بن فليس 
 .والعصب األخرى املكونة لقيادات احلزب القدمية

أخريا تؤكد نتائج هذين االقتراعني، أننا أمام خارطة حزبية غري مستقرة وقابلة للكثري من   •
السياسي اجلزائري من تسيري غري دميقراطي ونتيجة للمكانة التحويرات جراء ما مييز احلزب 

املبهمة واهلشة اليت حيتلها احلزب السياسي يف عالقاته باإلدارة ومراكز القرار األخرى داخل 
  .النظام السياسي، عشرين سنة تقريبا منذ اإلعالن عن التعددية السياسية

  2009االنتخابات الرئاسية -11
ملفات فقط  06مرشح لكن بعد دراسة امللفات ومطابقة الشروط القانونية مت قبول  14 تقدم هلذه االنتخابات

، وحبكم طبيعة املنافسني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف هذه االنتخابات فـان نتائجهـا كانـت حمسـومة     
وريـة  مسبقا،لكن كان  التخوف فقط من نسبة املشاركة، وجاءت نتائج الدور األول النتخاب رئيس اجلمه

  :1كما يلي 
  .20.595.683:  الناخبون املسجلون 

  .15.356.024: الناخبون املصوتون  -
  .  %74.56: نسبة املشاركة  -
  . 7.215.127: األغلبية املطلقة  -
  

                                                            
 .4-3ص ، )2004افريل  18(،24العدد اجلريدة الرمسيةج انتخاب رئيس مجهورية،املتضمن نتائ 04/د.م.إ/04إعالن رقم ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  - 1
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  نتائج االنتخابات
، ،شارك فيها ستة مرشحني من بينهم امـرأة  2009افريل  08جرت رابع انتخابات رئاسية يف اجلزائر بتاريخ 

مـن   %90.23وبعد اإلعالن عن النتائج النهائية ، حتصل السيد عبد العزيز بوتفليقة على األغلبية املطلقة  بـ 
  .األصوات ، وأصبح بذلك رئيسا للدولة اجلزائرية لعهدة ثالثة

  
  2009ميثل نتائج املرشحني لالنتخابات الرئاسية ) 14(جدول رقم 

  
 % األصوات  املرشحني الرقم

  90.23  13.019.787 عبد العزيزقة بوتفلي  01

  04.50  649.632  لويزة حنون   02
  02.04  .294.411  توايت موسى  03
  01.45  208.549 يونسي حممد جهيد  04
  00.92  133.315 حمند اوسعيد بلعيد  05
  00.86  124.559 رباعني علي فوزي  06

  . اجلريدة الرمسيةاملتضمن نتائج انتخاب رئيس مجهورية،  09/د.م.إ/01اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، إعالن رقم :املصدر
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  عوائق حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر: املبحث الرابع 
  

إن حرية الرأي و التعبري يف اجلزائر شهدت انطالقة سريعة وقوية بعد إعالن التعددية السياسية على إثر دستور 
ذه احلرية من خالل إنشاء الصحف اخلاصة و احلزبية وأشكال التعبري املختلفة من ،و جتلت ممارسات ه 1989

وغريها، لكن جمال هذه احلرية ما فتئ ينحصر نظرا للظروف االسـتثنائية  ...مظاهرات وإضرابات وانتخابات 
  . ه احلريةاليت مرت هبا اجلزائر من جهة، و من جهة ثانية نتيجة مجلة القوانني و اإلجراءات املقيدة هلذ

فاجلزائر كانت من أوىل الدول العربية يف هذا جمال حرية الرأي والتعبري  ، لكنها أصبحت اليوم من الـدول  
املقيدة هلذه احلرية ، حىت و إن كان ذلك التقييد حتت مظلة القانون، ومسار حرية الرأي والتعـبري مل يكـن   

والعوائق، كان أبرزها إعالن حالة الطوارئ   اليت الزالت  بالطريق املعبد السهل ،بل ختللته العديد من العقبات
  .سارية املفعول إىل يومنا هذا، أضف إىل ذلك مجلة القيود االقتصادية واملالية املفروضة على ممارسة هذه احلرية

لك من تطرق يف هذا املبحث إىل مجلة العوائق اليت تقف يف وجه حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر وذيتم اللذا س
  :خالل العناصر التالية 

   أوال: حالة الطوارئ يف اجلزائر و أثرها على حرية الرأي و التعبري.
قد يكون من البديهي القول أنه توجد يف مجيع بلدان العامل حاالت أو أحداث حرجة ،تفرض على الدولـة  

االت ذات طبيعة خاصة هتدد أمـن  اختاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع تلك احلالة ، وعادة ما تكون تلك احل
الدولة املعنية أو حياة املواطنني أو سالمتهم ،وعادة ما تتخذ تلك اإلجراءات إثر إعالن رمسي  عن األحكـام  
العرفية أو حالة الطوارئ ، توفر مبوجبها بعض التنظيمات والصالحيات اليت ختول للجهاز التنفيذي  اللجـوء  

، ومن غري االستثنائي يف ظل هذه الظروف استبعاد السلطة القضائية من البت  إىل تلك اإلجراءات االستثنائية
  .يف مدى مطابقة تلك اإلجراءات للدستور أو القانون 

ونظرا ألن مبادئ حقوق اإلنسان ترمي يف وضعيتها املثلى إىل أن تكون دائمة وغري قابلـة لالنتـهاك  فـإن    
راءات اليت تتخذها الدولة يف حـاالت الطـوارئ مـربرة    يف ما إذا كانت اإلج نالسؤال الذي يطرح يكم

وضرورية ، ذلك أهنا تشكل إخالال ببعض حقوق اإلنسان األساسية وتعليقها ،لكن قبل هذا جيب أن نتطرق 
  .هي أسباهبا يف اجلزائر  إىل تعريف حالة الطوارئ عموما وما
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  :تعريف حالة الطوارئ/أ 
  :طوارئ فقال بعضهم اختلف الفقهاء يف تعريف حالة ال

  " 1إن حالة الطوارئ نظام استثنائي شرطي مربرة بفكرة اخلطر احمليط بالكيان الوطين" -
  :وقال بعضهم أيضا 

  "إهنا تدبري قانوين خمصص حلماية كل أو بعض أجزاء البالد ضد األخطار النامجة عن عدوان مسلح " -
  2:وقال آخرون 

  ".ل صالحيات السلطات املدنية إىل السلطات العسكرية إهنا احلالة اليت بواسطتها تنتق" -
واحلقيقة أنه يف معرض تعريف حالة الطوارئ ، ميكن أن جنمع هذه التعاريف مجيعا  فنؤلف منها تعريفا جامعا 

  :حلالة الطوارئ فنقول أهنا 
 أو تـدابري قانونيـة   نظام استثنائي شرطي ، مربر بفكرة اخلطر احمليط بالكيان الوطين ، يسوغ اختاذ تدبري" -

خمصصة حلماية البالد كال أو جزء ضد األخطار النامجة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي، ميكن التوصل 
  ".إلقامته بنقل صالحيات السلطة املدنية إىل السلطات العسكرية 

ال تتخطى هذا هو األصل يف إعالن حالة الطوارئ و لكل مشرع يف أي دولة أن يعدل يف الصيغة ، على أن 
  .ما هو ماثل فيها من مبادئ 

  يف اجلزائر حالة الطوارئ /ب
،و النامجة عن تصاعد العنف يف العديد مـن منـاطق   1992نظرا للظروف االستثنائية اليت شهدهتا اجلزائر سنة 

امة الوطن ،مع تشكيل مجاعات مسلحة إرهابية ،تنتمي إىل احلركة اإلسالمية األصولية، اليت كانت تدعو إىل إق
دولة مشولية بالقوة ، مت تطبيق حالة الطوارئ املنصوص عليها يف الدستور اجلزائري ،قصد احلفاظ على وجود 
الدولة واملؤسسات هبدف ضمان محاية األشخاص واملمتلكات وكان العنف املزعوم الذي تبنتـه مجاعـات   

املزعومة اليت حترف اإلسالم ، من إرهابية متعددة ،أغشاها البحث عن زعامة الرعب الذي شن باسم الفتاوى 
خالل نفي كل حق للطرف األخر، ونفي كل حق يف حرية الرأي والتعبري ويف هذا الصدد  فإن قوة الكالم ال 
تستطيع التعبري عن األعمال الوحشية ، واجلرائم اهلمجية اليت سببتها للشعب اجلزائري من أطفـال ونسـاء   

إنه من اجلائز أن تلجأ السلطات العمومية إىل إعالن حالة الطـوارئ  هكذا ف...ومثقفني وصحفيني وفنانني و
ملواجهة هذه األوضاع االستثنائية ،باعتبارها أداة ظرفية يف احلاالت اليت يثبت فيها عدم جدوى اإلجـراءات  

  .التقليدية اخلاصة حبفظ النظام العام
مبقتضـى   1992فيفري  9رسوم رئاسي يوم لقد مت إعالن حالة الطوارئ يف اجلزائر ملدة سنة واحدة مبوجب م

يقرر رئيس اجلمهورية إذا دعت الضـرورة امللحـة   :" اليت تنص على  1989فيفري  23من دستور  86املادة 
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،حالة الطوارئ أو احلصار ملدة معينة بعد اجتماع اجمللس األعلى لألمن واستشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين  
 1993،ويف سنة 1"س الدستوري، ويتخذ كل التدابري الالزمة الستتباب الوضع ورئيس احلكومة   ورئيس اجملل

مت متديد هذا اإلجراء االستثنائي املنصوص عليه يف النظام الدستوري واملتخذ بسبب حالة الضرورة وال يـزال  
يات املرسـوم  ساري املفعول إىل اآلن ، وقد مت التأكيد على الظروف االستثنائية اليت عاشتها البالد يف مقتض

املتضمن إعالن حالة الطوارئ ال سيما منها اخلطر احملدق بالنظام العام ،املسجل يف العديد من نقاط التـراب  
الوطين وكذا التهديدات اليت تستهدف استقرار املؤسسات ، واملساس اخلطـري واملتكـرر بـأمن املـواطنني     

  . وحقوقهم والسلم املدين عموما
مـن  ) 4(رها إجراء استثنائيا ينص عليه الدستور اجلزائري،قد مت إعالهنا وفقا للمادة إن حالة الطوارئ باعتبا

يف احلالة اليت يهدد فيها خطر استثنائي وجـود  :" العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية و السياسية ، اليت تنص 
اليت يتطلبها الوضع  تـدابري  األمة و يعلن رمسيا ، ميكن للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ ضمن احلدود 

خمالفة لاللتزامات املنصوص عليها يف هذا العهد  شريطة أال تتعارض هذه التدابري مع االلتزامات األخرى  اليت 
يفرضها عليها القانون الدويل ، و أال يترتب عليها متييز مبين فقط على العرق  اللون  اجلنسية  اللغة ، الدين ، 

ومبا أن حالة الطوارئ يف اجلزائر مجدت العمل بالقوانني بدأت بذلك االحنرافـات  ، 2"أو األصل االجتماعي 
وبدأت تتجلى املضايقات املتكررة واالنتهاكات املتعددة لبعض احلقوق واحلريات كحرية التعبري عن الـرأي  

التعبري ، فمـن  و املكفولة دستوريا ، وأصبح التناقض بني حقان من حقوق اإلنسان ومها احلق يف حرية الرأي
حق املواطن تلبية احلق األول ، ومن حق الدولة ضمان احلق الثاين تضارب هذان احلقان أوجب حتديد األول 
لضمان الثاين الذي يرتبط حبق أساسي أويل أال وهو احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية والروحية وسرعان مـا  

،فمنعت بذلك 3اهتا التقديرية جماال يف توسع مستمرانزلقت تأويالت أجهزة احلكم ،اليت أصبحت تعطي لسلط
املسريات واملظاهرات ، و حرمت اإلعتصامات واإلضرابات ،كما نصت عليه بعض املواد يف نص املرسـوم  

يؤهل وزير الداخلية و الـوايل املخـتص   :" على ما يلي  )7(املتعلق بإعالن حالة الطوارئ حيث نصت املادة 
رار بالغلق املؤقت لقاعات العروض الترفيهية أو أماكن االجتماعات مهمـا كانـت   إقليميا لألمر عن طريق ق

من نص ) 05(، أما يف البند اخلامس"طبيعتها و متنع مظاهرة  حيتمل فيها اإلخالل بالنظام و الطمأنينة العمومية
ب غري مـأذون أو غـري   مصادرة العمال للقيام بنشاطهم املهين املعتاد يف حالة إضرا:" جاء مايلي)  06(املادة 

شرعي وتشمل هذه املصادرة املؤسسات العمومية أو اخلاصة ، بغرض احلصول على تقـدمي اخلـدمات ذات   
  ". 4املنفعة العامة

                                                            
1‐ République  Algérienne Démocratique et Populaire ,Observatoire ,National Des Droit de L’homme instruments 
juridiques et agents chargées de l’application de la loi et circonstances exceptionnelles d’ordre interne en algerié ,p 07 .      

2République  Algérienne Démocratique et Populaire ,Observatoire ,National Des Droit de L’homme –Op.Cit ,p08. 
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أما بالنسبة للصحافة املكتوبة و هي املظهر البارز حلرية الرأي و التعبري يف تلك الفترة فإهنا وبعد توقيف املسار 
خاص جبنح الصحافة لدى حمكمة اجلزائر العاصمة، و اتفق املالحظون على أن هـذا   االنتخايب مت إنشاء فرع

الضغط القضائي، متيز بصرامة العقوبات وشدهتا،ويف اجتاه مستمر وبعد إعالن حالة الطوارئ انطلقت توقيفات 
لتأكيد هنا على أن  عديدة للجرائد،فكانت أوىل ضحايا هذه التدابري جرائد اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،إذ  جيب ا
،وبعد الصـحافة  1توقيف لسان حال احلزب مت قبل حل هذا احلزب ، مث جاء دور لسان حال حزب النهضة

احلزبية جاء دور الصحافة املستقلة اخلاصة ، و منعت ثالث يوميات من القطاع اخلاصة عن الصدور ملدة ستة 
، ومما جيب التأكيـد  "إىل نشر أخبار سابقة ألواهنا " نشر أخبار كاذبة " أشهر ، ألسباب خمتلفة تتراوح بني 

عليه أن هذه التدابري التوقيفية جاءت بأمر من مصاحل حكومية وليس مبقتضى أحكام قضائية، وهـذا تطبيقـا   
للقانون الصادر واملتضمن حالة الطوارئ ،بعد أربعة أيام من صدور قانون حماربة اإلرهاب واألعمال التخريبية 

ئ بتدابري قمعية ورقابية أخرى ضد الصحافة، فوجئ املالحظون بقرار من وزير الداخلية برفـع  الذي كان ينب
العقوبات املسلطة على اجلرائد السالفة الذكر   اليت عادت إىل الصدور قبل أن تنتهي عقوبتها،ولكن بعـد أن  

  .سجلت عجزا  اقتصاديا وأضرارا مالية كبرية هددت توازهنا
عينة عن اإلجراءات اليت كانت تتخذ ضد الصحافة املكتوبة، يف ظل الظروف االسـتثنائية   وما هذه األمثلة إال
واملقام هنا ال يتسع لذكر كل األمثلة أو كل اخلروقات يف هذا اجملـال،ومل   ) حالة الطوارئ(اليت متر هبا اجلزائر 

ت  وصحافة مكتوبة ،بـل  تقتصر تلك اإلجراءات على ممارسات حرية الرأي والتعبري من مظاهرات وإضرابا
مست حىت األشخاص يف حد ذاهتم ، و كان أكثر املتضررين من الصحفيني ،حيث مت الزج بالعديد منهم يف 
السجن دون معرفة اجلهة اليت حركت الدعوى القضائية ،فأصبحت األسرة اإلعالمية مشتتة وتلك  الصحافة 

  .مية مستقلةالناشئة معوقة مل تتمكن من االرتقاء إىل مؤسسات إعال
قوله حول هذا العنصر ، هو أنه جيب أن تكون األدوات و الوسائل اجملندة حلفظ النظام  نوعلى العموم ما ميك

العام واسترجاعه وحلماية األشخاص واملمتلكات مندرجة ضمن إطار احترام النظام القانوين الداخلي والشرعية 
وحرياته، ورغم أن هذا الترتيب وهـذا اإلجـراء خـاص     الدولية ، ومراعية للمبادئ العامة حلقوق اإلنسان

ومؤقت وهو مرتبط بالظروف االستثنائية اليت تعرفها البالد، وسوف تزول جدواه بالعودة التدرجيية للحالـة  
، فقد تقلص هذا الترتيب بإلغـاء اجملـالس القضـائية     1996وفعال وبتحسن الوضع األمين منذ سنة ،العادية 

  . 2مراكز االعتقال  اإلداري على اخلصوص االستثنائية ،وغلق
يف مسار االستقرار السياسي، بالعودة إىل الشـرعية املؤسسـاتية    1995وأخريا فقد دخلت اجلرائر منذ سنة 

واالسـتفتاء علـى    1995نوفمرب  16القائمة على االقتراع العام ،مع تنظيم االنتخابات الرئاسية التعددية يف 
وغريها من احملطات االنتخابية األخرى ،اليت شهدهتا اجلزائر بعد هـذه الفتـرة    1996نوفمرب  28الدستور يف 
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وبدأت الصحة تعود لذلك اجلسد املريض ،وبدأت املمارسات الدميقراطية تأخذ طريقها الصحيح ، رغـم أن  
ـ  ر يبقـى  حالة الطوارئ قائمة إىل حد اآلن، مما مينع ممارسات بعض األشكال من حرية الرأي والتعبري واألم

  .مطروحا للحل
  أثر تعديل قانون العقوبات على حرية الرأي والتعبري: ثانيا

حرية الرأي والتعبري حق يناشده كل إنسان، أينما كان وحيث ما حل ، ذلك احلق الذي ظل أبد الدهر مرآة 
إنه يكـون  عاكسة للدميقراطية يف أي بلد كان ، وإن كان من الطبيعي أن يكون  هذا احلق مطلب للجميع، ف

عامل تنوير وتبصري بقدر ما يكون أيضا عامل اكتشاف وتصنيف لصاحبه إذا كان تـوفره فخـا منصـوبا    
له،فاملتتبع للمسار الدميقراطي يرى أن املؤسسات والكيانات املتولدة عن هذا التحول ال تزال هشة ومن بينها 

خاصـة  (ال، بعد تعديل قانون العقوبـات  كيان  حرية الرأي والتعبري ،الذي شهد تضييقا كبريا وحصارا طوي
حيث جند من بني أم التعديالت عقوبة السجن بني ثالثة أشهر ) اجلزء اخلاص بعقوبة السجن أو الغرامات املالية

وسنة أو بغرامة مالية تتراوح بني مخسة ماليني سنتيم ومخسة وعشرون مليون سنتيم ، أو هبما معا يف حالـة  
لقذف املوجه إىل رئيس اجلمهورية، عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية وسيلة اإلساءة أو اإلهانة أو ا

أو معلوماتية ، كما سيعاقب باحلبس مـن شـهرين إىل سـنتني     ةتثبت الصورة والصوت أو أخرى إلكتروني
ا أو أحـد  مليون سنتيم كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا أو قائد 50وبغرامة مالية من ألف دينار إىل 

رجال القوة العمومية باإلشارة أو التهديد أو تسليم أي شيء هلم بالكتابة أو بالرسم،وتباشر النيابة العامـة يف  
  . 1حاالت ارتكاب هذه اجلرائم ضد رئيس اجلمهورية أو ضد رموز الدين إجراءات املتابعة بصفة تلقائية

ك تراجع كبري يف جمال حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر من خالل التمعن اجليد يف هذه التعديالت نالحظ أن هنا
بدليل أن هناك العديد ممن سجنوا  بسبب التعبري عن آراءهم، وآخرون متابعون قضائيا بعشرات القضـايا يف  
احملاكم، وأبعد من هذا هناك صعوبة مسجلة يف الوصول إىل مصادر اخلرب ، اليت تعترب اللبنـة األوىل لتكـوين   

الوضع يف اجلزائر وخصوصا يف جمال حرية الرأي والتعبري أخذ يف االحنصار  رغم أننا كنا السـباقني  ف، 2الرأي
يف احلصول على هذه احلرية ،ولكن لألسف هناك تراجع عندنا و تقدم يف اجلهة املقابلة لدى العديد من الدول 

لتوجه نفسه يأخذ طريقه يف تونس ومصر العربية ، هناك نقابة قوية يف املغرب و إلغاء لعقوبة احلبس ، و بدأ ا
كذلك،كما أن التجربة الناشئة يف دول الكويت ، البحرين ، لبنان يف جمال حرية الرأي والتعبري والصـحافة  
وجمال السمعي البصري تشهد نوعا من االنفتاح والتطور،بينما عندنا يف اجلزائر سجلنا نوعا من التراجع على 

  :املستويات التالية 
جانب املنظومة القانونية غري املوائمة،من جانب تشديد العقوبات على أصحاب الرأي والتعـبري مـن    من -1

 .ناحية غرامات مالية وعقوبة السجن ، مبعىن هناك تضييق على العقوبات منذ تعديل قانون العقوبات 
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 .ء هناك تراجع من حيث الوصول إىل مصدر اخلرب وهذا ما يشجع على االحنراف واالحتوا-2
ميكـن التطـرق إىل   ) أثر قانون العقوبات على حرية الرأي والتعبري( و على العموم إلبراز هذا العنصر أكثر 

وضعية الصحافة املكتوبة بعد إعالن التعديالت على قانون العقوبات، ألن احلديث عن حرية الرأي والتعبري ال 
عها ، كوهنا اآللية األساسية للتعبري عن الـرأي   يتم يف غياب احلديث عن الصحافة بشىت أصنافها وخمتلف أنوا

سواء  أكان هذا التعبري حرا أو مقيدا، واحلديث هنا ال ينحصر بالطبع على الوسائل السمعية البصرية؛ألهنا مل 
تتعدد بعد ويبدو أن الطريق املؤدي إىل ذلك ما يزال جمهول املصري، وإمنا التجربة الرائدة واليت تستحق التناول 

وسائل التعبري املكتوبة ،لذا فإن تعديل  قانون العقوبات يعترب سيفا مسلطا على الصحافة بأكملها  وميكن هي 
وصفه باخلطري ليس على حرية الرأي والتعبري فقط، ولكن على املكسب الدميقراطي والتعددية وباقي احلريات 

أي ،فإننا جند اجلزائر تسبح عكس التيار األخرى ،فإذا كان العامل يسري حنو إلغاء عقوبة السجن ألصحاب الر
الذي أصبح عقيدة لدى األغلبية الساحقة من شعوب العامل  وعوضا أن جتتهد السلطة يف إجياد حلول لألزمة، 

ومن ،1حتولت إىل فرض التعقيدات عليها ، وكأهنا من خالل خنق احلريات وتكميم األفواه ستفلح يف مسعاها
ل حرية الرأي والتعبري ، املضايقات اليت يتعرض هلا أصحاب الرأي ؛من سجن مظاهر تضييق السلطة على جما

لوسوار "ومتابعات قضائية بتهم خمتلفة تتراوح بني القذف واإلهانة والشتم ، ومن بني من تعرض لذلك مدير 
ليربيت "ومعلقها املتهمون بإهانة رئيس اجلمهورية ، وهي نفس التهمة املوجهة لصحفيني آخرين من " داجلريي

وتراوحت العقوبات يف حقهم ما بني شهرين وسنتني سجن نافذة  ويف قضية منفصـلة تتعلـق   " لوماتان"و" 
كل من عزوز سعاد، من  -بتهمة القذف -مت إدانة" حممد خللف"بالشريك األسبق يف البنك الدويل اجلزائري 

  .2آالف دينار جزائري 10ـ ألف دينار جزائري وعلي جري ب 20بـجريدة اخلرب بغرامة مالية تقدر 
بتهمة القذف يف حق املديريـة العامـة   " الوطن"و "اخلرب"ويف قضية أخرى رفعها وزير الداخلية ضد جريديت 

ديريـة بالتعسـف   املضـابط،يتهمون   58لألمن الوطين ،بسبب عرض اجلريدتني ملقال مبين علـى رسـالة   
رفعها أحد املواطنني بسبب صورة التقطـت يف   "جريدة اخلرب"والتجاوزات ، كما مت رفع قضية أخرى ضد 

أحد املستشفيات،وغريها من القضايا واملتابعات القضائية اليت يتعرض هلا أصحاب الـرأي يوميـا ،بسـبب    
شكاوى تقدم ضدهم  بتهم القذف واإلهانة ،وتكون عقوبة هذه التهم ما بني احلبس النافذة أو دفع غرامـة  

ضجة كبرية داخليا وخارجيا ، وتدخلت إلدانتها منظمات وطنيـة وعامليـة    ولعل القضية اليت أثارت،3مالية
وغريها من املنظمات " املنظمة العربية حلرية الصحافة"و " حمققون بال حدود:" کللدفاع عن حقوق اإلنسان 

" على إثـر إصـداره كتـاب    " حممد بن شيكو" " لوماتان" احلقوقية العاملية  هي قضية سجن مدير جريدة 
حيث واجه عقوبة السجن ملدة سنتني نافذة، وهذا رغم تدخل منظمات دوليـة  " هبتان جزائري...فليقة بوت
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كما ذكرت آنفا،فمنظمة بال حدود ويف ندوة صحفية دعت إىل إلغاء عقوبات السجن ضد الصـحفيني يف  
السلطة إىل التجاوب مع  اجلزائر،واملتعلقة جبرائم الرأي املدرجة يف التعديالت األخرية لقانون العقوبات،ودعت

خفناوي "حرية الرأي والتعبري والصحافة بصفة خاصة،من خالل اإلفراج عن حممد بن شيكو،و ةالتزاماهتا لفائد
  .وتوقيف كل التحرشات القضائية واملالية واإلدارية اهلادفة إلسكات  الصحافة" غول

اليت تعد تافهة ،إن مل تكن خطرية على حرية وأضافت املنظمة أنه من العاجل أن توقف هذه احلملة القمعية   
الرأي و التعبري ،هذا أمام تضاعف املتابعات القضائية بتهمة القذف وثقل قانون العقوبات  كما نددت املنظمة 

مقـران  "،و يف نفس السياق صرح األستاذ 1مبجاالت سجن الصحفيني املسجلة يف اجلزائر يف اآلونة األخرية 
حلديث عن حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر نكتة،والغريب أن كل اجلزائريني صدقوها،ألن بأن ا" آيت  العريب 

الصحف مازالت تصادر والكتب مازالت متنع،و الزال الصحفيون يسجنون، وأكد بأن السـلطة اجلزائريـة   
يف تونس يوقفـون   اتستنجد دائما بآليات رقابية تبدوا  للوهلة األوىل شرعية و قانونية بل ومنطقية فإذا كانو

إصدار صحيفة بقرار سياسي ،فإهنم باجلزائر يصادرون لكن بقرار جتاري وينبه السيد آيت مقران إىل أن مـا  
وتقوم به أجهزة الرقابة على أشكال التعبري عن الرأي املختلفة ،ينبئ باخلطر الداهم،إذ ليسـت هنـاك    تقام

  .2ذه األجهزة بتجاوز كل اخلطوط احلمراء يف املستقبلضوابط قانونية معروفة متكننا من ضمان أن ال تقوم ه
يف األخري ميكن القول بأن تعديل قانون العقوبات يف اجلزائر بقدر ما ساهم يف محاية املسؤولني يف الدولة و من 

من التعرض إليهم بالقذف أو اإلهانة أو ) من قضاة وموظفني وضباط وقادة ،ورجال القوة العمومية ( ميثلها 
ديد ،من أي كان عند ممارسته حقه يف التعبري عن رأيه ،إال أنه ويف املقابل أدى إىل الزج بالعديـد مـن   الته

إعطاء بعض األمثلة القليلة ممـا هـو    أصحاب الرأي يف السجون، أو تغرميهم مببالغ مالية كبرية ،ولقد حاولنا
ل ذلك ، كما أننا مل نركـز علـى   حاصل على الساحة، ومل نستطع التطرق إىل الكل ألن اجملال ال يسع ك

  .اجلانب القانوين واملواد القانونية الواردة يف هذا التعديل، ألنه سبق اإلشارة إليها بالتفصيل يف عنصر سابق
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  . العنف املسلح و أثره على حرية الرأي و التعبري:  ثالثا
دة عسرية و مرت بأزمات عديدة نتيجة سنة ، ولدت وال 20إن حرية الرأي والتعبري باجلزائر عمرها أكثر من 

إذا تكلمت مـت ،  " الظروف الصعبة اليت عرفتها اجلزائر ،بفعل العنف املسلح ولعل مقولة الطاهر جاووت 
1..وإذا صمت مت ، إذن قل ومت 

، تعرب عن حجم املأساة اليت واجهت هذه احلرية يف تلك الفترة، حيث "
الختطاف أو التهديد ،ومل يستثن هذا العنف ال املثقفني ،وال الصحفيني كان التعبري عن الرأي يسبب القتل أو ا

هنا على فئة الصحفيني ألن األسرة اإلعالمية يف اجلزائر دفعت مثنـا   زوسيتم التركي،وال حىت املواطنني البسطاء
  .، راحوا ضحية األعمال اهلمجية2صحفيا 62باهظا تعدى 

ذا العدد اهلائل من الصحفيني ،وال تعرضت مقراهتا للتدمري أكثر من ليست هناك صحافة يف العامل ،قتل فيها ه
مرة ،ورغم هذا حتملت أعباء التعبري عن أراء و رغبات وآالم اجملتمع املدين ، وتديل يف اآلن نفسه بشـهادات  

الـذين   يومية عن اجملازر املرتكبة من قبل اجلماعات املسلحة ، إن الصحفي اجلزائري يعد من القلة يف العـامل 
يغادرون مسكنهم صباحا دون أن يكونوا متأكدين من الوصول إىل مقـرات جرائـدهم، أو املؤسسـات    

الذي بقي على رأس جريدة " سعيد مقبل " اإلعالمية األخرى ،و لعل خري مثال على ذلك الصحفي اجلزائري 
3موتوبذلك أصبحت مهنة الصحافة مرادف لل ،رغم تلقيه التهديدات بالقتل" لوماتان"

و رمبا هلذه الظروف ،
وجدت الصحافة اجلزائرية نفسها خالل سنوات األزمة حتت الضغط ،ومن شأن هذا الضغط أن يؤثر علـى  
ممارسة حرية الرأي والتعبري،وهلذه األمور ميكن القول أن العمل اإلعالمي يف اجلزائر كان اسـتثنائيا ،ولقـد   

  . احلكومية حلقوق اإلنسان ومنظمات الصحافة عرب العامل أشارت إىل ذلك حىت تقارير املنظمات الدولية غري
هذا شيء قليل من الكثري الذي ميكن أن يقال حول تأثري األزمة اليت مرت هبا اجلزائر على حرية الرأي والتعبري 
عموما والصحافة خصوصا ،غري أنه ال ميكن كذلك أن نغفل كيفية تعامل الصحافة اجلزائرية مع هذه األزمـة  

  :نوجزها فيما يلي   4د تعاملت الصحافة اجلزائرية مع األزمة وفق ثالث طرق،ولق
حيث مت تضخيم األعمال اإلرهابية و أعطتها صدى إعالميا رهيبا  داخل الوطن وخارجه :  املعاجلة املثرية -1

الصحف  كما ربطت يف معظم األحيان األعمال اإلرهابية الشنيعة بالدين اإلسالمي ،و قد جعلت العديد من
خصوصا الصحف اإلستئصاليية من األعمال اإلرهابية واملظاهرات الشبابية مادة تتغذى منها معتمدة يف ذلك 
على التهويل املفرط،وسامهت بذلك يف تأخري احلل السياسي لألزمة اجلزائرية، من خالل تضـخيم أصـوات   

تكون تلك املمارسة هي الـيت جعلـت    ،ورمبا ليس مستبعدا أن" الكل األمين " الداعني إىل انتهاج سياسة 
  .اإلرهاب اهلمجي يستهدف الصحافة والصحفيني، وما ترتب عن ذلك من اغتياالت وهتديدات 

                                                            
  . 5مرجع سبق ذكره،ص ،اإلعالم والدميقراطية ،جري علي  - 1
  . 11ص  ، 2005ماي  06افريل إىل  30من  ، 322العدد ،أسبوعية جزائرية، اخلرب األسبوعي - 2
 . 5مرجع سبق ذكره،ص ،اإلعالم والدميقراطية  ،علي جري  - 3
ص  ، ) 2003-2000( ،كلية العلوم السياسية واإلعالم  ، 23العدد  ، ة للعلوم السياسية واإلعالميةاجمللة اجلزائري ،"الصحافة اجلزائرية وحرية التعبري  "،حممد لعقاب  - 4

141-147 . 
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هذه الطريقة مناقضة متاما لألوىل ،وهي ال تقوم على التهويل،بل على التـهوين ،وهـي   : املعاجلة الناقصة -2
نسبة للمجتمع، ولقد سامهت هذه الطريقة يف إبقـاء  بذلك تقلل من معلومات وأخبار ذات أمهية قصوى بال

 .الغموض حول األزمة، وبالتايل عدم مساعدة املواطن على فهمها واختاذ رأي سليم منها 
و يبدو أن هذه الطريقة كانت غائبة غيابا كبريا  أثناء معاجلة الصحافة اجلزائرية : املعاجلة املتكاملة الشاملة -3

بعض احملاوالت لاللتزام هبا،ورمبا يرجع ذلك إىل صعوبة التزام احلياد جتاه األزمـة   لألزمة ،و إن كانت هناك
 .القائمة 

و على العموم ميكن القول بأن الصحافة اجلزائرية ورغم األزمة اليت مرت هبا اجلزائر إال أهنـا اسـتماتت يف   
ل اإلرهـابيني وصـلت حـد    الدفاع عن حرية الرأي و التعبري ، بعدم خضوعها للضغوطات املختلفة من قب

االغتيال ،و قد مكنتها هذه االستماتة من احتالل الريادة يف جمال احلرية داخل الوطن العريب وقد تفوق حـىت  
بعض البلدان العريقة يف املمارسة الدميقراطية، وقد حققت  رغم بعض األخطاء  خطوات هامة على طريـق  

  .جة الالرجوعتكريس حرية الرأي والتعبري ، وصلت هبا إىل در
  

  القيود االقتصادية و أثرها على حرية الرأي و التعبري: رابعا
من العوائق اليت تقف أمام حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر ، العوائق االقتصادية واليت متس بدرجة كبرية إحدى 

ولـد    1989م لسنة أهم و أبرز وسائل التعبري و هي الصحافة ،فتحرير الصحافة يف اجلزائر بعد قانون اإلعال
تفتحا كبريا وارتفاعا يف عدد اجلرائد مبختلف أنواعها وتوجهاهتا ولكن تطور وسائل الطباعة و السـحب مل  
 يعرف نفس النمط، وجتاوزت احتياجات الناشرين من إمكانيات الطباعة الوطنية  فرغم أن احلكومات املتتالية

اهم يف فتح جمال أوسع حلرية النشر والتعبري ،و لكنها حىت تساير وتسقدمت وعودا بإثراء وسائل النشر ،
وسائل السحب ،فإن طبيعة مالكي هذا العتاد اإلستراتيجي هي  النقص يف مل تف بوعودها ، هذا باإلضافة إىل

وملعاجلة هذا العنصر بأكثر تفصيل سنتطرق إىل ،اليت تنشئ املساومة والضغط املسلطني على الصحافة املستقلة
  :ما يلي 

  :اإلغراء اإلشهاري /أ
أن تعيش جريدة  لإن اإلشهار مصدر متويل أساسي لكل جريدة ، و من الصعب جدا إن مل نقل من املستحي

ال تعتمد إال على مردود مبيعاهتا ، فاإلشهار هو أساس استمرار الصحف اجلزائرية يف الساحة اإلعالمية ، فهي 
فاملؤسسة الصحفية   (petite annonces)عانات الصغرية ختصص مساحات معتربة يف صفحاهتا لإلشهار و اإل

تعيش مبداخيل اإلشهار و ليس مببيعاهتا ، لكن ال ينبغي لإلشهار أن حيتل املساحات املخصصـة لإلعـالم يف   



241 
 

من مساحتها ، خمالفة هذه القاعدة يؤدي إىل االعتداء على حق القارئ  % 30اجلريدة، إذ جيب أن ال يتجاوز 
  .1كما جيرب اجلريدة على إلغاء بعض األركان األساسية فيها يف اإلعالم ،

إشهارية ،إال إذا وصلت مبيعاهتا  لال ميكن ألي جريدة أن تصل إىل  اكتفاء ذايت اقتصادي و مايل دون مدا خي
حدا معتربا جدا من النادر بلوغه ،و أنشأ الوضع االقتصادي يف اجلزائر ظاهرتني جيب القول أهنما يف طريـق  

  .زوال ال

  .أن أغلب اإلعالنات اإلشهارية ذات السعر املعترب، تأيت من القطاع العام  : الظاهرة األوىل -

 .2أن مؤسسة اقتصادية عمومية ال تزال حتتكر اإلعالنات اإلشهارية:  الظاهرة الثانية - 
ة للنشر واإلشـهار  إن زمام األمور اخلاصة بسوق اإلشهار العمومي يف يد السلطة ،من خالل الشركة الوطني

،وللتفصيل أكثر يف هذا املوضـوع  "أناب"سابقا والشركة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار و التوزيع حاليا 
سنتطرق إىل آراء بعض الصحف اليومية واألساتذة اجلامعيني ،الذين وإن اختلفت مواقفهم يف تناول إشكالية 

المية، فإهنا تتوحد يف ضرورة صياغة قانون خاص باإلشهار اإلشهار ودوره يف جناح واستمرار املؤسسات اإلع
  .كل طرف تينظم و حيدد أولويا

أن النظرة الناضجة للحرية تعين أن احلرية ال تتجزأ،ومن هذا املنطلق "صوت األحرار "يرى مدير نشر يومية  -
التعبري عـن الـرأي و   فإنه من الضروري أن تقوم السلطات العمومية بتوفري ضمانات قانونية الزدهار فرص 

مصـدرا   العتبارهاالرأي األخر، و ترسيخ ثقافة الدميقراطية التعددية،ويف هذا السياق تندرج موارد اإلشهار ،
رئيسيا لدخل وسائل اإلعالم، وأضاف بأن مسؤولية الدولة تكمن يف ضـمان العدالـة يف توزيـع املـوارد     

تصنيف أو متييز وهذا من باب  خاصة ،بعيدا عن كلالوطنية ،عمومية كانت أو  اإلشهارية على كل الصحف

  .3 التعددية الفكرية ،وخدمة للمنافسة الرتيهة بني املنابر اإلعالمية
من رقم أعماهلـا علـى   % 80اليت تعتمد بنسبة" لوجان انديباندان" و يرى شفيق عبدي مدير نشر يومية  -

تمر يف التواجد يف الساحة اإلعالمية بدون إشهار، اإلشهار ،أنه ال ميكن ألي جريدة أو أسبوعية أن تعيش وتس
ولكن هذا ال يعين أن الصحف خمولة للتحول من جرائد إخبارية إعالمية إىل صحف إشـهارية ، هـذا مـا    

احلفاظ على التوازن يف توزيع املواد اإلشهارية واإلعالمية على الصفحات،وأضاف املتحدث بأنه ال  ييستدع
اإلشهار وما يتم العمل به حاليا يدخل يف إطار ما هو متفق عليه والذي حيـدد   يوجد أي قانون يؤطر قطاع

الثلث يف توزيع املواد اإلشهارية يف صفحات اجلرائد اليومية، مع تسجيل بعض املشاكل يف هـذا الصـدد،   
  . صفحة من أجل احلفاظ على التوازن 32إىل  24والذي استدعى رفع بعض اجلرائد لصفحاهتا من  

                                                            
  . 37ص  ، 2002 ،دار هومة : اجلزائر ؛ 2ج ،الوسيط يف الدراسات اجلامعية ،وآخرون،الطاهر بن خرف اهللا  - 1
  . 109،  ص مرجع سبق ذكرهنصر الدين األزعر،   - 2
 . 10ص  ، 03/05/2005: الصادر بتاريخ ، 911العدد  يومية جزائرية، ،ة األحداث جريد - 3
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فريى بان وسائل اإلعالم أصبحت وسائل دعاية وليست وسائل إعالمية، نتيجـة  " علي قسايسية"ستاذ أما األ
ظروف سياسية و تارخيية ،فصحيح أن الصحافة مستقلة وليسـت كـذلك جتـاه االجتاهـات الفكريـة و      

مية جزءا مـن  ، و يف سياق آخر ذكر األستاذ قسايسية بأنه من الضروري أن تضمن اجلرائد اليو ةاإليديولوجي
، بعيدا عن اإلشهار من أجل احلفاظ على نسبة من استقالليتها و حريتها ،مع ضرورة االستغناء عن امداخيله

خدمات الشركة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار والتوزيع، اليت أصبحت تتحكم يف بقاء واختفاء الصحف 
.  

باللوم على السلطة كون أن الغمـوض  " إبراهيم إبراهيمي"يف قراءة له لواقع اإلشهار يف اجلزائر ألقى األستاذ 
احمليط بقطاع اإلشهار مقصودا ، مبا أنه أصبح من وسائل الرقابة و املراقبة و املصادرة فإن الصحيفة اليت تنتقد 
يتم إلغاء إشهارها و نشرها و طبعها، مما يؤدي يف هناية املطاف إىل إفالسها  وإغالقها وهلذا طالب األسـتاذ  

  .إبراهيمي بالثقافة يف التعامل بني السلطة ووسائل التعبري وإجياد عالقة تكاملية
و عموما ميكن القول بأن اإلشهار من أهم املصادر املالية للصحف ووسائل اإلعالم لكن هذا ال يعين وسـيلة  

واضـح   ضغط إلسكات األفواه وجتفيف  األقالم ،و لتفادي هذا يؤكد اجلميع على ضرورة إجيـاد قـانون  
  .ودقيق،ينظم كيفية توزيع املواد اإلشهارية على الصحف، و حيددها مبا ال يدع جماال للغموض والتالعب

  :الديون والضغوط املالية  /ب
لقد أصبح إصدار الصحف والكتب واجملالت ،حيتاج إىل رصيد هائل من األموال ملواجهة مطالـب اآلالت و  

فريه أحيانا الصحف مما يوقعها إما يف أيدي االحتكارات االقتصـادية  املطابع ،و الورق،و هذا ما تعجز عن تو
االقتصادية السرية والعلنية  حىت أصبحنا جند  الكبرية ، فتصبح بذلك حريتها مقيدة باملصاحل املالية واملساعدات

زة خمـابرات  ،سواء احلكومية أو األجنبية أو من أجه" اإلعالنات" اليوم ظواهر خطرية يف اجملال الصحفي مثل 
،وأصبحت حرية الصحافة ملك ملن يدفع   وصار سـالح املسـاعدات   ...أو دور نشر أو أحزاب سياسية 

،وإما أن تقع يف نـزاع  1االقتصادية أو الدعم املايل واحدا من أغىن األسلحة قهرا حلرية الصحافة بشكل مباشر
ث جند أنه يف مرات عديـدة رفضـت   مع املطابع ،طرفاه ناشري الصحف وشركائهم يف الطبع والتوزيع حي

شركات الطباعة والسحب صدور جريدة معنية ،بسبب تأخر دفع املستحقات من الديون، حىت ولو كان هذا 
  .التأخر خارجا عن إرادة الناشر، و رغم الضمانات اليت كان يقدمها الناشرون هلذه الشركات

معاملة شركات الطبع للجرائد كانت خمتلفـة   -حسب رأيهم–وندد الناشرون يف كثري من احلاالت هبذا ألن 
حسب أهواء الشركات ، اليت كانت تتسامح مع البعض و تطغى مع البعض اآلخر العتبارات غري واضـحة،  
وجتلت يف الواقع ببساطة وسهولة توقيف جريدة عن الصدور  من طرف شركات الطباعة وانعدمت عالقات 

 حتمي هذه األخرية من توقيفات فجائية تستدعيها خلفيات سياسـية  قانونية تعاقدية بني الساحبني واجلرائد،

                                                            
 . 61ص  ، مرجع سبق ذكره ،صالح الدين حافظ  - 1
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تسبب يف صعوبات التسيري على مسـتوى  ، 1993 كما أن انقطاع احلكومة عن مسامهتها املالية منذ سنة،1

  :ومنها  1997 وبروز نزاعات بني الناشرين كان أبرزها سنة،1993 العناوين منذ سنة
  .لغرب البالد" السريع وكالة الربيد " ضد "الوطن"قضية  -
 ).الوسط-الغرب–املشرق " ( املؤسسة الوطنية للورق " ضد " الشروق " قضية  -
 .للتوزيع" مؤسسات عدالن" ضد"  لوسوار داجلريي"قضية  -
 ).للغرب" (وكالة الربيد السريع" ضد "الشباك"قضية  -
 ).للغرب" (وكالة الربيد السريع" ضد " اوريزون" قضية  -
 " .شركة البالد" الصحف و اجملالت لوهران ضد  قضية مؤسسة توزيع -
 . 2"األمة سسودي برا" قضية شركة الطباعة ملدينة اجلزائر ضد -

و قد تطلبت هذه الرتاعات ، تدخل السلطات العمومية ،من خالل تقدمي مسامهات هتدف إىل دعم أسـعار  
راسة تكاليف طبع الصحف من سعر الطبع ،كما أن تنصيب جلنة مكلفة بد % 80 ورق الصحف الذي ميثل

اجلزائر ، (، وشركات الطبع )اخلرب،الوطن ، ليباريت، لوسوار داجلريي( من طرف ناشري الصحافة  1997سنة 
 اليت تدل على وجود إرادة احلوار والشراكة،إال أن هذا مل مينع من حل العديد من عنـاوين ) الغرب، الشرق

حة اإلعالمية الوطنية، بناء على قرار اجمللس الـوطين خلوصصـة   السا نالصحافة الوطنية،و بالتايل اختفائها م
" ثالثة عناوين عمومية عاجزة جتاريا  03 الشركة القابضة العمومية للخدمات   حيث مت حل املؤسسات ، أو

و " املساء ،هـوريزون النصـر،اجلمهورية  :"شركات هم  04 و حل أربع"السالم ، اهلدف ،جزائر األحداث 
عـامال لكـل    30يف شكل مؤسسة فردية ذات مسؤولية حمدودة ،بتقليص عدد عماهلـا إىل   إعادة إنشائها

  .3مؤسسة، و تقليص عدد الصفحات و الشكل
وتواصل مسلسل الرتاع بني الناشرين وشركات الطباعة والنشر واستنكارا للضغوطات اليت متارسـها هـذه   

عديدة ،استنكارا واحتجاجا على التوقيفـات  املؤسسات، شنت بعض اجلرائد بني الفنية واألخرى إضرابات 
يف السحب اليت أضرت باجلرائد من جهة ،و بالقراء من جهة ثانيـة و مثـال ذلـك     تاملتكررة، أو التأخريا

عن مشـكالت   تعبريا  1998-09-01 اإلضراب الذي شنته بعض اجلرائد اليت تصدر يف غرب البالد بتاريخ

  .4مرة حالة تأخر 22 حيث سجلت 1998  شهر جويليةالسحب و التوزيع ،اليت بلغت أوجها يف
التعبري عن الرأي ففي الوقـت   ةإن استمرار استعمال سالح املال إلسكات الصحافة هتديد خطري ومباشر حلري

الذي تتجه فيه العديد من الدول العربية إىل فتح اجملال واسعا أمام حرية الرأي و التعبري جند أنه الزالت هنـاك  

                                                            
 . 188،  ص  مرجع سبق ذكرهنصر الدين األزعر،   - 1
  . 73ص  ، 1997التقرير السنوي ،املرصد الوطين حلقوق اإلنسان  - 2
 . 75ص املرجع نفسه، - 3
 . 120ص  ،1999التقرير السنوي  ،املرصد الوطين حلقوق اإلنسان  - 4
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عن الصـدور  " لوماتان"قيف لصدور اجلرائد ،ألسباب مالية تتعلق بالديون،حيث توقفت جريدة عمليات تو
جدول تسوية الديون الذي قدمته " سيمبدال"، بعد أن رفضت مطبعة الدولة  2004جويلية  24فجأة بتاريخ 

ني أنفسهم بـدون  هلا الصحيفة ، ومت غلق الصحيفة وبيعت ممتلكاهتا يف املزاد العلين، ووجد عشرات الصحفي
صـفحات   10ألف نسخة، و حتصل علـى حـوايل    100 نعمل ، رغم أن لوماتان كانت تسحب أكثر م

إشهارية يوميا، و عليه فإن لوماتان مل تكن مفلسة ، وكانت قادرة على دفع مستحقات الضرائب واملطابع ،لو 
عام على إنشائها ، إال أهنا واجهت قـرارا  اليت مل مير " الصباح اجلديد" يومية.انتفت اخللفية السياسية للقضية

اليت ورغم أهنا تتواجد على الساحة اإلعالمية منذ عدة سنوات " كواليس" بتوقيف الطبع مثلها مثل أسبوعية 
،إال أهنا تعرضت لتوقيف الطبع ،وهذا دون تلقيها أي إنذار أو إبالغ بضرورة تصحيح وضعها،قبل صـدور  

  .1قرار التوقيف
الصادرة باللغة " لونوفيل أجلريي أكتوالييت"الصادرة باللغة العربية و" اجلريدة" مييت وفيما خيص يو

  .2الفرنسية،فقد مت وقف إصدارمها أيضا بسبب عدم تسوية ديوهنما
وعلى العموم ميكن القول بأن سلطة املال كانت وال زالت تتحكم يف األفواه واألقالم وتعرقل حرية الصحافة 

  .التعبري عامة،حىت صار املال هو املوجه لآلراء واألفكار وفق املصاحل واألهواءخاصة حرية الرأي و
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  خالصة واستنتاجات
ففي املبحث األول متت معاجلة  ، تناول هذا الفصل حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر يف ظل التحول الدميقراطي

، وما سبقها من تغـريات علـى    1988داث أكتوبر ظاهرة التحول الدميقراطي اليت شهدهتا اجلزائر عقب أح
املستويني الداخلي واخلارجي ، بدءا بالعوامل الداخلية واخلارجية اليت دفعت بالنظام السياسي اجلزائـري إىل  
إقرار عملية التحول الدميقراطي ، ومن بني العوامل الداخلية الصراعات اليت كانت قائمة بني رجال احلـزب  

بني األطروحات املتباينة بني رجال احلزب أنفسهم ، وهذه الصراعات جتـاوزت نطـاق   ورجال السلطة ، و
" األشخاص إىل األجهزة واملؤسسات اليت قذفتها إىل الشارع ،باإلضافة إىل جمموعـة األزمـات اهليكليـة    

اجلزائـر،  ،وهي متثل مسلك النظام يف خمتلف األزمات ؛كأزمة البناء املؤسسي للسلطة السياسية يف " احلاكمة
وأزمة الشرعية ،أما العوامل االقتصادية فتم حصرها يف فشل التسيري البريوقراطي لالقتصاد الوطين ، باإلضافة 
 فإىل تبعية السياسة االقتصادية للخارج ، والنقص التدرجيي للموارد املالية نتيجة اخنفاض أسعار النفط ، أض

  .إىل ذلك مجلة من العوامل االجتماعية املختلفة 
موجة التحول يف األنظمـة   :أما األسباب أو العوامل اخلارجية فقد حصرهتا يف ثالث نقاط رئيسية متثلت يف

الشيوعية واالشتراكية ،حيث شهدت البيئة الدولية تغريات جذرية يف أنظمة احلكم يف أغلـب دول االحتـاد   
ية على النمط الغريب وهذه الثورة الدميقراطية السوفييت سابقا ، وحتول تلك األنظمة إىل تبين الدميقراطية الليربال

أدت إىل تدعيم االجتاه الداعي إىل التغيري واإلصالح لدى بلدن العامل الثالث، مبا فيها اجلزائر  هذا باإلضافة إىل 
، الضغوط اليت مارستها املؤسسات املالية الدولية ،جراء أزمة املديونية اخلانقة اليت كانت تتخبط فيها اجلزائـر  

حلقة يف عنق الدولة اجلزائرية، اليت فـرض عليهـا اإلذعـان     ةحيث كانت املساعدات االقتصادية املشروط
للشروط اليت وضعها الصندوق الدويل ،سواء بعد تقدميه املساعدات اجلديدة ،أو يف ختفيض أعبـاء الـديون   

س ملا متليه هذه املؤسسات الدوليـة ،  ،وبالتايل كانت القرارات احلامسة اليت يصدرها النظام احلاكم جمرد انعكا
ضف إىل ذلك التكيف مع النظام الدويل اجلديد الذي متيزت معامله مبا يعرف بظاهرة عوملة مجلة مـن القـيم   
واملفاهيم ؛كالدميقراطية ، حقوق اإلنسان  اقتصاد السوق وكان لزاما على اجلزائر التكيف مع هذه املفاهيم ، 

  .إما طوعا أو جمربة 
ول  العنصر الثاين من هذا املبحث آليات ومظاهر التحول الدميقراطي يف اجلزائر ، حيث ونظـرا لشـدة   وتنا

الضغوطات الداخلية واخلارجية على النظام ،وتردي األوضاع الداخلية ، اليت تطورت إىل درجـة زعزعـة   
الـيت   1988تـوبر  االستقرار واألمن يف البالد ، ووصلت حد العنف والعنف املضاد من خالل أحـداث أك 

اختلفت حوهلا التفسريات ،فهناك من يرى بأهنا رد فعل عفوي ،كان منتظرا جراء ما آلت إليـه األوضـاع   
السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف البالد، إال أن هناك من يعطي تفسريا آخر هلذه األحداث علـى أهنـا   

األزمة والتكيف مع األوضاع ، لكن األمـور أو  أحداث مفتعلة وخمطط هلا مسبقا من طرف النظام ، لتجاوز 
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األحداث انفلتت من أيدي مدبريها واحتضنها الشارع ،وتضاعف عدد املشاركني فيها إىل درجة صعب معها 
  .إيقافها أو التحكم فيها 

فاضت الكـأس  أوعلى الرغم من تعدد التفسريات هلذه األحداث ،إال انه ميكن القول بأهنا كانت القطرة اليت 
،حيث شرع النظام بعدها يف إقرار مجلة من اإلصالحات السياسية ،وأمهها على اإلطالق إقرار مبدأ التعدديـة  
السياسية ، وفتح اجملال السياسي لباقي الفئات اجملتمعية األخرى ،بعدما كان حكرا على السـلطة احلاكمـة   

ملبحث انعكاسات هـذه األحـداث   وحزب جبهة التحرير الوطين منذ االستقالل ، ويف نقطة أخرى تناول ا
على النظام السياسي ،وما حدث من تغريات سواء يف تركيبة النخبة السياسية أو يف )  1988أحداث أكتوبر(

هيكل النظام السياسي ،أو يف البيئة السياسية الداخلية ،ويف آخر هذا املبحث جاءت اإلصالحات السياسـية  
اليت تشري إىل أن حق إنشاء اجلمعيات ) 40(يف مادته  1989دستور وإقرار التعددية السياسية، وكان ذلك مع 

أحزاب خمتلفة التوجهات والعقائـد ،   ةذات الطابع السياسي معترف به ، وعليه ظهرت على الساحة السياسي
مبثابة حمور النقلة النوعية للنظام السياسي اجلزائري  وحدا فاصال بني عهدين هلـذا   1989فكان بذلك دستور 

  .ظام ، األول يقوم على مبدأ األحادية احلزبية والثاين يقوم على مبدأ التعددية احلزبية الن
اخلريطة  دأما العنصر  األخري من هذا املبحث فقد تناول، القوى السياسية ونشوء الظاهرة احلزبية ،بدءا بتحدي

حقيقة األزمة ،عـرب قـراءة    ، وما حتويه من قوى فاعلة وتسليط الضوء على 1989السياسية يف اجلزائر بعد 
ملطالب تلك القوى وأفكارها ، رغم تشابك املصاحل بينها ، ويف هذا اجملال تناولت مؤسستني فاعلتني ومهـا  
احملددتني للخريطة السياسية يف اجلزائر ؛مؤسسة الرئاسة ، واملؤسسة العسكرية  كما مت التطرق إىل اخلريطـة  

وما مرت به هاته التجربة من مراحل حيث خلصتها يف مرحلتني اثنـتني   1989احلزبية يف اجلزائر بعد دستور 
وما تبعها من إجراءات وقـوانني    1996والثانية تبدأ عقب التعديل الدستوري لسنة  1989األوىل بعد دستور 

تتعلق بتنظيم األحزاب السياسية ،كما تطرقت يف هذا اجملال أيضا إىل تصنيف األحـزاب السياسـية فمنـها    
، وكانت تنشط يف حالة السرية مث خرجت للعمل العلـين   1989ب معارضة قدمية وجدت قبل دستور أحزا

بعد إقرار التعددية مبوجب اإلصالحات السياسية ،وهي قليلة العدد والصنف الثاين يشمل تلك األحزاب اليت 
مبادئها فهناك التيار ظهرت بعد إعالن التعددية ،وهي بدورها تنقسم إىل ثالث تيارات كل حسب توجهاهتا و

الوطين والتيار اإلسالمي بشقيه املتشدد واملعتدل وأخريا التيار العلماين،وأخريا املمارسة السياسـية لألحـزاب   
،وما أفرزته التعددية السياسية يف اجلزائر من ممارسات سواء داخل األحزاب أو يف ما بني األحزاب املوجودة 

لقت جوا من التوتر والصراع ، وصل إىل حد االنزالق بالبالد إىل دوامة على الساحة ،تلك املمارسات اليت خ
  .العنف والعنف املضاد ، الذي أدى إىل تعطيل عملية التحول الدميقراطي يف اجلزائر

اإلطار التشريعي والقانوين حلرية الرأي والتعبري يف اجلزائر من خـالل التطـرق أوال إىل   واملبحث الثاين تناول 
يف هذا العنصر مت التطرق إىل حريـة الـرأي    صوالتعبري يف املواثيق الدولية واإلقليمية، وباخلصو حرية الرأي

  .والتعبري يف الدساتري اجلزائرية
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ممارسات حرية الرأي والتعبري،  انطالقا من أن هذا احلق يشمل حريـة التجمـع    كما تناول املبحث الثالث 
مجع التوقيعات والتظاهر واالعتصام واإلضراب عـن العمـل   واالحتجاج السلمي بواسطة كتابة العرائض و

وحرية الصحافة واالتصال بني األفراد واجلماعات  بواسطة وسائل االتصال املختلفة املكتوبـة واملسـموعة   
واملرئية وبالرسم التعبريي  وهلذا تعترب حرية الصحافة شكال أمسى من أشكال ممارسة حرية الـرأي والتعـبري   

املسار التارخيي للصحافة اجلزائرية بعـد   إىل ها وتأثريها اجلماهريي،حيث مت التطرق يف البدايةوذلك النتشار

الفتـرة   -التمهيد للتعدديـة : الفترة األوىل -:ووجدت أنه هناك عدة فترات، 1989 إقرار التعددية يف دستور
  .لفترة األخريةا:الفترة الرابعة -املرحلة العصبية:الفترة الثالثة -مرحلة القوة: الثانية

كما مت التطرق إىل جانب هذا إىل املظاهرات واملسريات واإلضرابات خالل تلك الفترة أيضا،دون أن نسـى  
تأثري التطرف والعنف املسلح، الذي وإن كان فيه تعبري عن رأي إال أن مجيع املواثيق الدولية والقوانني الداخلية 

نه مساس حبياة اآلخرين وسالمتهم،فال ميكن ممارسة حرية بضرب متنع هذه املمارسة حلق التعبري عن الرأي، أل
حريات اآلخرين،حيث كان هلذه الظاهرة الغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا وقوانيننا وحىت ديننا األثر البالغ 
يا على ممارسة حقوق اإلنسان يف اجلزائر عموما، وعلى حرية الرأي والتعبري خصوصا، ودليل ذلك عدد ضحا

  .الغدر واإلرهاب من صحفيني و مفكرين 
، و التركيز فيها على العملية االنتخابية، تمث مت التطرق إىل شكل آخر وهو املشاركة الشعبية يف اختاذ القرارا

 من خالل تتبع أهم احملطات االنتخابية اليت عرفتها اجلزائر، و ذلك وفق تسلسل زمين بدءا بانتخابات جـوان 
  . 2009 آخر عملية انتخابية و هي رئاسياتووصول إىل  1999

عوائق حرية الرأي و التعبري يف اجلزائر، ومت تلخيصها يف أربعة عناصر،  فقد تناول أما املبحث الرابع واألخري 
واندالع أزمـة العنـف    1991 كان أوهلا حالة الطوارئ اليت عرفتها اجلزائر بعد إلغاء  املسار االنتخايب لسنة

مازال معمول هبا إىل غاية اليوم ، مث بعدها مت دراسة أثـر   -أي حالة الطوارئ -الد، هذه احلالةاملسلح يف الب
حيث لوحظ تراجع يف جمال هذه احلرية بفضل العقوبات اليت ،تعديل قانون العقوبات على حرية الرأي والتعبري

 كان آخرهم بن شـيكو،  أقرت يف هذا القانون، و اليت تصل حد السجن، و لقد سجن العديد من الصحفيني
وعليه كان هذا القانون عقبة أمام مسار تطور واتساع جمال حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر ،مث بعد ذلـك مت  
التطرق إىل عنصر العنف املسلح وأثره على حرية الرأي والتعبري فاألزمة اليت عصفت باجلزائر خالل أكثر من 

على كل مكاسب التحول الـدميقراطي ،   أن تأيت -ب اجلزائريلوال صمود الشع –عشرية من الزمن كادت 

إال أنه ... هذا الصمود الذي وإن كلف الكثري من األرواح واألموال و،  1989 الذي عرفته اجلزائر منذ سنة
ساهم يف إعادة قطار الدميقراطية يف اجلزائر إىل السكة الصحيحة  وكان ضمن هذا القطاع قاطرة حرية الرأي 

،ويف عنصر رابع تطرقت إىل القيود االقتصادية املفروضة على حرية الرأي و التعبري من خالل اإلشارة والتعبري
  .إىل اإلغراء أإلشهاري وأخريا أزمة الديون والضغوط املالية
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  :منه ما يلي استنتاجهمت  ومن بني ما،هذا باختصار ما جاء يف الفصل الثالث   
النظام السياسي يف اجلزائر مع هناية الثمانينات واليت زعزعت استقراره بل أمام األزمة الشاملة اليت واجهت  -

وحىت وجوده ، وجعلته عاجزا عن االستمرار يف نفس االجتاه  وكان ال بد من آلية للتكيف مع األوضاع 
قرار فجاء ) التغيري يف إطار االستمرارية ( ، حىت حيافظ على منوذجه )داخليا وخارجيا(والتطورات اجلديدة 

التحول إىل النظام التعددي الدميقراطي، بالشروع يف سلسلة اإلصالحات السياسية ،اليت نص عليها 
،حيث فتح اجملال لنظام دميقراطي تعددي ،مت تنظيمه بسلسلة متتالية من القوانني واإلصالحات 1989دستور

  .السياسية، ذات الطابع الليربايل، اليت فتحت اجملال القتصاد السوق
تتمثل نقطة الضعف األساسية للنظام وبالذات يف الثمانينات يف فقدانه الشـرعية، خاصـة وأن قاعدتـه      -

فقد أضحت بدون معىن لدى الغالبية اليت ميثلها جيل مـن الشـباب   ) الشرعية التارخيية والثورية ( التقليدية 
الصراعات اليت وقعت بني اجملموعات  املولود بعد االستقالل ،إضافة إىل قيام النظام السياسي على القوة بفعل

املتنافسة على السلطة منذ هناية حرب التحرير،إال أنه ميكن التأكيد على التواصل الذي مييز النظام السياسـي  
ومساره العام بالرغم من التغريات الطارئة على القيادات والشخصيات اليت احتلت املراكز واملواقع احلساسة يف 

هتا، هذا التواصل يف النظام السياسي ال ينفي وجود قطعيـات ظرفيـة وتغـريات يف    أجهزة الدولة ومؤسسا
 .توجهات ومضامني السياسة العامة املتبعة يف فترات حمددة

على أساس خاطئ، بفعـل غيـاب تقـومي جـدي      1989انطلقت التجربة الدميقراطية يف اجلزائر سنة    -
ة أكتوبر،وكذلك الطموحات واآلمال اليت وقع التعبري عنها وموضوعي لألوضاع املتأزمة اليت أدت إىل انتفاض

قبل وبعد ذلك ،إذ مت اختزال األزمة بعمقها وتشعب عواملها وتعدد جوانبها يف جمرد فشـل منـط التنظـيم    
السياسي واالقتصادي وضرورة استبداله ، باإلضافة إىل إدخال بعض اإلجراءات الشكلية واحللول الظرفية على 

 .لسياسي واالقتصادي ،بينما مت جتاهل البعد االجتماعي لألزمة املستويني ا
وبالتـايل وسـيلة ال   ( الواقع ، رإن ما يؤكد استغالل الدميقراطية كآلية للتكيف واحلفاظ على سياسة األم -
هو ما أفرزته من تعددية سياسية شكلية وسلبية، ال ختدم الدميقراطية أصال،وكثرة األحـزاب وبـروز   ) غاية
 تفات والتناقضات بينها، وغياب الربامج السياسية لديها ،والتهم املتبادلة بينها ،مما أدى إىل بروز صرا عااخلال

بينها عطلت من فاعليتها ونشاطها كأحزاب معارضة ،بل ومل تترك اجملال للتعايش أو حتقيق حـد أدىن مـن   
تمع، فغياب هذه املعطيات ساعد النظام على اإلمجاع ميكن من ترقية املمارسة الدميقراطية وتعميمها داخل اجمل

هيكلة نفسه من جديد ،بشكل يسمح له باالستمرارية ويضمن له احتكار السلطة ،يف غياب معارضة قويـة  
 .وموحدة

نالحظ أن جل األحزاب السياسية املوجودة على الساحة السياسية بعد إقرار مبدأ التعددية يف اجلزائر على  -
عن إجيـاد حلـول    ةقادرة على حتمل مسؤولية البالد، نظرا ملا حتمله من برامج عاجزغري  1989إثر دستور 

جذرية لألزمة اجلزائرية هذا من جهة ، ومن جهة ثانية افتقارها للرشادة السياسية، واحلنكة والتجربة الالزمتني 
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، وإجبار النظام على للتعاطي مع األزمات اليت قد حتدث ،وقد حدثت فعال ،واليت تسمح بتقدمي بدائل وحلول
العمل الدميقراطي،هذه األحزاب مل تفرز كما ذكرت برامج وحلول ،وإمنا أفرزت شخصيات مل تقدر لوحدها 
على رفع حتديات املستقبل ،قصد ترقية التعددية والدميقراطية ضمن دولة قوية ومجهورية معاصرة، وإخـراج  

قية ثقافة سياسية وأخالق سياسية ،كفيلة بأن تـتمخض  اجلزائر من النفق املظلم الذي هي فيه ، ومن أجل تر
  .بإجياد طبقة سياسية وأحزاب فاعلة ،قادرة على حتمل األعباء واملسؤولية املنوطة هبا

هناك الكثري من النصوص واملواد الدستورية اليت نصت على كفالة احلق يف حرية الـرأي والتعبري،سـواء يف   -
قة ،لكن مسالة التمتع مبمارسة هذا احلق يف الواقع تبقى نسبية، حبكم مجلـة  الدستور احلايل أو الدساتري الساب

  .  من الظروف والعوائق اليت متنع ذلك
إن حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر شهدت انطالقة سريعة وقوية بعد إعالن التعددية السياسية علـى إثـر    -

صحف اخلاصة واحلزبية ،وأشـكال التعـبري   وجتلت ممارسات هذه احلرية من خالل إنشاء ال، 1989 دستور
املختلفة من مظاهرات وإضرابات وانتخابات غريها لكن جمال هذه احلرية ما فتئ ينحصر نظـرا للظـروف   
االستثنائية اليت مرت هبا اجلزائر هذا من جهة،ومن جهة ثانية نتيجة مجلة القوانني واإلجراءات املقيـدة هلـذه   

ر التعددية كانت من أوىل الدول العربية يف جمال حرية الرأي والتعـبري، لكنـها   احلرية، فاجلزائر يف بداية عم
أصبحت اليوم من الدول املقيدة هلذه احلرية ، حىت وإن كان ذلك التقييد حتت مظلة القانون، وهذا ما جعـل  

والتقليل من تلـك   العديد من املختصني و املعنيني و املنظمات العاملة يف هذا اإلطار يطالبون برفع تلك القيود
  .على ممارسة حرية التعبري عن الرأي ةالضغوط املفروض

إن مسار حرية الرأي والتعبري مل يكن بالطريق املعبد السهل ،بل ختللته العديد من العقبات والعوائـق كـان   -
سـة هـذه   أبرزها إعالن حالة الطوارئ، ، أضف إىل ذلك مجلة القيود االقتصادية واملالية املفروضة على ممار

احلرية،وعلى الرغم من كل ما واجهته وتواجهه حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر، منذ إقرار التعددية إال أن ذلك 
  .مل مينع ومل يثن العزم على مواصلة النضال والكفاح ،من أجل األفضل واألحسن يف هذا اجملال

تعترب من القضايا الشائكة واملعقدة ، ففي حـني  إن حالة الطوارئ املعلنة يف اجلزائر منذ بداية أزمة العنف ، -
تدافع السلطات عن استمرار العمل بقانون الطوارئ، الستتباب األمن وإمخاد نار الفتنة املشـتعلة يف الـبالد    

  . تطالب معظم القوى السياسية واحلزبية واإلعالمية ودوائر حقوق اإلنسان،بإهناء العمل هبذا القانون
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  الفصل الرابع

  حرية الرأي والتعبري يف مصر يف ظل التحول الدميقراطي
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  يف ظل التحول الدميقراطي مصرحرية الرأي والتعبري يف  :الفصل الرابع 

  
حرية الرأي والتعبري حق أساسي من حقوق اإلنسان ، كما نصت عليه املعاهدات الدولية حلقـوق  

ية للدولة الدميقراطية أو اليت أخذت طريقها حـديثا إىل  اإلنسان ، وهذا احلق تضمنه الدساتري والقوانني الداخل
الدميقراطية ، وما مصر إال واحدة من هذه الدول  تضمن ممارسته بصورة طبيعية ،كواحدة من مسلمات احلياة 
السياسية واالجتماعية والثقافية للفرد واجملتمع ،ويترسخ احلق يف حرية الرأي والتعبري كأساس للتعـبري عـن   

االختالف يف اجملتمع ، وال يشترط حق الفرد يف التعبري عن رأيه أن يكون صحيحا ، بل على العكس التنوع و
تزداد أمهية ممارسة هذا احلق يف كل األحوال، مبا يف ذلك احلاالت اليت يكون فيها الرأي خاطئا وتبدو مزايـا  

ذين ينتمون عادة إىل طبقـات وشـرائح   وفوائد توفر هذا احلق جلية يف ميدان املمارسة السياسية ، فاألفراد ال
اجتماعية خمتلفة ،كما ينتمون إىل ديانات وأصول عرقية وثقافية خمتلفة، جيدون يف حق التعبري عن الرأي وسيلة 

  .من وسائل إثبات اهلوية واحلوار مع اآلخر، على أساس حر ومتكافئ ةمهم
ات السياسية اإلنسانية فمن خالل هذا ويرتبط حق التعبري عن الرأي يف مصر مبنظومة احلقوق واحلري

احلق يكون الباب مفتوحا لكشف الفساد ،ومكافحة االحتكار السياسي واالقتصادي ،وتطوير اهلوية السياسية 
والثقافية لألفراد ، وجتنيد النظام السياسي بصورة تلقائية، من خالل توفري ديناميكيات أو آليات التعـبري، ويف  

والثقافية والعلمية والتكنولوجية يكون عن الرأي هو الطريق إىل التجديد واالبتكار وجتاوز جماالت احلياة العامة 
القدمي الراكد املتهالك إىل اجلديد الفعال ،إن هذا احلق هو الطريق إىل حتقيق الذات من خالل احلوار اخلايل من 

أفضل يف السياسة واالقتصاد والعلـم  اخلوف أو القيود مع النفس ومع اآلخرين ، بغية التفوق يف إقامة أنظمة 
  .تزيد من رفاهية األفراد يف اجملتمع...والثقافة والتنظيم واإلدارة واالتصال

العالقة بني التحول الدميقراطي وحرية الرأي والتعبري ،ومن األمور املهمة اليت جيب لفت األنظار إليها 
قوى املعينة بالتحول الدميقراطي، وكما ذكر مـن  اليت تتحقق من خالل بناء حتالفات واسعة النطاق يف كل ال

قبل فإن حرية الرأي والتعبري ال تعين الصحفيني فقط ، وإمنا تعين اجملتمع ككل، مبا فيه من أحـزاب سياسـية   
ونقابات ومنظمات مدنية وتنظيمات مهنية وغريها ،وإذا استطاعت القوى املمارسة حلرية الرأي والتعبري يف أن 

كله بصحة أفكارها وآرائها ومطالبها ، وأن جتعل قطاعات هذا اجملتمع هي أيضا تتبىن الدفاع عن تقنع اجملتمع 
  .حرية الرأي والتعبري، يف إطار نظام سياسي قائم على أساس دميقراطي

ففي هذا الفصل سنحاول توصيف التحول الدميقراطي يف مصر لإلملام باألبعاد واملـتغريات املتعـددة     
تساهم يف تدعيم عملية التحول ،وانتشارها بني خمتلف الفئات االجتماعية والقوى السياسـية   وباآلليات اليت

على اختالف مشارهبا الفكرية والسياسية واالقتناعية ، وتقبلها كممارسة واقعية واعتبارها مكونا رئيسيا لثقافة 
قراءة سـريعة للتـاريخ املصـري     سياسية متثل أداة ووسيلة للتنمية الشاملة املنشودة من اجلميع، ومن خالل
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احلديث  تبدو أمامنا تلك التحوالت الثقافية واالجتماعية  واالقتصادية والسياسية العميقة، فعلـى املسـتوى   
االقتصادي كان التحول جذريا، وكان النظام السياسي متناغما مع هذه التحوالت إن مل يكن هو حمركهـا  

من تغريات انعكست على رغبات وتطلعات أفراد اجملتمع مما أدى  األول، وكل هذه التحوالت وما ترتب عنها
إىل إنتاج أمناط ثقافية حضارية جديدة ومتجددة،ومبا أن احلق يف الرأي والتعـبري يشـمل  حريـة التجمـع     
واالحتجاج السلمي وكتابة العرائض ومجع التوقيعات والتظاهر واالعتصام، واإلضراب عن العمل والتطـرف  

وحرية الصحافة واالتصال  بني األفـراد واجلماعـات    تح واملشاركة الشعبية يف اختاذ القراراوالعنف املسل
بواسطة وسائل االتصال املختلفة املكتوب واملسموعة واملرئية وبالرسم التعبريي ،وهلذا تعترب حرية الصـحافة  

اجلماهريي الواسع، كل هذا شكال أمسى من أشكال ممارسة حرية الرأي والتعبري ، وذلك النتشارها وتأثريها 
  .وغريه سيتم تناوله يف هذا الفصل 
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 .طبيعة النظام السياسي املصري و حرية الرأي والتعبري:  املبحث األول

 
انفرد النظام السياسي يف مصر بأنه النظام الوحيد من بني النظم اجلمهورية العربية الذي ختلى مبكـرا    

،حيث حتولت مصر رمسيا عن نظام احلزب الواحد إىل نظام )احلزب الواحد(السياسي الوحيدعن فكرة التنظيم 
عاما من تفكك االحتاد السوفييت،وسقوط نظم احلزب الواحد  15التعدد احلزيب يف منتصف السبعينات،أي قبل 

  .1يف أوربا الشرقية، وما أعقب ذلك من دعوات التحول الدميقراطي يف دول اجلنوب
ديث عن التحول الدميقراطي يف مصر خصوصية معنية،بشرط أن يتم فهم هذه اخلصوصية من إن للح  

مبا ينطوي علية من مراحل تارخيية أضفت طابعا متميزا على العملية السياسية "الزمن"خالل إدراك أمهية عنصر
وال إصدار حكم يف مصر وصوال إىل صورهتا احلالية،ومع أن اخلصوصية هنا ال يقصد منها بأي حال من األح

قيمي مسبق بشأن واقع التطور السياسي يف مصر،إال أهنا تكتسي أمهية خاصة بالنسبة ملوضوع هذا املبحث 
صيغة "وذلك من منطلق أن صفة الدميقراطية تعين يف التحليل األخري" التحول الدميقراطي يف مصر"الذي يتناول
  .2يف مصر" السياسة"يف جمرى " اإلرادي"لتدخللترتيب العالقات بني احلاكم واحملكوم،أي ا" مستهدفة
وبناء عليه فإن هذا املبحث يتوخى منه السعي إىل اكتشاف العالقات بني منط السلطة السياسية،ومنط   

التوزيع االجتماعي للثروة،ونوعية البنية االقتصادية،ومنط الثقافة القائمة،وعالقة ذلك كله بعملية التحول 
املستقبلة،وال شك يف أن هذا املنظور يرتكز على رؤية حمددة،مؤداها أن التحول  الدميقراطي واحتماالهتا
فإنه ال يعد أن يكون حصيلة ونتائج  تضافر عوامل متعددة  مادية وذاتية،داخلية " عملية"الدميقراطي باعتباره

  .دميقراطيةوخارجية،ميكن أن تؤدي يف مرحلة ما إىل نقلة نوعية يف بنية اجملتمع،لتجعله يعيش حالة 
 :وميكن حتليل عملية التحول الدميقراطي يف مصر من خالل استعراض ما يلي  

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
  52،ص2006املركز العاملي لدراسات وأحباث الكتاب األخضر،:؛ليبيا1،طواإلصالح السياسي يف الوطن العريبندوة الدميقراطية كمال املنويف،يوسف حممد الصواين، 1
 .37ثناء فؤاد عبد اهللا،مرجع سبق ذكره،ص -2
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  :عوامل التحول الدميقراطي يف مصر: أوال
  .العوامل الداخلية للتحول الدميقراطي يف مصر/ أ

تدخل مصر ضمن بلدان العامل الثالث اليت شهدت عملية التحول الدميقراطي،وإن كان هلا   
كيف نفسر عملية :تها اليت متيزت هبا،وهو ما سنأيت على شرحه فيما بعد،لكن السؤال املطروح هوخصوصي

التحول الدميقراطي اليت حدثت يف مصر؟هل هي جمرد تطور يف تفكري القيادة السياسية وأولوياهتا؟أم أهنا 
  تعكس تغريات وتطورات يف بنية اجملتمع،ويف التوازنات بني القوى السياسية؟

بدأ أمهية هذا التساؤل بالنسبة للدول النامية،حيث تضعف فيها املؤسسات،وتغيب تقاليد العمل وت  
  .الدستوري املنظم،وتسمح ظروف العمل السياسي فيها مبجال فسيح من احلركة للقائد الفرد

إذن ما هي التطورات اليت حدثت يف اجملتمع املصري وأدت إىل هذا االنفراج الدميقراطي،وما مدى   
تطابق األسباب اليت تؤدي إىل التحول الدميقراطي واليت ورد ذكرها يف فصل سابق،مع الوضع 

  :املصري؟واإلجابة عن تلك التساؤالت تدفعنا إىل اخلوض يف عوامل التحول الدميقراطي يف مصر املتمثلة يف
  :أزمة التنظيم السياسي الواحد والتحول إىل التعددية يف مصر - أ

لسياسي الواحد من اخلربات السياسية املستحدثة يف مصر الناصرية،إذ ال يوجد له تاريخ يعترب التنظيم ا  
،وكان اللجوء إليه ينطلق من عدة أسباب،على 19521يوليو  23سابق يف فترة احلكم الليربايل السابق لثروة 

ىل أنه يتواءم مع ،إضافة إ1953رأسها ملء الفراغ السياسي الذي جنم عقب قرار حل األحزاب السياسية عام 
الفكر الناصري الذي يرفض التعدد احلزيب،ويرى يف استخدامه يف ظروف دولة كمصر،أنه سيؤدي إىل صراع 

  .دموي بني قلة متلك وكثرة ال متلك
بطرس غايل،فإن دميقراطية احلزب الواحد بعد ثورة يونيو،تكاد تكون نقيض /وعلى حد قول د  

ى مجيع مستوياهتا،فبينما لعبت األحزاب السياسية دورا مهما يف التجربة التجربة الربملانية قبل الثورة عل
- الثانية،لعب التنظيم السياسي يف التجربة األوىل دورا ثانويا وهامشيا،هذا الدور اقتصر يف املشاركة السياسية

بقصد  يف التعبئة إال أنه كان للتنظيم السياسي الواحد دور أساسي على سبيل املثال-حسب رأي الباحث
  .2يوليو 23مساندة النظام،والتصدي للقوى املناوئة لثورة 

يوليو على صيغة واحدة للعمل السياسي والشعيب،ويف هذا اإلطار شهدت  23وعموما مل تستقر ثورة   
  :احلياة السياسية املصرية ثالثة أشكال للتنظيم الواحد كما يلي

كتنظيم سياسي للثورة،وأعلن عن ذلك وسط مجلة  1952 تشكلت هيئة التحرير يف أواخر عام :هيئة التحرير -1
،وألغت األحزاب القائمة،وجاء بيان اهليئة اجلديدة مصرحا بأهنا ليست 1923من اإلجراءات اليت ألغت دستور 

                                                            
 ،1981، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،،جامعة القاهرة)ةنشورأطروحة دكتوراه غري م(،1970-1952ر الدين،ظاهرة االستقرار السياسي يف مص إكرام بدر - 1
  .177ص
 .6،7بطرس غايل،وآخرون،دميقراطية التنظيم السياسي الواحد،مرجع سبق ذكره،ص - 2
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حزبا وال مجعية وال ناديا،بل هي مصر كلها،منظمة يف هيئة واحدة واسعة متشبعة اجلوانب،وكل مصري 
  . 1سبيل العمل واخلدمة واإلنتاج عضو يف هذه اهليئة يف

وعلى أية حال فقد نشأت هيئة التحرير كتنظيم سياسي بقرار من السلطة احلاكمة،اليت كان ميثلها يف   
ذلك الوقت جملس قيادة الثورة وقد ارتبط ارتباطا عضويا به،وكان إنشاؤها جزءا من سياسة التدرج اليت 

ة واضحة منذ البداية على رفضها لنظام تعدد األحزاب،ومتهيدا لألخذ انتهجتها الثورة يف حتقيق أهدافها،ودالل
بفلسفة التنظيم السياسي الواحد، وكان الغرض من إنشائها هو تكتيل القوى الشعبية ملساندة جملس قيادة 

    2.الثورة يف مواجهة القوى السياسية اليت ختتلف معها على حتديد مستقبل النظام السياسي وخصائصه
من يرى يف تقييم جتربة هيئة التحرير،أهنا كانت بداية ما ميكن تسميته بالتنظيم األخوي الذي وهناك 

يضم كل اجلماهري ،وان هذه التجربة أخفقت ألهنا جعلت العضوية مفتوحة للجميع دون متييز مما جعل بعض 
،كما يعزو 3شلها يف النهايةالعناصر املعارضة للثورة تتسرب إىل صفوفها وقياداهتا،مما  أسهم بشكل كبري يف ف

البعض أن اهليئة جنحت متاما يف اهلدف الذي أقيمت من أجله،وهو القضاء على خمتلف اجلماعات والتنظيمات 
 .واجلماعات السياسية املعارضة للثورة،إما فاعليتها فلم تكن موضع اهتمام النظام يف سنواته األوىل

يوليو  23ظام احلزب الواحد غري امللتزم عقديا،ذلك أن ثورة وميكن اعتبار هيئة  التحرير بأهنا مبثابة ن
مل تكن تبلورت هلا بعد ايديوجلية واضحة،فضال عن أهنا أداة تعبئة ملواجهة القوى اخلارجية،يف املفاوضات مع 
اب بريطانيا والقوى املضادة للثورة يف الداخل،ومن جوانبها االجيابية جناحها يف عزل أعوان االستعمار واألحز

    .4املتصارعة على احلكم والشعب وإخراج االجنليز من مصر
،وكان ميثل حماولة لتوحيد الشعب املصري خلف 1959ومت تنظيمه   1956أعلن عنه عام : االحتاد القومي  ‐2

النظام،ومل تثر هيئة التحرير اهتمام الباحثني كما أثاره االحتاد القومي، وكان القصد منه أن حيل حمل األحزاب 
وكان اإلحتاد القومي  5السياسية اليت كانت موجودة قبل الثورة،ولذلك أثري اخلالف حول وضعه القانوين،

مبثابة حزب واحد ،ولكنه يف مرحلة تكوين إيديولوجي،إذ تقوم إيديولوجيته على أن األحزاب تؤدى إىل فرقة 
ما أنه أداة لتحقيق اجملتمع االشتراكي األمة،وتفسد الشعبية الوطنية من أجل التطور االقتصادي واالجتماعي،ك
،مث بدأ يتالشى دوره تدرجييا من 6التعاوين،مثلما يعترب منظمة قومية عربية تعمل على حتقيق الوحدة العربية

سنوات ) 4(،أي أن عمره مل يتجاوز فترة أربع 1965الناحية الفعلية عقب االنفصال السوري عن مصر عام 
  .كمؤسسة سياسية

                                                            
 .43،ص1977األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، ،القاهرة،مركز1952يوليو  23ربع قرن بعد - الثورة والتغيري االجتماعيعبد املنعم سعيد، - 1
 .  25،ص  1981.دار الطليقة للطباعة والنشر:،بريوتمدخل متهيدي إىل الفكر الناصري،يف مصر من الثورة إىل الردةغايل شكري،وآخرون،  - 2
 . 205السيد عبد املطلب غامن،املشاركة السياسية يف مصر،مرجع سبق ذكره،ص - 3
 . 206جع نفسه،صاملر -4
 . 371 - 369ص،)ن.س.د(دار الفكر العريب،:القاهرة،مبادئ القانون الدستوري والتجاريسليمان الطماوي، - 5
 . 214السيد غامن،مرجع سبق ذكره،ص  - 6
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،سقط التحاد القومي،ومعه االشتراكية "االحتاد والنظام والعمل"هيئة التحرير بشعاراهتاوكما أخفقت 
،ويعزو البعض فشل اإلحتاد القومي،يف انه كان يقوم على اجلمع بني أعضاء 1والدميقراطية التعاونية املوحدة

ن طبقات اجملتمع،فكيف يعقل الوطن مجيعا يف هيئة واحدة متكاملة متساندة، دون متييز بني املصاحل املتعارضة م
أن يقوم التعاون بني املالك الكبري الذي أخذت منه األرض لتسليمها إىل الفالحني الصغار،بناء على قوانني 
اإلصالح الزراعي،وإن كان الرئيس عبد الناصر يعزو فشل اإلحتاد القومي إىل ترك الفرصة للرجعية للتسلل إليه 

      2.فيهوالسيطرة على املناصب الرئيسية 
نشأ اإلحتاد االشتراكي العريب   1962يف أعقاب إقرار امليثاق الوطين املصري عام : االحتاد االشتراكي العريب‐3

إن الوحدة :"حقيقة هذا االحتاد بقوهلا 24/3/1964من اإلعالن الدستوري الصادر يف " 3"وحددت املادة
العامل،وهم الفالحون والعمال واجلنود  الوطنية اليت يصيغها حتالف قوى الشعب املختلفة للشعب

واملثقفون،الرأمسالية الوطنية،هي اليت تقسم االحتاد االشتراكي العريب ليكون السلطة املمثلة للشعب والدافعة 
ويعد االحتاد االشتراكي مبثابة املرحلة الثالثة من "إلمكانيات الثورة،واحلارسة على قيم الدميقراطية السليمة

  ).   1976 ـ 1962(عاما 15سي اجلماهريي يف مصر بعد الثورة وأطوهلا عمرا،فقد استمر زهاء التنظيم السيا
يف ) هيئة التحرير واإلحتاد القومي(وخيتلف االحتاد االشتراكي عن التنظيميني السياسيني اللذين سبقاه

تلته،وكان أداة مواجهة ألعداء أنه تنظيم سياسي ملتزم بإيديولوجية معينة أساسها امليثاق الوطين واملواثيق اليت 
الثورة يف الداخل واخلارج،إلضفاء الشرعية على القيادات السياسية وتصرفاهتا،فلقد كان االحتاد االشتراكي 
حماولة أكثر جديةالمن أجل مهمة مزدوجة،من جانب التجنيد والتعبئة لدعم النظام القائم،ومن جانب آخر 

،وهكذا استهدف االحتاد االشتراكي السيطرة على كافة 3اكي يف مصرالتعبئة لصاحل برنامج التحول االشتر
القوى األخرى،واحتواء املواطنني من خالل اجلهاز الطليعي،ضف إىل ذلك توفري الدعم للدولة لفرض سيطرهتا 

     .على االقتصاد،يف أوائل الستينات كان حوايل ثلث القوى العاملة يف مصر تعمل بواسطة الدولة

يف جتربة االحتاد االشتراكي كتنظيم سياسي بعض النواحي االجيابية،منها العمل على ويرى البعض 
سبيل املثال أن فلسفة التحالف اليت يقوم عليها كان األساس يف عدم اللجوء إىل الصراع الدموي إىل جانب 

ينفي البعض الصراع  بينما4دوره يف مساندة السلطة احلاكمة يف تطبيق اإلجراءات االشتراكية اليت مت تنفيذها،
بني الطبقات،فضال عن إشراك القاعدة الشعبية العريضة من الشعب يف ممارسة النشاط السياسي إىل أن يكون 
االحتاد االشتراكي حزبا،إذ ال ميكن أن يكون له صفة احلزب،ألنه يقوم على التحالف بني القوى 

      .االجتماعية،وهو ما يعرف بتحالف قوى الشعب العاملة

                                                            
  . 31، 30عايل شكر ،وآخرون،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 . 49،ص)1974سبتمرب (،42،عدداجمللة املصرية للعلوم السياسيةشتراكي العريب ،التحول من النظام احلريب إىل التحاد اال"حممد عبد املعز نصر، - 2

3- Jahnn Waterbury,The Egypt of  Nasser and Sadat, the political economy of two reyimes Princeton univ press,1983,p355 . 
                      

4- James May Field.b,Arab Repuplic of Egypt in the Middle East, its government and political,belmant,dux bury 
press,1972;p162-166.        
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  :أسباب فشل جتربة التنظيم السياسي الواحد يف مصر  *
إن استمرار التنظيم السياسي الواحد كان ميثل إصرارا على احلكم الفردي،بالرغم من التطور الذي حدث  -1

يف فكر عبد الناصر االجتماعي،وبالرغم من نقد عبد الناصر للتنظيم الواحد وتأكيده على ضرورة التغيري،فقد 
،أي بعد 1967اصر يف أول اجتماع له للجنة التنفيذية العليا لالحتاد االشتراكي يف أغسطس اعترف عبد الن

مرور شهرين على النكسة بأن النظام حيتاج إىل تغيريات جذرية بعد أن كشفت األحداث عن وجود خلل 
 1.،على حد تعبري عبد الناصر نفسه"يأكل نفسه"خطري به،أدى إىل النظام

وضخامة مواردها،فإهنا )اإلحتاد االشتراكي-االحتاد القومي-هيئة التحرير(مات الثالثةرغم اتساع التنظي -2
على صعيد املشاركة اجلماهريية مل حتقق جناحا،ويعزى ذلك إىل الغرض األساسي الذي كانت هتدف إليه هذه 

ثري على العملية التنظيمات،والذي متثل يف التعبئة بغرض املساندة ال بغرض شق قنوات للمواطن العادي للتأ
السياسية،كما أن الظروف اليت تشكلت فيها هذه التنظيمات حالت بينها وبني املواطنني على املشاركة،فضال 
عن نشأة التنظيمات الثالث يف أحضان السلطة،وخضوعها لرقابتها،ومن مث حتولت من النشاط اجلماهريي إىل 

 2.النظام البريوقراطي 

ؤد التنظيم السياسي الواحد يف مصر بشكل عام،واالحتاد االشتراكي العريب على الصعيد الوظيفي،مل ي -3
بشكل خاص،الوظيفة السياسية املفترضة بشكل مناسب أو فعال،وتتمثل تلك الوظيفة يف توفري قنوات اتصال 

اليت  فعالة بني القمة والقاعدة،والربط بني احلاكم واحملكومني،والتعبري عن مصاحل ومطالب الفئة أو الفئات
يتحدث بامسها التنظيم،وتقريبا القيم السياسية األساسية،اليت يقوم عليها النظام بني املوظفني،وبالذات األجيال 

 .الشابة منهم،إىل جانب تنشئة وتدريب القيادات السياسية اجلديدة تنشئة دميقراطية

خص يف اإلحتاد االشتراكي من أزمة إىل جانب أزمة التنظيمية عاىن التنظيم السياسي الواحد، املتمثل باأل -4
فكرية ،حيث اتسم بالواحدية ورفض قبول الصراع الفكري،وتعدد اآلراء يف إطار احلوار،فأهم صور األزمة 
متثلت يف أن التنظيم مل يكن سياسيا حبق،ومل يشارك بصورة حقيقية يف السلطة فالقرارات الكربى يف احلياة 

تتخذ يف إطاره،بل إن بعضها قد أعلن خارجه،وظهر التنظيم السياسي السياسية واالجتماعية املصرية مل 
معزوال عن اجملرى العام لألمور اليت كانت تقرره السلطة التنفيذية،وكان هلا تأثري على نظرة اجملتمع للتنظيم 
 السياسي،ودوره الذي اقتصر يف أغلب األحيان على شرح وتفسري وتربير قرارات السلطة من ناحية،وتقدمي

 3....خدمات ذات طابع اجتماعي واقتصادي من ناحية أخرى،مثل املسامهة يف مشاكل التموين

يصح القول معها أن املوظفني قد جنحوا يف "هجمة بريوقراطية"واجه التنظيم السياسي الواحد يف مصر  -5
" هيئة التحرير"ع قيام هناية األمر يف االستيالء عليه وان كان العسكريون ميثلون اجلانب األهم يف التنظيم م

                                                            
   . 235،ص 1988الزهراء لإلعالم العريب،:،القاهرةباشاوات وسوبر باشاواتـ حسني مؤنس، 1
 . 69_ 67السيد غامن،مرجع سبق ذكره،ص   -2
 . 318، 317،ص 1989مكتبة مدبويل،:؛ القاهرة 1،جاتهد السادعمصر يف عبد العظيم رمضان ، - 3
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،وهكذا 1إال أنه يف احلالتني غلبت عليه القيادات"االحتاد االشتراكي"يف  1967وانتقل األمر إىل التكنوقراط بعد 
فإن من أخطر سلبيات ثورة يوليو أنه نتيجة للفراغ السياسي وعدم وجود حركة شعبية منظمة حزبيا،ومل متتنع 

اعية يف اجملتمع املصري بوالدة طبيعية للقيادات،ونتيجة لذلك كان هناك خمتلف املؤسسات السياسية واالجتم
قادة بالتعيني للحركة النقابية،وحركة الطالب واالحتاد االشتراكي،ومعظمها قيادات بريوقراطية،وقد انعكست 

 2.عيوب البريوقراطية عموما على إجنازات الثورة،ومن بينها بالطبع التنظيم السياسي الواحد

ى مستوى العضوية والتنظيم،مل يسلم التنظيم السياسي الواحد يف مصر من التضخم والترهل،حيث عل -6
مليون مواطن،وقد حاول الرئيس عبد الناصر إقامة تنظيم  05وصل عدد أعضاء االحتاد االشتراكي مثال إىل 

لب االحتاد االشتراكي مبثابة النواة أو الق داخل االحتاد االشتراكي يكون) اجلهاز الطليعي(صغري وحمدود
ويضفي عليه التماسك واالتساق،إال أن هذا التنظيم مل يتمكن من القيام بدوره على الوجه األكمل،نتيجة 
لالختالفات واالنشقاقات داخل صفوف النخبة،وتكوين جمموعات شللية وهي اليت أطلق عليها 

داخلي لإلحتاد االشتراكي كمؤسسة وكان من شأن هذه العوامل إضعاف التماسك ال"مراكز القوى"اصطالح
 3.وخفض درجة مؤسستيه

اتسم التنظيم الواحد يف اخلربة املصرية بضعف قدرته على التكيف مع الظروف والتغريات احمليطة،ومع ما  -7
تطرحه البيئة من حتديات وما تثريه من قضايا،كما اخنفضت درجة تعقيده واستقالله كمؤسسة سياسية 

ي،وترجم ذلك يف ضعف مؤسسة التنظيم الواحد،وعدم استقراره يف النظام السياسي وضعف متاسكه الداخل
،هذا إىل جانب بعض السلبيات املتمثلة يف نقص الكفاءات والكوادر ذات املهارات التنظيمية الالزمة 4املصري

غبة النظام للعمل اجلماهريي،وقد أرجع بعض الباحثني هذا النقص يف أصحاب املهارات التنظيمية إىل عدم ر
يف االعتماد املتزايد على املثقفني اليساريني الذين كان هلم اإلعداد اإليديولوجي،الذي ميكنهم من القيام 

هيئة التحرير،االحتاد القومي،االحتاد (مبهامهم التنظيمية داخل أشكال التنظيم السياسي الواحد السابقة الذكر
  .5)االشتراكي
يغة االحتاد االشتراكي العريب كآخر مرحلة جتربة النظام السياسي يف ضوء ما سبق ميكن القول أن ص  

الواحد مل تكن مالئمة،خاصة وأنه مل يكن قادرا على استيعاب التناقضات والصراعات بني أجنحته،مثلما مل 
،السيما وأن الصراع بني أجنحة 6يعد قادرا على استيعاب وحشد تلك القوى والفعاليات اجملتمعة الوليدة

                                                            
  . 221،ص ) 1984ديسمرب (، 408،العدد كتاب اهلالل؛ 1984_ 1984.يونان لبيب رزق،األحزاب السياسية يف مصر - 1
 . 192إكرام بدر الدين،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
  . 205،ص1985مكتبة مدبويل،:،القاهرةثورة يوليو وعقل مصرأمحد محروش، - 3
  .192إكرام بدر الدين،مرجع سبق ذكره،ص - 4
  .115 -112،ص1975دار القضايا،:،بريوتحوار مع حسنني هيكل-بصراحة عن عبد الناصرفؤاد مصر، - 5
  .38،ص1994مركز البحوث والدراسات السياسية،:،القاهرة1992-1982التطور السياسي يف مصر حممد صفي الدين خربوش،وآخرون، - 6
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اد االشتراكي كان هو اآلخر نابعا من التناقض على أرضية املصاحل االجتماعية واالقتصادية،ومن مث االحت
  :تشكلت جمموعتان من القوى

قوى االنفتاح االقتصادي أو الربجوازية اجلديدة،واليت يتطلع النظام إىل تعبئتها وجتنيدها،إضافة إىل قوى  -أ
  من بقايا التنظيم الواحد،وبني اجملوعتني هناك انسجام كبري يف املصاحل  التنظيم املتوارث أو بريوقراطية  الدولة

القوى الثانية هي اليت اختلفت مع النظام حول السياسة،من قوميني وإسالميني،وقوى ما قبل  -ب
  .1،وقيادات رأي وأساتذة جامعات وغريهم1952

ة يف طبيعة املمارسة السياسية ومثلما أدت السلبيات السالفة الذكر إىل أخطاء،وتركت آثارا فعال
وعملية صنع القرارات،ومل تتحقق أهداف التنظيم الواحد،يف مشاركة الشعب يف إدارة شؤون الدولة،اليت 
ظلت حكرا على أعضاء النخبة احلاكمة،أدت كذلك إىل أزمة جتربة التنظيم الواحد،وقصوره عن ملء الفراغ 

مارس يف عهد عبد  30طوير هذا التنظيم،من خالل بيان السياسي،وهو األمر الذي دفع إىل إمكانية ت
الناصر،الذي اعترب نقلة واضحة،وبداية للتغري الذي اختذ خطوات أكثر وضوحا وتركيزا يف عهد الرئيس 

  .السادات
وهكذا ويف ضوء الفشل الذريع لتجربة التنظيم السياسي الواحد،هيأت القيادة السياسية ممثلة يف 

بته احلاكمة األوضاع لتقييد سلطات التنظيم السياسي الواحد،مث إلغائها متاما إبان عملية الرئيس السادات وخن
التحول الدميقراطي،وعلى هذا النحو كانت أزمة اإلحتاد االشتراكي العريب يف مصر،وإن سامهت يف تفاقمها 

عموما من ) 1989_1962اجلزائر (القيادة السياسية نفسها،شأن أزمة احلزب الواحد يف الدول النامية ومنها
  .األسباب اليت دفعت القيادة إىل التخلي عن جتربة احلزب الواحد واالنتقال إىل التعددية السياسية

  :اختفاء الزعامة الكاريزمية لعبد الناصر والشرعية اجلديدة لنخبة السادات_ ب
ء الزعامة الكاريزمية مثلما يتوافق فشل التنظيم الواحد كسبب من أسباب التحول،يتوافق أيضا اختفا  

لعبد الناصر،كسبب آخر من أسباب التحول الدميقراطي يف مصر،حيث عادة ما تؤدي الظروف التارخيية 
واالجتماعية لبلدان العامل الثالث إىل وجود منوذج يف القيادة مضاد خلصائص النموذج الدميقراطي ويتسم هذا 

  :النموذج خباصيتني
 .التركيز وجتميع الوظائف والسلطات يف يد القائدأنه منوذج احتكاري يقوم على   -1

أنه منوذج مييل إىل تعظيم الطابع الشخصي للقيادة،ويشع على ظهور النموذج الكاريزمي،وساعده يف ذلك   -2
عدد من العوامل واألسباب التارخيية واالقتصادية واالجتماعية،واليت تتمثل يف املرحلة االنتقالية عقب نيل 

تتطلب قيادة وتنظيم سياسي وحدوي يعبئ اجلهود،وكذلك الطابع السريع واملكثف لعملية االستقالل،واليت 
  2.التنمية اليت تتطلب سلطة مركزية قوية حتتكر عملية صنع القرار

                                                            
 .39،ص،مرجع سبق ذكره الدين خربوش،وآخرونحممد صفي  ا- 1
 . 24، 23،ص1991؛القاهرة،مركز البحوث والدراسات السياسية،1،طالتطور الدميقراطي يف مصرأماين صاحل،_  2
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ومما ال شك فيه أن الرئيس مجال عبد الناصر كان من بني القيادات الذين يتمتعون بزعامة 
األزمات اليت مرت باجملتمع املصري،وكانت لديه القوة اليت تضمن  كاريزمية،وقد برهن عن قوته يف احتواء

للجماعة التماسك والتكامل،واليت تدافع عن اجملتمع من التهديدات اليت ميكن أن يتعرض هلا يف الداخل 
الذي كان تنظيما سياسيا سريا يهدف إىل "الضباط األحرار"واخلارج،وبرزت تلك الزعامة من خالل تنظيم

يوليو  23صر من االحتالل اإلجنليزي،والقضاء على امللك و أعوانه،وقد قام هذا التنظيم بثورة استقالل م
  1.،توىل بعدها احلكم،حيث مسي اجمللس قيادة الثورة 1952

تعد ظاهرة شخصية السلطة أحد املالمح األساسية إن مل تكن امللمح الرئيسي لنظام عبد الناصر،الذي 
انفرد عبد الناصر باحلكم،وأصبح  1954القرارات الثورة تتخذ باإلمجاع،ويف   انفرد بالسلطة بعد أن كانت

فيما بعد بطال،وأكد له الشعب املصري الوالء والدعم يف سلسلة من االستفتاءات العامة منذ عام 
ب بدأت مرحلة أطلق عليها الكتا)1956يناير (،وبعد انتهاء املرحلة االنتقالية للثورة وإعالن الدستور19562

والسياسيون املرحلة الناصرية،وال يقصد بذلك فترة حكم عبد الناصر فقط،ولكن أيضا شكل احلكم 
  .والسياسات املتبعة خالل هذه الفترة اليت كانت انعكاسا آلرائه وتفكريه

 1970ـ1954لقد غلب على النظام السياسي يف حكم الرئيس مجال عبد الناصر يف الفترة ما بني 
تشكلت مراحل التطور اليت مر هبا فيما عرف بنظرية الثورة املستمرة كوسيلة لتحقيق الطابع السلطوي،و

التغيري اجلذري يف البناء السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف،إلقامة اجملتمع االشتراكي طبقا للعقيدة 
إال أن اخلطأ ) مارس 30يان ب - مليثاق الوطين -فلسفة الثورة (السياسية للنظام اليت تبلورت يف الوثائق الثالث

الكبري الذي وقع فيه عبد الناصر هو منط تنفيذه االشتراكية يف مصر،حيث جتاهل جوهر االشتراكية الذي هو 
  . 3سيطرة الشعب على وسائل اإلنتاج

لكن ذلك مل ينقص من كون عبد الناصر جسد الزعامة التارخيية الكاريزمية اليت استقطبت اهتماما 
إجالء االجنليز،العدوان الثالثي على مصر :الشعب،ساعده يف العديد من األحداث واملواقف مثل  ووالء مجاهري

،وختطت تلك الزعامة احلدود احمللية لتساهم بشدة يف تعميق اإلنشاء ...،تأمم قناة السويس،وبناء السد العايل
ل أحد أعمدة سياسة عدم االحنياز ،كما يتضح دوره يف أنه ميث4القومي للمصريني،سعيا لتحقيق الوحدة العربية

  .وإزكاء روح حركات التحرر يف بلدان العامل الثالث، خاصة يف أفريقيا وآسيا
وخالصة القول فإن مصدر شرعية النظام السياسي األساسية الذي أقامته ثورة يوليو متثل يف الزعامة 

نظام السياسي املصري من جتاوز الناصرية على مدى ما يزيد عن عقد ونصف من الزمن،األمر الذي مكن ال
واهلزمية ) 1961سبتمرب(أزماته وهزائمه،التحديات اليت كان يواجهها،كما حدث يف االنفصال السوري

                                                            
  . 38علي الدين هالل،التجربة الدميقراطية يف مصر،مرجع سبق ذكره،ص_  1
2-Vatikiots.P.J,The History of Egypt from Muhamed Ali to Mubarak,for adition,london,1991,P424. 
3-Vatikiotis,P.J,NASSER and his generation,Crom Aelm,Lid,1987,P335-339. 
  .147،ص  1975دار الطالب للطباعة،:،القاهرةحماضرات يف التنمية السياسيةعلي الدين هالل ، ـ 4
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العسكرية،وتفاعل األوتوقراطية العسكرية يف أجهزة احلكم،وتأثريات ذلك السيئة على نفسية اجلماهري،فإهنا 
اهتمام اجلماهري بعد ثقتها بالزعيم ، غري أن مجال عبد الناصر ظلت يف األغلب األعم تأخذ مركزا ثانيا من 

كان نفسه السبب يف عدم االستقرار داخل املؤسسات اليت "كاريزميته"الذي حقق االستقرار يف البالد بفضل
 06برملانات مدة كل منها يف املتوسط عامان،كما أعلن عن  05جرهبا خالل فترة حكمه،فقد كان هناك 

أشهر،لذا فإن تفسري استقرار عبد الناصر يف  03نات دستورية،وكان هناك تعديل وزاري كل دساتري وإعال
إذ أصبح ميثل حمور " Chrismatic Autocracy"عاما بأنه ينبع من أوتوقراطية كاريزمية 16احلكم على مدى 

واالجتماعية  االقتصادية والسياسية(النظام السياسي املصري،وله احلق يف التدخل يف كل مناحي احلياة
   1.يف البالد)والثقافية

وعليه كان لغياب مجال عبد الناصر وقع الصدى يف نفوس املواطنني،وبقدر ما كانت اآلمال متعاظمة 
هائلة،وهو األمر الذي ترتب عليه فراغ سياسي ) 1970سبتمرب  28(عليه، كانت الفاجعة يف موته

  .كبري،ومسؤولية جسيمة ملن خيلفه يف احلكم
  :شرعية اجلديدة لنخبة الرئيس الساداتال_  ج

يف ظروف مل تكن لتتيح له فرصة أن يلعب  1970أكتوبر  16توىل الرئيس أنور السادات احلكم يف 
دورا باملعىن الذي ملسته اجلماهري واعتقدته يف قيادة عبد الناصر،كما أن السادات مل يكن ملك الشخصية 

 17ه أدرك هذه احلقيقة حينما أكد يف أول بيان له أمام جملس األمة يف الكاريزمية اليت ميلكها عبد الناصر،ولعل
لقد جئت إليكم عن طريق مجال عبد الناصر،وأعترب أن ترشيحكم يل لتويل رئاسة  :"بقوله 1970أكتوبر 

 ،غري أنه يف املمارسات الفعلية لسياساته يف سنوات توليه"اجلمهورية هو توجيه بالسري على طريق عبد الناصر
احلكم كان الرئيس السادات ينتهج سياسة مغايرة وأسلوبا خمتلفا لسابقه،فبينما كان عبد الناصر قد بىن سلطته 
على أجهزة اجليش واألمن،حتاشى السادات يف الغالب تعيني العسكريني يف مناصب رفيعة املستوى أو مناصب 

  .وزارية
شبح عبد "هناك ما أمساه البعض والواقع أنه لفترة من الوقت يف بداية عهد السادات كان

ففي ذاكرة مجاهري الشعب والطالب ظلت شخصية عبد الناصر الكاريزمية "Nasser Chost"،"الناصر
باقية،كما ظلت السياسة اخلارجية تستمد شرعيتها من شرعيته،وميكن القول أن السادات كانت له رغبة يف 

" Partriarch"اتبع منط احلكم األسري (ب واملمارسةالتخلص من هذا األمر،وهو ما دفعه إىل تغيري األسلو
مؤكدا على التقاليد املصرية اليت أمهلها "أوالدي"حيث كان يشري إىل نفسه كرب أسرة وإىل الشعب املصري

  .عبد الناصر،وهذا التغيري قاده يف هناية املطاف إىل التحول الليربايل

                                                            
1-Vatikiotis.P.J,The History of Modern Egypt,op.Cit,P426. 
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دات،فمنهم من قال أن كليهما يوصف بأنه وقد اختلفت الرؤى يف وصف كل من عبد الناصر والسا  
ليس له مذهب أو نظرية سياسية حمددة،أو التزامات عقدية واضحة يسعى إىل تطبيقها،وإن كان "براغمايت"

بينهما الكثري من االختالفات،حيث كان السادات مراوغا سياسيا،وكانت له خطته أو مشروع متكامل بدأ 
ه هو إجياد شرعية قوية له يف نظام احلكم ويف نفوس يف تطبيقه خطوة خطوة،والذي كان ينقص

  :اجلماهري،وكانت هنمة تأسيس الشرعية اليت واجهت السادات وخنبته تتكون من شقني
  .                       وهو طمس رموز وصياغات الشرعية املوروثة من نظام عبد الناصر:شق سليب -
.                                             1أهداف النخبة احلاكمةوهو إرساء قواعد جديدة تتفق مع :شق إجيايب -
  :وقد ساعد السادات يف تأسيس شرعيته املنشودة حدثان مهمان مها            

مايو التصحيحية مصادفة، بل إن الرئيس السادات كان يعد نفسه  15مل تأت حركة   :1971مايو  15حركة  –
أشهر من تولية احلكم  08ناصر،منذ ان كان رئيسا جمللس األمة،ولكنه وبعد لليوم الذي خيلف فيه عبد ال

تعرض إىل أزمة شديدة يف شرعية نظامه،وكانت املناسبة نقاشا بني أعضاء اللجنة املركزية لالحتاد االشتراكي 
 هذا النقاش كشف كما، 1971عام ) سوريا_ليبيا _ مصر(حول مشروع تأسيس إحتاد اجلمهوريات العربية

، وكان لزاما عليه اجتياز هذه األزمة وتأكيد "عن مؤامرة كبرية ضده شخصيا وضد الدولة:"يقول السادات
،وعلى أية حال 2"حركة مايو أو ثورة التصحيح:"،فيما عرف بـ1971مايو  15الشرعية،وكانت الفرصة يف 

حتقيق جوهرها األهم كما فقد جتاوزت حركة التصحيح عملية تنحية مراكز القوى عن الطريق،وانطلقت إىل 
،بالعمل على إرساء سيادة القانون،وتعزيز القضاء وإقامة دولة املؤسسات،ورفع 1973تقول ورقة أبريل 

احلراسات،وإغالق املعتقالت،ووضع الضوابط اليت يعرفها املواطن من خالل حقوقه وواجباته بوضوح 
                                                                   .3وميارسها يف طمأنينة

مرحلة "ميكن أن يطلق عليها  1973وحىت حرب أكتوبر  1971مايو  15الفترة منذ  :1973حرب أكتوبر  -
،ذلك أنه إذا كان احلظ قد حالف الرئيس السادات يف رئاسة اجلمهورية،ويف صراعه مع 4"امليوعة واخلطر

هو عام احلسم،إال أن هذا اإلعالن عن  1971ا أعلن أن عام مراكز القوى بنجاح،هذا احلظ ختلى عنه حينم
احلسم شكل ضغطا عليه هو وليس بقية األطراف،ولقد جاءت نتائج حرب أكتوبر لتؤكد من جديد شرعية 
السادات وخنبته احلاكمة،بعد أن تعرضت لالهتزاز بسبب عدم تنفيذه لقرار احلسم الذي وعد به،وذريعته اليت 

  .ماهري آنذاكمل تقتنع هبا اجل

                                                            
 .171أماين صاحل،التطور الدميقراطي يف مصر،مرجع سبق ذكره،ص- 1

Vatikiotis,P.j.The history of Modern Egypt,OP.cit,P425. -2   
 .142،ص1992دار الشروق،:؛القاهرة1،طرد االعتبار ألنور الساداتسعد الدين إبراهيم، - 3
 .239،240،ص1993مركز األهرام للترمجة والنشر،:قاهرة،ال1،طالسالح والسياسة 1973،أكتوبر حممد حسنني هيكل - 4
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مايو اليت أداها السادات بنجاح ضد مراكز القوى،وحرب أكتوبر  15حركة :وهكذا تآزر احلدثان
اليت حقق فيها ملصر إجنازا عسكريا ولو حمدودا ضد إسرائيل،وأصبح يف نظر اجلماهري هو البطل،الذي أعاد 

  . 1967ملصر كرامتها،وللمقاتل املصري والعريب عزته اليت أضاعتها هزمية 
ولعب اختفاء الزعامة الكاريزمية لعبد الناصر،مبا خلفه من فراغ سياسي هائل،مع تأكيد الشرعية 

  .للسادات وخنبته اجلديدة دورا مهما كأحد األسباب الرئيسية لعملية التحول الدميقراطي يف مصر
  : األسباب اجملتمعية لعملية التحول الدميقراطي يف مصر -د 

تمعية يف هذا العنصر تلك العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت يقصد باألسباب اجمل  
سامهت بشكل أو بآخر،كل حسب أمهيته يف عملية التحول الدميقراطي يف مصر يف الفترة حمل الدراسة 

هما يف عملية وتشارك مصر يف هذا الصدد العديد من بلدان الوطن العريب،واليت لعبت فيها هذه العوامل دورا م
  :التحول،يف ضوء ذلك يعاجل هذا العنصر النقاط التالية

، أهنا 1967يونيو  05إن أقل ما توصف به هزمية : 1967تطور احلركة السياسية ومطالب التغيري عقب هزمية _  1
أدت على املستوى السياسي إىل إهناء سنوات الزهو الوطين املصري،وأخذت مشاعر الزعامة املصرية يف 

الحنصار،على املستوى العريب،أو على مستوى العامل الثالث،بل ذهب البعض إىل أن الشرعية اليت قامت على ا
عاما عقب ثورة يوليو قد سقطت هنائيا بتلك اهلزمية،وعاش اجملتمع املصري فترة غري شرعية منذ  20إمداد 

 1971مايو    15هتا كل االختالف يوم ذلك التاريخ،إىل أن قامت شرعية جديدة خمتلفة يف أخالقياهتا وتطبيقا

لتخصم أكرب نصاب مما تبقى لدى  1967،وعلى هذا النحو جاءت هزمية يونيو 1بقيام حركة التصحيح
  :اجلماهري املصرية من رصيد شعيب لعبد الناصر،وقد تعددت آثار هذه اهلزمية على النحو التايل

إىل صدع عميق يف جدار   67ي املصري على إثر هزمية تعرض النظام السياس: أزمة النظام السياسي املصري -
شرعيته ومصداقيته دوليا وعربيا وحمليا،كما أثرت على مصداقية النموذج االشتراكي السلطوي،مما استوجب 
أن حيدث النظام السياسي تغيريات يف مؤسساته وعالقته باملواطنني،وهو ما فتح الطريق فيما بعد إىل قبول مبدأ 

سياسية،وبشكل مقيد،كما أدت اهلزمية إىل إضعاف نفوذ وهيبة الدولة القومية،ومتهيد الطريق التعددية ال
النبعاث حركة اإلخوان املسمني من جديد أوائل السبعينات،وساد الشعور بأن اهلزمية كان بسبب االبتعاد عن 

  2".الصحوة اإلسالمية"ت خلفالدين وهكذا أدت اهلزمية إىل هيمنة التيارات اليمينية احملافظة تلك اليت تستر
وهكذا جتاوزت آثار اهلزمية ميدان القتال لتصيب الكيان السياسي واالجتماعي والثقايف للمجتمع 

قضية "املصري يف عمق،فقد حطمت مفاهيم استقرت وأضعفت غريها،وكان من أبرز تلك املفاهيم مفهومان
 مواجهة القضية األوىل ارتفعت شعارات العودة إىل يف"املستبد العادل"،ونظرية حكم الفرد أو "علمانية الدولة

األصول والسلف،ويف مواجهة املفهوم الثاين أفرزت اهلزمية تيارات تطالب باحلد من سلطات الدولة 

                                                            
 .209يونان لبيب رزق، مرجع سبق ذكره ،ص ـ 1
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،ومن مظاهر 1وتعسفها،وتأكيد الرقابة الشعبية على السلطة وإجياد صيغة جديدة حتقق املشاركة يف صنع القرار
اليمني (النظام السياسي املصري بعد اهلزمية تزايد الصراع بني جناحي خنبة عبد الناصر  األزمة اليت تعرض هلا

  :وتركز الصراع حول مسؤولية نكسة يونيو،وامتد إىل  عدد من املواقف منها) واليسار
ليسار اليمني طالب بعدم التوسع يف النفاق،وحفظ دعم السلع الشعبية،بينما طالب ا: مضمون السياسة االقتصادية -

  .بدعم الصناعة وزيادة االستثمار يف القطاع العام
أيد اليمني موقف عبد الناصر القاضي بتصفية األوضاع االستثنائية،وتصفية :تصفية األوضاع االستثنائية -

  .احلراسات،بينما عارض اليسار ذلك
اث،اهتمه اليساريون بالتهاون يف بينما اختذ عبد الناصر موقفا معتدال يف تفسري األحد:1968 تفسري أحداث الطلبة -

،يف ضوء ما سبق ميكن استنتاج أن أزمة النظام املصري 2التعامل واعتربوا األحداث من قوى الثورة املضادة
وسقوط مشروع الدولة القومية،والصراع على السلطة،وترجيح التيار اليميين كلها عوامل مهمة اليت سامهت 

  .عملية التحول الدميقراطييف وضع حد للنموذج السلطوي،ومهدت ل
يف هذا اإلطار ميكن معاجلة نقطتني مهمتني ومترابطتني متثالن معا املطالبة بالتغيري : تصاعد مطالب التغيري يف اجملتمع -

  :  يف اجملتمع ومها
،وهي مظاهرات واسعة النطاق األوىل من 1968 فربايراندلعت هذه املظاهرات يف :  1968مظاهرات الطلبة * 
،وأيا كان األمر فقد كانت هذه املظاهرات تعبريا عن 3تطالب النظام بالتغيري  1954ها منذ أزمة مارس نوع

،واليت دعت إىل توسيع احلقوق الدميقراطية  1967تطور احلركة السياسية يف البالد يف أعقاب هزمية 
  .للمواطنني،والسماح للتيارات املختلفة بالتعبري عن ذاهتا حبرية

يعد البيان استجابة من النظام احلاكم لإلدارة الشعبية اليت تفجرت يف صدر : 1968مارس  30بيان * 
،وذلك منذ دستور  1968مايو  02مظاهرات،ويعد البيان أول وثيقة يقرها الشعب يف استفتاء عام جرى يف 

،وأختذ البيان عدة خطوات لتطوير النظام السياسي وختليصه من املعوقات،وتطوير أسسه 1956
الدستورية،وأسس بناء الدولة العصرية،وأبرز ما جاء فيه تطور األسس التنظيمية لالحتاد االشتراكي ووضع 

  .أسس جديدة تعتمد على االنتخاب بدال من اللجان التأسيسية
مما ال شك فيه أن مجال عبد الناصر كان من بني أهدافه األساسية حتقيق التجانس :تبلور التكوين الطبقي -2

ل بني أفراد الشعب ،وكان يرى تنظيم احلزب الواحد أنسب التنظيمات لتحقيق ذلك اهلدف،إذ اتبع والتكام
جمموعة من السياسات االقتصادية واالجتماعية بغية حتقيق املساواة،والعدالة يف توزيع املوارد 

هذه السياسات إىل االقتصادية،والقضاء على أية تناقضات اجتماعية،غري أنه من الناحية العملية أدى تطبيق 

                                                            
 .201ـ أماين صاحل،مرجع سبق ذكره،ص 1
 . 321ـ أمحد محروش،مرجع سبق ذكره،ص 2
   . 30ديات الثمانيات،مرجع سبق ذكره،صعلي الدين هالل ، النظام املعري وحت ـ 3
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تبلور التكوين الطبقي،ورغم بعض السلبيات اليت جنمت عن تطبيق هذه السياسات،إال أهنا تطورت حتت 
سعت إىل _أي السياسات_،وكلما"االشتراكية الدميقراطية التعاونية"و"رأمسالية الدولة:"مسميات عدة مثل 

فئات كثرية كانت معدمة يف فترة ما قبل الثورة من  توسيع إطار االستفادة من عائد التنمية االقتصادية،وأفادت
وكان  1العمال الفالحني،كلما أدت هذه السياسات إىل خلق فئات جديدة  من عمال مهرة،وفنيني و إداريني

من الطبيعي أن تطالب هذه الفئات حبقوقها السياسية وباملزيد من احلريات السياسية،وأن تشارك احلركة 
ت يف أواخر عهد عبد الناصر بالتغيري،ويف أوائل عهد السادات بتعدد األحزاب،وتغري اجلماهريية اليت طالب
  .شكل النظام ككل

مل ينشأ االنفتاح االقتصادي من فراغ وإمنا ظهر يف إطار عملية صراع اجتماعي   : االنفتاح االقتصادي_ 3
االنفتاح قدمية ،وأقدم بكثري من تدخلت يف حتديد مسارها عوامل داخلية وأخرى خارجية،كما أن الدعوة إىل 

،ومتت الدعوة إليه بإحلاح يف أعقاب هزمية 1973تاريخ اعتماد سياسة رمسية للبالد يف أعقاب حرب أكتوبر 
وما جنم عنها من شروخ عميقة يف الكيان االجتماعي والسياسي،ليضيف شبح األزمة االقتصادية الذي 1967،2

نذ منتصف الستينات،ومع بداية السبعينات بدأت عوائق ثالثة تفترض بدأ يفرض نفسه على اجملتمع املصري م
حالة الالسلم والالحرب _الوجود العسكري والسياسي للسوفييت يف مصر_ :حتقيق االنفتاح االقتصادي هي

  .مقاومة قيادات القطاع العام لتحويل النظام االقتصادي إىل سياسة احلرية االقتصادية_يف مصر وإسرائيل
ن إزالة هذه العوائق بفعل عوامل خارجية يف معظمها،ذلك أن تغري موقف السوفييت من وقد أمك

مصر يصعب فهمه،بعيدا عن األمهية الكبرية اليت علقها االحتاد السوفييت على تدعيم االنفراج بينه وبني 
رية املعارضة لالنفتاح الواليات املتحدة ،أما فيما يتعلق يف التسوية مع إسرائيل والتخلص من البريوقراطية املص

فإن الضغوط االقتصادية املباشرة من قبل الدول الغربية ومؤسسات التمويل الدولية والدول العربية النفطية 
كانت كفيلة بإجنازها املهمة،وهناك أكثر من تفسري للجوء أنور السادات إىل سياسة االنفتاح االقتصادي 

  :ية واخلارجية،ومدى ترجيح أي منها على اآلخر على الوجه التايلوتتراوح هذه التفسريات بني العوامل الداخل
االنفتاح يف املقام األول هو نتيجة حتمية لضعف موقع النظام املصري يف التقسيم الدويل :  التفسري األول

ه للعمل،ومن مث فإن سياسة االنفتاح هي التعبري االيدولوجي عن حماولة إعادة االقتصاد املصري بصورة تسمح ل
باالستجابة للمتطلبات اجلديدة للنظام االقتصادي الدويل،غري أن هذا التفسري يغايل يف التركيز على دور 

  3.االقتصاد الدويل،وإمهال املؤثرات الداخلية،ومن مث فال يعتقد أنه احملرك األساسي لالنفتاح
 منها االقتصاد املصري، واليت يكمن سبب االنفتاح يف األزمة االقتصادية اليت كان يعاين:  التفسري الثاين

،اليت كلفت مصر شبه جزيرة سيناء،وحرمتها من عائدات قناة السويس بسبب 1967سامهت يف تفاقمها هزمية 

                                                            
1- Mark Coqor, The Transformation of Egypt, princetion Univ, pross, 1980, p260.  

 . 327،ص1967دار املعرفة اجلامعية،:اإلسكندرية ،التحليل السوميولوجي لتاريخ مصر االجتماعيمرمي مصطفى، - 2
 . 145، 144،ص 1989مركز دراسات الوحدة العربية،:بريوت؛1،طيف مصر الدولة املركزيةنزيه نصيف األيويب، - 3
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إغالقها،وتوقف إنتاج النفط،وعليه ملواجهة التحديات الكبري اليت خلفتها تلك األزمة اختار الرئيس السادات 
  1.سياسة االنفتاح االقتصادي

االنفتاح ناتج عن حركة صادرة عن طبقة رأمسالية كامنة ومتربصة،استفادت من استغالل :  الثالثالتفسري
القطاع العام يف ظل الناصرية،مث كشفت عن وجهها احلقيقي مبجرد انقضاء عهد هذا األخري،فطالبت بصورة 

  2.حثيثة ومتزايدة بإعالن القطاع اخلاص مرة أخرى
لتفسري بربنامج السادات السياسي حنو التحول الليربايل،حيث استطاعت مصر يف يرتبط هذا ا: التفسري الرابع 

  3.عهده أن تعيد النظر يف النموذج الناصري الذي استنفذ دوره
غري أنه بالصعوبة مبكان تغليب العوامل الداخلية على اخلارجية أو العكس يف إطار تفسري هذه 

حيث جند الرئيس السادات برر ذلك يف ورقة أكتوبر بأهنا التغيري،ولكن ميكن تفسري ذلك باملزج بينهما،
انطلقت من األزمة االقتصادية،وضرورة االستفادة من رؤوس األموال العربية واألجنبية،كما أن االنفتاح كان 
ضروريا للخروج من العزلة اليت كادت تقضي على االقتصاد،فضال عن أن الظروف الدولية كانت مواتية 

ر عما واجهته سياسات االنفتاح االقتصادي يف مصر من سلبيات،فإن التحول إىل هذه لذلك،وبصرف النظ
السياسة وبروز برجوازية اقتصادية أراد بعض أجنحتها الربط بني االنفتاح االقتصادي ممثال يف عودة عالقات 

التحول  السوق الرأمسالية واالنفتاح السياسي ممثال يف تعدد األحزاب،وكان هذا التحرك أحد آليات
الدميقراطي،حيث كان هناك اعتقاد بان الليربالية االقتصادية يف حاجة إىل ليربالية سياسية ترتبط هبا وتتوافق 

  .معها،وتعرب عنها
من األسباب املهمة اليت مهدت بل وشجعت على عملية التحول : دعوة النخبة الثقافية إىل ضرورة التحول_  4

من املثقفني ذوي االجتاهات الفكرية املختلفة واملشارب اإليديولوجية املتباينة الدميقراطي يف مصر  دعوة العديد 
) االحتاد االشتراكي(إىل قيام التعددية السياسية،وشاركت يف هذه الدعوة أقالم يسارية يف تنظيم احلزب الواحد
الية وأساتذة القانون كيانا عاجزا عن احتواء النشاط السياسي للجماهري،فيما هامجت العديد من القالع الليرب

الدستوري مسألة التنظيم السياسي الواحد،وطالبوا بالتعددية وضمان احلريات العامة،والرقابة على السلطة 
  4.احلاكمة،ووقف االحنرافات واالمتيازات

  :العوامل اخلارجية وانعكاساهتا على التحول الدميقراطي يف مصر/ب
هو داخلي وما هو خارجي،وخباصة يف ظل ثورة املعلومات  يف إطار زيادة التداخل والترابط  بني ما

واالتصاالت،وانتشار موجة التحول الدميقراطي على الصعيد العاملي منذ منتصف سبعينات القرن 
مبوضوع الدميقراطية يف _ احلكومية وغري احلكومية_العشرين،وزيادة اهتمام بعض القوى واملنظمات الدولية

                                                            
1-Vatikiotis,P.J,the History of Modern Egypt, op.cit,p418,419. 

  . 144نزيه األيويب، مرجع سبق ذكره،ص - 2
 3-Vatikiotis,P.The History of Modern Egypt, op.cit,p427.   

 . 51، 50ية يف مصر،مرجع سبق ذكره،صعلي الدين هالل،جتربة الدميقراط- 4



267 
 

طن العريب خصوصا،فإنه يصعب فهم عملية التحول الدميقراطي يف مصر مبعزل عن العامل الثالث عموما،والو
التأثريات والعوامل النابعة من البيئة اخلارجية،خاصة وأن خربات التطور التارخيي ملصر واملنطقة العربية ككل 

  .خيية خمتلفةتؤكد على أهنا من أكثر املناطق تأثريا بالنظام الدويل،وما شهده من حتوالت يف فترات تار
  :وتتمثل أهم العوام اخلارجية ذات التأثري على عملية التحول الدميقراطي فيما يلي

هذه الثورة أثرت بدرجات متفاوتة وأشكال خمتلفة على عملية التحول : ثورة املعلومات واالتصاالت_ 1
در أن هذه الثورة مسحت بتعدد مصا:الدميقراطي يف مصر،وذلك من خالل عدة مسالك منها

املعلومات،وبذلك أهنت احتكار النظام احلاكم هلا،والذي كان ميثل أحد املرتكزات الرئيسية ملمارستها 
التسلطية، اليت مل يعد بإمكاهنا إخفائها،وخباصة تلك املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان،كما كانت تفعل يف 

دود لدول،ومسحت للشعب املصري السابق،كما تسهم هذه الثورة بنشر أفكار وقيم الدميقراطية عرب ح
  1. احملكوم بنظام تسلطي باالطالع على جتارب ونضاالت الشعوب  األخرى من أجل الدميقراطية

وبصفة عامة فإن تأثري ثورة املعلومات واالتصاالت على التحول الدميقراطي يف مصر يتعني النظر إليه 
ة نسبة الذين يتعاملون مع مظاهر ثورة املعلومات يف ضوء ارتفاع معدل األمية يف اجملتمع املصري،وحمدودي

واالتصاالت،وخباصة شبكة االنترنت بإمجايل عدد السكان،ولكن هذا ال ينفي حقيقة أن تأثري هذه الثورة 
  . 2يتزايد مع مرور الوقت،وخباصة يف ظل الدور املتزايد الذي ينهض به اإلعالم

املوجة "الثورة الدميقراطية العاملية اليت أطلق عليها صاموييل هنتتجتونلقد انطلقت : الثورة الدميقراطية العاملية_ 2
منذ منتصف سبعينات القرن العشرين،حيث بدأت يف جنوب أوربا،يف كل "الثالثة للتحول الدميقراطي

اسبانيا،اليونان،والربتغال،ومتددت خالل الثمانينات والتسعينات لتشمل العديد من بلدان آسيا وأمريكا :من
  . 3تينية وإفريقيا وشرق ووسط أورباالال

كما ذكرنا ذلك -ويف ضوء ذلك أصبح من الصعب على النظام املصري والنظم العربية عموما
جتاهل هذا الواقع الدويل اجلديد،خصوصا وأن أي نظام حريص على أن يكتسب مسعة دولية طيبة،وأن - سابقا

ية،عليه أن يتحرك يف اجتاه الدميقراطية،من خالل حيصل على بعض التسهيالت اليت تتيحها املنظمات الدول
  . 4االندماج يف قضايا السالم والبيئة،وحقوق اإلنسان،ومكافحة التمييز وغريها

إن :خبصوص تأثري التبعية للخارج على عملية التحول الدميقراطي يف مصر ميكن القول  :التبعية للخارج_ 3
،وقد بدأت هذه ...االقتصادية والعملية والتكنولوجية واملالية:عادهاالتبعية للخارج واقع قائم وهي ظاهرة هلا أب

؛أي مع اجتاه النظام السياسي املصري إىل )العشرين(الظاهرة تتصاعد منذ منتصف السبعينات من القرن املاضي

                                                            
  . 213مرجع سبق ذكره ،ص، جملتمع املدين يف مصرواالتحول الدميقراطي  حسنني توفيق إبراهيم، - 1
 . 214املرجع نفسه،ص- 2
 . 93التحول الدميقراطي يف أواخر القرن العشرين،مرجع سبق ذكره،ص,صاموييل هنتنجتون،املوجة الثالثة - 3
  .28،ص)2000أكتوبر (،132،عددسلسلة حبوث سياسية،"العوملة ومؤسسات اجملتمع املدين يف مصر"إميان حسن، - 4
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 تبين سياسة االنفتاح االقتصادي،الذي زاد من حدة االرتباط باخلارج عن طريق مجاعات املصاحل،والشرائح
  . 1الرأمسالية الطفيلية

يف حدة التفاوتات االقتصادية _ ولو بشكل غري مباشر _ ولقد أسهمت عالقات التبعية هاته 
واالجتماعية يف اجملتمع املصري،وقد شكل ذلك عنصرا هاما يف خلق بيئة مالئمة لظهور وتنامي قوى التطرق 

ا أدى إىل إتباع إجراءات غري دميقراطية والعنف،وتغذية ظاهرة االحتجاج اجلماعي والعنف السياسي؛مم
  . 2للسيطرة على أعمال العنف واالحتجاج

بالنسبة لطبيعة وحدود تأثري املؤسسات املالية الدولية على عملية التحول : دور مؤسسات التمويل الدولية_ 4
ذ القرن العشرين،قد إن السياسات االقتصادية اليت انتهجتها وتنتهجها مصر من:الدميقراطي يف مصر ميكن القول

جاءت بالتنسيق مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل،أو باألحرى بضغوط منهما،وهو ظهر يف 
  .اليت تطبقها مصر"التثبيت االقتصادي والتكيف اهليكلي"سياسات

إن هذه السياسات تشكل من الناحية النظرية دعما لعملية التحول الدميقراطي؛حيث تسهم يف إهناء 
لدولة على االقتصاد واجملتمع،مما يقلل قدرهتا على فرض التبعية على املواطنني،وهي أيضا تعزز من دور سيطرة ا

القطاع اخلاص، ومكانته يف النشاط االقتصادي؛مما يدعم بدوره التعددية يف احلياة السياسية وإرساء 
  .الدميقراطية

ان سلبيا على عملية التحول ولكن بالنظر إىل احلالة املصرية يالحظ أن تأثري السياسات ك
أن اإلجيابيات اليت حققتها سياسات التثبيت والتكيف االقتصادي :الدميقراطي،وذلك العتبارات عديدة منها

كان مثنها باهظا؛اقتصاديا واجتماعيا،دفع فاتورته الفقراء وحمدودو الدخل؛باعتبار اإلجراءات املرتبطة بتنفيذ 
،ولذلك فقد تفاقمت .....ختفيض أو إلغاء الدعم،زيادة الرسوم والضرائب،حترير األسعار،:هذه السياسات مثل

املشكالت االقتصادية واالجتماعية،وترتب عن ذلك زيادة حدة االحتقان السياسي واالجتماعي وتصاعد 
  .عمليات االحتجاج،واستشراء الفساد،وهو ما يضر بعملية التحول الدميقراطي السليم

  .تحول الدميقراطي يف التجربة املصريةأهم مالمح ومسات ال:ثانيا
تفصح متابعة عملية التحول الدميقراطي يف مصر منذ منتصف السبعينات أهنا تتسم بعدد من املالمح 
اهلامة،هذه املالمح تظهر من خالل استعراض مدى التطور الذي حتقق خالل حقبة تقترب من أربعني عاما 

يف مسات أخرى،كما جاءت وترية التحول أكثر سرعة يف  شهدت تقدما ملحوظا يف بعض السمات وحمدودا
  .بعض املراحل مقارنة مبراحل أخرى،وهذا أمر طبيعي يف عملية التحول الدميقراطي

  :وميكن إمجال أهم مالمح التحول الدميقراطي يف مصر فيما يلي  

                                                            
 . 216مرجع سبق ذكره ،ص، جملتمع املدين يف مصرواالتحول الدميقراطي  حسنني توفيق إبراهيم، - 1
 . 217،ص املرجع نفسه - 2
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 1976ورية أنور السادات عام شهدت مصر التعددية احلزبية بقرار من رئيس اجلمه: التعددية السياسية واحلزبية/أ
،مث صدر قانون األحزاب 1واليت حتولت فيما بعد إىل أحزاب سياسية∗القاضي بإنشاء ثالث منابر سياسية

السياسية عاما بعد ذلك الذي وضع شروطا لنشأة األحزاب السياسية،مبعىن حتديد األطر الفكرية 
ألوضاع االقتصادية واالجتماعية يف تلك الفترة أدى واإليديولوجية والتنظيمية لتلك األحزاب،إال أن تردي ا

،لتمثل اختبارا  1977 يناير 19_18إىل تفجر أول أزمة جمتمعية عنيفة واجهت التجربة الوليدة ممثلة يف أحداث 
،كما شهدت 2عسريا ملدى جدية السلطة احلاكمة بقيادة الرئيس السادات يف املضي قدما باجتاه الدميقراطية

متثل ذلك يف اختاذ )الضوابط(أيضا اجتاه السلطة احلاكمة لوضع عدد من القيود،أو كما أمسيتم نفس الفترة 
  .إجراءات وإصدار قوانني

مل تزل ظروف أزمة التعددية قائمة وما ترتب عن ذلك من مدى فعالية املعارضة احلزبية وعالقتها 
ياسي؛حيث تصاعدت حدة التوتر بني بنظام السادات،حيث مل يفلح هذا األخري يف حتقيق االستقرار الس

رغم أن الرئيس السادات عمد إىل إعادة _  بسبب قضايا داخلية وخارجية عديدة _ السلطة واملعارضة
بدعم عملية تأسيس حزب  1987 تشكيل الساحة احلزبية على النحو الذي خيدم مصاحل حكمه،فقام يف عام

نح النظام شكل التعدد احلزيب دون مضمونه،حيث أوعز العمل االشتراكي ليكون مبثابة معارضة مستأنسة مت
لعدد من أعضاء اهليئة الربملانية حلزب مصر العريب االشتراكي باالنضمام إىل احلزب اجلديد كمؤسسني حىت 
يستطيع جتاوز أحد الشروط اليت كان يفرضها قانون األحزاب يف ذلك الوقت،كما قام الرئيس السادات يف 

وتوىل رئاسته بنفسه ومبجرد اإلعالن عن قيام "احلزب الوطين الدميقراطي"حزب جديد هوالعام نفسه بتأسيس 
  .3هذا احلزب سارع معظم نواب و أعضاء حزب مصر العريب االشتراكي باالنضمام إليه

استمرت األوضاع احلزبية بوجود حزب أغلبية كاسحة السيما بعد العودة لنظام االنتخابات ذات   
تسعة أحزاب  )1990(بلغ عدد األحزاب املتواجدة يف الساحة السياسية يف تلك الفترةالطبيعة الفردية،و

احلزب الوطين الدميقراطي وحزب العمال وحزب الوفد اجلديد وحزب التجمع وحزب األحرار وحزب :وهي
األمة وحزب اخلضر وحزب مصر الفتاة وحزب االجتاه الدميقراطي،ويالحظ أن هذه األحزاب تغطي اغلب 

جتاهات السياسية يف مصر من اليمني إىل اليسار،كما انه توجد درجة كبرية من التفاوت يف القوة السياسية اال
بني هذه األحزاب جتعل من احلزب الوطين الدميقراطي حزبا حاكما ويتمتع بأغلبية مرحية داخل الربملان دون 

  .4وجود منافسة جدية من األحزاب األخرى

                                                            
  )االشتراكيني،حزب التجمع الوطين التقدمي الوحدوي حزب مصر العريب االشتراكي،حزب األحرار(األحزاب الثالثة هي - ∗
 .263لطيفة إبراهيم خضر،مرجع سبق ذكره،ص - 1
 . 77،ص 1987دار املعارف،:،القاهرةميقراطيةدالطريق إىل المجال العطيفي، - 2
 . 39جملتمع املدين يف مصر،مرجع سبق ذكره،صواحسنني توفيق إبراهيم،التحول الدميقراطي  - 3
 .136،137،ص1991دار الثقافة العربية،:،القاهرةالدميقراطية يف الدول النامية؛النظم املستقرةبدر الدين، إكرام - 4
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باستثناء  2000،1995،1990السياسية خالل االنتخابات النيابية أعوام ولقد تزايد وهن األحزاب   
واليت تعرب عن  –احلزب الوطين الدميقراطي،ومل تستطع األحزاب اليت مت تأسيسها يف سبعينات القرن العشرين 

أن يتجاوز عدد نواهبا أصابع اليدين يف –توجهات سياسية واضحة ولبعض زعمائها رصيد لدى املواطنني 
  .1عضوا،مع استمرار ظاهرة املستقلني يف احلياة السياسية )444(لس نيايب يبلغ عدد أعضائه املنتخبنيجم

،فإن هذه التعددية مل تعكس )حزب 14(تعددية حزبية واضحة 1995ورغم أن مصر شهدت عام   
به تلك األحزاب يف آثارها يف جممل احلياة السياسية وتفاعالهتا بالقدر الكايف،مما يقلل من الدور الذي تقوم 

  :عملية التحول الدميقراطي،وميكن حتديد العوامل اليت أسهمت يف الوصول إىل هذه النتيجة فيما يلي
الضعف التنظيمي لألحزاب السياسية عموما،فكثري من هذه األحزاب ال ميلك أطر تنظيمية،أو هياكل  -1

لتنشئة السياسية للكوادر والقيادات بداخلها حزبية تنتشر يف ربوع الوطن،كما أن أغلبها مل يهتم بعملية ا
ويرجع ذلك تارة إىل حداثة نشأة هذه األحزاب وتارة أخرى إىل عدم توافر مقومات احلزب فيها،وتارة ثالثة 

  . 2إىل القيود القانونية اليت حتكم نشاطها
من ناحية حزب كبري واألحزاب األخرى، فهناك ) احلزب الوطين الدميقراطي(عدم التوازن بني حزب كبري -2

وإمنا ورث  1986ورث ليس فقط اإلمكانات املادية والتنظيمية للتنظيم السياسي الواحد الذي عرفته مصر قبل 
أيضا قدرا ال بأس به من تقاليد العمل السياسي وممارساته،ويثري ذلك التساؤل حول إمكانية تنشيط التعددية 

خلربة التارخيية ملصر اليت شهدت قيام األحزاب الكبرية،اليت السياسية بشكل جدي وفعال،وبالذات على ضوء ا
هي أقرب إىل منط التحالفات الوطنية العريضة،فعلى سبيل املثال فإن الفترة السابقة على االحتالل االجنليزي 

نضال وإبان الثورة العربية تكون احلزب الوطين األول،ويف الفترة السابقة على احلرب العاملية األوىل ارتبط ال
ومصطفى كامل،ويف فترة التعددية احلزبية قبل ثورة ) الثاين(الوطين واحلركة الشعبية باحلزب الوطين 

،برز عدم التوازن بني احلزب الكبري املتمثل يف الوفد واألحزاب السياسية األخرى اليت مل تتمكن قط من 1952
زبية يف مصر يصطدم بعدد من التقاليد أن تكون بديال عنه أو منافسا له،وهكذا فإن تنشيط التعددية احل

  .واملمارسات السياسية ذات اجلذور يف احلياة السياسية املصرية
  .غياب التمايز بني برامج األحزاب السياسية مبا ال جيعلها متثل بدائل يف نظر الناخبني -3
عدد قليل من قادة احلزب غياب الدميقراطية الداخلية يف أغلب هذه األحزاب،وتركز سلطة اختاذ القرار يف  -4

  .دون مشاركة حقيقية
عجز كثري من أحزاب املعارضة عن القيام بوظيفة التعبري عن املصاحل وجتميعها وبلورهتا يف شكل سياسات  -5

وبرامج حزبية،ويف عديد من األحيان دخلت األحزاب يف معارك صحفية وسياسية حادة ويف خوض معارك 
عض،بدال من العمل على تأسيس تقاليد دميقراطية يف املمارسة السياسية،ذلك مع نظام احلكم وبني بعضها الب

                                                            
 .472كمال املنويف،يوسف حممد الصواين،مرجع سبق ذكره،ص - 1
 .117،ص1996مركز األهرام للترمجة والنشر،:القاهرة؛1،ط،اآلمال والتحديات21مصر يف القرن أسامة الباز، - 2
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أن النظام الدميقراطي يقوم على مزيج من التنافس والصراع من ناحية،والتفاهم واإلقناع من ناحية 
  .1أخرى،والعملية الدميقراطية يف جوهرها يف سعي دؤوب للجمع بني األمرين

 2005،وجاءت تعديالت )1970لسنة  40(قانون األحزاب السياسية ونظرا ملا سبق ذكره مت تعديل   
بني إضافة إجيابية وأخرى سلبية،وقد استمرت السمة الرئيسية هلذا القانون وهي تأسيس األحزاب بالترخيص 

،إضافة إىل بعض التعديالت 2ال بإخطار السلطات العامة كما هو حال تشكيل األحزاب يف البلدان الدميقراطية
  .ود اليت ضيقت وقيدت العمل احلزيب لذا يطلق على التعددية احلزبية يف مصر وصف التعددية املقيدةوالقي
ترجع أمهية املشاركة السياسية إىل أهنا داللة على وجود النظام الدميقراطي،ووراء وجود : املشاركة السياسية/ ب

لك دون استغالل السلطة معارضة حقيقية،فكلما زاد حجم مشاركة اجلماهري سياسيا كلما حال ذ
وسيطرهتا،وأتاح فرصة أكرب للمساواة واحلرية والعدالة،مما يساهم يف حتقيق االستقرار السياسي والنهوض 
باجملتمع،فحق املشاركة السياسية ال يوهب،لكنه يستلزم ضرورة السعي للحصول عليه،وانتزاعه إذا حتمت 

  .3هو املقدمة النتزاع الدميقراطية الظروف،حينها يكون انتزاع حق املشاركة السياسية
يتسم النظام السياسي ملصر باخنفاض يف درجة املشاركة السياسية،مقارنة بنظم أخرى كربيطانيا   

والواليات املتحدة األمريكية على سبيل املثال،وهذه ألن هذا احلق عرف ترديا كبريا منذ بداية اخلمسينات 
،ويعرب عن حالة 4من التحول إىل نظام التعددية السياسية املقيدةوازداد تدهورا يف التسعينات،على الرغم 

املشاركة يف إدارة الشؤون العامة  للبالد العديد من املؤشرات،منها اخنفاض نسبة املشاركني يف العملية 
يف كثري من األحيان،واخنفاض امليل إىل العمل التطوعي %30االنتخابية،حيث ال تصل هذه النسبة إىل 

ة،اخنفاض يف دور اجلماعات الوسيطة داخل النظام السياسي؛كاألحزاب السياسية واجلماعات واملبادر
الضاغطة،فاألحزاب مازالت غري قادرة على التغلغل النشط داخل اجملتمع وتكتيل األفراد ودفعهم إىل املشاركة 

ية على املمارسة الدميقراطية خلدمة أغراض التنمية وميكن أن يطرح هذا االخنفاض النسيب يف املشاركة آثارا سلب
يف مصر،ملا حيدث من هتديد لبعض املبادئ اهلامة واألساسية للدميقراطية،فعندما تنخفض املشاركة اخنفاضا 
حادا فإن ذلك حيدث تغيري يف مفهوم الدميقراطية ومعناها، من كوهنا حكم األغلبية لكي تصبح حكم األقلية 

  .5غلبية غري مشاركةالنشطة من املواطنني بينما تكون األ
وميكن تفسري هذا االخنفاض النسيب يف املشاركة يف مصر ببعض العوامل السياسية واالقتصادية   

واجملتمعية منها على سبيل املثال أن عملية التعددية السياسية مل تقض إىل حتول دميقراطي حقيقي؛بسبب كثرة 

                                                            
  .118،ص،مرجع سبق ذكره أسامة الباز - 1
 .115،ص )2007أكتوبر (،27،عدد لدميقراطيةا"اإلصالح واحلكم الرشيد يف مصر"حسن سالمة، - 2
 .274لطيفة إبراهيم خضر،مرجع سبق ذكره،ص  - 3
 .148،ص)2001ربيع (،العدد الثاين،الدميقراطية،"حتول دميقراطي بطيء"مصطفى كامل السيد، - 4
  .247در الدين،مرجع سبق ذكره،ص إكرام ب - 5
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نية،أضف إىل ذلك ما يتعلق بشيوع قيم السلبية القيود والضوابط السياسية والقانونية واإلدارية واألم
  .،وأسباب أخرى ال يتسع اجملال لذكرها1والالمباالة،وعدم الثقة يف املؤسسات السياسية

شهدت مصر منذ منتصف سبعينات القرن املاضي إصدار عدد من الصحف احلزبية :حرية الصحافة واإلعالم/ج
ستمرت الزيادة يف أعداد الصحف احلزبية مع زيادة عدد للمرة األوىل منذ تأميم املؤسسات الصحفية،وا

بالصحف "األحزاب السياسية،مث شهدت مصر موجة من الصحف اخلاصة اليت ميلكها أفراد واليت تعرف 
  ".املستقلة

وال شك أن اآلراء الواردة يف كل من الصحف القومية واحلزبية واخلاصة متثل درجة مبالغا فيها من   
حدا جعل البعض يطالب بضرورة إيقاف هذا االعتداء على احلياة اخلاصة للبعض  حرية الصحافة،بلغت

والتشهري هبم وتدىن مستوى احلوار،وبالرغم من ذلك يعد تعزيز حرية الصحافة وعدم وجود أي رقابة عليها 
  .من أي نوع دليال على ضمان هذه احلرية،اليت تعترب  ملمحا رئيسيا من مالمح النظم الدميقراطية

وقد بدأت القنوات التلفزيونية اخلاصة العمل حبرية ويتوقع منافسة القنوات الرمسية وإتاحة الفرصة   
  .2للمشاهد ملزيد من االختالف يف اآلراء

وهو احلزب الوطين (شاعت ظاهرة احلزب املسيطر من خالل فوز حزب وحيد : التداول السلمي على السلطة/د
 1990،1995، 1987، 1984،  1979(النتخابية اليت أجريت يف مجيع االستحقاقات ا) الدميقراطي

األمر الذي مل يسمح بانتقال السلطة من احلزب الوطين إىل حزب آخر،أو باضطرار األول ) 2000،2005
لتشكيل حكومة ائتالفية مع غريه من األحزاب،وال ريب أن هذه الظاهرة قد ارتبطت بضعف األحزاب 

ثل حتديا حقيقيا للحزب الوطين،وترتب على ذلك استمرار احلزب الوطين يف القائمة وعدم قدرهتا على أن مت
  .السلطة

 1971وهو املنصب احملوري يف النظام السياسي املصري وفقا لدستور _ وفيما تعلق مبنصب الرئيس   
على فقد استمر زعيم احلزب الوطين يف السلطة من خالل متتع احلزب الذي يتزعمه باألغلبية وقدرة حزبه _ 

ترشيحه للرئاسة،من خالل األغلبية اليت يتمتع هبا يف جملس الشعب،مث دوره من خالل االستفتاء عليه من 
هي أسلوب انتخاب الرئيس األمر الذي  -1956اليت ابتكرهتا دساتري ثورة  - املواطنني،وكانت طريقة االستفتاء

مرشح حزب األغلبية بعد هذا التاريخ،غري مث  – 1976قبل  –ترتب عليه فوز مرشح التنظيم السياسي الوحيد 
اخلاصة بانتخاب ) 76(أن الرئيس حسين مبارك أقدم على مبادرة غري مسبوقة حني طلب تعديل املادة 

الرئيس،كي يصبح من خالل االنتخاب املباشر بني مرشحني متعددين وليس من خالل استفتاء بعد ترشيح 
  . 3جملس الشعب
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  :قراطي يف مصرخصائص التحول الدمي : ثالثا
تنطبق بعض مسات التحول يف دول املوجة الثالثة للدميقراطية على عملية التحول الدميقراطي يف   

،إال أن التحول ...التحول السلمي وعدم اللجوء إىل العنف،إجراء انتخابات،:مصر،من هذه السمات
درة من القيادة السياسية،ومل تأيت الدميقراطي يف مصر كان له بعض السمات املميزة فقد مت هذا التحول مببا

تلك املبادرة يف أعقاب هزمية عسكرية وإمنا جاءت على العكس بعد فترة وجيزة من إجناز عسكري كبري،كما 
جاءت يف ظل نظام كانت شرعيته قد تدعمت كثريا بعد حرب أكتوبر،ومل يكن يواجه حتديا من نوع خاص 

  :ملية التحول يف مصر على الوجه التايلأو تشكيكا يف شرعيته،وميكن إبراز خصائص ع
كان الرئيس أنور السادات هو حمور التجربة احلزبية ولعب خالل فترة بداية التحول أدوار : التحول من القمة/أ

املبادر واملشجع واحلكم واحملايد بني األطراف املتصارعة،ومتثل هذه السمة احملدد األساسي لسائر مالمح 
ترض منطقيا أن التحول حنو التعددية وملزيد من االنفتاح الدميقراطي يسبقه بالضرورة النموذج،وإذا كان املف

انتقال السلطة من النخبة السلطوية إىل خنبة أخرى أكثر ليربالية،إال أن التجربة املصرية تطرح منوذج فريد 
ث كان الرئيس للتحول الدميقراطي والذي تقوده النخبة نفسها اليت مارست من قبل احلكم السلطوي،حي

السادات وخنبته جزءا ال يتجزأ من النخبة واملؤسسات الناصرية،ونفس احلال ينطبق على عدد كبري من رموز 
خنبة السادات الذين قادوا التحول يف السبعينات والذين انغمسوا يف تفاعالت وممارسات السلطة يف العهد 

نظيم السياسي الواحد،الذي انقلبوا عليه بعد أن الناصري،وقد نشأ وترىب عدد كبري منهم سياسيا داخل الت
  . 1كانوا من أهم أعمدته وكوادره

اتسمت عملية التحول أيضا بالتدرج على اخلطوات،سواء متثل ذلك يف اخلطوات : التدرج يف عملية التحول/ب
غالق املعتقالت غري املباشرة بالعمل على تصفية التنظيم السياسي الواحد،وسيادة القانون ودولة املؤسسات،وإ

وتصفية احلراسات،أم هي اخلطوات املباشرة اليت اختذهتا القيادة السياسية مثل ورقة أكتوبر وورقة تطوير االحتاد 
  .االشتراكي وجلنة مستقبل العمل السياسي وما تالها من إقامة املنابر فالتحول إىل التعددية احلزبية

على الرغم من ) األحزاب(بأنه كان حمدودا جدا،ففي مرحلة املنابر  اتسم التعدد يف نشأته: احملدودية والتردد/ ج
أن طلبات إنشاء املنابر يف إطار االحتاد االشتراكي جتاوز األربعني إال أن اللجنة املسؤولة عن إصالح االحتاد 

إيعاز من مل تقر إال طلبات ثالثة من هذه املنابر ب) جلنة مستقبل العمل السياسي(االشتراكي يف ذلك الوقت 
الرئيس السادات،كذلك فإن جلنة األحزاب السياسية اليت تشكلت عقب قرار السادات بالتحول إىل التعددية 
السياسية مل توافق على إنشاء أي حزب جديد،باستثناء األحزاب اليت كانت تطورا للتنظيمات الثالثة السابقة 

  .للصدور القانون
ول منذ بدايتها بالتردد،من خالل قصرها اللعبة على ثالث ومن مثة فقد أحاطت القيادة جتربة التح  

،وكان هذا التردد ...أحزاب؛أحدها حزب مصر العريب االشتراكي وارث تلقائي للحكم منتصف السبعينات 
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،كما ترتب عن ذلك وجود 1أحد األسباب األساسية وراء العزوف عن مشاركة اجلماهري يف التجربة اجلديدة
تنظيمات شيوعية :التيارات العاملة يف اجملتمع خارج إطار الشرعية القانونية مثلعدد من التجمعات أو 

خمتلفة،اجلماعات اإلسالمية املتعددة،ومؤدى ذلك أن اإلطار القانوين لتعدد األحزاب كان أضيق من أن ميثل 
  .2خمتلف التيارات املؤثرة يف ساحة احلياة السياسية يف مصر

اتسمت التعددية احلزبية بالنشأة غري الطبيعية،فقد ولدت األحزاب : ة التعددية احلزبيةالنشأة غري الطبيعية لتجرب/د
وبقرار من رئيس ) االحتاد االشتراكي العريب(السياسية الثالثة السابقة الذكر من رحم التنظيم السياسي الواحد 

الالزمة لنشأة أي حزب اجلمهورية،ومن مث افتقرت هذه األحزاب منذ بداية نشأهتا للقاعدة اجلماهريية 
  .3سياسي

وكان لطريقة ميالد جتربة التعددية السياسية أثر مهم على مسارها يف السنوات الالحقة،بل ميكن   
القول إن التجربة احلزبية اجلديدة مل متثل يف أي وقت تعددية حقيقية وفعالة،وذلك بسبب الوالدة القيصرية 

غلبية املطلقة،وعدم الفصل بني احلزب احلاكم والدولة،وبالتايل لألحزاب،وسيطرة حزب النظام واحتفاظه باأل
  .عدم الفصل بني منصيب رئاسة الدولة ورئاسة احلزب

يف ضوء ما سبق ميكن القول إن خطوة التعددية احلزبية كانت خطوة شكلية أكثر منها : شكلية التحول/هـ
اجملتمع املصري،بل جاءت بقرار منفرد تظهر حقيقية،ألهنا مل تكن نتاجا لتطور طبيعي يف عالقات القوى يف 

املالبسات والوقائع عن أنه مل يعرب أصال عن قناعة شخصية بضرورة وإلزامية هذه اخلطوة حلياة دميقراطية 
) كما سبق وأشرنا إىل ذلك(سلمية وسليمة،بل جاء إقرارا لشبكة معقدة من الظروف الداخلية واخلارجية

مضمون،وقد أكدت األحداث املتتابعة بعد اختاذ قرار التعددية أن السلطة  وكانت السلطة تريده شكال دون
وإن كانت مسحت بالتعددية كإطار إال أهنا كانت ترغب وتصر على احملافظة داخل هذا اإلطار على اإلدماج 

  . 4السياسي وعدم اخلالف يف الرأي وعدم السماح للمعارضة هبامش يذكر
  

  :لدميقراطي يف مصرحتديات وعوائق التحول ا:رابعا
  :5التحديــات/ أ

على الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على عملية التحول الدميقراطي يف مصر،فإن خربة هذه   
  :العملية يف املرحلة الراهنة تشري إىل مجلة من التحديات ميكن إمجاهلا فيما يلي 
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اوز تقاليد وممارسات اإلمجاع السياسي مبا حتدي تنشيط التعددية احلزبية وترمجتها إىل واقع سياسي حي،وجت -
  .يواجه أزمة عدم املشاركة السياسية والالمباالة السياسية القائمة

حتدي تنظيم العالقة بني جهاز الدولة والسوق مبا حيقق كفاءة تنفيذ السياسات االقتصادية  -
ء االقتصادي وحيقق معدالت واالجتماعية،وحتقيق سياسات اإلصالح االقتصادي مبا يرفع من مستوى األدا

  .أعلى من النمو االقتصادي
ودور كل منهما يف تأسيس شرعية النظام،واحلفاظ "القطاع العسكري"حتدي العالقة بني القطاع املدين و  -

على االستقرار السياسي واالجتماعي،وكيفية التوفيق بني احترافية القوات املسلحة واعتبارها املدافع النهائي 
  .شرعية الدستورية حلماية ال

حتدي احلفاظ على استمرارية عملية التحول الدميقراطي يف مواجهة استخدام اإلرهاب لتحقيق أهداف  -
  .سياسية

حتدي استمرار التحول الدميقراطي مع احتواء احتماالت التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية يف أضيق  -
  .احلدود
  :العـــوائق/ب

اطي بالضرورة ختلي النظام عن السيطرة السياسية،أو حرصه على التقدم حنو ال يعين التحول الدميقر  
الدميقراطية،وإمنا قد تنشأ حالة من اهليمنة األحادية على موازين القوى السياسية،أي سيطرة جهة أو قوة 

على مقاليد احلكم بصورة ال تسمح ) حزب حاكم،رئيس متسلط،حركة سياسية أو أسرة حاكمة(واحدة 
فسة السياسية احلقيقية،أو تداول السلطة أو حىت ظهور خنب بديلة،فاملساحة احملدودة من التحول باملنا

  .الدميقراطي تتم حتت سيطرة وإدارة وإرادة قوة واحدة،حتاول أن تتحكم يف إيقاع هذا املسار ونتائجه
ة واسعة نسبيا مساح: ففي احلالة املصرية الحظنا مما سبق أن هناك بعض مالمح االنفتاح السياسي  

،لكن وعلى اجلانب ...للتعبري السياسي لألحزاب،قوانني تنظم املمارسة السياسية،مشاركة سياسية نسبية 
  :اآلخر تعاين عملية التحول الدميقراطي من معوقات كبرية متثل فيما يلي

ثل يف إضفاء نوع من لقد أضحت أحد املكونات التارخيية للعقلية اجلماعية املصرية تتم: هيمنة رئيس الدولة –
القداسة على شخص احلاكم أيا كانت صفته،ولقد جتسدت هذه اهليمنة من خالل تعامل هذه النخبة احلاكمة 
مع عملية التحول الدميقراطي كآلية لتعزيز قدرة النظام السياسي على االستمرار؛ولذلك سارت يف هذا الطريق 

احلياة السياسية نوع من اجلمود على حنو ما سبق  مببدأ خطوة لألمام وخطوة للخلف،األمر الذي أصاب
  1ذكره

عندما أقدمت -وما تزال مقتنعة ومتمسكة بالشمولية من البداية-فالفئات احلاكمة مسؤوليتها تبدأ  
على خطوة التعددية احلزبية،وادعت بأهنا بصدد القيام بإصالح دميقراطي،ولكنها يف حقيقة األمر كانت تتخذ 
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دف احلقيقي منها ضمان استمرارها يف احلكم يف ظروف صعبة،كما تقوم على املركزية إجراءات شكلية،اهل
الشديدة والتشخيص يف عملية صنع القرار مبا يتناقض تناقضا صرحيا مع النموذج الدميقراطي،ولعل ذلك يتضح 

لرئيس حسين يف االختصاصات والسلطات الكبرية اليت كان يتمتع هبا الرئيس السادات،وال زال يتمتع هبا ا
مبارك،إىل جانب اهليمنة على السلطة التنفيذية على ما عداها من السلطات، باإلضافة إىل اهليمنة على اجملتمع 

) النخبة احلاكمة(،يضاف إىل ذلك أن حقيقة جهاز الرئاسة املصري...1املدين،والتغلغل يف وسائل اإلعالم،
تني التشريعية والقضائية،وهاتان سلطتا رقابة ال غىن يعرف سطوة كبرية للسلطة التنفيذية على حساب السلط

ألي جتربة دميقراطية عنهما،إال أن سطوة السلطة التنفيذية تؤثر على مقدار أداء هاتني السلطتني ملهامهما 
  2.الرقابية

يف طبيعة التركيب هناك مستويني،ذايت وموضوعي،وال يستلزم : طبيعة تركيب هيكل جهاز الدولة املصري 1‐
مر حديثا مطوال عن اجلانب الذايت،حيث اختيار القيادات على أساس التوارث الداخلي من قلب اجلهاز،أو األ

على أساس الوالء السياسي والشخص املضمون،ويف احلالتني يفرخ اجلهاز قيادات متواضعة املستوى ويندر أن 
ول الدميقراطي،وتتوزع النخب يتواجد من بينها من هم على فهم للتطورات العصرية وإدراك لتبعات التح

-البريوقراطيون-رجال الشرطة-العسكريون:(احلاكمة بني أربع فئات غري متلقية ألي تدريب دميقراطي وهي
حسبما كان احلال "دميقراطية بال دميقراطيني"أي أن املوضوع باختصار هو أن يف مصر اليوم) املثقفون املدنيون

  .3انقضت اليت"اشتراكية بال اشتراكيني"لتجربة 
أما على املستوى املوضوعي فيالحظ أن أساس العالقة بني جهاز الدولة وعملية التحول الدميقراطي 
هو أساس ضعيف للغاية،حبيث يبدو من غري امللزم جلهاز الدولة أن يراعي نظاما دميقراطيا يف البالد،فالدستور 

قة بالتعددية كصورة رمسية للنظام،ولكنه احلايل هو دستور جمتمع سياسي أحادي حشرت فيه حشرا مادة متعل
ليس مصاغا أصال لتنظيم عالقات القوى يف جمتمع تعددي،أما بقية النظام القانوين للدولة ما دون الدستور فهو 
أيضا نظام يالئم جمتمعا سياسيا أحاديا،وليس فيه من مظاهر تنظيم التعددية سوى قانون األحزاب الذي 

  .4بتعطيل نشأة األحزاب يف ظله تكفلت ميكانيزمات تطبيقية
من العوامل املعيقة للتحول الدميقراطي هو عامل األزمة االقتصادية اليت تعيشها مصر واليت : األزمة االقتصادية 2‐

يتوقع ازدياد حدهتا مبرور الوقت،فهي أزمة مضاعفة تعرب عن اضمحالل عصر النفط،واملردود السياسي لذلك 
ة املصرية اليت بدأت من الثورة النفطية قد أصبحت اليوم أمام اختبار التحول إىل هو أن التجربة الدميقراطي

،وهو ما يعين أن سباقا قد بدأ بني االجتاهات األوتوقراطية واالجتاهات الباحثة عن حل "دميقراطية بال بترول"

                                                            
  . 189،ص 2005دار العامل الثالث،:،القاهرة،أزمة الدولة املصرية املعاصرةعادل غنيم - 1
 . 17أمحد عبد اهللا،مرجع سبق ذكره،ص - 2
 . 15،ص املرجع نفسه - 3
 . 16، 15م سعيد،مرجع سبق ذكره،صعلي الدين هالل،عبد املنع- 4
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أوتوقراطية متعددة "هنالألزمة االقتصادية يف اإلطار الدميقراطي،ومبا أن الدميقراطية املصرية أقرب إىل كو
  .1فمن املمكن انتصار أساطني األوتوقراطية والنكوص بالتجربة كلها"األحزاب

تعد بنية احلياة احلزبية املصرية من القضايا أو املعضالت اليت : ضعف بنية احلياة احلزبية والتماثل بني براجمها 3‐
تعددية حزبية  1995شهدت حىت عام تواجه مستقبل التحول الدميقراطي يف مصر،وإذا كانت مصر قد 

فإن هذه التعددية مل تعكس آثارها على جممل احلياة السياسة وتفاعالهتا بالقدر الكايف ويعود )حزبا 14(واضحة
ذلك إىل الضعف التنظيمي لألحزاب السياسية املصرية بوجه عام،وإىل القيود القانونية اليت حتكم نشاطها و 

،فضال عن غياب الدميقراطية احلزبية يف أغلب هذه األحزاب،وعجز الكثري من أيضا إىل عدم التوازن احلزيب
  .2أحزاب املعارضة عن القيام بوظيفة التعبري عن املصاحل وجتميعها وبلورهتا يف شكل سياسات وبرامج حزبية

كما أدت الشروط اليت وضعها قانون األحزاب السياسية يف جمملها إىل إفراغ جتربة التعددية من 
ضموهنا،وكانت النتيجة هي درجة عالية من التماثل بني األحزاب يف براجمها بسبب ضيق املساحة اليت ميكن م

أن تتباين فيها إيديولوجيا،وكانت هذه النتيجة هي املربر الذي استخدمته جلنة األحزاب اجلديدة،وأدى ذلك 
واضحة وثابتة،وإمنا عربت عن أفكار بدوره إىل أن األحزاب اليت حظيت بشرعية الوجود مل تبلور اجتاهات 

  .3جمردة،وادعت أهنا متثل كافة طبقات الشعب
كان واضحا أن منط تطور النظام السياسي احلاكم يف مصر يغلب عليه طابع األزمة،وقد عربت : طابع األزمة 4‐

دالت التغري تسارع مع:هذه األزمة عن نفسها يف تفاقم مظاهر عدم االستقرار؛بدءا بالظواهر السياسية مثل
احلكومي الذي وصل إىل متوسط تغيري حكومي كل عام تقريبا،مرورا بامتداد لغة اخلطاب السياسي،سواء من 
النخبة احلاكمة أو املعارضة ،وانتهاء بتفشي العنف يف النظام،فضال عن العنف الشعيب املضاد لعنف احلكومة 

  .4ادلة بني املسلمني واألقباطوالذي متثل يف املصادمات الطائفية،وأحداث العنف املتب
كما كان لتزايد حجم الفئات االجتماعية املهمشة وتدين مستوى معيشة قطاعات اجتماعية متزايدة 
إىل ما حتت خط الفقر أثر كبري تزايد حدة األزمة، وتصاعد التوتر االجتماعي،ولعل هذا ما يفسر لنا صعود 

التكفري "،اليت تواجه نفس املشاكل،مثل مجاعيت5لعربيةاحلركة اإلسالمية يف مصر وغريها من األقطار ا
هذا إىل جانب االغتياالت ،1988،فضال عن أحداث العنف واالضطرابات اليت وقعت يف "اجلهاد"و"واهلجرة

السياسية اليت تعد من أكثر صور األزمة والعنف يف مصر،واليت جتلت يف اغتيال الرئيس السادات يف أكتوبر 
ابع األزمة اليت واجهت التحول الدميقراطي باحلدة والتصاعد املستمر،لتصل إىل ذروة ،وهكذا متيز ط1981

  .،وازدادت حدهتا سنوات التسعينات،ومثل ذلك إحدى حتديات مسرية التحول الدميقراطي1981الصدام عام 

                                                            
 . 15أمحد عبد اهللا،مرجع سبق ذكره،ص- 1
  . 15علي الدين هالل ،عملية التحول الدميقراطي ومستقبلها يف مصر،مرجع سبق ذكره،ص - 2
 . 15علي الدين هالل، وآخرون،التجربة الدميقراطية يف مصر،مرجع سبق ذكره،ص- 3
 . 117، 116أماين صاحل،مرجع سبق ذكره،ص- 4
  . 02مجال عبد اجلواد،مرجع سبق ذكره،ص 5
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لدميقراطي،فالبعد الثقايف تلعب الثقافة السائدة يف اجملتمع دورا مؤثرا بالنسبة لعملية التحول ا: املوروث الثقايف 5‐
للدميقراطية يكتسب أمهية خاصة يف األقطار العربية عموما ويف مصر خصوصا،ألن الدميقراطية ال تتحقق إذا 
اقتنع هبا احلكام هبا احلكام فقط،بل ال بد أن يكون سلوك املواطنني أيضا خادما للممارسة 

لقيم موجهة لسلوك اإلنسان واليت يتعني أن نؤكد على الدميقراطية،فالدميقراطية يف جانب هام منها نسق من ا
املساواة بني املواطنني وتشجع على العمل اجلماعي،وتقبل احلوار واإلقناع مع كل األطراف،وهي قيم غائبة 
عن احلياة السياسية واالجتماعية املصرية،ألن املوروث الثقايف نتاج لنظام حكم تسلطي، عاش اجملتمع خالله 

ومن مث فإنه ال توفر القيم الثقافية البيئة املناسبة الزدهار وجناح عملية التحول الدميقراطي سواء يف فترة طويلة،
  .1اجملتمع أو داخل األحزاب السياسية أو مؤسسات احلكم 

ومن منظور عملية التحول الدميقراطي فإن الشرعية الثقافية ال تقل خطورة عن الشرعية السياسية،إن 
 ميكن احلديث عن الدميقراطية يف السياق املصري والعريب بشكل أعم،دون إعادة االعتبار مل تكن أكثر،إذ ال

للعوامل الثقافية،وهنا نؤكد أن فكرة التحول يف إطار عدم اهتمامها وإملامها باألبعاد الثقافية جتعل 
  . 2ت متعددةجمردة عملية فاشلة قبل انطالقها،وأن املسألة برمتها نسبية وختضع لتأويال)التحول(منه
  

     
  
  :اإلطار الدستوري والقانوين حلرية الرأي والتعبري يف مصر:املبحث الثاين 

  :حرية الرأي والتعبري يف الدستور املصري:أوال
يعترب الدستور بال شك حجر الزاوية يف بناء الدولة القانونية،وباعتباره جمموعة من القواعد القانونية   

عن كيان جمتمعها ومذهبياته،وفلسفة العمل االجتماعي واالقتصادي والسياسي األساسية والعليا، املعربة 
فيه،ومجعها أسس وركائز من شأهنا حتديد معامل احلياة يف اجملتمع بتنظيماته الدستورية والسياسية،وممارسته 

لقانونية،ويعد ،فالدستور يعلو على كافة القواعد ا3للوظائف األساسية وعالقتها الصاعدة واهلابطة مع األفراد
أساسا لكافة األنشطة القانونية اليت متارسها الدولة وسوف نتحدث عن حرية الرأي والتعبري يف الدساتري 

  :املصرية من خالل ما يلي
  .1923دستور  /أ

1923،ولكنها بدأت يف دستور1886أخذت مصر بسبعة دساتري منذ عام 
بالنص على حقوق املواطن  ∗

على أن حرية )"12(هذا الدستور على حرية الرأي والتعبري،حيث نصت املادة ،وقد نص1واحلريات العامة
                                                            

 . 63مجال عبد اجلواد،مرجع سبق ذكره،ص- 1
  . 04يسري مصطفى،مرجع سبق ذكره،ص 2‐
 . 15،16،ص 2001مطبعة جامعة طنطا،:،القاهرةالوجيز يف مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنةمصطفى عفيفي،- 3
  .توقف العمل به 1956يف عام .1951لسنة  176مادة وطرا عليه  تعديل بالقانون  170وهو عبارة عن  1923ل ابري 19الدستور يف  صدر - ∗
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حرية ممارسة الشعائر الدينية دون خمالفة النظام العام واآلداب "نصت على) 13(،واملادة"االعتقاد مطلقه
 أن حرية الرأي مكفولة يف حدود القانون،ولكل شخص احلق يف"من الدستور على) 14(،ونصت املادة"العامة

الصحافة "على أن) 15(،كما نصت املادة"التعبري حبرية عن فكره بواسطة القول والصورة وغريها من الوسائل
،كما قررت "حرة يف حدود القانون،والرقابة حمظورة كذلك، إال إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام العام

كينة ،غري حاملني سالحا،وليس حق كل شخص يف الكتابة بأي لغة خيتارها يف هدوء و س:"على) 16(املادة
ألحد من رجال البوليس أن حيضر اجتماعهم،وال حاجة هلم إىل إشعاره،ولكن هذا احلكم ال جيري على 
االجتماعات العامة ، فإهنا خاضعة ألحكام القانون،كما أنه ال يقيد أو مينع أي تدبري يتخذ لوقاية النظام 

   2".االجتماعي

  : حىت الدستور الدائم 1930 الدساتري املرحلية من /ب
،والذي نص 1930لقد توالت الدساتري املرحلية واليت مل يكتب هلا االستمرار،وكانت بدايتها بدستور   

بتاريخ  1934لسنة  67،ومت إلغاؤه باألمر امللكي رقم1920على احلقوق واحلريات الواردة بالقانون 
بالعودة إىل دستور  1935-12- 12:بتاريخ 1935لسنة  117مث صدر األمر امللكي رقم  30/10/1934

اليت تكرر  )15(منه،واملادة  )14(قد تناول أيضا حرية الرأي والتعبري يف املادة 1930،وكان دستور 19233
  .19234فيهما نفس النص الوارد يف دستور 

،وقد نص يف أربع مواد على 10/02/1953صدر اإلعالن الدستوري يف  1952يوليو  23وعقب ثورة   
املساواة وحرية الرأي واحلرية الشخصية،وحق امللكية وحرية :حلقوق واحلريات،ومن احلقوق اليت نص عليهاا

السكن وحرية العقيدة،وال شك أن هذا اإلعالن كان مبثابة مرحلة انتقالية حلني تنظيم األمور داخل الدولة 
ري قد اختصر املادتني السابقتني يف مادة وتثبيت احلكم اجلمهوري بعد إلغاء امللكية،وكان هذا اإلعالن الدستو

  .5منه واليت تناولت حرية الرأي والتعبري) 03(واحدة وهي املادة
منه،واليت ) 44(فقد ورد النص على مبدأ حرية الرأي والبحث العلمي يف املادة 1956أما يف دستور   

رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة،ولكل إنسان حق التعبري عن "جاء فيها 
على حرية االعتقاد  )43(،كما نصت املادة اليت سبقتها أي املادة 6"التصوير أو غري ذلك،يف حدود القانون

وممارسة الشعائر الدينية،ودون اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة،مث ورد النص على مبدأ حرية الصحافة 
حرية الصحافة والطباعة والنشر "من نفس الدستور،ونصت هذه املادة على أن )45( والطباعة والنشر يف املادة

                                                                                                                                                                                        
 .77ص،)ن.س.د(مطبعة جامعة القاهرة،:،القاهرةجرائم الرأي واإلعالمعبد الرحيم صدقي، - 1
 .120خالد مصطفى فهمي،مرجع سبق ذكره،ص - 2
  . 120ص ،خالد مصطفى فهمي،مرجع سبق ذكره  -3
 .17،ص2007الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان،:؛القاهرة1،طالسب والقذف وحرية الرأي والتعبريمحدي األسيوطي،  - 4
 .17املرجع نفسه ص - 5
 .78عبد الرحيم صدقي،مرجع سبق ذكره،ص  - 6
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للمواطنني حق االجتماع اخلاص يف هدوء وغري "على أن )46(،كما تنص املادة 1"مكفولة وفقا ملصاحل الشعب
حاملني سالحا،ودون حاجة إىل إخطار سابق،وال جيوز لرجال األمن حضور اجتماعاهتم اخلاصة 

  . 2"ماعات العامة،واملواكب والتجمعات مباحة يف حدود القانونواالجت
منه على أن احلريات العامة مكفولة ) 10(،فقد نصت املادة05/03/1958والصادر يف  1958أما دستور  

يف حدود القانون،وهذا لفظ عام فلم تصنف احلريات أو حىت تضع مفهوما للحريات العامة،مث جاء دستور 
،وهو دستور مؤقت،وورد يف مقدمته النص على أن هذا الدستور سيصبح 23/03/1964خ الصادر بتاري 1964

أساسا للنظام االجتماعي والسياسي داخل الدولة،حىت يتم وضع دستور جديد مبعرفة جملس األمة الذي مهمته 
سابقة  من هذا الدستور على ذات املبدأ الوارد يف دساتري) 32(وضع دستور مصر الدائم،لقد نصت املادة 

حرية (أي  3رافعا قيد صاحل الشعب مستعيضا عنه بقيد القانون 1956من دستور ) 45(وباألخص يف املادة 
) 46(و ) 44(وهو نص املادة اجلديدة،كما تكررت املواد )الصحافة والطباعة والنشر مكفولة يف حدود القانون

  .1964يف دستور ) 35،37(أيضا يف نصوص املواد  1956من دستور 
  
  :  الدائم 1971دستور / ج

اختذ الدستور املصري احلايل منهجا يتسم باحلفاظ على حرية اإلنسان وكرامته،حيث نادت ديباجته   
باحلرية لإلنسان املصري عن إدراك حلقيقة أن إنسانية  اإلنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه التطور 

س طبيعي لكرامة الوطن ،ذلك أن الفرد هو حجر األساس اهلائل الذي حققته البشرية،وأن كرامة الفرد انعكا
ولقد نص الدستور على العديد   يف بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته،

من احلقوق واحلريات،ومل ينص عليها جمملة بل وضع كل حق على حده،وقد جاءت نصوص هذا الدستور 
والتعبري،وعن حق كل مواطن يف احلصول على املعلومات،وأفردت حلرية  للتعبري عن كفالة حرية الرأي

  .الصحافة خصوصية،وجعلت منها سلطة مضافة إىل سلطات الدولة الثالث
  :ومن القواعد الدستورية اليت نصت على حرية الرأي والتعبري واحلريات املتشعبة منها نذكر  

  :ى العديد من احلريات منهاونص الدستور عل: 1971الدستور عند أول صدوره  –أ 
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبري عن رأيه ونشره "على أن) 47(تنص املادة : حرية الرأي والتعبري -

بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غري ذلك من وسائل التعبري يف حدود القانون، والنقد الذايت والنقد البناء 
  .4"ضمانا لسالمة البناء الوطين 

                                                            
 .121خالد مصطفى فهمي،مرجع سبق ذكره،ص - 1
 .30،ص)ند،س،(دار النهضة العربية :القاهرة -دراسة مقارنة - تعبريالنظام القانوين حلرية الحسن حممد هند، - 2
 78عبد الرحيم صدقي ،مرجع سبق ذكره،ص  - 3
  .17محدي األسيوطي،مرجع سبق كره،ص  - 4
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حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم :"أقرت ما يلي )48(املادة :حرية الصحافة والطباعة والنشر -
مكفولة،والرقابة حمظورة،وإنذارها ووقفها أو إلغاؤها بالطريق اإلداري حمظور،وجيوز استثناء يف حالة 

عالم رقابة حمددة يف األمور اليت الطوارئ،أو فرض احلرب أن يعرض على الصحف واملطبوعات ووسائل اإل
  . 1"تتصل بالسالمة العامة،أو أغراض األمن القومي،وذلك كله وفقا للقانون

واملالحظ يف هذه املادة أن هناك إحالة دستورية إىل قانون العقوبات واملطبوعات،ويالحظ بعض 
أو بقول أوسع على حرية أن هذه األمور تعد قيودا على حرية الصحافة " الصحافة"املختصني يف دراسة 

  .الرأي،إذ تشكل قيودا على ملكية الصحف وإصدارها وطبعها وتوزيعها
تكفل الدولة للمواطنني حق البحث العلمي واإلبداع : "على مايلي) 49(وتنص املادة : حرية البحث العلمي -

 ".األيب والفين والثقايف،وتوفري وسائل التشجيع الالزمة لتحقيق ذلك

للمواطنني حق االجتماع اخلاص يف هدوء،غري حاملني سالحا : "على أنه ) 54(تنص املادة : اعحق االجتم -
ودون حاجة إىل إخطار سابق،وال جيوز لرجال األمن حضور اجتماعاهتم اخلاصة،واالجتماعات 

  .2"العامة،واملواكب والتجمعات مباحة يف حدود القانون
للمواطنني حق تكوين اجلمعيات على الوجه "من الدستور ) 55(جاء يف نص املادة: حق تكوين اجلمعيات -

  ".املبني يف القانون، وحيضر إنشاء مجعيات يكون نشاطها معاديا لنظام اجملتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري
إنشاء النقابات واالحتادات على أساس دميقراطي حق يكفله "على أن ) 56(تنص املادة :حق تكوين النقابات -

تكون هلا الشخصية االعتبارية،وينظم القانون مسامهة النقابات واالحتادات يف تنفي اخلطط والربامج القانون،و
االجتماعية،ويف رفع مستوى الكفاية بني أعضائها،ومحاية أمواهلا،وهي ملزمة مبساءلة أعضائها عن سلوكهم يف 

  .3"املقررة قانونا ألعضائهاممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخالقية،وبالدفاع عن احلقوق واحلريات 
  : 1980الدستور عند تعديله عام  –ب 

سلطة "جند أنه قد خصص فصال كامال حتت عنوان  1980يف التعديل الوارد على الدستور عام   
مواد تتحدث عن سلطة الصحافة،واستقالليتها،وحضر الرقابة عليها أو ) 05(يتضمن مخسة " الصحافة

إىل غاية املادة ) 206(الصحفيني يف احلصول على املعلومات،وهي املواد من  مصادرهتا،وحرية إصدارها،وحق
)210(4 .  
الصحافة سلطة شعبية مستقلة متارس رسالتها على الوجه املبني يف الدستور " تنص على أن ) 206(املادة  -

  "والقانون
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خدمة اجملتمع مبختلف وسائل تنص على أن الصحافة متارس رسالتها  حبرية ويف استقالل، يف ) 207(املادة  -
التعبري،تعبريا عن اجتاهات الرأي العام وإسهاما يف تكوينه وتوجيهه، يف إطار املقومات األساسية 
للمجتمع،واحلفاظ على احلقوق واحلريات والواجبات العامة،واحترام حرمة احلياة اخلاصة للمواطنني،وذلك 

  .كله طبقا للدستور والقانون
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف حمظورة،وإنذارها أو وقفها أو "ص على تن) 208(املادة  -

  .إلغاؤها بالطريق اإلداري حمظور،وذلك كله وفقا للدستور والقانون
حرية إصدار الصحف وملكيتها لألشخاص االعتبارية العامة واخلاصة ولألحزاب "تنص على ) 209(املادة  -

الصحف يف ملكيتها ومتويلها واألموال اململوكة هلا لرقابة الشعب على الوجه  السياسية طبقا للقانون،وختضع
  ".املبني للدستور والقانون

للصحفيني حق احلصول على األنباء واملعلومات طبقا لألوضاع اليت حيددها القانون،وال ) "210(املادة  -
  ".سلطان عليهم يف عملهم لغري القانون

  :وحرية الرأي والتعبري 207ام التعديالت الدستورية لع -جـ 
التعديالت الدستورية األخرية مل تقترب من نصوص املواد اخلاصة حبرية الرأي والتعبري،وباألخص نص   
،وتتراوح الضمانات الدستورية بني االتساع والضيق،وفقا للمناخ السياسي واالجتماعي )48(املادة 

القانون أكثر قيدا،فتضحي ال قيمة هلا يف ظل مناخ السائد،وقد تكون الضمانات أكثر اتساعا حني يكون 
  .1تسوده رقابة صارمة على احلريات وخباصة حرية الرأي والتعبري

  :الدستور املصري وحرية الصحافة : ثانيا
حرية الصحافة هي واقع األمر أقوى صور حرية الرأي والتعبري،وهي من أبرز حقوق اإلنسان وأكثرها   

الوقت،ولذلك مل يكن غريبا أن يهتم هبا املشرعون،وتركز عليها الدساتري حساسية وجاذبية يف نفس 
والتشريعات القانونية املختلفة يف كل زمان ومكان،بصرف النظر عن نوعية النظام احلاكم ومدى دميقراطيته أو 
ل دكتاتوريته،مدى تساحمه أو تشدده،هكذا سارت األوضاع  منذ وثائق احلريات اليت جاء هبا االستقال

األمريكي والثورة الفرنسية قبل أكثر قرنني من الزمان، واليت تضمنت أول نصوص تشريعية مكتوبة وحمددة 
عن حرية الرأي التعبري،ومن مث حرية الصحافة، األمر الذي استلهمته معظم الدساتري والتشريعات يف العام فيما 

  .بعد ،ومنها الدستور املصري الذي هو حمل دراستنا هاته
قبل اخلوض يف املرجعية التشريعية للصحافة املصرية، جيب التأكيد على صعوبة هذا األمر  لكن   

  :خصوصا  حماولة  حتديد سنوات فاصلة ملراحل تطور تلك التشريعات،ومرد ذلك إىل 
  .تكامل املنهج اجلنائي والفلسفة العقابية يف كافة التشريعات –
  .تطور حلقات التشريع وتكاملها  -
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املنهج املعاكس حلركة التاريخ والتحول الدميقراطي،حيث تدرجت معظم التشريعات من اليسر إىل سيادة  –
  .العسر ، ومن املرونة إىل التغليظ

حرص املشروع املصري على اإلبقاء على التراكم التشريعي،دومنا مراعاة لطبيعة املتغريات السياسية  -
  .1ا مصر على امتداد فترات طويلة من الزمن واالقتصادية و االجتماعية والثقافية اليت شهدهت

رغم إقرارنا هبذه الصعوبات إال أنه ميكن تتبع مسار التشريعات الصحفية يف مصر،حيث جاء نص   
الصحافة حرة يف حدود القانون،والرقابة على :( كما يلي 1923صريح وحمدد حلرية الصحافة يف دستور 

إلغاؤها بالطريق اإلداري حمظور كذلك،إال إذا كان ضروريا الصحف حمظورة وإنذار الصحف أو وقفها أو 
ويعد النص هو املصدر الرئيسي الذي نقلت عنه الدساتري املصرية الستة؛وصوال إىل ) 2لوقاية النظام االجتماعي

من العهد الدويل للحقوق املدنية ) 19(،اليت تقترب كثريا من نص املادة) 48(الدستور احلايل يف مادته 
سية،ونفس األمر ينطبق على أحكام الفصل الثاين من الباب السابع من نفس الدستور حتت عنوان والسيا

الصحافة سلطة شعبية مستقلة متارس رسالتها على الوجه :"على أن )206(،فنص يف املادة"سلطة الصحافة"
ية واستقالل يف خدمة متارس الصحافة رسالتها حبر:"نص على أن)207(ويف املادة" املبني يف الدستور والقانون

اجملتمع مبختلف وسائل التعبري،تعبريا عن اجتاهات الرأي العام،وإسهاما يف تكوينه وتوجيهه يف إطار املقومات 
األساسية للمجتمع،واحلفاظ على احلريات واحلقوق والواجبات العامة،واحترام حرية احلياة اخلاصة 

لتنص على ما سبق وروده يف نص ) 208(ءت املادة وجا" للمواطنني،وذلك كله طبقا للدستور والقانون
من نظر الرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق اإلداري،كما جاءت )48(املادة
  3.كلها لتعطي إضافات دستورية يف جمال حرية الرأي والتعبري والنشر والصحافة) 209،210،211(املواد

ري مل يبتعد كثريا عما أقرته املواثيق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان،بل ميكننا وعليه فإننا جند أن الدستور املص
القول بأن املشرع الدستوري قد تأثر بتلك املواثيق،ورغم ذلك فإن تنظيم الصحافة املصرية مازال يفتقر 
 للوضوح اجللي،الذي تتحدد معه معامل هذه احلرية،سواء يف مواجهة السلطة أو مواجهة الصحافة
وأشخاصها،ولن يتم ذلك التحديد إال من خالل إبراز محلة القوانني املنظمة لشؤون الصحافة واملطبوعات،اليت 

تنظيم الصحافة والقانون  نشأت1960 لسنة 96وحىت صدور القانون  1798مصرصدرت منذ دخول املطبعة يف 
  .نشأت الشركات املسامهة 1998لسنة  05رقم 

دور الصحف الرئيسية يف مصر   -يف الواقع تأميم  - ومبقتضاه مت تنظيم : 1960قانون تنظيم الصحافة  -1
،وجاء هذا القانون بعد ...األهرام،أخبار اليوم،دار التحرير،دار اهلالل،دار املعارف،روز اليوسف: وأمهها

  .،بإلغاء األحزاب السياسية وتصفية صحفها 1952سنوات قليلة من خطوة ثورة يوليو 
                                                            

  . 95،94؛ص 1999دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،:؛القاهرة2،طدراسة يف السياسة التشريعية وعالقتها بالتطور الدميقراطي: حرية الصحافةحممد سعد إبراهيم، - 1
حرية الرأي والعقيدة قيود :بعنوان امللتقى الفكري الثالث،"الضمانات...العقبات...املمارسات...وثاتحرية الصحافة يف مصر،املور"صالح الدين حافظ، - 2

 . 228،ص)ن.س.د (وإشكاالت،املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان،القاهرة
 .77، 76،ص2000لكلمة،دار ا:؛القاهرة1،طأزمة النشر والتعبري يف مصر،القيود الثقافية والقانونية واإلداريةعبد اخلالق فاروق، - 3
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والذي مبقتضاه مت إعادة تنظيم شؤون املهنة،وأعيد تشكيل نقابة  :1970الصحفيني الصادر عام  قانون نقابة –2
  .الصحفيني،وكان اهلدف منه حتقيق امتيازات مهنية للصحفيني

حاول املشرع من خالله حل التناقض احلاكم للصحافة والتحكم يف  :1980قانون سلطة الصحافة  –3
دائر بني رئيس الدولة وبني الصحفيني والذي انتهى عمليا بانتهاء عهدة حريتها،هذا التناقض والصراع ال

  .1السادات
قصر هذا القانون حق إصدار الصحف لألحزاب السياسية   : 1996سنة  96قانون سلطة الصحافة رقم  –4

كون أي منع األفراد من متلك الصحف،حيث نص على أن ي) 45(واألشخاص االعتبارية العامة واخلاصة،املادة 
هؤالء األشخاص يف شكل تعاونيات أو شركات مسامهة،وختضع لوصاية وإشراف اجمللس األعلى للصحافة 

  .الذي حدده هذا القانون
قانونا  184وعلى العموم فقد توارثت الصحافة املصرية رصيدا ضخما من القوانني،بلغ ما يقرب من   

  :هذه القوانني على النحو التايل وتعديال،صدر معظمها يف ظروف استثنائية،وميكننا أن جنمل
  .عاما 36وتشمل ستة قوانني وتعديالهتا على مدى :قوانني الصحافة وتعديالهتا   -
  .قانونا وتعديال 17وتشمل :قوانني املطبوعات وتعديالهتا  -
  .عاما  113قانونا وتعديال خالل  24ويشمل : قانون العقوبات وتعديالته  -
  .عاما  93قانونا وتعديال خالل  16وتشمل : ائيةقوانني اإلجراءات اجلن  -
  .عاما  57قانونا تعديالته خالل  13وتشمل : قوانني نقابة الصحفيني والعمل  –
  .عاما  96قانونا وتعديال خالل  18وتشمل :القوانني املتعلقة باحلصول على املعلومات  -
  .عاما 46ل قانونا خال 18وتشمل : القوانني املتعلقة بإصدار وامللكية  -
  .قانونا وتعديال 35وتشمل : القوانني االستثنائية  -
  .2قوانني وتعديالهتا  06وتشمل :قوانني محاية حق املؤلف  -

قانونا وتعديال،مبعدل  184عاما من تاريخ الصحافة املصرية،صدر  170وخنلص مما سبق إىل أنه خالل   
ليت مل يتدخل خالهلا املشرع لسن القوانني جند أن هذا شهرا،وإذا استبعدنا السنوات ا 11قانونا واحدا كل 

أشهر،األمر الذي يعكس اضطراب  04عاما،مبعدل قانونا واحدا كل  62التراكم التشريعي قد تواىل على مدار 
املنهج التشريعي،مما يؤدي إىل إهدار حرية الصحافة،واحليلولة بينها وبني أن تلعب دورها املنشود يف بناء الرأي 

م السليم القادر على املشاركة البناءة يف أمور احلكم،هذا الواقع التشريعي ال ينفي بأي حال واقعا عمليا العا
ملموسا،فيه جانبا من حرية الصحافة،تتمثل يف وجود صحف حزبية تستطيع أن تنشر ما تراه عن اجتاهاهتا 

  .لصحف القوميةوآرائها،كما جند بعض اآلراء اليت تعرب عن نفسها حبرية فيما يعرف با
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  : عناصر حرية الصحافة
ليس بكاف أن تقرر الدساتري والقوانني حرية الصحافة،بل يتعني توافر بعض العناصر اليت تكفل هذه   
  :احلرية

حرية الصحافة تقتضي عدم خضوعها ألية رقابة سابقة على النشر،فالرقابة على النشر تعدم للصحافة  –
  .ارات احملافظة على أمن الدولة وخصوصا يف وقت احلربحريتها،لكن هناك استثناءات؛كاعتب

حسب رأي القانوين - املعىن التقليدي حلرية الصحافة كان مقصورا فقط على عدم اخلضوع للرقابة السابقة –
ولكن هذه احلرية ال حتول دون أن تكون مسؤولة عما تنشره إذا تضمن جرمية،إال أن  -االجنليزي بالكستون

ي يسمح فيه للمشرع بالتدخل للحد من هذه احلرية هو الذي حيدد اإلطار الصحيح حلرية حتديد اجملال الذ
  .الصحافة

تقتضي حرية الصحافة أن تكون حرة يف استقاء األنباء ونشرها ،فال قيمة حلرية الصحافة إذا مل تتمكن من  –
صر هذه احلرية،ففرض مصادر املعلومات واألخبار،فحرية الرجوع إىل مصادر األخبار عنصر هام من عنا

السرية على تصرفات السلطة العامة يشل حرية الصحافة ويقيدها،والتشريعات اليت تفرض تلك السرية 
  .تتعارض مع هذه احلرية،وإن كان هناك من االعتبارات ما يقضي يف بعض األحيان بذلك 

  .  1امكذلك من عناصر حرية الصحافة،حرية إصدار الصحف بغري توقف على إرضاء النظ –
ميكن احلديث عن صحافة حرة مستقلة،قادرة على املشاركة يف ) 04(من خالل هذه العناصر األربع  

إقامة نظام حكم دميقراطي،نظرا ملا حلرية الصحافة من عالقة وثيقة بالدميقراطية ،وعالقة أشد وثوقا باحلريات 
،تلك ...وتكوين األحزاب السياسية،واألخرى يف اجملتمع،كحرية البحث العلمي والتعليم،وحرية االجتماع 

  .2احلريات اليت تصبح غري ذات مضمون إذا انعدمت حرية الكلمة
تعترب حرية الصحافة وسيلة ناجحة لتنمية الرأي العام،كما أن التعبري احلر يعني على : وخالصة القول  

كار اجلديدة يكون أفضل يف جمتمع االختيار الذكي،بل إنه يتيح الفرصة للقيام هبذا االختيار،وذلك ألن منو األف
يسمح مبناقشة األفكار مناقشة حرة،كما أن هذه احلرية تعمل على التنفيس عن اآلراء بطريقة سلمية دون أن 
تتعداها إىل تعبريات أكثر خطورة،ومن ناحية أخرى فإن وجود الدميقراطية السلمية يؤدي إىل ازدهار حرية 

ة دورها يف اجملتمع،وهو األمر احلاصل فعال يف البلدان املتقدمة على الصحافة،ويشكل ضمانة أساسية لتأدي
  . العكس منه يف البلدان املتخلفة ومنها مصر،إذ كثريا ما اهتزت حكومات وسقطت أخرى بفعل الصحافة

  :النظام التشريعي حلقوق االجتماع وتكوين اجلمعيات والنقابات يف مصر: ثالثا
نشاء اجلمعيات والنقابات العمالية حبرية التعبري وإبداء الرأي،وهي من ترتبط حرية التجمع السلمي وإ  

احلريات األساسية،فاألفكار واآلراء ال بد هلا أن جتد تعبريا عنها يف الواقع،لتستطيع أن تفعل فيه وتطوره،وهذا 

                                                            
 .  25،27،ص1974دار املعارف،:؛القاهرة2،طحرية الصحافة وفق تشريعات مجهورية مصر العربيةمجال الدين العطيفي، - 1
 .18،ص 2004دار النهضة العربية،:؛القاهرة3،ط1996لسنة  96حرية الصحافة؛دراسة مقارنة يف ظل قانون رقم جابر جاد ناصر، - 2



286 
 

 لن يتحقق إال من خالل أنشطة يقوم هبا املواطنون وهلا غايات حمددة ومنظمة،هبدف حتقيق تلك
الغايات،فاجلمعيات السياسية والنقابات العمالية وعلى الرغم من االختالف يف طبيعة أنشطتها وتنوع أهدافها 
نشأت يف هذا السياق،الذي أدى إليه التطور التارخيي للمجتمعات البشرية،حتت تأثري معطيات اجتماعية 

  .واقتصادية وسياسية وثقافية متنوعة
القدم معارضة حلرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات لقد أبدت السلطة احلاكمة منذ 

والنقابات،وعندما اعترفت هبا يف دساتريها بدا لديها ميل ملمارسة رقابة عليها وتقييدها،فحرية التجمع يف إطار 
هيئات هلا كياناهتا وإمكانيتها،مما جيعلها تقلق السلطة،فالتجمعات وبغض النظر عن أهدافها متيل إىل أن تشكل 

جساما وسيطة بني املواطن وسلطة الدولة،وإنشاء اجلمعيات وتكوين النقابات تتطلب دميقراطية فعلية،وعدم أ
  .تشدد يف مركزية السلطة

لذا فإن دراسة القوانني والتشريعات اخلاصة باحلق يف التجمع السلمي،واحلق يف إنشاء اجلمعيات 
  :ام هذه القوانني لتلك احلقوق  من  خالل ما يليوالنقابات العمالية يف مصر،هتدف إىل معرفة مدى احتر

نصت معظم الدساتري املصرية على العديد من احلقوق واحلريات،باألخص حق تكوين اجلمعيات  -
للمواطنني حق تكوين اجلمعيات على الوجه ):"55(والنقابات،حيث تضمن الدستور املصري احلايل يف املادة

  . يات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرياملبني يف القانون،وحيضر إنشاء مجع
جلهة تأسيس ) قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية(  2002لسنة  84من القانون رقم ) 06(جاء يف املادة -

دون  وماي) 60(تلتزم اجلهة اإلدارية بقيد باملستندات املشار إليها يف القانون،فإذا مضت الستون:"اجلمعية ما يلي
إمتامه،أعترب القيد واقعا حبكم القانون،وتثبت الشخصية االعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو مبضي 

  . 1يوما) 60(الستني
إنشاء النقابات واالحتادات على أساس دميقراطي :"من الدستور الدائم احلايل ملصر على) 56(نصت املادة  -

،وينظم القانون مسامهة النقابات واالحتادات يف تنفيذ "العتباريةحق يكفله القانون،وتكون هلا الشخصية ا
  .2اخلطط والربامج االجتماعية

حدد القانون بشكل حاسم أنواع النقابات وأشكاهلا وأنواع األنشطة العمالية اليت يكون ألصحاهبا احلق يف  -
حلركة النقابية،ويتكون من اللجان إنشاء بناء نقايب،وجعل البناء النقايب شكال واحدا يقوم على أساس وحدة ا

النقابية والنقابة العامة،واالحتاد العام لنقابات العمال،وقد تكفل القانون بوضع جدول للتصنيف النقايب،بأنواع 
النقابات العامة والصناعية،أو اجملموعات املهنية اليت تندرج يف داخل كل نقابة،وهذه التشكيالت أخضعها 

العام لنقابات العمال،كما حدد القانون شروط العضوية من خالل التعديالت اليت  القانون لقيادة االحتاد

                                                            
 .2،ص2008املركز الوطين حلقوق اإلنسان،:،األردناملبادئ اإلرشادية للحق بالتجمع والتنظيم يف العامل العريباملركز الوطين حلقوق اإلنسان، -1
 .124خالد مصطفى فهمي،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
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،وما تضمنه من التدخل يف تركيب النقابات 1995لسنة ) 12(،1981لسنة ) 01(أدخلت مبوجب القوانني رقم 
  . 1العمالية

حق االجتماع  للمواطنني:"على أنه) 1981(من نفس الدستور املذكور سابقا ) 45(كما نصت املادة   -
اخلاص يف هدوء غري حاملني سالحا ودون حاجة إىل إخطار سابق،وال جيوز لرجال األمن حضور اجتماعاهتم 

  .اخلاصة، واالجتماعات العامة واملواكب والتجمعات مباحة يف حدود القانون
قانون :وهيمتصلة حبريات التعبري املختلفة، 2007-2004كما جرى تعديل ثالثة قوانني خالل الفترة  -

األحزاب السياسية،يف شأن شروط تشكيل احلزب السياسي،وصالحيات جلنة األحزاب وتشكيلها،وقانون 
العقوبات فيما يتعلق بإلغاء عقوبة احلبس يف بعض قضايا النشر يف الصحف،وقانون مباشرة احلقوق 

ن اإلشراف القضائي وتنفيذا لإلشراف على االنتخابات،بديال ع"مستقلة"السياسية،فيما يتعلق باستحداث جلنة
  .2املعدلة من الدستور احلايل) 77(لنص املادة 

لكن ما يالحظ من خالل حماولتنا رصد وتتبع املواد الدستورية والقانونية، صعوبة تنظيم منطقة وإطار   
من أن كل منهما،حيث جند أن القواعد الدستورية تعىن بذكر املبادئ تاركة التفصيالت للقوانني،فعلى الرغم 

مهمة القانون هي جمرد تنظيم ووضع الضوابط لتنفيذ ممارسة هذه احلقوق،جند أن املشرع يتجاوز ذلك إىل 
  .3التقييد على تلك احلقوق ويؤثر يف بقائها،باملغاالة يف فرض التحديدات

ل جيب أن وعليه ال يكفي أن يقرر الدستور املبدأ مث حييل تطبيقه إىل قوانني تصدر وهتدر املبدأ نفسه،ب  
ينص الدستور ذاته على تنظيم كامل للحقوق واحلريات،يكفل حلدودها املشروعة أال تتحول إىل قيود غري 

  .مشروعة،ويكفل ضمانات ممارستها حىت ال تظل شعارا دون تطبيق
  :حرية الرأي والتعبري يف التشريعات اإلعالمية:رابعا

لى التدخل املستمر والتحرك الدائب ملالحقة ،ع"وسائل اإلعالم"حرص املشرع املصري منذ ازدهار   
مثل السينما "اإلعالم املرئي"موضوع تنظيم حرية الرأي والتعبري عنه،من خالل هذه القنوات الشرعية،ففي جمال

،ويكفي هنا أن نذكر "اخلدمات اإلعالمية"واملسرح والتلفزيون،نالحظ اهتمام املشرع املصري بتنظيم هذه
  :يت بياهنا لتوضيح هذا االهتمامالقوانني والقرارات اآل

   . بإنشاء مؤسسة دعم السينما 1957لسنة  495:قرار رئيس اجلمهورية رقم -

 .يف لشأن إعادة تنظيم مؤسسة دعم السينما 1960لسنة  855:قرار رئس اجلمهورية رقم -

 .إلذاعة والتلفزيونبتنظيم املؤسسة املصرية العامة للسينما وا 1963لسنة 48:قرار رئيس اجلمهورية رقم -

 .يف شأن املؤسسة املصرية العامة للسينما 1966لسنة  453:قرار رئيس اجلمهورية رقم -

                                                            
 .173- 170،مرجع سبق ذكره،ص املركز الوطين حلقوق اإلنسان - 1
حمامون مستشارون قانونيون -اجملموعة املتحدة:؛القاهرة4،جعلى مقربة من احلافة 2007- 2004حرية يف التعبري يف مصر جناد الربعي، - 2

 .1654،1655،ص2008اقتصاديون،
 . 10،ص2000رة لدراسات حقوق اإلنسان،مركز القاه:،القاهرةموسوعة تشريعات الصحافة العربية وحرية التعبريعبد اهللا خليل، - 3
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 .يف شأن عرض األفالم املصرية 1956لسنة  373:قرار رئيس اجلمهورية رقم -

ني يف يف شأن نقابات املهن التمثيلية والسينمائيني واملوسيقي 1958لسنة218:قرار رئيس اجلمهورية رقم -
 .اإلقليم املصري

  .           1وذلك بشأن إحتاد اإلذاعة والتلفزيون 1979لسنة  13والقانون رقم  -
ويتضح من خالل مراجعة هذه التشريعات أن رسالة اإلعالم املرئي واملسموع يف الدولة املصرية،حمددة 

حتمية توظيف اإلعالم املرئي واملسموع بقيود تتعلق باحترام السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته اإلعالمية أي؛
من ) 02(،وهذا ما أكده املشرع يف املادة"خدمة"خلدمة اجملتمع وبلوغ أهدافه،ألنه يرى هذا النوع من اإلعالم

ويف ...يهدف االحتاد إىل حتقيق رسالة اإلعالم اإلذاعي واملسموع واملرئي:"إذ يقرر 1979لسنة  13القانون رقم 
  :اد على حتقيق األغراض اآلتيةسبيل ذلك يعمل اإلحت

 .2..."أداء خدمة اإلذاعة واملرئية بالكفاءة املطلوبة -1

  .صدور ميثاق الشرق وتقرير أخالقيات العمل إلحتاد اإلذاعة والتلفزيون*
السالف الذكر لتنظيم  1979لسنة 13وضع املشرع املصري القانون رقم " اإلعالم املسموع"ويف جمال

،أما يف جمال  اإلعالم املكتوب  فقد صدرت الكثري من النصوص القانونية املختلفة،واليت مت اإلذاعة و التلفزيون 
ذكرها يف عنصر سابق، ومن جهة أخرى محى املشرع الرأي وصاحبه ضمن الرقابة على املصنفات 

وكان القصد ،"إدارة مباحث املصنفات الفنية"الفنية،حلماية حقوق املؤلف،وأنشأت يف السنوات القليلة املاضية
منها تتبع سرقات الرأي،يف شىت جماالت اإلبداع الفين،وهلذا نرى أنه من املفيد تسليط الفرد على هذا 

ولقد نظم هذا القانون  430:تشريعا ينظم الرقابة على املصنفات الفنية حتت رقم 1955األمر،حيث صدر عام 
وجدير بالذكر أن هذا القانون أتى تكملة لقانون ،...الرقابة على األشرطة السينمائية،واألغاين واملسرحيات،

وهبذا حتققت يف مصر الرقبة على املصنفات الفنية يف  1954لسنة354محاية حق املؤلف الذي صدر حتت رقم 
  : زاويتني

مبعىن محاية صاحب الرأي أو التعبري من )مراقبة حق املؤلف(محاية صاحب الرأي أو التعبري جتاه الغري - أ
وتعديل هذا القانون حىت استقر  1971يناير  03تأثر املشرع املصري بالقانون الذي صدر يف فرنسا الغري،ولقد 

كما وضح تأثره "القانون اخلاص حبماية حق املؤلف"واملتضمن 1866يوليه  14على صورته النهائية يف قانون 
 . 1886مارس 22بالقانون البلجيكي اخلاص حبماية حقوق املؤلف لسنة 

عين بتحقيق تأمني مصلحة الدولة إىل جوار محاية النشاط  1954سنة  354 ذكر أن القانون رقموجدير بال
الربح أو العائد (اإلنساين الفكري من منطلق أن حق املؤلف ليس فقط جمرد حق مادي حىت وإن مشل ذلك

  ).املادي

                                                            
 .83مرجع سبق ذكره،ص ،عبد الرحيم صدقي - 1
  .87،86مرجع سبق ذكره ،ص ،عبد الرحيم صدقي - 2
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مراقبة سالمة املصنفات (احلديثةيف شىت الوسائل اإلعالمية "السليم"حماولة االعتداء على الرأي أو التعبري - ب
،فإذا كان املشرع املصري قد محى فكر اإلنسان العقالين السديد ووسائل التعبري عنه املشروعة فإنه )الفنية

كان لزاما عليه أن يراقب سالمة املصنفات الفنية،فصدر بذلك قانونا ينظم الرقابة على األشرطة السينمائية 
القانون قصد به املشرع محاية اآلداب العامة واحملافظة على األمن  ،هذا...واألغاين واملسرحيات و

والنظام،ومصاحل الدولة العليا من العبث حتت ستار حرية الرأي والتعبري،من خالل الرقابة على املصنفات 
  . ومنح التراخيص

  
 .مدى اتفاق الدستور والتشريع املصري مع االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان:خامسا

ا تقدم يتضح أن الدستور املصري قد ساير يف ذلك االتفاقيات الدولية املنظمة حلقوق مم
،وكفل حرية التعبري مبدلوله العام،ويف جماالته املختلفة؛السياسية واالقتصادية واالجتماعية،وجبميع ∗اإلنسان

ه ونشره بأي وسيلة وسائل التعبري،وقد ضمن الدستور لكل مواطن حرية التعبري عن الرأي،ومتكينه من عرض
سالفة الذكر،إذ تقررت تلك املادة بوصفها احلرية األصل اليت ال تنفصل عن ) 48(على حنو ما جاء يف املادة

الدميقراطية،واليت ال يتم احلوار املفتوح إال يف نطاقها،وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من خالل ضمان حرية 
ء واألفكار وتلقيها عن الغري ونقلها إليه غري مقيد باحلدود اإلقليمية الرأي والتعبري هو أن يكون التماس اآلرا

  .على اختالفها،وال تنحصر يف مصادر بذاهتا قاصدا من وراء ذلك تتعدد موارده وأدواهتا
كما أن الدستور بعد أن أرسى القاعدة العامة اليت تقوم عليها حرية الرأي والتعبري،حرص على إمتامها 

حرية :يات املتولدة عنها كإحدى صورها األكثر أمهية،واألكثر أثرا يف اجملتمع وهيبالعديد من احلر
الصحافة،وحرية اإلعالم،وحرية االجتماع وتكوين اجلمعيات السياسية والنقابية،وذلك باعتبارها من أفضل 

يسهم يف تطوير  املنابع اليت تكفل تدفق األنباء واآلراء واألفكار،ونقلها إىل قطاع عريض من املواطنني،مما
وكما هو معروف فإن هناك فارقا دقيقا بني حرية التعبري كمفهوم قانوين،وبني (اجملتمع وتدعيم احلريات فيه،

عملية التفكري يف حد ذاهتا ،ذلك أن جهاز التفكري يف اإلنسان ال يكف عن العمل يف أي وقت،كعملية 
نسان على قيد احلياة،فجهاز التفكري يعمل بشكل فسيولوجية ال ميلك أحد وقف نشاط هذا اجلهاز،ما دام اإل

آيل من خالل املخ والعقل،وهلذا أيضا ليس للقانون أن يطول بالتنظيم ما يدور داخل العقل من أفكار مادام مل 

                                                            
  :من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن)19(يتفق الدستور املصري مع املبادئ اليت نصت عليها املادة - ∗
  .ق آراء دون مضايقةلكل إنسان حق اعتنا -أ
 شكل مكتوب أو مطبوع أو يف لكل إنسان حق يف التعبري،ويشمل هذا احلق حربية يف التماس دروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين،دومنا اعتبار سواء يف -ب

  .قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها
واجبات ومسؤوليات خاصة،وعلى ذلك جيوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ان تكون حمددة ) 19(من املادة) 02(تتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة -ج

  : بنص القانون أو تكون ضرورية
 .حلقوق اآلخرين أو مسعتهم -
  .حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة -
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يفصح عنها صاحبها،حىت تتخذ املظهر االجتماعي الذي جيعل يد القانون تطوهلا،باعتباره تنظيما اجتماعيا ال 
  .1)الك األفراد إال ما اختذ منها مظهرا اجتماعياينصب على مس

وملا كانت احلريات واحلقوق العامة اليت كفلها الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة،وإمنا جيوز 
تنظيمها تشريعيا مبا ال ينال من  حمتواها إال بقدر حمدود،ويف احلدود اليت ينص عليها،ومن مث فإن هذه القيود 

على تلك احلرية متثل استثناء من األصل الدستوري املقر بكفلة وضمان حرية الرأي اليت يفرضها املشرع 
  .والتعبري،وبالتايل جيب أن تكون يف أضيق احلدود وللضرورة القصوى

ولقد أكدت املواثيق الدولية والتشريع الوطين مدى أمهية وجود ضرورة إلدماج االتفاقيات الدولية 
طنية،حىت يكون ألحكام القانون الدويل فعالية يف ضمان حقوق حلقوق اإلنسان يف القوانني الو

رئيس :"على أن 151/1اإلنسان،وتكون هلا أفضلية التطبيق يف الدول،ولقد نص الدستور املصري يف املادة 
اجلمهورية يربم املعاهدات ويبلغها جملس الشعب مشفوعة مبا يناسب من البيان،تكون هلا قوة القانون بعد 

2...)لتصديق عليها ونشرها وفقا لألوضاع املقررة،إبرامها وا
.  

واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ال تغل يد الدولة يف كفالة الرقابة الذاتية على تنفيذ االلتزامات   
الدولية يف جمال حقوق اإلنسان،من خالل السلطة القضائية اليت تراقب مدى انطباق القوانني مع 

أو تطبيق ) حماكم القضاء اإلداري(،أو تصرفات السلطة العامة)ة العليااحملكمة الدستوري(الدستور،
  ).احملاكم اجلنائية(القوانني
قد تنصرف السلطات العامة يف الدولة دون تنفيذ القانون أو احترام املواثيق الدولية،وهنا يلزم التوجه   

نفاذ سائر الوسائل الوطنية،وينشئ إىل وسائل الرقابة الدولية،سواء أكانت سياسية أم قضائية،وهذا بعد است
حقا للدول واألفراد يف اللجوء إىل تلك الوسائل الدولية املقررة يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان،باعتبارها 

من االتفاقية الدولية حلقوق )5/2(جزء من النظام القانوين حلماية حقوق اإلنسان وهذا ما تنص عليه املادة
ال جيوز تقييد أي من حقوق اإلنسان استنادا إىل القوانني :"اليت تنص على أنه 1966اسية اإلنسان املدنية والسي
  .3..."أو اللوائح أو العرف

قاعدة قانونية تعطي للمواثيق _ ) 5/02(نص املادة_ ووضع الدستور املصري من خالل النص السابق   
) L'intégration automatique(ج الذايتالدولية قوة القانون،ومن مث فإن املشرع أكد على قاعدة االندما

للمواثيق بعد التصديق عليها،يف القوانني الداخلية على اعتبار أن هلا قوة القانون،مما يعين التزام احملاكم 
  .بتنفيذها

                                                            
  . 11كره،صحسن حممد مهند،مرجع سبق ذ - 1
  .128خالد مصطفى فهمي،مرجع سبق ذكره،ص - 2
 .68ص،عبد العزيز سرحان،مرجع سبق ذكره - 3
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                                       .األساس الدستوري حلرية الرأي والتعبري:سادسا
والنصوص القانونية السالفة الذكر،جند أهنا استقرت على أن احلكمة  باستقراء كل املواد الدستورية  

  :الدستورية من االعتراف حبرية الرأي والتعبري هي
  : إظهار احلقيقة اليت ال يستغين عنها اجملتمع الختاذ قرارات سليمة/ أ

ر ونقلها إن ما توخاه الدستور من خالل ضمان حرية التعبري،هو أن يكون التماس اآلراء واألفكا  
وتلقيها عن الغري غري مقيد مبصادر بذواهتا حتد من قنواهتا بل قصد أن تترامى آفاقها وتتعدد مواردها 
وأدواهتا،وأن تنفتح مسالكها،وذلك أن حلرية الرأي والتعبري أهدافا لن حتيد عنها،فمن خالهلا تظهر احلقيقة 

علها وقوفا على الصحيح منها والزائف،والدستور واضحة جلية،وال يتم ذلك إال من خالل اتصال اآلراء وتفا
ال يرمي من وراء الضمانات املقدمة هلذه احلرية اليت تعد مدخال إىل توافق عام،بل كفالة تعدد اآلراء 
وإرسائها على قاعدة من حيدة املعلومات ليكون ضوء احلقيقة منارا لكل عمل وحمددا لكل اجتاه،فهي بذلك 

رشيده باعتبارها ركيزة من ركائز الدميقراطية،وبعبارة موجزة فإن اهلدف من إقرار وسيلة لتقدم اجملتمع وت
الدستور حلرية الرأي والتعبري هو أن تستويف هذه احلرية؛أي تظهر من خالهلا احلقيقة،وال يتصور أن يتم ذلك 

 .)48(إال من خالل تبادل اآلراء وتفاعلها،وهذا ما نص عليه الدستور املصري يف املادة

   :عدم دستورية القيود املتعسفة على حرية الرأي والتعبري/ب
ال جيب أن حيول بني تبادل اآلراء واألفكار والتعبري عنها بكل األشكال والصور املقبولة والسليمة  

قيود غري شرعية قد تضعف هبا، أو حتد من حتقيقها ألهدافها،سواء من ناحية فرض قيود مسبقة أو 
جيوز إخفاؤها أو منعها،إال وفق ما ينص عليه القانون ويسمح به،وهذا ما يؤكد سعي الالحقة،فاحلقائق ال 

،فال تكون معايريها مرجعا لتقييم اآلراء )public mind(الدستور إىل منع وصاية السلطة العامة على العقل العام
 .اليت تتصل بتكوينه،وال عائقا دون تدفقها

   :دميقراطيحرية الرأي والتعبري قاعدة كل تنظيم /ج
ال يقوم أي نظام دميقراطي إال من خالل حرية الرأي والتعبري،اليت تعترب وسيلة لتقدم اجملتمع   

وترشيده،من منطلق أهنا ركيزة من ركائز الدميقراطية،وما احلق يف الرقابة الشعبية التابعة عن يقظة املواطنني 
تقرير موقفهم من سلبياهتا،إال فرعا من حرية الرأي املعينني بالشؤون العامة،احلريصني على متابعة جوانبها و
" احلرية يف الدولة احلديثة:"يف كتابه" هارولد السكي:"والتعبري ونتاجا هلا،وهذا ما ذهب إليه املفكر االجنليزي

إذا كانت مهمة من ميارسون السلطة يف الدولة هو سد إحيتاجات اجلماهري،فإنه يتعني عليهم :(حيث قال
ه االحتياجات إملاما جيدا،ولن يكون باستطاعتهم ذلك، ما مل يتمتع األفراد حبرية التعبري عن اإلملام هبذ

     .1)التجارب اليت مروا هبا يف هذا املقام

                                                            
 .19حسن حممد هند،مرجع سبق ذكره،ص - 1
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وعلى ذلك كانت حرية الرأي والتعبري من احلريات األساسية،اليت حتتمها طبيعة النظام  
السيادة للشعب "ذا النظام يف جوهره على أن مبدأ الدميقراطي،وتعد ركيزة لكل حكم دميقراطي،إذ يقوم ه

منه،وقررت  )03(،وهذا ما أكده الدستور املصري القائم ونص عليه يف املادة"وحده،وهو مصدر السلطات
من خالل النص على أن للشعب بأجزائه  1923مضمونه الدساتري املصرية السابقة عليه بدءا بدستور سنة 

ة فعالة،ميارسها بالرأي احلر والنقد والبناء،ملا جتريه السلطة احلاكمة من أعمال ونقاباته وأفراده رقابة شعبي
 . وتصرفات

 
    :الضرورة االجتماعية حلرية النقد -

منه على أن حرية الرأي مكفولة،وأن لكل إنسان  )47(إن الدستور القائم حرص يف نصه يف املادة    
ا النص قد كفل حرية التعبري،لتشمل التعبري عن اآلراء يف ،وكان الدستور هبذ...حق التعبري عن رأيه ونشره

عين بإبراز احلق يف النقد  -مع ذلك - جماالهتا املختلفة؛السياسية واالقتصادية و االجتماعية،إال أن الدستور
ن وإن كا -الذايت والنقد البناء،باعتبارمها ضمانني لسالمة البناء الوطين،مستهدفا بذلك التأكيد على أن النقد

فهو األصل يف هذه احلرية اليت يندرج حتتها،وما مييزه حسب واضعي الدساتري هو أنه  -نوعا من حرية التعبري
ضرورة الزمة  يقوم هبا العمل الوطين،وخاصة يف جوانبه السياسية،إذ يعترب إسهاما مباشرا يف صون نظام 

ئال دون اإلخالل حبرية املواطن يف الرقابة،وضرورة الزمة للسلوك املنضبط يف الدول الدميقراطية،وحا
،وأن يكون ضمن ذلك التنظيم بالغ التعقيد للعمل احلكومي،كما أكد الدستور يف جانب آخر على "يعلم"أن

ضرورة أن ال يكون النقد منطوي على آراء تنعدم قيمها االجتماعية،كتلك اليت هتدف إىل إثارة الفنت،من  
 ....خالل التحريض و

  :ورية يف نطاق التجرمي والعقاباملبادئ الدست -
يتأسس هذا املبدأ على األصل الدستوري القاضي بأنه ال جرمية وال عقوبة إال بناء على القانون    
،وهذا أمر له من املنطق ما يؤازره،ويف األصول الشرعية ما يسانده،ألن سلطة حتديد )الدستور من66(املادة

يكون معناه التعدي على حقوق األفراد،والعدوان عن اجلرائم والعقاب إذا كانت مطلقة فإن هذا 
    .1حرياهتم،وتوجيه سياسة التجرمي والعقاب تبعا هلوى فئة على حساب األفراد

ويف املقابل جند أن األنظمة الدميقراطية مل تعد تعترف ألي هيئة أو جهة بسلطة مطلقة،واملشرع ليس   
باملبادئ والقواعد العليا  -سلطات الدولة-غريه من السلطات استثناء من هذا األصل،لذا فإنه يلتزم كما تلتزم

،ولئن كانت 2املستقرة يف وجدان اإلنسانية،واليت تعترف هبا وحتترمها الدساتري سواء املكتوب منها أو العريف
حرية الرأي والتعبري حقا دستوريا مقررا جيوز مبقتضاه إبداء الرأي،إال  أن كل حق على أي حال يقابله 

                                                            
 .  33-31،ص1996دار اجلامعة اجلديد للنشر،:،مصرالتقييد القانوين حلرية الصحافةحممد باهي أبو يونس، - 1
  .18،19حسن حممد هند،مرجع سبق ذكره،ص - 2
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،وكل حرية تلتزم بضوابط تكفل اهلدف اليت شرعت له دستوريا، فتكن بذلك حرية الرأي والتعبري واجب
    . 1وسيلة للتقدم أوال،وأداة إلصالح احلكم ثانيا،ووسيلة لرد الطغيان ثالثا،وحتقيق ذاتية اإلنسان رابعا

  

                                                            
 . 07،ص1977دار النهضة العربية،:،مصرالنقد املباحعماد عبد احلميد النجار، - 1
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  :مظاهر وممارسات حرية الرأي والتعبري يف مصر:املبحث الثالث
  

أية صورة من صورها ليست إال حقا للمواطن يف مواجهة سلطة من السلطات،لذلك ال احلرية يف   
قيام للحرية إال يف نظام سياسي واجتماعي حر وجوهر احلرية املقصودة يف هذا القول هو أال تكون سلطة 

رط أن احلكم موكلة إلرادة شخص،وإمنا إرادة جمموع الشعب داخل إطار من التنظيم القانوين والسياسي،وبش
يضمن حق كل مواطن يف املشاركة يف تكوين اإلرادة اليت تضطلع تسيري شؤون اجلماعة وفقا للقواعد 

  .والضوابط املتفق عليها سلفا
يف سياق هذا املفهوم للحرية فإن ممارسة اإلنسان حلقوقه وحرياته يف جمتمع ما،ال تتحقق مبجرد النص   

قق مبصادقة الدولة على املواثيق واالتفاقيات الدولية املعنية بذلك،بل عليها يف دستور الدولة وقوانينها،وال تتح
،وخنص 1من خالل ممارسة تلك احلقوق واحلريات على أرض الواقع،يف جمتمع حر يتمتع بنظام دميقراطي

 - : بالذكر والدراسة هنا حق حرية الرأي والتعبري الذي تظهر وتتجلى ممارساته يف الواقع املصري من خالل
املشاركة  –مظاهر التعبري عن الرأي غري السلمية  –املظاهرات واملسريات واإلضرابات  –ة الصحافة حري

  .الشعبية يف اختاذ القرارات
  :حرية الصحافة : أوال

من القضايا اهلامة املثارة يف مجيع مراحل وأطوار تطور اجملتمعات " حرية الصحافة"تبقى قضية   
األول هو :فإن تفسريها قد يؤخذ مبعنيني" الصحافة مرآة اجملتمع:"شائعة تقول أنإلنسانية،فإذا كانت العبارة ال

أهنا متثل الضوء الكاشف لكل ما ميوج به اجملتمع،أي؛كل ما حيمله من إجيابيات وسلبيات وأحيانا 
لقصور أو تناقضات،ومن هنا فهي مبثابة السلطة الرابعة اليت حتدد املسار وترشد إليه،وتقف يف وجه الفساد أو ا

االحنرافات اليت تعتري اجملتمع على أي مستوى من املستويات،ومن هنا تصبح حرية الصحافة اليت تعين ضمان 
حرية الرأي التعبري جزء ال يتجزأ من النظام الدميقراطي،غري أن التفسري اآلخر للمقولة السابقة،قد يعين أن 

والثقايف السائد،أي أهنا وبعبارة أخرى  قد حتمل  الصحافة نفسها هي جزء من النسيج االجتماعي والسياسي
  .2نفس االجيابيات والسلبيات املوجودة يف اجملتمع

كل هذا جيعل معاجلة قضية الصحافة بالذات من األمور املتشابكة اليت تتداخل فيها اعتبارات   
،وخيتص املشكل اآلخر عديدة،يتعلق جانب منها بالدور الذي تلعبه على الساحة السياسية واجملتمعية عموما

مبشكالهتا الذاتية،أي تلك اليت تعترى البيئة الصحفية نفسها،ومما ال شك فيه أن الصحافة املصرية ختضع يف 
معاجلتها لنفس تلك االعتبارات،إال أننا سنحاول يف هذا العنصر دراسة موضوع حرية الصحافة املصرية على 

طبيقات حرية الرأي والتعبري،وألهنا تؤدي دورا أساسا يف اختالف أنواعها وتوجهاهتا،باعتبارها إحدى ت

                                                            
 .255ثناء فؤاد عبد اهللا،آليات التفسري الدميقراطي يف الوطن العريب،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
  .47،ص1999ومات،مرييت للنشر واملعل:،القاهرة النظام السياسي وقضايا التحول الدميقراطي يف مصرهالة مصطفى ، - 2
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احملافظة على استقرار احلياة السياسية،إال أن هذه احلرية تكون مشروطة دائما بتحقيق جمموعة من 
العوامل،وأمهها  وجود استقرار سياسي،ومساحة احلكومة وقدرهتا على تقبل و مواجهة النقد،ودرجة األمن 

خريا تتحقق حرية الصحافة بفضل االستقرار املايل للصحف،وعدم اعتمادها على موارد املمنوحة للمواطن،وأ
  .احلكومة
وإذا استعرضنا تاريخ حرية الصحافة يف مصر جنده جزء ال يتجزأ من تاريخ احلركة الوطنية   

ة،فإن رؤيتنا هلا املصرية،وملا كان مفهوم حرية الصحافة خيتلف فهمه وتطبيقه تبعا لنظام احلكم والقوانني السائد
تتحدد من خالل فترتني متباينتني يف تاريخ اجملتمع املصري،سيطرت عليه نظم احلكم الشمولية يف بدايته،مث بدأ 
االنفراج والتحول الدميقراطي يف هناية السبعينات من القرن املاضي،ففي الفترة األوىل سيطرت على الصحافة 

ريتها مثل قانون تنظيم الصحافة الذي صدر يف الستينات،والذي ميثل املصرية جمموعة من القوانني اليت قيدت ح
أكرب قيد فرضته الدولة على حرية الصحافة يف تلك الفترة،بل امتد تأثريه وظل نافذا فيما بعد،ويف مقابل ذلك 

فة فيها كان اهلامش املسموح به للصحافة املصرية يف هناية السبعينات ميثل مرحلة انتقالية جديدة،أخذت الصحا
وضعا جديدا بصدور قانون األحزاب السياسية وسلطة الصحافة،بالرغم من االنتقادات الكثرية املوجهة 

  .إليهما،ومن خالل كل هذا تأيت مناقشتنا ملوضوع حرية الصحافة يف مصر
  :مراحل حرية الصحافة يف مصر - /أ

  ):األحادية(مرحلة احلكم الشمويل  - 1
ل نظرية السلطة،اليت تعطي للحكومة احلق يف منح تصاريح ممارسة نشأت الصحافة يف مصر يف ظ  

العمل اإلعالمي،ويف اإلشراف الفعلي عليه،وكان من الطبيعي أن تأيت تشريعات هذه املرحلة متفقة مع فلسفة 
،على أن الصحافة 1احلكم املطلق،الذي أرجع أمور الصحافة كلها إىل احلكومة،وفرض أشد أنواع الرقابة عليها

 تكن آنذاك حباجة إىل رقابة بقدر ما كانت حباجة إىل تنظيم، يتضمن جمموعة من الضوابط اليت تستهدف مل
رسم إطار عام لعملها،فالسياسة التشريعية اتسمت بالتشدد واالحنراف،واستحداث جرائم تضيق اخلناق على 

تعويض سلطات حرية الصحافة،وهذا كله نتيجة تعاقب االنقالبات الدستورية،اليت استهدفت 
الربملان،وإجهاض احلركة الوطنية،ورغم ذلك فقد حققت الصحافة مكاسب عديدة،متثلت يف إسقاط 

،وإنشاء نقابة للصحفيني،وإلغاء نظرية الترخيص،واألخذ بنظام 1951التشريعات املقيدة حلرية الصحافة عام 
بدور رائد يف دعم احلركة  اإلخطار،وانتصار أحكام القضاء حلرية الرأي والتعبري،وضلوع الصحافة

،حيث أكدت مواثيق هذه الثورة على حرية الصحافة،وأمهية النقد 1952يوليو  23الوطنية،والتمهيد لثورة 
  .الذايت،وضرورة تعدد اآلراء وتنوعها

بداية لعصر احلكم الثوري،وكان طبيعيا أن تدخل الصحافة  1952يوليو  23وهكذا كانت ثورة   
،تواكب الشرعية الثورية والتوجه الثقايف واإليديولوجي،واحلشد والتعبئة،وكان طبيعيا املصرية مرحلة جديدة

                                                            
  .19،18،ص 1972مكتبة الوعي العريب،:،القاهرة1924- 1898حرية الصحافة يف مصر خليل صابات،وآخرون، - 1
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أن تواكب التشريعات الصحفية هذا التحول السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف،الذي امتد قرابة ربع 
  .1قرن،وال زال يلقي بظالله على حركة اجملتمع املصري حىت اآلن

على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة يف حدود  1964وأكدت نصوص دستور   
،واخلطابات اليت كان يلقيها لرئيس مجال 1968مارس  30القانون،باإلضافة إىل ما أكده امليثاق الوطين وبيان 

عبد الناصر يف اجتماعاته السياسية،نتيجة إدراكه للدور الذي تقوم به الصحافة يف تشكيل الرأي العام وانتقد 
حافة ما قبل الثورة يف اهتمامها بالشرائح العليا جملتمع العاصمة،يف الوقت الذي تتجاهل فيه مشاكل ومهوم ص

  .2الطبقات املنتجة من الشعب املصري
وبرجوعنا إىل سنوات ما بعد الثورة،جند أن احلكومة قررت إلغاء األحزاب،وإيقاف الصحف   

،يف حماولة مللء الفراغ "اجلمهورية"وجريدة " التحرير"ر جملة احلزبية،وجلأت إىل إنشاء هيئة التحرير،وإصدا
السياسي والصحفي،مث بدأ التفكري يف إصدار تشريعات جديدة تنظم مهنة الصحافة،حيث وضعت وزارة 

إال أهنا تعثرت مع توايل  1956ومل يصدر،مث تكررت العملية عام  1954العدل قانون جديد للصحافة عام 
،ونتيجة الهتمام مجال عبد الناصر 3رية بتعطيل الصحف غري امللتزمة بتوجهات النظامصدور األوامر العسك

بالصحافة فقد سارع بالسيطرة عليها هبدف توجيهها خلدمة الثورة وقضاياها،إال أن النوايا كانت منقضة 
فكر املصري استطاع الرئيس عبد الناصر من خالله تأميم ال 1960لذلك،فلما صدر قانون تنظيم الصحافة سنة 

برمته،وليس تأميم الصحافة فقط،وحدد مساره خلدمة النظام احلاكم،ويف ظل هذا القانون الذي صدر وسط 
إجراءات بوليسية أصبحت الصحافة جمرد نشرات حكومية،وانعدمت املقاالت اليت تنتقد حىت السياسة العامة 

كم فيها حتت مسميات عديدة،مرة للدولة،ومنذ صدور هذا القانون أصبحت الدولة متتلك الصحف وتتح
،ومتثلت التوجهات العامة لقانون تنظيم "االحتاد االشتراكي"،وأخرى باسم "االحتاد القومي"حتت مسمى 

  4:الصحافة يف النقاط التالية
  .تقييد حق إصدار الصحف باحلصول على ترخيص من االحتاد القومي -
  .سف،ودار اهلالل إىل االحتاد القومينقل ملكية صحف األهرام وأخبار اليوم وروز اليو -
تشكيل مؤسسات خاصة إلدارة الصحف،وتعيني جمالس إدارات تتوىل نيابة عن االحتاد القومي مباشرة مجيع  -

  .احلقوق القانونية
دعائم صحافة الرأي الواحد،القائمة أساسا على مبدأ التوجيه التعبئة  1952لقد أرست ثورة يوليو   

بتراجع احلريات يف إطار الشرعية الثورية،اليت عملت على تلجيم مؤسسات النشر  واحلشد،فتأثرت بذلك
ونقابة الصحفيني،وتعبئتها خلدمة وتلبية أهدافها السياسية،وبطريقة ما كان ذلك حماولة إلعادة الصحافة إىل 
                                                            

 .113حممد سعد إبراهيم،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 .540،539،ص 1988مكتبة النهضة العربية،:،القاهرةالصحافة املصرية أداة تغيري،أم آلية استمرار يف إطار النظام السياسي لثورة يوليوعواطف عبد الرمحن، - 2
 .38،ص 1983دار العريب للطباعة والنشر،:،القاهرة1974- 1952حرية الصحافة يف مصر بني التشريع والتطبيق ليلى عبد اجمليد، - 3
 .114حممد سعد إبراهيم،مرجع سبق ذكره،ص  - 4
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مد علي،ومن حقبتها التقليدية،حني أجربت على خدمة أهداف احلكام متاما مثلما كان احلال يف ظل حكم حم
ناحية أخرى ومما ال شك فيه هو أن فترة حكم الرئيس مجال عبد الناصر،كانت هي الفترة اليت اشتد فيها 

أداة "الصراع بني احلكومة والصحافة يف سبيل حتقيق االستقالل التنظيمي،وبعبارة أخرى فإن حتول الصحافة إىل
  .1مل ينجح دائما بالسالسة املطلوبة" تعبئة

عمدت الصحافة إىل الضغط على النظام من أجل توسيع هامش احلرية،ومع ذلك  1967ة وبعد كارث  
 –وعلى الرغم من توسيع جمال حرية الرأي والتعبري،إال أن هياكل صحافة التعبئة اليت تسيطر عليها الدولة 

طوال  استمرت بعد رحيل مؤسسها،فشوهت املشهد الصحفي احلر –وهي اهلياكل اليت أنشأها عبد الناصر 
القسم األكرب من عهد السادات،إال أن فترة جديدة يف حياة حرية الصحافة بدأت تظهر مع ظهور الصحف 

  .احلزبية،وذلك يف النصف الثاين من سبعينات القرن العشرين
وخنلص مما سبق إىل أن التشريعات الصحفية خالل هذه الفترة،جاءت عهدة حلقبة التحول االشتراكي   

يث عاد املشرع إىل األخذ بنظرية السلطة،اليت مكنت الدولة من احتكار ملكية الصحف واحلزب الواحد،ح
وتوجيه سياستها،وحرمان مؤسسات اجملتمع املدين من حقها يف إصدار الصحف املعربة عنها،فتوالت 
 اإلجراءات االستثنائية ضد الصحافة والصحفيني،كبديل لقانون العقوبات الذي مجدت أحكامه،نظرا لغياب

الرأي اآلخر،والتزام صحف املؤسسات بنغمة واحدة،ومن مث كانت إجراءات االعتقال واحملاكمة االستثنائية 
  .والفصل والنقل أجدى يف نظر السلطة احلاكمة من تطبيق القوانني وفصل القضاء يف جرائم الصحافة

  :مرحلة التعددية احلزبية  - 2
كاساهتا على احلريات السياسية واالقتصادية يف شهدت هذه املرحلة حتوالت هامة،كانت هلا انع  

اجملتمع املصري،إال أن التطور يف جمال حرية الصحافة صاحبه حصار تشريعي،استعانت خالله السلطة السياسية 
األمر الذي أدى إىل التشكيك يف مدى مصداقية هذا ) قانونا 58(بسلسلة من القوانني العادية واالستثنائية

  .التطور وجديته
،تأكدت من خالله أمهية حرية 1971بعد صدور الدستور الدائم جلمهورية مصر العربية سنة ف  

،وبدأ حدوث انفراجة يف حرية الرأي 1972الصحافة،اليت تدعمت برفع الرقابة عن الصحف يف ديسمرب 
كتوبر ،وحدثت هذه االنفراجة نتيجة مجلة من التحوالت املتمثلة يف حرب أ19752والتعبري من أوائل عام 

،واالنفتاح االقتصادي،والتعدد احلزيب،والتقارب مع الغرب،والصلح مع إسرائيل،وتصاعد العنف 1973
  .السياسي
فأصبح بذلك لألحزاب السياسية القائمة حق إصدار صحف خاصة تعرب عن رأيها،حيث نص القانون   

لصحف لألحزاب السياسية حرية إصدار ا:"على أن  )13(بشأن سلطة الصحافة يف املادة  1980لسنة  148

                                                            
 .147،146قون كورف يورك،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 .66محن،مرجع سبق ذكره،ص عواطف عبد الر - 2
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وقد نظم قانون األحزاب السياسية حرية إصدار "واألشخاص االعتبارية العامة واخلاصة مكفولة طبقا للقانون
  .1الصحف احلزبية

وميكننا القول هنا أن التحول إىل التعدد احلزيب يف منتصف السبعينات ميثل حالة فريدة يف النشأة   
طور طبيعي حلركة اجملتمع،وإمنا جاء مببادرة شخصية من الرئيس والتطور،فلم يأت التحول بفعل ت

السادات،الذي أرادها تعددية حمكومة ومنقوصة،وملا كانت حرية الصحافة جزء ال يتجزأ من احلريات 
السياسية العامة،فقد تأثرت مبا تأثرت به التعددية احلزبية،حيث بدأ احلماس حلرية الصحافة،وملا شعر النظام 

طورة املوقف توالت القوانني املقيدة حلرية الصحافة،إال أنه ال ميكن يف هذه الفكرة إنكار اهلامش احلاكم خب
الذي منحته السلطة للصحافة من حرية،،إذ مسحت ألحزاب املعارضة بإصدار صحفها والتعبري عن 

  .آرائها،وبدأت تظهر بعض اآلراء واألصوات اليت تنتقد سياسة احلكومة يف الصحف
ة ملا سبق ذكره،فإنه رغم اإلجراءات املتخذة يف عهد الرئيس أنور السادات يف إطار توسيع وخالص  

هامش احلرية للصحف،سواء بإلغاء الرقابة وفتح اجملال لظهور الصحافة احلزبية،واليت كان من نتائجها حدوث 
السادات من التضييق على حرية انفراجة حمدودة أمام حرية الرأي والتعبري،إال أن ذلك كله مل مينع نظام الرئيس 

الرأي والتعبري عموما وحرية الصحافة خصوصا بوسائل كثرية ومتعددة،فضال عن إمساكه حبق تعيني رؤساء 
حترير الصحف،ورؤساء جمالس إدارهتا،لكي ميارسوا الرقابة غري املباشرة،بعد إلغاء الرقابة املباشرة،فإنه عمليا 

ة،فبعد انطالقتها عن طريق الصحافة احلزبية اليت عرفت العودة إىل احلياة ضاق هامش احلرية  املمنوح للصحاف
،إال أهنا شهدت انتكاسة كبرية،عصفت بكل مظاهر حرية الرأي والصحافة،واليت 1976السياسية منذ عام 

،الذي يقيد حرية إصدار الصحف،ويصر على شرط 1980لسنة  148جتسدت يف صدور قانون الصحافة رقم 
سبق والتأمني املايل الضخم هبدف التعجيز الفعلي،وهو القانون الذي حتكم به الصحافة حىت اليوم الترخيص امل

  . 2والذي ميثل أهم العقبات القانونية يف وجه انطالق حرية الصحافة
  :املرجعية الراهنة-3

افة متيز عهد الرئيس حسين مبارك بعدة عالمات رئيسية،ترتبط ارتباطا مباشرا بقضية حرية الصح  
  .وحرية الرأي والتعبري،األمر الذي جعله مغايرا عن عهود من سبقوه

فبداية ورث العهد احلايل كل تراكمات املورث السياسي واالقتصادي واالجتماعي والقانوين   
والتشريعي الذي سبق لنا احلديث عنه،وهو موروث بقدر ما هو ثقيل،بقدر ما أن حماوالت العهد احلايل 

فيه جاءت حمدودة،خاصة فيما يتعلق بالقيود القانونية الروتينية الشديدة اليت تعرقل انطالقة للتغيري اجلذري 

                                                            
 .201طه عبد العاطي جنم،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 .230صالح الدين حافظ،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
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حرية الصحافة انطالقا حقيقيا،وميكن أن نتوقف أمام جمموعة من املالحظات اخلاصة هباته الفترة وهي كما 
  : 1يلي
االستقرار السياسي،واكبه من الواضح أن عهد الرئيس احلايل حسين مبارك قد شهد قدرا ملحوظا من  -

،مث العنف املسلح الذي بدأ باغتيال الرئيس 1981انفراج دميقراطي،متثل منذ البداية يف جتاوز آثار أزمة سبتمرب 
السابق أنور السادات،األمر الذي ترمجه العهد اجلديد بإطالق سراح املعتقلني السياسيني،وإعادة األساتذة 

إىل أعماهلم،وتشجيع األحزاب السياسية على استئناف ) صحفيا 63(اجلامعيني والكتاب والصحفيني
  .نشاطها،وخاصة نشاط صحافتها املعارضة،بعد أن كان الرئيس السابق قد أوقف صدور بعضها

ومعظمها اكتسب شرعية حبكم قضائي  –إن عدد األحزاب السياسية قد زاد يف عهد الرئيس حسين مبارك  -
ومن مث زاد عدد صحف األحزاب بدرجة ملحوظة،بصرف النظر عن حزبا ) 14(فتجاوز عدد حاليا  –

نوعيتها وجودهتا أو قدرهتا على االنتشار والتوزيع،إال أهنا تتمتع حاليا بكل مقومات حرية الصحافة،سواء من 
أو من حيث ممارسة حرية الرأي والتعبري،وصوال لنقد احلكومة  -دون طلب ترخيص مسبق -حيث اإلصدار
الدولة يف حاالت كثرية،دون أن تتعرض للمساءلة يف غالب األحيان،مبا يف ذلك الصحف اليت  ومهامجة رئيس

  .تنشر عالنية دعوات صارخة هلدم شرعية النظام،والتشكيك يف ذمته املالية وقدرته السياسية
لقد أحرجت انطالقة مساحة حرية الرأي والتعبري يف صحف األحزاب الصحف القومية اخلاضعة بشكل  -
مسي مللكية الدولة،فأصبحت هي األخرى تسمح بقدر حمدود من مساحة حرية الرأي على صفحاهتا ولبعض ر

الكتاب بالذات،ويف مواضيع حمدودة،تشمل فيما تشمل أحيانا نقد الوزارة،ورمبا مهامجة سياسة احلكومة 
ا متتعت الصحف القومية وعمل الربملان،ولوال مساحة حرية الرأي املوجودة يف الصحف احلزبية املعارضة مل

  .مبساحة حرية الرأي احملدودة
رغم هذه الروح ذات االنفراجة الدميقراطية امللحوظة ورغم إلغاء قرار الرقابة واملصادرة فإن العهد الراهن  -

تعرض هو اآلخر ملمارسات قمعية ضد حرية الصحافة،كمصادرة بعض العناوين والصحف احلزبية 
  .ت وذرائع عديدة كحماية األمن القومي مثال،وسحب تراخيص الصدوراملعارضة،وهذا حتت مربرا

صحيح أن الرقابة احلكومية املباشرة على الصحف ملغاة منذ السبعينات،إال أن الواقع احلايل يشهد بروز  -
رقابة بديلة جديدة الشكل وحديثة املظهر،أال وهي الرقابة الذاتية،حيث ميارس رؤساء حترير الصحف القومية 

قابة داخلية،أشد تأثريا أحيانا من الرقابة احلكومية املباشرة،حبكم السلطات املطلقة اليت يتمتع هبا هؤالء ر
الرؤساء،وحبكم العالقة الوثيقة باحلكومة والرئيس صاحيب الرأي الفصل يف التعيني والفصل،فهامش حرية الرأي 

جييز ما ينشر،ويصادر ما يراه عكس ذلك دون  والتعبري أصبح مرتبطا بعقلية ومزاج رئيس التحرير،فهو الذي
أن حتكمه يف ذلك ضوابط وقواعد حمددة وموضوعية ومقنعة،اللهم إال قواعد الرغبة يف البقاء وإعالن الوالء 

  .للنظام
                                                            

  .232املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
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  :وخالصة لعنصر مراحل حرية الصحافة يف مصر ميكن أن خنرج بالنتائج التالية
عها بقدر واسع من حرية الرأي مرهونة يف الواقع باملناخ تبقى مساحة احلرية املكفولة للصحافة ومتت - 1

السياسي العام،وبطبيعة التوجهات السياسية السائدة،وبدرجة الدميقراطية اليت يتمتع هبا النظام السياسي 
احلاكم،أكثر من ارتباطها املباشر بالنصوص القانونية،إذ جند أن فترات احلكم الشمويل كانت من أصعب 

عانت الصحافة املصرية خالهلا من الغلق والرقابة ومصادرة حرية الرأي والتعبري وتقييدها،بينما الفترات اليت 
جند فترة التعددية احلزبية شهدت انفراجة أمام حرية الرأي والتعبري،حىت وإن كانت حمدودة،إذ ال ميكن إنكار 

 .هامش احلرية املمنوحة للصحافة

أكثر (دميقراطية حمدودة،متثلت يف تعدد األحزاب السياسيةال شك أن املرحلة احلالية شهدت حركية 
وإن كان معظمها يشكو من تضييق حكومي على نشاطها،ومن احتكار احلزب الوطين ) حزبا 14من 

هبامش من احلرية هو األفضل نسبيا  -احلزبية والقومية-الدميقراطي للحكم،ففي ظل هذا املناخ متتعت الصحافة
وال بعهدي الرئيسني السابقني مجال عبد الناصر وأنور السادات،ومقارنة ثانيا ببعض رغم حمدوديته،ومقارنة أ

 .الدول العربية

يدعم هذا اهلامش املوقف الشخصي للرئيس حسين مبارك يف جمال حرية الرأي والتعبري،بينما املوقف  - 2
من عهود سابقة مازالت قائمة القانوين واإلداري يتناقض مع ذلك،إذ أن الترسانة القانونية املقيدة واملوروثة 

وسارية،ومن مث فإن األمر حيتاج إىل ضمانات قانونية ودستورية حتمي الدميقراطية وترسخ حرية الرأي 
 .والتعبري،وليس فقط لضمانات شخصية من فرد بعينه

إن موقف النظام السياسي على اختالف مراحله من حرية الرأي والتعبري عموما وحرية الصحافة  - 3
د تطابق مع موقفه من حرية االجتماع وتعدد األحزاب السياسية،فكما عانت األحزاب السياسية خصوصا،ق

من التضييق عليها خالل فترات احلكم الشمويل،كان الوضع نفسه بالنسبة حلرية الصحافة،أيضا عندما حدث 
ى حرية انفراج دميقراطي حمدود يف هناية السبعينات بالنسبة لألحزاب السياسية،انعكس ذلك عل

الصحافة،ويرجع هذا التالزم بني حرية االجتماع واألحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبري إىل أهنما يرتبطان 
ببعضهما ارتباطا وثيقا،حيث ال تستطيع األحزاب السياسية الوصول إىل اجلماهري من دون صحافة حرة،تعرب 

افة أن تكون حرة من دون التعبري عن عن أفكارها وتشرح مبادئها للجماهري،كذلك ال تستطيع الصح
 .االجتاهات املختلفة واملعارضة داخل اجملتمع

  
  :نظرة على خريطة الصحافة املصرية /ب

األهرام ، اجلمهورية  : "متتلك احلكومة املصرية احلصة األكرب يف الصحف اليومية الثالث األبرز         
 هذه الصحف عرب اجمللس األعلى للصحافة،الذي يرأسه ويعني رئيس اجلمهورية رؤساء التحرير يف" األخبار

الناطق باسم جملس الشورى،أما موظفو هذه الصحف فيتم اختيارهم من بني أعضاء احلزب الوطين الدميقراطي 
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،تتبع هذه الصحف اخلط السياسي احلكومي،وتنتقد احلكومة ضمن 1احلاكم عرب جملس الشورى
 ال ختضع للرقابة إال ما ندر،باإلضافة إىل الصحف املوالية حدود،وتتفادى بعض احملرمات،وبالتايل

األخرى،تستفيد من موارد مالية وتقنية من الدولة،ومتارس نوعا من االحتكار على الصحافة املصرية،ومتلك 
وهي وكالة األنباء املصرية الوحيدة،وما يزال " وكالة أنباء الشرق األوسط"الدولة باإلضافة إىل دور النشر 

  .2ظام يعتمد على اإلعالم املكتوب املوايل كأداة للتعبئة الشعبية ولدعم مشاريعه وبراجمه السياسيةالن
خالل العقد املاضي ازداد عدد الصحف املستقلة واملعارضة،وهي رغم رقابة الدولة عليها،إال أهنا تتمتع   

" روز اليوسف"بوعية،وجملة األس"العريب"حبرية أكرب من ذي قبل،تقوم املطبوعات املعارضة مثل صحيفة 
 األسبوعية اليت متلكها الدولة،بانتقاد احلكومة بشكل مستمر،من خالل التطرق ملواضيع الفساد وانتهاكات
حقوق اإلنسان،غري أن الصحف واجملالت املعارضة ما تزال تعتمد على الدولة يف عملييت الطباعة 

الية ضئيلة،بسبب قلة املواد الدعائية املنشورة فيها واألعداد والتوزيع،فأكثريتها إمكانياهتا حمدودة،ومواردها امل
املطبوعة،كما حترم الصحف املعارضة من مصادر املعلومات احلكومية،ومن املقابالت مع املسؤولني 

منها فقط تقوم بذلك،وحىت اآلن مل  14،كما لألحزاب املصرية حق إصدار مطبوعاهتا اخلاصة،غري أن 3الرمسيني
  .4بوعات اليت متلكها احلكومة سوى اليت متلكها األحزاب،واليت كانت حتظى برقابة حمدودةتنافس املط
وتكشف اإلحصائيات الرمسية حول واقع الصحافة املصرية أن الصحف احلكومية،أو ما اصطلح على   
اململوكة للدولة هتيمن على السوق الصحفية بنسـب كـبرية عـددا وتوزيعـا     " بالصحف القومية"تسميته 

صحيفة حسب إحصـاء حـديث   ) 587(إعالنا،ويضم سوق الصحافة يف مصر بشكل عام عددا يصل إىل و
للمجلس األعلى للصحافة،وتتوزع هذه الصحف مابني صحف يومية وأسبوعية وشهرية وفصلية،وتضم مخس 

الصحف اململوكة للخـواص  الصـحف    –الصحف احلزبية  –الصحف القومية  -: جمموعات صحفية هي
  .5الصحف الصادرة بتراخيص أجنبية –ة اإلقليمي

سنوات من  07،أي بعد 1960خاضعة مللكية الدولة،وفق قرار تنظيمها الصادر يف مايو :الصحف القومية – 1
 80قيام ثورة يوليو،تنتهج خط الدفاع عن السلطة احلاكمة رغم وجود التعددية احلزبية،حتتكر هذه الصحف 

األهرام،األخبار واجلمهورية،ومجيعها تعرب عن وجهـة نظـر   :صحف من الساحة الصحفية يف مصر،وأمهها 
احلكومة،وتربر مواقفها،وتعمل كجهاز دعاية خاص بالدولة وأجهزهتا التنفيذية،إىل جانب عملـها كجهـاز   

  ).احلزب الوطين الدميقراطي(دعاية للحزب احلاكم 

                                                            
1- Hafez Salah El din. Sorrow of freedom.cairo:Al Ahram center for translation and publhcation,1993,p 154.   
2- Nawar Ibrahim, Freedom of expression in the Arab world,EGYPT:APFW,2009,P30.   

3‐ Rugh William A, Arab Mass Media:Newspapers,Radio,and television in Arab politics, Green wood publishing 
group,2004,p18.    
4- Amin Hussein,James Napoli, media and power in EGYPT,USA:Oxford university press,1997,p22,23.   

 .17-13،ص 2007مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،:؛القاهرة1،طحرية الصحافةخالد صالح، - 5
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ـ : الصحف احلزبية – 2 ماح بإنشـاء األحـزاب عـام    تصدر كلسان األحزاب السياسية يف مصر،منذ الس
،وعلى الرغم من أن حقبة الثمانينات شهدت صدور ثالث صحف حزبية فقـط، فإنـه مـع هنايـة     1977

صحيفة حزبيـة،وتتفاوت اإلمكانـات االقتصـادية والتكنولوجيـة     ) 27(التسعينات شهدت مصر صدور 
ادية والضغوط الناجتة عن عـدم  والكفاءات الصحفية يف هذه الصحف،ولكنها يف جمملها تعاين من املشاكل امل

تعاون املصادر اإلخبارية وقلة املوارد اإلعالنية،ورغم ذلك قدمت الصحافة احلزبية خطابا صحفيا خمتلفا عـن  
  .1اخلطاب الرمسي،وإن كان يتفاوت طبقا لالنتقادات اإليديولوجية لكل حزب

ة تارخييا يف احلقل الصـحفي،وإن كـان   حتتل املرتبة الثالث):اخلاصة(الصحف اململوكة لرجال األعمال  - 3
بعضها حيتل املرتبة األوىل اآلن من حيث التأثري،وحتريك الرأي العام،أو إثارة القضايا األكثر اختالف عما هو 

 48مفروض من طرف الدولة،وتصدر هذه الصحف عن شركات مسامهة طبقا لقوانني سلطة الصحافة رقـم  
السنوات األخرية  نقلة نوعية يف مستوى هذه الصحف وحجم  ،وقد شهدت1996عام  96،ورقم 1980عام 

انتشارها نتيجة استغالهلا هلامش احلرية املمنوحة إىل احلد األقصى،ووصل عدد الصحف اخلاصة الصادرة وفق 
  ".هنضة مصر"و"املصري اليوم:"صحف أسبوعية،وصحيفتني يوميتني مها) 05(هذه القوانني إىل 

 يف املرتبة الرابعة،وهي صحف تصدر يف األقاليم،وتعتمد على تقدمي خـدمات  وتأيت: الصحف اإلقليمية –4
حملية لسكان األقاليم،غري أن نفوذها وتأثريها يتراجع أمام حجم انتشار الصحف القومية،اليت تصدر وتوزع يف 

  .مجيع أحناء البالد،وحتظى باملرتبة األوىل نتيجة للطبيعة املركزية للسلطة يف مصر
تأيت يف املرتبة اخلامسة،وإن كانت شكلت لعدة سنوات ظاهرة الفتة : الصادرة بتراخيص أجنبية الصحف - 5

يف ميدان الصحافة املصرية،وهي صحف تصدر خارج نطاق قوانني إصدار الصحف يف مصر،للهروب مـن  
راخيص للصـحف  القيود القانونية اخلاصة لعمليات اإلصدار،وحتتل مجهورية قربص املرتبة األوىل يف إصدار الت

املصرية،وتوزع هذه الصحف يف مصر باعتبارها صحف أجنبية،رغم أن حمتواها شديد احمللية،ووثيق االتصـال  
صحيفة طبقا ) 75(واالرتباط بالقضايا املصرية دون غريها من القضايا،ويصل عدد هذه الفئة من الصحف إىل 

  .2004إلحصائيات غري رمسية صادرة عام 
  
  ):املرئي واملسموع(م حرية اإلعال: ثانيا

تعد العالقة بني نظامي اإلعالم والسياسة يف أي جمتمع عالقة جوهرية،إىل الدرجة اليت يصعب معهـا    
تصور أحدمها دون اآلخر،أو قيامه بوظائفه مبعزل عنه،وأيا كانت طبيعة النظام السياسي وفلسفته وشـكله،أو  

ياسية حتتاج إىل أنظمة اإلعالم ووسائله،لتأكيد شـرعيتها  طبيعة النظام اإلعالمي وفلسفته،فإن كل النظم الس
  .2بالكيفية اليت جتعلها موضع قبول الرأي العام،ومبا ميكنها من مواجهة األزمات واملشاكل داخليا وخارجيا

                                                            
 .18،مرجع سبق ذكره،صخالد صالح - 1
 .309ثناء فؤاد عبد اهللا،آليات التعبري الدميقراطي يف الوطن العريب،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
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ومن املعروف أن عملية اإلعالم واالتصال مبعناها الواسع متثل حلقة الوصل بني الرأي العام وصانعي   
ذه العملية من شأهنا أن ختلق التفاعل الطبيعي بني اهتمامات الرأي العام وقضاياه وقرارات السلطة القرارات،وه

السياسية،ومع استمرار هذا التفاعل بصورته الطبيعية واإلجيابية فإن ذلك يضمن احلفـاظ علـى االسـتقرار    
  .1من ناحية أخرى السياسي واالجتماعي من ناحية،واستمرار عملية التغيري اجملتمعي بطرق سلمية

لقد تناول الفكر العريب احلق يف اإلعالم كمفهوم،فجعله يشمل العديد من حقوق اإلنسان،حيث يراه   
م،وحقـه يف محايـة خصوصـيته وحركته،وحقـه يف     متضمنا حق الفرد يف حرية التعبري،وحق أن يعلَم ويعل

ؤسسات اإلعالمية يف االنتفـاع مبـوارد   االجتماع واالنتفاع مبوارد املعلومات،ويشمل هذا احلق أيضا حق امل
  .2املعلومات وحرية التعبري عن الرأي وأن تعلم،وحقها يف النشر وحرية احلركة،وكتمان سر املهنة

فمن خالل ما سبق تتأكد أمهية اإلعالم،وخباصة اإلعالم احلر املستقل،من خالل اطالع املواطنني على   
على أداء النظام السياسي،وأيضا ضمان شـفافية عمـل اهليئـات     الشؤون العامة،ومتكينهم من ممارسة رقابة

السياسية والسلطات العامة وإمكانية مساءلتها،وهذا األمر ضروري يف جمتمع دميقراطي،إال أن ذلك ال يعـين  
ات خمالفة اللوائح والقوانني الدولية والداخلية املنظمة هلذا احلق والضامنة له،ألن هذا احلق حيمل يف طياته واجب

ومسؤوليات يتعني على العاملني يف وسائل اإلعالم أن يأخذوها يف االعتبار،ألنه قد يقيد هذا احلق من أجـل  
  .3احلفاظ على التوازن بينه وبني احترام حقوق وحريات ومصاحل أخرى رئيسية

ف وميكن لإلعالم تدعيم الدميقراطية من خالل تدعيم الثقافة السياسية مبا تضمنه من قـيم ومعـار    
،فهو بذلك ميارس دورا هاما يف )املواطنة،املساواة،احلرية السياسية،حرية الرأي والتعبري: (سياسية،وخاصة قيم 

عملية التنشئة السياسية،حيث يزود األفراد باملعارف السياسية وينمي لديهم االجتاهات واألهداف السياسـية  
السياسية،عرب البث اإلجيايب للثقافة السياسـية،وما   اليت تنشدها الدولة،كما يسهم اإلعالم يف تدعيم املشاركة

تستهدفه من تنمية الوعي السياسي يف تأكيد حرية إبداء الرأي واحترام الرأي اآلخر،واالختبار واملفاصلة بـني  
  .4البدائل املطروحة،سواء أكانت كانت أحزاب سياسية أو برامج أو سياسات أو غريها

فهناك ) احلرية ،املساواة،العدالة:(يف إرساء دعائم الدميقراطية وخاصة قيم إن اإلعالم املتطور له فعالية   
عالقة ارتباطية جادة بني مساحة احلرية للمواطنني وبني املمارسة الدميقراطية،فكلما زادت مساحة احلريـات  

مارسـة  واملمارسات الدميقراطية،كلما أضفت نوعا من الشرعية واملصداقية على حرية الـرأي والتعـبري وامل  
اإلعالمية احلرة يف وسائل االتصال واإلعالم،ويتناسق مدى تطور األداء اإلعالمي مبدى انتـهاج الدميقراطيـة   
أسلوبا وممارسة،فاجملال اإلعالمي ال ميكن أن يتطور إال بترسيخ دميقراطي وتراكم منفتح للحريـات الفرديـة   

                                                            
 .17،ص 1993مركز دراسات الوحدة العربية،:،بريوتدور وسائل االتصال يف صنع القرارات يف الوطن العريببسيوين إبراهيم محادة، - 1
  .122،ص )1980يوليو (،،17،العدد 03،السنة املستقبل العريب،"احلق يف اإلعالم وعالقته بالتخطيط اإلعالمي على املدى البعيد"مجال العطيفي، - 2
مركز القاهرة لدراسات حقوق :؛القاهرة1معتز الفجريي،ط:،مراجعة وتقدميحرية اإلعالم ونزاهة االنتخاباتمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، - 3

 .55،ص2007اإلنسان،
 .294لطيفة إبراهيم خضر،مرجع سبق ذكره،ص  - 4
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دميقراطية إىل سـبب رئيسـي اغنـاء صـريورة     واجلماعية،وميكن للمؤسسات اإلعالمية أن تتحول نتيجة لل
  . 1الدميقراطية،بنقد أداء املؤسسات السياسية،وإمساع صوت التعددية

لكن إذا نظرنا إىل اإلعـالم املصـري  ودوره يف احليـاة السياسـية،ويف دعـم العمليـة           
  :2ه،واملتمثلة فيما يليالدميقراطية،فإننا جند أن هذا الدور حمدود،وهذا راجع إىل مجلة الصعوبات اليت تعترض

إذ يفرض النظام السياسي نوعا من الرقابة على احملتوى واملضمون  :طبيعة العالقة بني النظام السياسي واإلعالم/أ
 .الذي يقدمه اإلعالم وإن كان أحيانا هبامش قليل من حرية التعبري،ومناقشة اآلراء مبوضوعية وحياد

) 489(اك من القوانني اليت تكبح مجاع اإلعالم منها على سبيل املثال قـرار  هن  :العالقة بني اإلعالم والقانون  -
 .كما أن ازدياد الدعاوى القضائية املرفوعة ضد اإلعالميني يثري إشكالية حدود التعبري والنقد 1981لسنة 

طنني يف التمتع حتيز وسائل اإلعالم املصرية لتيارات وجهات معنية،مما يعين عدم املساواة بني املوا :التحيز -
بدميقراطية االتصال،وبالتايل ضعف فرص التحول الدميقراطي،غري أن الثابت واألكيد هو ضرورة تناول 
املعلومات جلميع االجتاهات واألفكار يف كل وسائل اإلعالم،ومناقشة الرأي والرأي اآلخر حبياد وموضوعية 

 .وشفافية

يؤثر على طبيعة دور ووظيفة اإلعالم،ويتناىف مع مبدأ املمارسة هذا :  ملكية احلكومة لوسائل وقنوات اإلعالم -
 .الدميقراطية والتعددية اإلعالمية

احتكار احلكومة لوسائل اإلعالم الثقيلة،حيول دون تبادل املعلومات،خاصة يف الكيانات اإلعالمية  :االحتكار -
  .الضخمة كوكاالت األنباء وحمطات التلفزيون

  
  :اعي والتلفزيوين املصريخريطة اإلعالم اإلذ/ب
  :اإلذاعة – 1

نظام البث التلفزيوين يف مصر هو نظام احتكار مطلق،حتت إشراف احلكومة املباشـر،ونظام البـث     
،حتت منظمة اإلحتاد العام لإلذاعـة والتلفزيـون يف   1952اإلذاعي والتلفزي نظام مركزي ُيعمل به منذ ثورة 

مركزي كهذا،هو رغبة النظام السياسي املصري يف احلفاظ علـى  القاهرة،والسبب الرئيس لوجود نظام بث 
الوحدة الوطنية،فاحلكومة تستخدم اإلعالم املرئي واملسموع كأداة سياسية قوية وفعالة،السـيما وأن نسـبة   
األميني يف مصر عالية،مما يضمن نسبة مشاهدة عالية،ويعطي الكلمة املسموعة أمهية خاصة،ولذلك يسـتخدم  

  .3اة يف يد احلكومة لتوجيه الرأي العام وتعبئتهالراديو كأد
ومثال على استخدام اإلذاعة لتحقيق األهداف احلكومية،الترويج للقومية العربية واحلركة الناصرية يف   

اخلمسينات والستينات من القرن املاضي،عرب توليفة مجعت بني الدعاية والثقافة والترفيه،وكذا األمر يف الترويج 
                                                            

  .85،ص )2003سبتمرب (،01،عدد 32،جملد عامل الفكر،"يديولوجياثورة االتصال واإلعالم من االيدولوجيا إىل امل"حممد شكري سالم، - 1
  .295،296لطيفة إبراهيم خضر،مرجع سبق ذكره،ص  - 2

 3 ‐ Amin and Napoli, op.cit , p32.  
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ني والسالم والتعاون اإلقليمي ودعمها يف السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن لقضايا فلسط
املاضي،هذا كله يتم من خالل أكرب نظام بث إذاعي يف املنطقة العربية،إذ تعترب اإلذاعة يف مصر ثاين وسيلة 

  .إعالمية من حيث الشعبية بعد التلفزيون
  :البث التلفزيوين األرضي – 2

ناتان أرضيتان قوميتان،وست قنوات حملية،وشبكة من القنوات الفضائية،خاضعة لرقابة احتاد يف مصر ق  
،والذي تعدل بالقـانون  1979الصادر سنة  13اإلذاعة والتلفزيون وهي هيئة استشارية تعمل مبوجب القانون 

إلعالم املصري،أي ،والبث األرضي هذا خاضع للحكومة اليت تراقبه،فمنذ بدء تاريخ ا1989الصادر سنة  223
قانونا ينشئ ويزيل  186منذ حنو قرنني من الزمن،واحلكومات املصرية تفرض رقابتها عليه وقد صدر حىت اآلن 

  .1شهرا 13قيودا على الصحافة واإلعالم،مبعدل مادة جديدة كل 
ة لقد عاش اجملتمع املصري طويال حتت وطأة منوذج موحد إلعالم ال متكافئ،جسدته هيمنة القنا  

التلفزيونية الواحدة،فأصبح اإلعالم هبذا املعىن جماال لتمثل إيديولوجي للمجتمع يستر تناقضاته 
واختالفاته،حتكمه مجلة التابوهات والقيود واملمنوعات القانونية والثقافية واألخالقية والعلمية،حتت مربرات 

مت النخب السياسية احلاكمة التلفزيون مقاومة التخلف واألمية،وحتقيق األمن واالستقرار الوطين،حيث استخد
واإلذاعة كوسائط حاملة ملشروعها ،وكفضاءات لتنشئة اجملتمع على قيم جديدة،ومتيزت اإلرادة السياسية 
لإلذاعة والتلفزيون بطابع االحتكارية،مستندة يف ذلك إىل شرعية الدولة كقوة تقود عملية التغيري والتحديث 

  . 2يف مجيع اجملاالت
ذا الوضع بدأ يف االحنالل تدرجييا،بسبب ما أتاحته التقنيات احلديثة من إمكانات وافرة كاإلنترنت لكن ه  

مثال،لتلقي مضامني إعالمية جديدة،خمتلفة ومتنوعة عما كانت تفرضه التوجهات اإليديولوجية والسياسية 
  .للدولة املصرية

  :املظاهرات واملسريات واإلضرابات:ثالثا
تماع السلمي واإلضراب حبرية التعبري وإبداء الرأي،وهي من احلريات ترتبط حرية االج  

األساسية،فاألفكار واآلراء البد هلا من أن جتد تعبريا عنها يف الواقع لتستطيع أن تفعل فيه وتطوره،وهذا لن 
  .يتحقق إال من خالل أنشطة يقوم هبا املواطنون،وهلا غايات حمددة،ومنظمة هبدف حتقيق هذه الغايات

لقد أبدت السلطة احلاكمة منذ القدم معارضتها للمظاهرات واملسريات واإلضرابات،وعندما اعترفت هبا   
يف دساتريها وقوانينها بدا لديها ميل ملمارسة رقابة عليها وتقييدها،فحرية التجمع يف إطار هيئات هلا كياناهتا 

يل إىل أن تشكل أجساما وسيطة بني املواطنني وإمكانياهتا تقلق السلطة،فالتجمعات وبغض النظر عن أهدافها مت
وسلطة الدولة،متارس نوعا من النفوذ ال يساعد يف أحيان كثرية على حتقيق السياسات اليت تضعها 

                                                            
 .458حسني أمني،اإلعالم يف الدول العربية،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
  .14،ص )2007يناير (،335،العدد املستقبل العريب"ذج تواصلي جديدإرهاصات منو:اجملال اإلعالمي العريب"الصادق احلمادي، - 2
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احلكومات،وإمنا يتعارض معها ويصب يف اجتاه تعديلها أو تغيريها مبا يتالءم مع أهداف هذه التجمعات،فإن 
السلطة من أن جيري االعتراض عليها والتشكيك يف أدائها،وإذا كانت  كانت غاية التجمع سياسية، ختشى

غاية التجمع اجتماعية،ختشى احلكومة من أن ينال ذلك من دور املؤسسات العامة التابعة هلا،وإذا كانت غاية 
التجمع الدفاع عن مصاحل فئات من املواطنني،فتخشى احلكومة أن يأيت ذلك على حساب فئات خاصة من 

  .معاجملت
إن أسباب تقيد حريات التظاهر واإلضراب والتجمع متعددة ومعقدة،لكن قبل اخلوض فيها،سنركز يف   

  :البداية على مظاهر حرية الرأي والتعبري يف مصر واليت من بينها
  :احلق يف اإلضراب يف مصر /أ

ليس يف الفلسفة  مل يكن غريبا أن الدساتري املصرية السابقة مل تكفل اإلضراب السلمي عن العمل،إذ  
االشتراكية للدستور ما يعطي مثل هذا احلق للعمال،يف مواجهة صاحب العمل،الذي هو الدولة نفسها يف 
الدول االشتراكية،واليت تتوىل بنفسها محاية وكفالة حقوق العمال بالتشريعات املتتابعة،اخلاصة بالتوظيف 

أن تصاب املنظمات النقابية العمالية بالضعف البني،بل ونظم الترقية والتأديب واألجور،لذلك كان من الطبيعي 
وأن تتعدى ذلك إال أن تصبح جمرد آلية تابعة للدولة،سواء باعتبارها جناحا تابعا للتنظيم السياسي الواحد 
رمسيا،أو بعد أن أصبحت تابعة فعليا حلزب الدولة املوصوف بأنه حزب األغلبية،وهو الذي ورث تركة 

  .1الواحد يف نظام التعددية الشكلية املقيدة احلايلالتنظيم السياسي 
لذلك فإن سائر اإلضرابات العمالية الـيت شـهدهتا مصـر،كانت احتجاجـا علـى األجـور أو         

األسعار،وكانت تنم باخلروج من القانون وتعرض القائمني هبا للمحاكمات أمام حمكمة أمن الدولة العليا،وجند 
أتاح للعمال احلق يف اإلضـراب   2003لسنة  12:من أن قانون العمل  رقميف مصر من التناقضات على الرغم 

منه،ومل حيضر اإلضراب أو الدعوة إليه إال يف منشآت حمـددة  علـى سـبيل     192أو الدعوة إليه يف املادة 
يـة  ، ويف ضوء ما يكفله الدستور املصري واملواثيق الدوليـة املعن "احليوية واإلستراتيجية"احلصر،وصفها بأهنا 

حبقوق اإلنسان،واليت صادقت عليها احلكومة املصرية،وأصبحت جزء ال يتجزأ من قانوهنا الداخلي وفقا للمادة 
  .من الدستور املصري 151

،فإن حمكمة أمـن الدولـة   1986وعليه فإنه مبناسبة إضراب عمال السكك احلديدية الذي وقع عام   
تصديق مصر على :"راءهتم على سند من القول بأنهطوارئ اليت حاكمت قيادات األحزاب قد أصدرت حكم ب

العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من شأنه أن جيعل األحزاب يف مصر مشـروعا مـن   
  . 2"حيث املبدأ،وال جيوز العصف به،وال حيرمه على اإلطالق،وإال كان ذلك مصادرة كاملة للحق

                                                            
  .10،ص 2003مركز حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء،:،القاهرةاألحزاب والقوى السياسية واجلمعيات األهلية وقضايا حقوق اإلنسانأمحد عبد احلفيظ، - 1
 .11،ص  مرجع سبق ذكره ،أمحد عبد احلفيظ  - 2
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تجاجات عمالية يف تاريخ الطبقة العمالية املصرية،ونظرا لعدم أكرب موجة اح 2007كما شهدت  سنة   
،بانتقال موجة االحتجاجات إىل مـوظفي  2008فقد تطورت األحداث عام "حكومة نظيف"تدخل احلكومة

  ...). األطباء،األساتذة اجلامعيني،(الدولة
 21ة حلقوق اإلنسان وإىل غاية يوليو من نفس العام فقد رصدت املنظمة املصري 2009عـام ومنذ بداية   
حالة اعتصام،مشلت كافة الشرائح من أساتذة جامعات،وعمـال مصـانع وقطاعـات عامـة      44وإضرابا 

وخاصة،ودوائر حكومية على مستوى مجهورية مصر العربية،وتدور معظم هذه اإلضرابات حـول حتسـني   
تصـادية واالجتماعيـة   األجور وغالء األسعار،وليس اإلصالح السياسي،وخاصة بعد تـدين األحـوال االق  

  .والسياسية،وتدين مستوى اخلدمات وانتشار الفقر والبطالة والفساد
إن أحد أسباب رواج هذه الظاهرة هو ضعف قنوات االتصال اإلداري والسياسي،وتراجع التواصل بني   

 .ب االستثنائيالقاعدة واإلدارة،وهو ما دفع املضربني واحملتجني واملطالبني حبقوقهم إىل اللجوء إىل األسلو
  :املظاهرات املسريات واالحتجاجات /ب

إن حرية التعبري عن الرأي وإبداؤه ال متارس فقط من خالل الصحافة واإلضراب،بل كذلك من خالل     
التجمعات العمومية  واملظاهرات،ولقد شهدت مصر أول مظاهرة شعبية ضمت ما يقارب عشرة آالف 

حتجاج على إعادة قانون املطبوعات،وجتددت املظاهرات يوم األربعاء ،لال1909مارس  26متظاهر يوم اجلمعة 
حول "تيودور هرتزل"مع "بطرس غايل"احتجاجا على تفاوض حكومة  1909مارس مث اخلميس أول أبريل  31

  .1هتجري اليهود إىل سيناء،ومد مياه النيل إليها
قد نصت على كفالة حق االجتمـاع  ومع ذلك فإن الالفت للنظر أنه رغم أن كافة الدساتري املصرية   

لسـنة   01:يف إطار القانون،إال أن القوانني اليت صدرت منذ بداية القرن العشرين وهي قانون التجمهر رقـم 
،ظلت هي املنظمة هلذا احلق يف إطار القيـود  1923لسـنة  14،وقانون منع االجتماعات واملظاهرات رقم 1914

مانعا حقيقيا أمام متتع املصريني حبقوق االجتماع والتظاهر السـلمي  الشديدة اليت تضمنتها،واليت تكاد تكون 
  .املكفولة قانونا

هذا املنع القانوين هلذا احلق مل يردع املصريني،حيث على مر تاريخ مصر احلديث حدثت العديد من     
  :املظاهرات واملسريات ملختلف الشرائح والفئات اليت ميكن أن نذكر منها مايلي

توىل أنور السادات مقاليد احلكم بفلسفة جديـدة   1970سبتمرب  28لرئيس مجال عبد الناصر يف بعد وفاة ا -
قائمة على االنفتاح االقتصادي والتبعية ألمريكا،والتخلي عن القضايا العربية،اجتاحت مظاهرات طالبية سـنة  

  ).،اعتقالضرب،تعذيب(مجيع أحناء اجلمهورية،وواجهتها السلطة بكافة أشكال العنف من  1971

                                                            
 .38يم،مرجع سبق ذكره،ص حممد سعد إبراه - 1
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وهي مظاهرة ضخمة خرجت من اجلامعات واملصانع بعد إلغاء الـدعم  :1977يناير  18/19انتفاضة اخلبز  -
وغالء األسعار،وسقط خالهلا العديد من الضحايا بني قتيل وجريح،هذه االنتفاضة كادت أن تطيح بالنظام،مما 

  .أجرب السادات على التراجع عن قراراته
را على أنه بفضل سياساته االقتصادية اإلصالحية متكنت مصر من اسـتعادت  لقد أكد السادات مرا  

يف اسـتعادت  ثقـة    -اليت ما فتئ النظام يذكر هبـا -الثقة الدولية يف اقتصادها،ومتثل أحد االجنازات املهمة
صـادية  املؤسسات الدولية املاحنة لتقدمي املزيد من املساعدات والقروض ملصر،على أن تكلفة السياسات االقت

كانت باهضة،فقد أدى القرار املفاجئ برفـع الـدعم عـن سـلع أساسـية لعامـة النـاس إىل انتشـار         
االضطرابات،وعمت املظاهرات معظم املدن املصرية الرئيسية يف وقت واحد،وأسفرت الصدامات العنيفة مع 

  .1شخصا)1250(،واعتقال حنو )1000(شخصا،وإصابة حنو ألف شخص) 79(جهاز الشرطة عن مقتل حنو
" انتفاضة احلرمية"وقد محل اليسار مسؤولية هذه األحداث  اليت أطلق عليها السادات بسخرية شديدة  

بإصدار جمموعة كبرية من القوانني املقيدة احلريات،ومن  1977كانون ثاين /وقد استجاب النظام ألحداث يناير
تشرين الثاين /ر السادات للقدس يف نوفمرب جهة أخرى يبدو أن االنتفاضة كانت هلا عالقة عضوية مباشرة بسف

من نفس العام،حيث حاول السادات تصوير مبادرته السالمية على أهنا كانت لتحقيـق الرفاهيـة والرخـاء    
  . 2للشعب املصري

مما ميكن مالحظته هو أنه خالل فترة حكم الرئيس السادات شهدت احتجاجات ومظاهرات ضخمة،ملا   
ت،كان هلا األثر السليب على مجهورية مصر والوطن العريب قاطبة أبرزها معاهدة شاب هذه الفترة من سياسا

  .السالم مع إسرائيل
  .خرج طالب مصر لينددوا بالقصف األمريكي للعراق 1998يف عام  -
خرج مجوع الطلبة من مجيع اجلامعات،واملدارس واالعداديات لالحتجاج على اقتحام  2000سبتمرب  29يف  -

  .،ومن هنا اشتعلت املظاهرات يف كافة أحناء مصر)سبتمرب 28(د األقصى يف اليوم السابق شارون للمسج
وبعد اهلجوم األمريكي على العراق شهدت مصر مظاهرات عارمة كان مقرها ميدان  2003مارس  20يف  -

  .3التحرير
علـى  ) كفايـة "(تغيرياحلركة املصرية من أجل ال"انطلقت املظاهرات الصامتة األوىل لـ  12/12/2004يف  -

معربة حبق عن احلاجة املوضوعية للطلـب  " اليوم العاملي حلقوق اإلنسان"أبواب دار القضاء العايل،يف ذكرى 
  .4الشعيب على سياسة من نوع جديد،تتحرر من القيود اليت تكبل حركة األحزاب

                                                            
 .514محدي عبد الرمحن،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 .37،38،ص 1984دار املستقبل العريب،:،القاهرةمستقبل النظام احلزيب يف مصرحممد سيد أمحد، - 2
 .179،ص 2005مؤسسة فريدريش ناومن من أجل احلرية،: ،مصرببلوجرافيا احلركات االجتماعية يف مصرأمحد خري، - 3
 .153أمحد ثابت،مرجع سبق ذكره،ص  - 4
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مجيع املظاهرات اليت جرت  على الرغم مما مت ذكره من ببلوجرافيا املظاهرات واملسريات يف مصر،إال أن  
وحىت اليوم،وصفت بأهنا غري قانونية،هتدد األمن ) بتويل الرئيس السادات احلكم(يف مصر منذ بداية االنفتاح 

العام،وهذا وفق قانون الطوارئ املعلن،حيث أحيل قياديوها باستمرار إىل احملاكم املختلفة،وهي حماكم استثنائية 
  .بل عسكرية يف أغلب األحوال

يناير /جانفي 25بدأت االحتجاجات بتاريخ :2011جانفي /يناير 25احتجاجات ومظاهرات واعتصام  -
يف خمتلف احملافظات احتجاجا  -كما حدث يف تونس –حينما قام مواطنون مصريون حبرق أنفسهم  2011

لشرطة،مما أدى إىل  على األوضاع املعيشية املزرية، يف اليوم املوايل خرج احملتجون إىل الشارع واشتبكوا مع ا
منهم،وعليه مت فرض حظر التجول من طرف الرئيس مبارك،غري  أن  62متظاهر وقتل  1000توقيف أكثر من 

األحداث تسارعت مبرور األيام ،من نزول اجليش إىل الشوارع ،إىل تشكيل حكومة جديدة،إىل إعالن الرئيس 
رض املتظاهرين ،بل على العكس من ذالك زاد عن عدم ترشحه لوالية أخرى،هذه اإلجراءات املتخذة مل ت

عدد املتظاهرين بانضمام باقي فئات اجملتمع للشباب احملتج،ومت اختاذ يوم اجلمعة يوما للمظاهرات املليونية 
املطالبة برحيل النظام احلاكم؛بدءا جبمعة الغضب مث مجعة الصمود وأخريا مجعة الرحيل،وعلى الرغم من 

من إعالن تعديل دستوري وتعيني مدير املخابرات العامة عمر سليمان نائبا (الرئيس مباركالتنازالت اليت قدمها 
إال أن الشباب املعتصم مبيدان التحرير ...) لرئيس اجلمهورية ودعوة هذا األخري املعارضة إىل حوار وطين و

يث متت حماصرة وسط القاهرة أصر على  مطلب إسقاط النظام ، وتسارعت األحداث يف األيام األخرية ح
فيفري  11احملتجني ملؤسسات الدولة،مما دفع رئيس الدولة إىل التنازل عن صالحياته لنائبه عمر سليمان، ويف 

ماليني املتظاهرين يطالبون برحيل مبارك الذي استجاب يف األخري وأعلن تنحيه وسلم تسيري شؤون البالد 
 .  1تصب يف صاحل حتقيق مصاحل الشباب للجيش الذي أعلن بدوره عن مجلة من اإلجراءات اليت

يوما واليت شارك فيها ماليني املصريني مبختلف فئاهتم  18إن املظاهرات واالعتصامات اليت دامت       
سنة ،وان هذا إلثبات  40وأطيافهم الفكرية واملذهبية والدينية، أدت إىل إسقاط نظام حكم عمر ألكثر من 

  . الذي تلعبه حرية الرأي والتعبري يف حركيات التحول الدميقراطيوتأكيد على  أمهية وفعالية الدور 
  :من خالل املشاركة الشعبية يف اختاذ القرارات :رابعا
مل تظهر األفكار الدميقراطية بصفة فجائية وإمنا كانت وليدة جتربة إنسانية عميقة وقدمية،فقد ظهر   

تتيح ألفرادها املشاركة الفعالة يف إدارة شؤون مصطلح الدميقراطية ليعكس رغبة الشعوب يف إجياد آليات 
اجملتمع والدولة،فابتدأت بالدميقراطية املباشرة،وانتهت إىل الدميقراطية النيابية،فاالنتخابات هي الوسيلة الطبيعية 

م أن النظا:"واملشروعة إلسناد السلطة يف األنظمة الدميقراطية،ويف ذلك تقول احملكمة الدستورية العليا يف مصر
ممثال يف نوابه أعضاء السلطة  –الدميقراطي السليم يقوم يف جوهرة على مبدأ أن السيادة للشعب وحده 

                                                            
 .2،ص)2001فيفري  12(،6264،يومية جزائرية،عددجريدة اخلرب - 1
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،إذا أصبح االنتخاب التنظيم القانوين ملبدأ مشروعية "الكلمة احلرة فيما يعرض عليه من شؤون عامة -الشعبية
  .1ممارسة السلطة باسم الشعب

دعامة األساسية لنظام احلكم الدميقراطي،وتظهر أمهيتها يف كوهنا مما سبق يتأكد أن االنتخابات هي ال  
وسيلة للمشاركة السياسية من خالل إسناد السلطة إىل اهليئات احلاكمة،وبالتايل اإلسهام يف صناعة القرار 
السياسي،كما أهنا الوسيلة املثلى لتحقيق التطابق املفترض بني إرادة احلكام واحملكومني،وهي متثل بذلك 

  . 2الصياغة التوفيقية يف خضوع الشعب حلكامه ونوابه وسيادته عليهم
:مفهوم االنتخابات الدميقراطية /أ  

ميثل مفهوم االنتخابات الدميقراطية عند الكثري من الباحثني موقع الصدارة يف النظم الدميقراطية،وذلك منذ   
واملؤسسات اليت يستطيع األفراد من  جمموعة من اإلجراءات:"أن عرف جوزيف شومبيتر الدميقراطية بأهنا

وعلى الرغم من " خالهلا املشاركة يف عملية صنع القرارات السياسية عن طريق التنافس يف انتخابات حرة
اهتمام الكثريين هبذا املفهوم عند حديثهم عن الدميقراطية،فإنه ال توجد حىت اليوم تعريف متفق عليه بني 

من املعايري القاطعة اليت حتدد معامل االنتخابات احلرة والرتيهة،كما ال يوجد  املهتمني باالنتخابات،أو جمموعة
   3.منهجية واحدة ميكن من خالهلا وضع مؤشرات حمددة وشاملة النتخابات الدميقراطية

للشكل الدميقراطي من  )07(ولقد وضع روبرت دال االنتخابات احلرة والرتيهة ضمن الشروط السبعة  
على ضرورة أن يسبق إجراء تلك االنتخابـات جمموعـة مـن احلريـات واحلقـوق      وجهة نظره،مؤكدا 

حرية احلصول على معلومات من مصادر :الدميقراطية،معتربا أن الترتيب املنطقي لألمور يأيت على النحو التايل
إجراء مؤسسـات حـرة ونزيهـة،أي أن    -حرية التنظيم وتشكيل مؤسسات مستقلة-حرية التعبري -متعددة
ابات احلرة والرتيهة هي ذروة الدميقراطية وليس بدايتها عند دال،فاالنتخابات ال تسبق الدميقراطية،وهي االنتخ

  :ال تنتج الدميقراطية وإمنا هتدف إىل حتقيق مجلة من الوظائف واملقاصد هي
 .التعبري عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة -

 .اختيار احلكام -

 .ةتسوية الصراعات السياسية بطرق سلمي -

 .توفري الشرعية السياسية وجتديدها -

 .حماسبة احلكام -

 .التجنيد السياسي -

 .التثقيف السياسي،ضمان حرية التعبري عن الرأي -

                                                            
 . 28،29،ص 2009دار دجلة،:؛األردن1ط،)دراسة مقارنة(االنتخابات؛ضمانات حريتها ونزاهتها سعد مظلوم العبديل، - 1
  .25،ص 2008دار الفكر اجلامعي،:؛اإلسكندرية1،طقارنةالنظام القانوين للجرائم االنتخابية دراسة مالوردي إبراهيم، - 2
 2009مركز دراسات الوحدة العربية،:؛بريوت1،طاالنتخابات الدميقراطية ووقائع االنتخابات يف األقطار العربية،"مفهوم االنتخابات الدميقراطية"عبد الفتاح ماضي، - 3
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إذن فالعملية االنتخابية متثل العمود الفقري للتعددية السياسية،فإذا وجد االنتخاب النظيف اخلايل من     
عليه بني علماء السياسة وتطبقه األنظمة التزوير،وجدت الدميقراطية،وهذا مبدأ عام متعارف 

من املرتكزات الرئيسية -سواء أ كانت رئاسية أو تشريعية أو حملية-الدميقراطية،حبيث تعترب االنتخابات
للدميقراطية،ومن مظاهر وجتليات التمتع حبق التعبري عن الرأي إذا ما احترمت نزاهة وشفافية تلك 

احلرة والشفافة والرتيهة إحدى وسائل املشاركة السياسية، كما أهنا آلية االنتخابات،باعتبار أن االنتخابات 
   1.مؤسسية لتداول السلطة بشكل سلمي،وجتديد النخب

:االنتخابات يف مصر/ب  

،سواء أكانت هذه االنتخابات على 1952عرفت مصر عدة أمناط للنظم االنتخابية عقب ثورة     
،أو  1980النتخابات اخلاصة مبجلس الشورى منذ عام مستوى الرئاسة انتخابات جملس الشعب،أو ا

  .االنتخابات احمللية
 - االنتخابات الرئاسية:

مت إلغاء امللكية يف مصر وإعالن اجلمهورية،ومت تعيني اللواء حممد جنيب قائد ثورة متوز 1953يونيو18يف  
عني مجال عبد الناصر  1954)مارس(رئيسا جلمهورية مصر العربية،ليصري أول رئيس مصري يعني،ويف آذار

رئيسا جمللس الوزراء وجملس قيادة الثورة معا،متهيدا لعزل الرئيس جنيب حممد،بعدما اختلف مع قادة الثورة 
  .بشأن العودة للثكنات العسكرية،وعودة احلياة السياسية،وبعدما أدى دوره كواجهة مشوقة للثورة

صرية اليت يقودها قادة الثورة توقف حممد جنيب عن أعلنت احلكومة امل 1954)نوفمرب(تشرين ثاين 14ويف   
ممارسة سلطاته رئيسا للجمهورية،وأن البكباشي مجال عبد الناصر سوف تؤول إليه اختصاصاته،وبقي منصب 
رئيس اجلمهورية شاغرا بناء على قرار جملس الثورة،إىل أن جرى أول استفتاء على رئيس اجلمهورية يف مصر 

،وأول رئيس 1956)يوليو( متوز23يصري مجال عبد الناصر ثاين رئيس جلمهورية مصر يف شهرا ل 19بعد حوايل 
  .فعلي له سلطات

ومنذ ذلك احلني اتبعت مصر نظام االستفتاء الختيار رئيس اجلمهورية من شخص واحد مرشح،حيث   
الربملان،حيث يشرط يقوم ثلث أعضاء الربملان على األقل باقتراح اسم املرشح للرئاسة،وجيري التصويت داخل 

حصول املرشح على أغلبية ثلثي أعضاء الربملان على األقل،وإذا حتقق ذلك يطرح اسم املرشح للرئاسة يف 
من )76(استفتاء شعيب،ويشترط أن حيصل على أغلبية أصوات الناخبني يف هذا االستفتاء وذلك وفقا لنص املادة

اجلمهورية يف النظام املصري يشارك فيه الربملان باعتباره الدستور املصري،وبعبارة أخرى فإن انتخابات رئيس 
وكيال عن األمة،كما يتم أيضا الرجوع إىل الشعب صاحب الوكالة األصلي يف شكل استفتاء،وهو خيتلف يف 
هذه اجلزئية عن بعض النظم األخرى اليت فيها اختيار رئيس اجلمهورية بواسطة الربملان وحده،ومدة رئاسة 

                                                            
 .193عبد العاطي جنم مرجع سبق ذكره،ص - 1
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من الدستور الدائم )77(سنوات قابلة للتجديد ملدد أخرى،وذلك وفقا لنص املادة )06(مصر هي اجلمهورية يف
  .1جلمهورية مصر العربية

ويالحظ يف االنتخابات الرئاسية املصرية أهنا ال تنطوي على املنافسة،مبعىن أنه على الرغم من األخذ بنظام   
تعددية يف أشخاص املرشحني للرئاسة،فهناك دائما شخصية التعددية احلزبية إال أن النظام املصري ال يعرف ال

واحدة يتم ترشيحها للرئاسة وتطرح لالستفتاء الشعيب،ويف حالة عدم حصول املرشح للرئاسة على األغلبية 
املطلوبة،وهي حالة نظرية مل تتحقق من الناحية الواقعية،رشح اجمللس غريه،وتتبع يف شأن ترشيحه وانتخابه 

  .2تنفس اإلجراءا
تسعة استفتاءات )09(جرت 1952الختيار رئيس اجلمهورية عام ) االستفتاء(ومنذ بدء هذا النظام  

  :ثالث رؤساء فقط هم 03رئاسية،حكم فيها مصر فعليا 
 .ثالثة استفتاءات)03(جرى يف عهده :مجال عبد الناصر -

 .استفتاءان )02(جرى يف عهده :أنور السادات -

  .استفتاءات)04( جرى يف عهده:حسين مبارك -
،وإقرار قانون جديد لالنتخابات 2005)فرباير(من الدستور املصري يف شباط)76(وبعد تعديل املادة   

الرئاسية يف مصر يلغي االستفتاء على شخص املرشح الواحدة،ويغري طريقة انتخاب رئيس الدولة من 
  .بني أكثر من مرشح"االنتخاب احلر التعددي السري"إىل"االستفتاء"

وألول مرة يف تارخيها انتخابات الختيار رئيس اجلمهورية من بني  2005سبتمرب07جرت يف مصر يوم   
منعطفا سياسيا -وبصرف النظر عن أي اعتبار آخر-أكثر من مرشح وال جدال يف أن هذا احلدث اهلام يشكل

مواجهة الرئيس حسين هاما وعالمة فارقة يف تطور النظام السياسي املصري،ولقد وضعت هذه االنتخابات يف 
نعمان مجعة وأمين نور اللذان تنافسا للفوز باألصوات املعارضة للنظام :مبارك تسعة مرشحني،منهم اثنان وهم

ومل حتمل هذه االنتخابات أي مفاجآت،ومل تكن النتائج النهائية لالنتخابات بعيدة يف الواقع عما كان 
من  %6،88جممل الناخبني،حصل حسين مبارك على   من %23متوقعا،فلم يذهب إىل االقتراع السري سوى

  .  3 %03أما نعمان مجعة فقد حصل على أقل من  %07األصوات و حصل أمين نور على أكثر بقليل من 

                                                            
 140ام بدر الدين ،مرجع سبق ذكره،صإكر - 1
 .141،ص نفسهرجع امل - 2
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  .2005ميثل عدد األصوات اليت حصل عليها املرشحون يف انتخابات الرئاسة املصرية )15(جدول رقم
  النسبة             األصوات اسم املرشح  احلزب
 %88.571  6316784 حممد حسين السيد مبارك  الوطين

 %7.577  540405 أمين عبد العزيز نور  الغد

 %2.927  208891 نعمان حممد مجعة  الوفد اجلديد

  29857 أسامة شلتوت التكافل االجتماعي

  
  كلهم تقامسوا نسبة

01% 

  11881 وحيد االقصري مصر العريب االشتراكي

  5831 إبراهيم ترك طياالحتاد الدميقرا

  5481 ممدوح قناوي الدستوري االجتماعي

  4393 أمحد الصباحي  األمة

  4222 إبراهيم غزال  2000مصر 

  4106 رفعت العجرودي الوفاق الوطين

  .411،ص 2005ية،مركز الدراسات السياسية واإلستراتيج:،القاهرة2005عمرو هاشم ربيع،التعديل الدستوري وانتخابات الرئاسة :املصدر* 
  

وما يالحظ على نتائج هذه االنتخابات ردود الفعل حوهلا،هو أن أغلبية املواطنني املصريني ال تزال على   
اقتناع تام بان املشهد اقرب إىل االستفتاء منه إىل االنتخاب،حيث اعتربت قائمة املرشحني نفسها مرآة صادقة 

احلكومي واملعارض ، فهذه القائمة مل تكن سوى إفراز مباشر  ألزمة النظام السياسي املصري الراهن؛جبناحيه
من ناحية،وللطريقة اليت تفاعلت هبا املعارضة الرمسية مع ) 76(للطريقة اليت قام هبا احلزب احلاكم بتعديل املادة 

التعديل،وإذا كانت طريقة احلزب الوطين احلاكم قد أكدت مرة أخرى على انه يرفض اإلصالح السياسي 
قيقي وسيظل يقاومه،فان رد فعل أحزاب املعارضة السياسية الرمسية أكد على أن هذه األحزاب تعاين من احل

  .مرض عضال يقعدها عن قيادة معركة التغيري
    : االنتخابات الربملانية -

حيث أجريت االنتخابات 1952 شهد النظام املصري أول انتخابات على أساس تعددي منذ قيام ثورة  
،وقد شهدت احلملة االنتخابية درجة كبرية من التسييس،وشارك فيها عدد كبري من 1976ة يف نوفمرب الربملاني

  :مرشحا،وجاءت النتائج على النحو التايل) 897(املستقلني الذين بلغ عددهم 
    .1976ميثل عدد املقاعد اليت حصل عليها املرشحون يف االنتخابات الربملانية املصرية )16(جدول رقم

  .512صسبق ذكره، محدي عبد الرمحن،مرجع:املصدر  *
  

  النسبة املئوية يف اجمللس  عدد املقاعد  عدد املرشحني  ظيمالتن
 %81,8  280 527 منرب مصر العريب االشتراكي

 %3,6  12 171 منرب األحرار الشتراكيون

 %0,6  02 65 منرب التجمع الوطين الوحدوي النقدي

 %14  48 897  املستقلون

 %100  342 1660  اجملموع
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 :1979انتخابات  -1

، إىل حتقيق 1979)حزيران(يونيو 14 -7كان السادات يرمي من وراء إجراء االنتخابات الربملانية يف     
أغلبية مرحبة حلزبه احلاكم ولقد شهدت هذه االنتخابات أعمال تزوير مل يسبق هلا مثيل،حيث استخدمت 

للتأثري على نتيجة االنتخابات وللحفاظ على الديكور احلكومة كافة السبل املتاحة واملمكنة 
ثالثة مقاعد  )03(مقعدا فاز هبا حزب العمل االشتراكي،و )29(:الدميقراطي،وجاءت نتائجها على النحو التايل

)  %88,7(مقاعد للمستغلني،بينما احتفظ احلزب الوطين الدميقراطي احلاكم نسبة ) 10(حلزب األحرار،وعشرة

  ).أنظر اجلدول(اعد جملس الشعبمن إمجايل مق
  .1979ميثل عدد املقاعد اليت حصل عليها املرشحون يف االنتخابات الربملانية املصرية ) 17(جدول رقم

  النسبة املئوية يف اجمللس  عدد املقاعد عد املرشحني  احلزب 
 %88,7  330 362 احلزب الوطين الدميقراطي

 %7,7  29 182 حزب العمل االشتراكي

 %0,9  03 87  ألحرارحزب ا

  ---  --- 34 حزب التجمع الوطين النقدي الوحدوي

 %2,7  10 1192  املستقلون

 %100  372 1857  اجملموع

  .516صمحدي عبد الرمحن،مرجع سبق ذكره،:املصدر*
  

  :وما ميكن مالحظة من خربة االنتخابات يف احلقبة الساداتية ما يلي
على الربملان أدت إىل هتميش دور األحزاب السياسية ) لدميقراطياحلزب الوطين ا(هيمنة احلزب احلاكم -1

 .املسموح هبا قانونا

قيام السادات بتضييق فرص املشاركة السياسية ووضع قيود متعددة على حرية تكوين األحزاب السياسية  -2
من ميدان العمل  جديدة،مما أدى إىل استبعاد عدد من القوى والتيارات السياسية الفاعلة يف اجملتمع املصري

 .السياسي املشروع

 .إن التضييق على املعارضة السياسية أدى إىل معارضة النظام خارج إطار املؤسسات والقنوات الشرعية-3
 :1984نتخابات ا -2

يف أعقاب تولية السلطة أعلن الرئيس مبارك سياسة املصاحلة السياسية،فأفرج عن املعتقلني السياسيني،وبدأ   
واليت جاءت ألول مرة يف  1984مع املعارضة وكان أول اختبار للرئيس مبارك إدارته النتخابات حوارا وطنيا 

 1984 لسنة 114، حيث أن هذه االنتخابات أجريت طبقا للقانون رقم 1تاريخ مصر طبقا لنظام القوائم النسبية
مع التمثيل النسيب املشروط،مبعىن ،وقد أخذ هذا القانون بنظام القائمة احلزبية 1982 لسنة38 املعدل لقانون رقم

  .أن الترشيح يكون قاصرا على القوائم احلزبية فقط

                                                            
  .517عبد الرمحن محدي،مرجع سبق ذكره،ص - 1
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ولقد متت هذه االنتخابات اليت أجريت على استمرار هيمنة احلزب الوطين الدميقراطي على املؤسسة   
ت مقعدا،وحصل حزب لوفد اجلديد الذي خاض االنتخابا 448مقعد من إمجايل  390التشريعية،فحصل على 

النقدي الوحدوي  -العمل االشتراكي(مقعدا أما بقية األحزاب  58علىبالتعاون مع مجاعة اإلخوان املسلمني 
من  %8 فلم حيصل أي منهم إال على مقعد واحد يف الربملان،وهذا لعدم قدرهتم على جتاوز نسبة...)األحرار

  .1ل يف الربملانإمجايل أصوات الناخبني على مستوى اجلمهورية،حىت يتسىن له التمثي
لتأكيد على من االعتبارات اهلامة لعل  ميكن1984وباستقراء املناخ السياسي الذي أحاط بانتخابات   

  :من أبرزها
 .أعلنت أحزاب املعارضة منذ البداية رفضها لقانون االنتخابات اجلديد -

الرغم من أهنم ميثلون قوة  طبقا لنظام القوائم االنتخابية احلزبية حرم املستقلون من حق الترشيح،على -
 .سياسية هلا مكانته يف اجملتمع املصري

  .2شهدت احلملة االنتخابية ويوم إجراء االنتخابات أعمال عنف وتزوير -
  1987انتخابات  -3 

،واليت شارك فيها إىل جانب احلزب الوطين 1987نيسان /مت إجراء انتخابات برملانية جديدة يف أبريل    
التجمع الوطين التقدمي الوحدوي،حزب الوفد اجلديد،حزب األمة،عن :أحزاب سياسية هيالدميقراطي مخسة 

التحالف "حزيب األحرار والعمل اللذان خاضا االنتخابات بالتحالف مع مجاعة اإلخوان املسلمني حتت مسمى
إلسالمي مقعدا،وحصل التحالف ا 348،ويف هذه االنتخابات حصل احلزب الوطين الدميقراطي على "اإلسالمي

مقاعد ،ومل  04مقعدا،وحصل املرشحون املستقلون على  36،وحصل حزب الوفد اجلديد على مقعدا 60على 
،وعلى الرغم من أن %08 تتحصل األحزاب املتبقية على أي مقعد لعدم قدرهتا على احلصول على نسبة

نذ األخذ بالتعددية السياسية يف مما يشكل أكرب متثيل هلا م-مقعدا يف الربملان 96املعارضة حصلت على حوايل 
 %78منتصف السبعينات،إال أن احلزب الوطين احلاكم استمر يف اهليمنة على السلطة التشريعية وذلك بنسبة 

  .3تقريبا من إمجايل عدد املقاعد
وعلى الرغم من هيمنة احلكومة على االنتخابات وحتكمها يف نتائجها النهائية إال أهنا متيزت بعدد من 

  :مح األساسية من أبرزهااملال
،وباملقابل تناقصت مقاعد احلزب  %22.33إىل  1984 %13منتزايد نسبة املعارضة يف جملس الشعب  -

 .%77.78إىل  %87احلاكم من 

                                                            
 .99ه،صحسني توفيق إبراهيم،مرجع سبق ذكر - 1
املشاركة السياسية يف مصر،مركز البحوث لندوة ،ورقة مقدمة "1992-976اإلطار القانوين والسياسي للتعددية احلزبية يف مصر "عالء عبد العزيز أبو زيد، - 2

 .14،15،ص 1993ديسمرب  26-25:العربية،القاهرة
 .99،100،ص مرجع سبق ذكره ، رجملتمع املدين يف مصواالتحول الدميقراطي  حسنني توفيق إبراهيم، - 3
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االعتراف الواقعي ببعض القوى السياسية غري املشروعة مثل مجاعة اإلخوان املسلمني والتيارات املاركسية  -
 .والشيوعية

  :1990،1995 التشريعية االنتخابات-4
 1990استمرت سيطرة احلزب الوطين احلاكم على األغلبية يف الربملان،فقد حصل احلزب يف انتخابات   

،بينما حصل حزب التجمع  %81 مقعدا،أي نسبة 444مقعدا من إمجايل مقاعد اجمللس البالغ عدها  360عل 
،أخذا يف االعتبار أن أحزاب %18بنسبة مقعدا  79وحصل املستقلون على  % 01مقاعد بنسبة  05على 

  .1990الوفد،العمل ،األحرار،مجاعة اإلخوان املسلمني كانت قد قاطعت انتخابات :

،إال أهنا أفضت كسابقتها )حزبا سياسيا 13(فقد شهدت مشاركة حزبية واسعة 1995أما انتخابات   
مقعدا من إمجايل مقاعد اجمللس  417 إىل هيمنة كاملة للحزب الوطين الدميقراطي احلاكم،والذي حصل على

 05 مقاعد،والتجمع على 06من اإلمجايل،وحصل حزب الوفد اجلديد على  %94،أي نسبة 4441 التشريعي
مقاعد،واألحرار والناصري على مقعد واحد لكل منهما،ومل تتمكن مجاعة اإلخوان املسلمني من الفوز إال 

مرشح،بينما مل تتحصل بقية األحزاب على أي  148مبقعد واحد رغم أهنا خاضت االنتخابات بـ 
،ومن املالحظ أن هذه االنتخابات شهدت معدالت عالية للعنف السياسي حيث قتل حنو 2مقعد

آخرين،باإلضافة إىل حتطيم السيارات واألبنية،ويرى بعض احملللني أن هذه ) 337(شخصا،وجرح حنو )36(
لعنف السياسي يف مصر واليت تعزى يف حقيقتها إىل عوامل االنتخابات كانت مناسبة للتعبري عن ظاهرة ا

  .هيكلية وجمتمعية سنأيت على حتليلها الحقا

                                                            
 .521عبد الرمحن محدي،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
مركز احملروسة للتدريب والبحوث :؛القاهرة1،ط1990-1984مجاعة اإلخوان املسلمني والسياسية يف مصر هدى راغب عوض،حسنني إبراهيم توفيق، - 2

  .102،ص 1996والنشر،
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  .1995-1987ميثل عدد املقاعد اليت حصل عليها املرشحون يف االنتخابات الربملانية املصرية ) 18(جدول رقم
 النسبة  95  النسبة  90  النسبة 87 النسبة 84  احلزب

  %94  417  %81  360  %77.9 349 %87 390 قراطياحلزب الوطين الدمي

  %1.4  6  -     مقاطعة  %7.8 35 %11.2 50  الوفد

  -  -  -    مقاطعة  %6 27 -  -  العمل

  %1.1  5  %1.2  5 -  -  -  - التجمع الوطين الوحدوي

  %0.2  1  -    مقاطعة  %0.6 3 -  -   األحرار

  %0.2  1  -     مقاطعة  %6.6 30 %1.8 8  اإلخوان املسلمون

  %0.2  1    -  -   -  -   الناصري

  %2.9  13  %17.8  49  %1.1 5 -  -   املستقلون

  %100  444  %100  444  %100 448 %100 448  اجملموع

  .518،519محدي عبد الرمحن،مرجع سبق ذكره،ص :املصدر
  

  2005-2000 االنتخابات التشريعية-5

صدر تعهد واضح من  2000مصر يف أواخر عام  مع اقتراب موعد إجراء االنتخابات التشريعية يف  
جانب القيادة السياسية باختاذ خطوات صرحية لدعم الدميقراطية وإجراء انتخابات نظيفة،وضمان حياد 
الدولة واحلكومة،ومع ذلك فإن الساحة السياسية يف مصر مل تشهد تغيريات أساسية يف هذا الشأن،فقد 

وأمهها قانون الطوارئ،وقد طالبت بعض القوى السياسية بإلغاء هذه استمر العمل بالقوانني االستثنائية،
  .1القوانني،أو على األقل تعليقها يف فترة االنتخابات وهو ما مل حيدث

القضاء العادي،جملس الدولة،النيابة -اجلديد يف هذه االنتخابات هو تويل رجال القضاء هبيئاته كاملة  
عملية اإلشراف على االنتخابات العامة،ومل يكن ذلك بدعة وإمنا  -الدولة العامة،النيابة اإلدارية،وهيئة قضايا

  .2فعلت ذلك من قبل إجنلترا وكذا اهلند
وإذا كانت عملية االقتراع جتري وفقا ألحكام القانون،فقد غدا لزاما أن حتاط هذه العملية بكل   

دعيما للدميقراطية وحرية الرأي الضمانات اليت تضمن سالمتها وجتنبها احتماالت التالعب بنتائجها،ت
والتعبري،هذه األخرية اليت حيتل منها حق االنتخاب مكانا مهما باعتبارها كافال حلرية الناخبني يف اختيار 

من ) 03(ممثليهم يف اجملالس النيابية،لتكون السيادة للشعب وحده،باعتباره مصدرا للسلطات وفقا للمادة
ورية بوضع حكم احملكمة الدستورية العليا موضع التنفيذ بإصدار الدستور،ولذلك كان رد رئيس اجلمه

  :والذي تضمن تعديالت يف ثالث جماالت2000لسنة  168القانون رقم 

                                                            
 .06،ص )2000-09-20(،األهرام،"التلوث االنتخايب التجديد السياسي قبل"صالح الدين حافظ، - 1
  .11-6،ص )2000أغسطس /آب(،41السنة الرابعة،عدد  ،قضايا برملانية،"قانون تنظيم مباشرة احلقوق السياسية،حكم احملكمة الدستورية العليا"ثروت حمجوب، - 2



318 
 

 .نظام اإلشراف القضائي على االنتخابات -

 .تعديل املواعيد املنظمة للعملية االنتخابية -

 .73/19561يف القانون  13/2000إلغاء جلنة اإلشراف القضائي اليت استحدثها القانون 

أيام لكل  7- 5وتقرر تقسيم اجلمهورية إىل مناطق جتري فيها االنتخابات تباعا خالل فترة تتراوح بني 
  .منطقة،وتعلن نتيجة االنتخابات يف كل منطقة على حدة

  :كاآليت 16/11/2000وجاءت النتائج النهائية لالنتخابات يف بيان لوزارة الداخلية بتاريخ 
 07مقعدا، وحزب الوفد  37مستقال،واملستقلون  35مقعدا بعد أن انضم إليه  388وطين احلزب ال

مقاعد،وحزب األحرار مقعد واحد،أي أن املعارضة  03مقاعد،واحلزب الناصري  06مقاعد،وحزب التجمع 
  .2مقعدا 17فازت بـ 

  :وما يالحظ على هذه االنتخابات  
عن انتخابات  %2.8عدد اإلقبال على الترشيح بزيادة قدرها  كثرة عدد املرشحني مما يشري إىل زيادة – 1

  .،ومع مالحظة أن نسبة الزيادة يف الترشيح تفوق نسبة الزيادة يف التصويت1990عن انتخابات  %35و،1995
  .يدل عدد املرشحني على نوع من ضعف الثقة يف القدرة على التمثيل – 2
  .شدة املنافسة بسبب زيادة عدد املرشحني – 3
مل يكن كامال واقتصر على مرحلة التصويت فقط وجتاهل  2000اإلشراف القضائي على انتخابات  – 4

  .املراحل السابقة والالحقة
  .جرت االنتخابات يف ظل مناخ تشريعي غري موات يف ظل قانون الطوارئ وما يتضمنه من قيود – 5
  .عارضةمتييز وسائل اإلعالم بني مرشحي احلزب احلاكم ومرشحي امل – 6
  .استمرار سيطرة احلزب الوطين الدميقراطي احلاكم على املؤسسة التشريعية – 7
أي وجود اجتاه قوي لدى الناخبني " التصويت العقايب:"شهدت ما يسمى بـ 2000يقال أن انتخابات  – 8

املنتمني إىل ملعاقبة احلزب احلاكم بالتصويت ملرشحني آخرين،مما زاد من فرص املرشحني املستقلني،وخباصة 
  .التيار اإلسالمي

فقد استمرت نفس الظروف السياسية،من العمل  2005أما خبصوص االنتخابات التشريعية لسنة   
بقانون الطوارئ،واستمرار العمل باإلشراف القضائي على العملية االنتخابية،وغريها من الظروف املشاهبة 

ىل حد كبري،حيث استمرت سيطرت احلزب الوطين ،كما أن النتائج أيضا جاءت مشاهبة إ2000النتخابات 
  .الدميقراطي احلاكم على أغلبية املقاعد يف اهليئة التشريعية

  :من خالل استعراضنا هلذه احملطات االنتخابية ميكن استخالص النتائج التالية  

                                                            
 .11،12،مرجع سبق ذكره،صاملستقبل العريب،"ومؤشرات التطور السياسي يف مصر 2000انتخابات "ثناء فؤاد عبد اهللا، - 1
 .22ص املرجع نفسه، - 2
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دون أن تتعرض باملنظور السياسي الدميقراطي فإنه من النادر أن يبقى حزب يف السلطة ألكثر من عقدين  – 1
شعبيته للتآكل الشديد،وعند إجراء االنتخابات يف ظل فترة من الركود االقتصادي فإن ذلك بال شك يؤدي 

  .إىل احلسم من أرصدة احلزب احلاكم
من احلقائق اليت جيب االلتفات إليها أن الغالبية الساحقة من الناخبني يف مصر ال تصوت على أساس  – 2

قام األول،وإمنا حسب اعتبارات أخرى مثل شخص املرشح ومدى ارتباطه هبم ووفقا االنتماء احلزيب يف امل
  .ملؤثرات اجتماعية تقليدية وعائلية أو عشائرية وغريها 

كشفت االنتخابات أن احلزب الوطين يعتمد أساسا على جهاز الدولة وأن تركيبته القيادية أصاهبا الترهل  – 3
عضوية بالقواعد اجلماهريية،فهذه القيادات تعتمد على وظائفها البريوقراطية واجلمود،وتفتقر غالبا لألوامر ال

  .1واحلكومية،وهي متارس العمل احلزيب من خالل املكاتب واألوامر
ما جيب تأكيده أيضا هو أن أزمة احلزب الوطين ما هي إىل أحد وجوه التراجع العام لألحزاب السياسية  – 4

  .عديدة وجوهرية يف النظام االنتخايب أغلبية ومعارضة،وحدوث تغيريات
إن ظاهرة املستقلني تعكس يف حقيقتها ضعف االلتزام احلزيب،كما يعكس ذلك مدى تفكك احلزب  – 5

الوطين نفسه،ويعكس أيضا فشل األحزاب السياسية يف التوغل واالنتشار داخل اجملتمع نتيجة ضعف هذه 
  .2فقطاألحزاب اليت أصبح بعضها يأخذ  شكل الديكور 

أصبحت يد احلكومة اقل وطأة على ) تصويتا( 2005و2000بعد إشراف اهليئة القضائية على انتخابات  – 6
،حيث قبلت احلكومة اخلروج عن التقليد املؤسف الذي 1923االنتخابات رمبا ألول مرة منذ صدور دستور 

ميكن النظر إليه على أنه بداية  استمر طويال،ورفعت يدها الثقيلة عن االنتخابات اليت جرت مؤخرا،وهو ما
  .مبشرة لسياسات حكومية تسعى إىل تغيري منط قائم ومستمر لثالثة أرباع القرن

  : العنف السياسي املسلح:خامسا
من الواضح أن موضوع العنف السياسي ليس باملوضوع اليسري،السيما وأنه يدعو إىل اختاذ   

غي التحديد،إذ ما يهمنا هنا هو معاجلة قضية العنف وعالقته موقف،كما أنه هناك عنفا وعنفا مضاد،ولذلك ينب
بالعمل الدميقراطي من خالل تأثريه على احلق يف حرية الرأي والتعبري،فاملسألة ليست مسألة اختيار بني العنف 
أو العمل الدميقراطي،بل السؤال هو ملاذا مل يرسخ لدى العرب عموما واملصريني خصوصا التعبري السلمي 

سس للبناء الدميقراطي؟بل وجد خارجه وباستمرار؛أي التعويل على تغيري الواقع القائم بعنف،وإطالق املؤ
  . 3العنان لقوة وعناء ال يضبطهما ضابط

                                                            
  .12- 9،ص )2000نوفمرب /تشرين الثاين(،44السنة الرابعة،عدد  ،قضايا برملانية،"املستقلون واالنتخابات"عبد الرمحن عبد العال، - 1
 .99برهان غليون،وآخرون،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
  .17،ص 1987منتدى الفكر العريب،:، األردنالعنف والسياسة يف الوطن العريب،"السياسي حول أسباب العنف"علي أومليل، - 3
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قد يبدو أن قضية العنف وعالقته بالعمل السياسي قضية حديثة،ومع ذلك فهي قضية قدمية خاض فيها   
هل يلزم اخلروج على حكم جائر وتغيريه :يدور حول هذه املسألة العديد من املفكرين والفقهاء،وكان سؤاهلم

بقوة؟ لكن قضية عالقة العنف السياسي حبرية الرأي والتعبري مل خيض فيها الكثري،هلذا سنركز على هذا 
  .املوضوع
ما جيب التأكيد عليه يف هذا الصدد هو أن العنف السياسي ليس فقط وليد اجلماعات الراديكالية جتاه   

،ونقصد به عنف الدولة ومؤسساهتا ضد مواطنيها أو مواطين "العنف املؤسسي"نظام واملواطنني،بل هناك ال
الذي متارسه الدولة قانونا مبسؤولياهتا عن حفظ النظام " العنف املشروع"دولة أخرى،وال ندعي بذلك 

لدولة باملواطن،دون ما سند واستتباب األمن،فهذا النوع من أهم خصائص سلطة الدولة،ولكننا نعين استبداد ا
من قانون،ويدخل ذلك يف انتهاكات حقوق اإلنسان السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،إن ذلك كله 

،فعنف السلطة عموما يكون حماطا بسياج "الظلم الذي يؤذن خبراب العمران"يندرج فيما قال عنه ابن خلدون
لشرعية،وما قوانني الطوارئ والتصدي ملمارسة اجلماهري حلقوقها القانون أو متحررا عنه وخارجا عن أطر ا

بالقوة ) كل مظاهر حرية الرأي والتعبري...التعددية اإلعالمية-التجمعات-املسريات- اإلضرابات(
والعنف،والتشريعات اليت تضع القيود تلو القيود على مباشرة احلقوق السياسية،إال صورا فاضحة ملمارسة 

  .نظم يف مواجهة اجلماهريالسلطة للعنف امل
ويف مصر متثل مجاعات اإلسالم السياسي واحدة من أهم ظواهر احلياة السياسية،وتؤدي هذه   

اجلماعات دورا مؤثرا يف واقع هذه احلياة،ممارسة أساليب املمارسة السياسية كافة،مبا فيها العنف السياسي 
اط هذه اجلماعات هي جلوؤها إىل استخدام بصوره وأشكاله املتعددة،غري أن السمة الغالبة على نش

،األمر الذي يثري التساؤل حول العوامل اليت تدفع هذه اجلماعات إىل تفضيل استخدام العنف كأداة من 1العنف
وهذا ما سنركز عليه يف حتليلنا لعنصر  -أدوات التعبري عن اآلراء واملطالب،وكطريقة للممارسة السياسية

  .- ري الحقاعوائق حرية الرأي والتعب
فاحلركات السياسية األصولية ظاهرة دينامية معقد،ينبغي النظر إليها يف وحدهتا ويف تناقضاهتا،يف 
عالقاهتا بالدولة وبالكتلة احلاكمة،وبالطبقات احملكومة،فعندما يتسيس الدين يصبح إيديولوجية سياسية ختتلف 

تتعدد احلركات السياسية األصولية وتتصارع،لكنها  يف حمتواها ووظيفتها باختالف الطبقة اليت تتبناها،وهلذا
هتدف إىل إقامة الدولة اإلسالمية،أي الدولة الدينية،وهذا ما يفسر لنا انقسام احلركات السياسية اإلسالمية 

  .2األصولية إىل حركات راديكالية وحركات إصالحية

                                                            
؛بريوت،مركز دراسات الوحدة  1، ط احلركات اإلسالمية والدميقراطية،"البناء التنظيمي جلماعات اإلسالم السياسي يف الوطن العريب"حممد سعد أبو عامود، - 1

 .217،ص2001العربية،
 .195،صمرجع سبق ذكره،زمة الدولة املصرية املعاصرةأعادل غنيم، - 2
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اإلخوان املسلمني،هذه احلركات لقد خرجت احلركات اإلسالمية الراديكالية املصرية من عباءة مجاعة 
الراديكالية مثلت أحد التحديات اخلطرية اليت تواجه عملية الدميقراطية يف مصر،وقد ظهر هذا التيار الذي 
يؤمن بالعنف سبيال لتحقيق غايته وأهدافه منذ السبعينات حينما ختلى اجليل القدمي من اإلخوان املسلمني عن 

يار اإلصالحي يف شكل مجاعات صغرية احلجم لكنها جيدة دائرة العنف،فقد انفصلت عن الت
التنظيم،وانتهجت أساليب العنف خالل عقدي السبعينات والثمانينات،واستمرت حىت فترة التسعينات من 

،قتل الشيخ الذهيب 1974اهلجوم على الفينة العسكرية عام :القرن املاضي،ومن أبرزها األحداث اليت قامت هبا
  .19811،اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1977سبق عام وزير األوقاف األ

) تنظيم اجلهاد،الناجون من النار،التوقف والتبني،طالئع الفتح:(وتؤمن هذه اجلماعات ومن أبرزها
بضرورة اإلطاحة بنظام احلكم اجلاهلي عن طريق القوة،وباستحالة التعايش بني دار الكفر ودار اإلسالم،كما 

عة أو تنظيم يرفض تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية،ومن الشعارات اليت يرفعها تؤيد حماربة أي مجا
،وقد كثفت هذه اجلماعات أنشطتها العنيفة املضادة للنظام منذ 2اإلسالم أو الدمار،الشريعة أو السالح:هؤالء
ة،وعلى ،والسيما يف صعيد مصر،واختذ هذا النشاط شكل االغتياالت واهلجوم على مراكز الشرط1992عام 

األقباط،وإذا كان هذا النشاط يأخذ يف مدن الصعيد شكل العصيان املسلح،فإنه يف كثري من احلاالت األخرى 
يستهدف السياح األجانب هبدف إحلاق الضرر باالقتصاد املصري،وممارسة أكرب ضغط على النظام املصري 

  .3احلاكم
على أمهية التعامل األمين مع الظاهرة ويف مقابل ذلك كان رد فعل احلكومة املصرية يف التأكيد 

ما يسمى  1992متوز /بصورة أساسية ورفض أي حماولة للحوار مع هذه اجلماعات،كما أهنا أقرت يوليو
  .4جرمية عقوبتها اإلعدام" املتطرفة"،الذي يقضي جبعل االنضمام هلذه اجلماعات "اإلرهاب"بقانون 

  
  
  

  مصرري يف عوائق حرية الرأي والتعب: ملبحث الرابعا
  

إن حرية الرأي و التعبري يف مصر شهدت انطالقة سريعة ،و قوية بعد إعالن التعددية السياسية وجتلت 
ممارسات هذه احلرية من خالل إنشاء الصحف اخلاصة و احلزبية ،و أشكال التعبري املختلفة من مظـاهرات و  

                                                            
  .08،ص)1993(، 02السنة الثالثة،العدد  ،قراءات سياسية،"األحياء اإلسالمية:احملافظة والتقدم يف مصر"ويس كانتوري،- 1
 .14املرجع نفسه،ص - 2
 .533محدي عبد الرمحن،مرجع سبق ذكره،ص - 3
 .534ص، املرجع نفسه -4
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نظرا للظروف االستثنائية اليت مرت هبا مصر إضرابات و انتخابات غريها لكن جمال هذه احلرية ما فتئ ينحصر 
  .،هذا من جهة، و من جهة ثانية نتيجة مجلة القوانني و اإلجراءات املقيدة هلذه احلرية 

ولعل مصر من أوىل الدول العربية يف جمال حرية الرأي و التعبري  ، لكنها أصبحت اليوم من الـدول  
فمسار حرية الرأي والتعـبري مل يكـن    -ييد حتت مظلة القانونحىت و إن كان ذلك التق -املقيدة هلذه احلرية 

بالطريق املعبد السهل ،بل ختللته العديد من العقبات والعوائق اليت كان أبرزها إعالن حالة الطـوارئ، الـيت   
 الزالت سارية املفعول إىل يومنا هذا، أضف إىل ذلك مجلة القوانني و اإلجراءات املقيدة هلذه احلرية  وظاهرة
العنف السياسي واثر ه على ممارسة والتمتع بتلك احلرية،مث القيود االقتصادية واالجتماعية والثقافية املفروضـة  

  .على ممارسة هذه احلرية
لذا سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل مجلة العوائق والعقبات اليت تقف يف وجه ممارسة حرية الـرأي  

  :لتاليةوالتعبري يف مصر وذلك من خالل العناصر ا
.حالة الطوارئ يف مصر و أثرها على حرية الرأي و التعبري -     
.حرية الرأي والتعبري والقوانني والتشريعات املقيدة هلا -     
.العنف املسلح و أثره على حرية الرأي و التعبري -     

  .القيود االقتصادية واالجتماعية والثقافية و أثرها على حرية الرأي و التعبري -   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :حالة الطوارئ وأثرها على حرية الرأي والتعبري يف مصر: أوال 
ال شك أنه أصبح من البديهي القول بأن مواجهة الدولة ألزمة معينة،ومرورها بظروف   

استثنائية،يؤديان إىل تضييق احلريات العامة واإلكثار من الضوابط عليها،ويتمثل األمر يف تعليق العمل بالقوانني 
  .ادية املنظمة للحريات وبالتايل إيقاف ممارسة بعض هذه احلرياتالع
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فالقوانني العادية املنظمة للحريات هي عبارة عن جمموعة من القوانني اليت وضعت على أساس توفر   
ظروف عادية تعيشها الدولة ومواطنيها،أما إذا كان اجملتمع مريضا،فيجب أن حنيطه برعاية خاصة تتمثل يف 

ل بالقوانني العادية احلامية للحريات،وتطبيق قوانني تتناسب وصعوبة وخطورة املرحلة اليت متر هبا تعليق العم
الدولة،ففي حالة األزمات املستعصية ال يطرح موضوع املفاضلة بني محاية احلريات ووجود اجملتمع،فوجود 

،قبل احلديث عن حالة الطوارئ يف اجملتمع يتقدم على ممارسة احلريات،ألن بوجوده توجد احلريات وبفنائه تفىن
  .مصر،جيب اإلشارة أوال إىل أنواع األنظمة االستثنائية

  :أنواع الظروف االستثنائية/أ
  :حالة الظروف االستثنائية - 1

ليس هناك تعريف واحد وحمدد بصورة هنائية حلالة الظرف االستثنائي،إال أنه ميكن القول بأهنا احلالة   
اجلمهورية،استقالل الوطن،سالمة أراضيه،أو تنفيذ تعهداته الدولية مهددة بصورة  مؤسسات"اليت تصبح فيها 
  ".خطرية وفورية

وينتج عن إعالن حالة الظروف االستثنائية تبعا للمفهوم السالف الذكر،توسيع صالحيات رئيس   
ة،مبا فيها جمال اجلمهورية حبيث يتخذ كل اإلجراءات اليت تفرضها هذه الظروف،يف كل جماالت احلياة العام

احلريات العامة،حبيث تعلق الضمانات اليت يوفرها تدخل السلطة التشريعية،وتتوسع بشكل غري مسبوق وغري 
حمدود السلطة التنظيمية وسلطات البوليس،وتباح اإلجراءات حبق األفراد املناقضة للقانون،وتضيق صالحيات 

 DROIT COMMUNعلق العمل مبجمل النظام العام ،باختصار ي1القضاء العادي،لصاحل القضاء االستثنائي
  .للحريات العامة

  :حالة احلصار - 2
وهي أقدم األنظمة االستثنائية،ويقصد هبا كما يفهم من التسمية،ما تستدعيه ظروف وضرورات   

الدفاع عن مدينة حماصرة من العدو،مع كل ما يستدعيه ذلك من التزامات على عاتق السكان،ومن تطبيق 
  :العسكري على جممل اإلدارة،وينتج عن حالة احلصار ما يليللنظام 

 .حتل السلطة العسكرية حمل السلطة املدنية يف ممارسة أعمال الشرطة وحفظ األمن -

تأخذ سلطات البوليس املوضوع بتصرف السلطات العسكرية، مدى أوسع من املدى املعروف يف الظروف  -
 .. ة والذخائر،منع املنشورات واالجتماعات واملظاهراتالتفتيش ليال وهنارا،مصادرة األسلح:العادية

إحالة الصالحيات اليت ميارسها القضاء اجلزائي العادي يف الظروف العادية إىل القضاء العسكري، يف  -
 .2املواضيع املتعلقة باجلرائم واجلنح ضد أمن الدولة

  :حالة الطوارئ - 3

                                                            
 .263بد اهللا، آليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العريب، مرجع سبق ذكره، ص ثناء فؤاد ع - 1
 .149حممد سعيد جمدوب،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
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رتباطا بالصراعات العسكرية من سابقتها،فهي تعترب ظروف تطبيق حالة الطوارئ أوسع مدى وأقل ا  
ميكن أن تطبق يف حالة اخلطر احملدق الناتج عن مساس خطري بالنظام العام،كذلك يف حالة األخطار العامة 

،ومن حيث اآلثار ميكن التمييز بني حالة الطوارئ البسيطة،وحالة ...كالفيضانات والزالزل واالنفجارات
  .الطوارئ املشددة

 - عكس ما رأيناه يف حالة احلصار-حالة الطوارئ البسيطة توسيع أجهزة البوليس اليت تبقى عامةينتج عن  -
وميكنها أن تفرض على احلريات الفردية تضييقات كبرية؛منع التجول،إقامة مناطق أمن ختضع اإلقامة فيها 

غالق صاالت السينما ،واحلريات اجلماعية  ميكن أن تطاهلا التضييقات أيضا؛إ...لشروط،اإلقامة اجلربية
 ....واملسرح وأماكن االجتماع

أما حالة الطوارئ املشددة فيمكنها أن تضيف إىل هذه النتائج،التفتيش ليال وهنارا،مراقبة الصحافة   -
 .1واملنشورات جبميع أنواعها ووسائل اإلعالم األخرى

  :ضوابط الظروف االستثنائية/ب
ائية نظام دستوري،خيضع ملبدأ املشروعية خبضوعه للدستور نظام األحكام العرفية أو الظروف االستثن  

والقانون،فما هي الضوابط اليت تكفل قانونية األحكام العرفية،وضمان عدم حتوهلا إىل نظام مطلق؟هذه 
  :الضمانات ميكن إمجاهلا فيما يلي

النظام العام إخالال أال تعلن األحكام العرفية إال يف حالة احلرب،أو عند وقوع اضطراب أمين جسيم،خيل ب  -
 .خطريا يهدد اجملتمع،وبشرط أن تكون السلطات عاجزة عن معاجلة هذا املوقف بغري هذا الطريق

جيب عرض إعالن األحكام العرفية فورا على الربملان ليقرر استمرارها أو تقييدها أو وضع أي حدود هلا أو  -
نعقاد وجب دعوة الربملان الجتماع غري عادي خالل إلغائها،وإذا وقع إعالن األحكام العرفية يف غري دورات اال

 .2ثالثة أيام من يوم اإلعالن

على احلريات واحلقوق اليت يقيد العمل هبا يف حالة إعالن األحكام  -على سبيل احلصر-أن ينص الدستور -
 .العرفية،ويبقى ما عداها قائما ال جيوز أن يعطل انعقاد الربملان

بقانون يصدر عن السلطة التشريعية حتدد هبا التصرفات والسلطات اليت متلك  يكون تنظيم األحكام العرفية -
السلطة القائمة على إجراء األحكام العرفية ممارستها،وملا كان قانون األحكام العرفية هو مبثابة الدستور لألوامر 

 .3العرفية اليت تصدر يف حدود أحكامه فال جيوز تعديل هذا القانون بأمر عريف

                                                            
 .150،ص  املرجع نفسه - 1
  .263ثناء فؤاد عبد اهللا،آليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العريب،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
كانون (،26السنة الثالثة عدد .جملة جملس الدولة ألحكام القضاء اإلداري،"لتشريع للدستور واالحنراف يف استعمال السلطة التشريعيةخمالفة ا"عبد الرزاق السنهوري، - 3
 .20،21،ص )1952يناير /2
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ام العرفية إذا هي نظام استثنائي وليس مطلقا،وهو خاضع للقانون الذي وضع أصوله وأحكامه فاألحك  
ورسم حدوده وضوابطه،وتعلن األحكام العرفية،إما يف القطر كله أو حتدد يف مناطق معينة،وجيب أن تكون 

  .حمددة بزمن معني
 مبارك،وتويل اجمللس األعلى ولقد مت إعالن العمل باألحكام العرفية يف مصر بعد إسقاط نظام حسين

للقوات املسلحة أمور تسيري شؤون البالد،حيث مت حل احلكومة وحل الربملان وإعالن حضر التجول،وغريها 
  .2001كانون ثاين /يناير 25من األحكام والقرارات العرفية اليت مت إعالهنا عقب انتفاضة 

  :استمرار العمل بقانون الطوارئ يف مصر/ج
وتعديالته قد صدر ليطبق بصورة مؤقتة  1958لسنة  162أن قانون حالة الطوارئ رقم  على الرغم من

هبدف التصدي لبعض احلاالت الطارئة اليت تشكل هتديد األمن والنظام،واليت ال تكفي القوانني العادية للتعامل 
ارك السلطة،وبالتايل ؛أي منذ تويل الرئيس مب1981معها بفعالية؛إال أنه مطبق يف مصر بصفة دائمة منذ عام 
  .1حتول القانون الذي هو مؤقت التطبيق بطبيعته إىل قانون دائم

وعلى الرغم من أن السلطة املصرية دأبت على التأكيد على أن قانون الطوارئ مل ولن يطبق إال على     
قع العملي امتد إىل اإلرهابيني وجتار املخدرات والعناصر اخلطرة من عتاة اجملرمني،إال أن نطاق تطبيقه يف الوا

أكثر من ذلك،خاصة وأنه ميثل سندا قانونيا رئيسا ملمارسات السلطة احلاكمة واألجهزة التابعة هلا؛حيث إنه 
وضع قيود على حرية األشخاص يف االجتماع والتنقل،والقبض على :خيوهلا سلطات وصالحيات واسعة منها

سائل واهلواتف،ومراقبة الصحف واملطبوعات قبل نشرها املشتبه فيهم،ومراقبة وسائل االتصال املختلفة كالر
  2....وضبطها ومصادرهتا،وإغالق أماكن طبعها

ومع أن السلطات ظلت تؤكد على عدم تطبيق قانون الطوارئ على أصحاب الرأي،إال أن جمرد     
نه ميثل قيدا على استمرار العمل هبذا القانون خيلق مناخا غري مالئم لتدعيم عملية التحول الدميقراطي،حيث أ

حقوق املواطنني وحرياهتم عامة،وحرية الرأي والتعبري خاصة،كما ميثل سيفا مسلطا على أحزاب وقوى 
املعارضة وتنظيمات اجملتمع املدين،حيث أن واقع احلال وتقارير املنظمات املصرية والعاملية املعنية حبقوق اإلنسان 

نية أساءت استخدام قانون الطوارئ،وارتكبت جتاوزات أكدت وتؤكد أن بعض األجهزة التنفيذية واألم
وانتهاكات حلرية الرأي والتعبري،وهذا من خالل ما يتعرض له هذا احلق مبختلف مظاهره من قيود،؛فتحت 
غطاء قانون الطوارئ يتم إسكات األصوات اليت ترى احلكومة أهنا معارضة،كما يستباح االختطاف واملعاملة 

  .3التعذيب القاسية اليت تصل حد

                                                            
 .55حسنني توفيق إبراهيم،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 .88،ص 1990املنظمة العربية حلقوق اإلنسان،:؛القاهرة1،طحقوق اإلنسان يف مصر،"اإلنسان التشريعات املصرية اجملافية لإلعالن العاملي حلقوق"حممد حلمي مراد، - 2
  .56حسنني توفيق إبراهيم،مرجع سبق ذكره،ص  - 3
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ومن خالل رجوعنا إىل الواقع املصري، وتتبع احملطات املؤثرة سلبا على حرية الرأي والتعبري،ميكن     
  :رصد النقاط التالية

 .ضم رؤساء حترير الصحف القومية لعضوية احلزب الوطين -

 .2008صدور قوانني حتضر التظاهر يف أماكن العبادة كان آخرها يف افريل  -

 .ئية للصحفيني املتعلقة مبزاعم السب والقذف والتشهرياملالحقات القضا -

 .بروز قضايا احلسبة السياسية والدينية -

 .غلق العديد من الصحف ومصادرة املمتلكات -

 .التوسع يف قرارات حضر النشر -

 .االعتداء اجلسدي على الصحفيني من طرف رجال األمن -

 .تلفيق القضايا واالعتقال مبوجب قانون الطوارئ -

 .سياسة حجم املواقع واملدوناتاستمرار  -

 .االحتجاز من دون سند قانوين -

 .االنتهاكات اليت طالت احملطات الفضائية -

 .الرقابة واملصادرة حتت غطاء هتديد أمن الدولة والنظام العام،واليت مست الكثري من املؤلفات -

خمتلف املنظمات فتحت مربرات قانون الطوارئ مت انتهاك حرية الرأي والتعبري يف مصر رصدهتا     
  .الوطنية والدولية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان

ونظرا لكل ما سبق أصبح إلغاء قانون الطوارئ مطلبا رئيسي لكل فئات اجملتمع املصري،خصوصا     
وأن كل املربرات اليت وضعتها السلطات ودأبت على طرحها بتربير استمرار العمل هبذا القانون مل تعد 

رفعت مطلب إلغاء هذا القانون ) نظام حسين مبارك(رة الغضب اليت أطاحت بالنظام املصريقائمة،كما أن ثو
  .إال بتحقيقها) أي الثورة(من ضمن املطالب اليت قامت من أجلها،واليت لن تتوقف
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  .حرية الرأي والتعبري والقوانني والتشريعات املقيدة هلا:ثانيا
وين ترسانة من القوانني اليت صدرت يف فترات استثنائية إىل جانب قانون الطوارئ،يتضمن البناء القان

القانون :من تاريخ مصر،واليت تشكل كلها قيودا على حرية الرأي والتعبري،ومن هذه القوانني على سبيل  املثال
بشأن اجلمعيات  1964لسنة  32بشأن مباشرة احلقوق السياسية وتعديالته،والقانون رقم  1956لسنة  73رقم 

 1977لسنة  40،والقانون رقم 2002لسنة  84وقد مت إلغاؤه وإصدار قانون جديد هو القانون رقم األهلية 
بشأن محاية اجلبهة الداخلية والسلم  1978لسنة  33بشأن نظام األحزاب السياسية وتعديالته،والقانون رقم 

بشأن محاية  1980لسنة  95 ،وهناك أيضا القانون رقم1944االجتماعي وقد مت إلغاء العمل هبذا القانون عام 
 148،والقانون رقم 2003بشأن حماكم أمن الدولة مت إلغاؤه يف يوليو  1980لسنة  105القيم ،والقانون رقم 

بشأن تعديالت قانون العقوبات واإلجراءات  1995لسنة  93بشأن سلطة الصحافة،والقانون رقم  1980لسنة 
لكن مل يستمر العمل هبذا القانون طويال؛حيث أدى صدوره إىل اجلنائية املتعلقة جبرائم الصحافة والنشر،و

حدوث أزمة بني الدولة ونقابة الصحفيني،األمر الذي أدي إىل تدخل رئيس الدولة،ووجه إىل إعداد قانون 
،والقوانني األخرى ذات الصلة،وقد 1980لسنة  148الصحافة،وذلك انطالقا من مراجعة قانون الصحافة رقم 

  .19961اجلديد يف يونيو صدر القانون 
وتشكل سلسلة القوانني هاته اليت صدرت خالل السبعينات وأوائل الثمانينات يف مصر انتهاكا أكثر   

القوانني سيئة "فظاظة ملبادئ حقوق اإلنسان،وخاصة حرية الرأي والتعبري،ولذا مل يكن من املبالغة تسميتها 
ملساءلة الصحفيني ورجال الفكر وكتاب الرأي،إىل جانب ،وقد أضافت هذه القوانني أشكاال جديدة "السمعة

املساءلة اجلنائية اليت قننها قانون العقوبات،واملساءلة لتأديبية اليت قننها قانون نقابة الصحفيني،فمنحت اجمللس 
رت كما ابتك" املساءلة السياسية"األعلى للصحافة سلطة مساءلة أدبية موازية للنقابة أو بديال عنها،وابتكرت 

أشكاال جديدة من القضاء االستثنائي حملاكمة أصحاب الرأي،وهي حماكم أمن الدولة العليا،واليت ميكن لرئيس 
الدولة أن يضم إليها عسكريني،وحماكم القيم اليت يقوم بتشكيلها وزير العدل مناصفة بني القضاة وغري 

ني استثنائية منافية للدستور وملبادئ القضاة،وهي حماكم ذات طابع سياسي،وتستند إىل الشبهات،وإىل قوان
  .2حقوق اإلنسان

وتبيح محلة القوانني السالفة الذكر نقل الصحفي من عمله إىل وظيفة أخرى ال صلة بالصحافة ومنعه   
من مزاولتها،وتقنن العزل السياسي من خالل حضر االنضمام لألحزاب السياسية أو ممارسة أي نشاط سياسي 

صحف أو نقابات الصحفيني واحتادات الكتاب أو الربملان،يف حالة كتابه مقاالت أو أو الترشح جملاالت ال
أو كراهية نظام " السالم االجتماعي"أو التحريض ضد" مبصاحل الدولة"الدعوة آلراء يكون من شأهنا املساس 

 احلكم،وهي كما هو واضح تعبريات مطاطة غري حمددة،ميكن أن تساعد يف إدانة اآلراء املخالفة

                                                            
 .186-184،ص 2000مركز دراسات وحبوث الدول النامية،:؛القاهرة1،طدراسة مقارنة- اجلوانب السياسية:الدولة والتنمية يف مصرحسنني توفيق إبراهيم، - 1
 .212املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
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وأصحاهبا،فاالقتراب من الواقع والنفاذ إىل ما وراء هذه القوانني والتشريعات يكشف أهنا تلعب دورا إرهابيا 
حملاصرة الفك النقدي يف حدود معينة أكثر منها أداة تسعى الستخدام القضاء لعقاب رجال الفكر والرأي 

  .1باالستناد إىل قوانني تقليدية واستثنائية
القانونية حلرية الرأي والتعبري،يدفعنا إىل التركيز على قانون العقوبات الذي واحلديث عن القيود 

تضمن العديد من النصوص املتفرقة املتضمنة املساس حبرية الرأي والتعبري،سواء بصورة مباشرة أو بصورة غري 
م الواردة يف مباشرة،لذا فإننا نالحظ من الوهلة األوىل أن القول بأن جرائم الصحافة والنشر هي اجلرائ

اجلنايات واجلنح املضرة باملصلحة "من الكتاب الثاين(أي اجلنح اليت تقع بواسطة الصحف وغريها ) 14(الباب
من قانون العقوبات يعد قوال قاصرا،كما أن القول بأن جرائم الصحافة والنشر هي " العمومية وبيان عقوبتها

القذف والسب "املعنون بـ) 17(الواردة يف الباب  دائما جرائم السب والقذف والتشهري وإفشاء األسرار
يعد ذلك " اجلنايات واجلنح اليت حتصل ألحد الناس"ضمن أحكام الكتاب الثالث املعنون بـ" وإفشاء األسرار

قوال قاصرا أيضا،واحلقيقة أن جرائم الصحف والنشر أو بقول أعم اجلرائم املاسة حبرية الرأي والتعبري تقع يف 
ويف أقسام خمتلفة من قانون العقوبات،وكان من الواجب أن خيصص جلرائم الرأي والتعبري  نصوص متفرقة

  . 2كتابا مستقال يف قانون العقوبات
دون أن نعود مرة أخرى ) العوائق القانونية حلرية الرأي والتعبري(إننا ال نستطيع أن نغادر هذه النقطة 

كم أن هذه األخرية متثل رافدا أساسيا من روافد حرية الرأي إىل طبيعة القيود املفروضة على حرية الصحافة،حب
والتعبري،وقد نص الدستور املصري على حريتها،غري أن هناك عددا ليس بقليل من القوانني املقيدة هلا،حيث 

بوعات هناك منظومة كاملة من القوانني واملواد القانونية املعادية حلرية الصحافة واستقالهلا، من بينها قانون املط
 92وتعديالته خاصة بالقانون رقم ( 1937لسنة  58وتعديالته،وقانون العقوبات رقم  1936لسنة  20رقم 
 1995لسنة  93والقانون رقم  1992لسنة  98والقانون رقم  1983لسنة  199والقانون رقم ) 1992لسنة 

 1971لسنة  100ات العامة رقم وقانون املخابر 1996لسنة  95والقانون ) املشهور بقانون اغتيال الصحافة(
حبضر نشر أية أخبار عن القوات  1956لسنة  313والقانون رقم ) 1989لسنة  01واملعدل بقانون رقم (

وتعديالته،وقانون  1977لسنة  40وقانون األحزاب السياسية رقم ) 1967لسنة  14واملعدل بالقانون (املسلحة 
ديالته،مواد عديدة يف قوانني اجلهاز املركزي للتعبئة وتع 1990لسنة  150اإلجراءات اجلنائية رقم 

  .3بشأن تنظيم الصحافة 1996لسنة  96واإلحصاء،والعاملني بالدولة واألزهر،والقانون رقم 
كل هذه القوانني اليت سنت متثل مظهرا من املظاهر املقيدة حلرية الرأي والتعبري،إذ تعرقل حرية األفراد   

حفيني لعقوبات على صلة  بآرائهم املهنية تصل حد احلبس يف قضايا يف إصدار الصحف وتعرض الص

                                                            
 .213املرجع نفسه،ص  - 1
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النشر،فالعقوبات البدنية يف هذا النوع من اجلرائم ال زالت قائمة يف القانون املصري،وال زال قانون العقوبات 
يعاقب باحلبس والغرامة على كثري من جرائم إبداء الرأي عن طريق الصحف والنشر،حيث ال زال قانون 

  .1عقوبات حيفل بالكثري من املواد اليت تعاقب بالغرامة واحلبس على جمرد إبداء الرأي عن طريق الكتابةال
فبالنسبة حلرية إصدار الصحف جند أن القيود القانونية اليت تعترضها من التعدد والقوة حبيث يشكك   

تحكم يف حياة الصحف اليت هي يف يف قيمتها احلقيقية،وهي تشترك كلها يف ختويل اإلدارة سلطة متكنها من ال
سبيل اإلصدار،أما فيما خيص مباشرة الصحف لنشاطها فإننا جند أن هذه الصحف تتعرض لعديد من 
القيود،بعضها يفرض على الصحف قبل إصدارها كالرقابة،والبعض اآلخر ميارس بعد اإلصدار،فتتدرج القيود 

- ي إىل اإللغاء أي إعدام الصحيفة،كما متارس اإلدارة أحيانايف شدهتا من اإلنذار إىل التعطيل أو الوقف اإلدار
  .2سلطة احلجز اإلداري أو املصادرة -إما استنادا إىل نص يف القانون أو إىل سلطتها يف الضبط اإلداري

قد بلغ  -سالف اإلشارة إليهما-وحقيق باإلشارة أن القيود املفروضة على حرية الصحافة يف وجهيها  
رت هذه احلرية أقرب إىل األوهام واخليال منها إىل احلقائق،ألهنا صارت موجهة فعال إن مل من تعددها أن صا

تكن موجهة قانونا،وليس من املقبول االدعاء بأن مصدر كل هذه القيود هو محاية األمن أو النظام إذ أنه مل 
وتبلغ حدا من الوهن فتضطر  يبلغ حدا من االختالل يربر هذه القيود الثقيلة،كما أن سلطة الدولة مل تتدهور

هو اعتبارات سياسية  -يف احلقيقة- ألن تفرض على اآلراء قيودا كثرية على هذا النحو،وإمنا مرد هذه القيود
حمضة تتعلق بتأمني السلطة على نفسها حيال املنظمات واجلماعات القوية،وال يستطيع أحد أن يدعي أن فكرة 

ة طبيعية يف مصر مع وجود هذه القيود الثقيلة اليت تقيدها احلرية يف جمال الصحافة موجودة وبصور
 -أن متارس احلرية دون ترخيص -:وتكبلها،فمن املعلوم أنه ال قيام للحريات يف النظم الدميقراطية إال بأمرين
 .أن تؤمن ممارستها إىل أقصى املدى الذي ال خيل حبريات اآلخرين أو باألمن

  :حرية الرأي والتعبري يف مصرالعنف املسلح وأثره على : ثالثا
  :العنف املسلح/ ا

منذ مدة ليست قصرية انتشار ظاهرة العنف السياسي وتسارع وتريته إىل مستويات مصر تشهد             
سواء كانت قوى حاكمة أو معارضة، أو بني القوى  مارستها قوى سياسية واجتماعية خمتلفة ،خطرية

لكن   السياسية واالجتماعية أهدافهااجتماعية للمطالبة حبقوقها ولتحقيق قوى  إليهاجلأت والسياسية نفسها، 
الذي جلأت إليه مجاعات "األصويلالعنف "السياسية والثقافية انشغلت منذ فترة بعنف جديد امسه  األدبيات
بديل وتأسيس  إلسقاطهاأو  ،على االستجابة ملطالبها وإرغامهاملواجهة سلطة الدولة  إسالمية وأحزابوقوى 
العنف "عنها، وقد مت تناسي العنف اليساري أو اختفى من الئحة احلساب ليحل حمله  إسالمي
وسياسية  أمنية أزماتوظهور ،وامتزج املوضوع بصعود القوى اإلسالمية وتنامي قاعدهتا الشعبية"اإلسالمي
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تعيش  املصريةاة السياسية واجتماعية جعلت الدولة القائمة تتجه إىل استخدام العنف بشكل واسع، فباتت احلي
 أعواموسيطر هاجس العنف على اخلطاب السياسي والثقايف، مث جاءت  ،دورة من العنف ال تكاد تنتهي
سبقها عنف مماثل يف  أناثر اندالع عنف مسلح على نطاق واسع بعد  ،التسعينات لتضيف خماوف جديدة

صفة   ملوناً بدماء العنف، وغدت املواجهة العنيفةاملعاصر  الدولة املصريةتاريخ  فأصبحالثمانينات،  أعوام
الطرف  أو من الدولة  وأجهزةسواء من جانب السلطة احلاكمة  ،شيوعاً واستخداماً األكثراملمارسة اليومية 

املقابل، ومل يقتصر العنف على املمارسة املادية والفعل اليدوي، بل سرى بشكل واضح إىل املمارسة الفكرية 
  .والثقافية
النظام عانيها يظهور العنف األصويل أزمة غياب املشروعية اليت إىل من بني األسباب اليت أدت لعل و
مفهوم حمدد للمشروعية نزعت اجلماعات اإلسالمية املشروعية عن النظام املصري غياب  ، وبناء على املصري

ة املصرية عموماً مل تتنب مفهوم وإذا كانت فصائل احلركة الوطني ،وبالتايل أجازت العمل على تغيريه بالقوة
الذي " الظرف االستثنائي"ذلك أن ،قائمة ظلتاملشروعية الذي تبنته اجلماعات األصولية فإن أزمة املشروعية 

تعيشه مصر جتاوز النصف قرن من احلكم بالقوانني االستثنائية، مبا ترتب عليه من إهدار واضح لكثري من 
وما ترافق مع ذلك من ممارسات حبق املعارضني تتناقض مع -أي والتعبريومن أمهها حرية الر-حقوق اإلنسان

والفقه السياسي اإلسالمي يف تياره  ،نصوص الدستور املصري، وهو ما جيعل سؤال املشروعية مطروحاً بقوة
ام الرئيس يرى العالقة بني احلاكم واحملكوم عالقة تعاقدية تفرض حقوقاً وتلزم بواجبات، والتنصل من االلتز

بشروط العقد يطعن يف مشروعيته، وهو ما قد يفتح الباب أمام التغيري من خالل العنف كوسيلة من وسائل 
ومؤخراً أفىت شيخ قضاة مصر املستشار حيىي الرفاعي بأن عدم تنفيذ أحكام القضاء جييز  ،استعادة املشروعية
   .1العصيان املسلح

والتعبري يف مصر قضية حديثة،ومع ذلك فهي قضية قدمية  وقد يبدو أن قضية العنف وعالقته حبرية الرأي
هل يلزم :أيضا،خاض فيها املفكرون القدماء والفقهاء بوجه خاص،وكان سؤاهلم يدور حول هذه املسألة

اخلروج على حكم جائر وتغيري فكره بالقوة؟هل جيب مواجهة سلطة قائمة فقدت شرعيتها؟قلة هي اليت 
فقد أفتوا بالسلب،أي أن فقدان نظام حكم للشرعية ال جيب تغيري فكره  أجازت ذلك،أما أغلب الفقهاء

أي وضعية "فتنة"باليد،وتربيرهم يف موقفهم الغالب هذا هو ما يؤدي إليه اخلروج على النظام القائم من 
  . 2السلطة"وإنه مهما يكن فإن وجود سلطة،حىت ولو كانت جائرة،هي أفضل من " الالسلطة"

لعامل الديين على حرية الرأي والتعبري يف مصر يشكل أهم اجملاالت البحثية اليت جيب التركيز إن انعكاس ا     
عليها،وذلك للمكانة اليت يشغلها الدين يف الثقافة العامة يف اجملتمع املصري وازدياد دور األحزاب واحلركات 

قة بني العامل الديين وحرية الرأي السياسية اليت ترفع شعارات دينية إسالمية يف اخلريطة السياسية ،والعال
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والتعبري هي عالقة متعددة األبعاد وختتلف من سياق آلخر، وفقا للعديد من االعتبارات،مثل طبيعة العامل 
  .الديين،والسياق االجتماعي الذي تتم فيه

تبىن  لقد شكلت احلركات اإلسالمية العصب الرئيسي للمعارضة السياسية يف مصر،ويف هذا اإلطار       
)       بالنسبة جلماعات التطرف والعنف واآلن مجاعة اإلخوان املسلمني(النظام احلاكم إستراتيجية اإلقصاء 

األساليب األمنية املتمثلة يف املواجهات األمنية :وتقوم السياسة االقصائية على عدة أساليب وآليات أبرزها
داد كبرية من القتلى واجلرحى يف صفوف قوات األمن املسلحة مع اجلماعات املعنية،واليت جنم عنها وقوع أع

واجليش،ويف صفوف اجلماعات املعنية،ويف صفوف املواطنني األبرياء،فضال عن تنفيذ عمليات اعتقال واسعة 
يف صفوف كوادرها ونشطاها،وهناك األساليب القانونية اليت متثلت يف استمرار العمل بقوانني احلصار 

جديدة،وتعديل بعض القوانني القائمة ملا ينطوي على تشديد العقوبات على من تتم  والطوارئ،وإصدار قوانني
حماكمتهم من أعضاء اجلماعات املعنية،وهناك أيضا األساليب اإلعالمية اليت متثلت يف شن محالت إعالمية على 

للوطن وختريب  اجلماعات املتشددة ووصفها بأهنا مجاعات إرهابية متطرفة تسعى لإلضرار باملصاحل العليا
  . ،وتعمل حلساب جهات أجنبية معادية1االقتصاد الوطين

لقد دخلت الدولة املصرية وأجهزهتا األمنية يف دورة عنف رمسي  ضد معتقلني يف يدها يفترض أهنـا     
األمينة عليهم ، ولكنها شنت ضدهم أسوأ أشكال العنف والتعذيب املنهجي الذي يهـدف لكسـر اإلرادة   

التوقيع باإلكراه على ما تريده الدولة من املعتقلني السياسيني ، ومل تتوقف التقـارير احلقوقيـة   وغسيل املخ و
املوثقة من كافة املنظمات احلقوقية الدولية واحمللية عن رصد االنتهاكات املنظمة من قبل أجهزة األمن املصرية 

اً من حاالت االختفاء القسري وهتديـد  حلقوق املعتقلني السياسيني املسجونني حتت سلطتها ويف قبضتها، بدء
احلق يف احلياة بسبب اإلمهال الطيب ومنع االخنراط يف التعليم للطلبة، ومنع الزيارات عن املسجونني وذويهم ، 
فيما وصف بأنه انتكاسة خطرية يف أوضاع السجون املصرية واملعتقلني السياسيني هبا منذ أوائل التسـعينيات  

لبواكري األويل للمراجعات الفكرية للجماعة اإلسالمية املصرية واليت تراجعت فيهـا  ،حني بدأت ا1997وحىت 
2 بشكل كامل عن منهجها يف العنف، وعن فقهها وأفكارها اليت تربر املواجهة مع الدولة املصرية

كان أول و، 
ية يف مـارس  داعياً لوقف العنف ما صدر عن اجلماعة اإلسالم" األصولية"خطاب علين يصدر عن اجلماعات 

توالـت   ،مثومتثل يف بيان ألقاه خالد إبراهيم أمري اجلماعة يف أسوان أثناء مثوله أمام احملكمة العسكرية 1995
  . 3خطوات اجلماعة اإلسالمية يف طريق وقف العنف

وإذا كانت سياسة اإلقصاء قد جنحت بإهناء نشاط التنظيمات املتشددة يف مصر،وذلك بعد     
تسمت بدرجة عالية من احلدة والعنف خاضتها األجهزة األمنية واجليش،لكن هذا ال يعين مواجهات مسلحة أ
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وضع هناية لتلك اجلماعات لطاملا استمرت الظروف والعوامل اليت أفرزهتا كما هي،ومن جهة أخرى انتهجت 
مع النظم احلاكمة هذه احلركات والتنظيمات اإلسالمية إستراتيجية استخدام القوة وممارسة العنف يف التعامل 

  .وحماولة إطاحتها،وذلك على غرار ما فعلته اجلماعة اإلسالمية،وتنظيم اجلهاد،وتنظيم طالئع الفتح يف مصر 
ففي مصر متثل مجاعات اإلسالم السياسي واحدة من أهم ظواهر احلياة السياسية،وتؤدي هذه 

سة السياسية كافة،مبا فيها العنف السياسي اجلماعات دورا مؤثرا يف واقع هذه احلياة،ممارسة أساليب املمار
بصوره وأشكاله املتعددة،غري أن السمة الغالبة على نشاط هذه اجلماعات هي جلوؤها إىل استخدام 

،األمر الذي يثري التساؤل حول العوامل اليت تدفع هذه اجلماعات إىل تفضيل استخدام العنف كأداة من 1العنف
  .الب،وكطريقة للممارسة السياسيةأدوات التعبري عن اآلراء واملط

،والسيما يف صعيد 1992وقد كثفت هذه اجلماعات أنشطتها العنيفة املضادة للنظام منذ عام 
مصر،واختذ هذا النشاط شكل االغتياالت واهلجوم على مراكز الشرطة،وعلى األقباط،وإذا كان هذا النشاط 

 من احلاالت األخرى يستهدف السياح األجانب يأخذ يف مدن الصعيد شكل العصيان املسلح،فإنه يف كثري
  .2هبدف إحلاق الضرر باالقتصاد املصري،وممارسة أكرب ضغط على النظام املصري احلاكم

ويف مقابل ذلك كان رد فعل احلكومة املصرية يف التأكيد على أمهية التعامل األمين مع الظاهرة 
ما يسمى  1992متوز /ات،كما أهنا أقرت يوليوبصورة أساسية ورفض أي حماولة للحوار مع هذه اجلماع

جرمية عقوبتها اإلعدام،وليس هناك " املتطرفة"،الذي يقضي جبع االنضمام هلذه اجلماعات "اإلرهاب"بقانون 
أدىن شك يف أن تركيز الدولة على احلمالت األمنية املكثفة وتبين إستراتيجيات أمنية حديدية تركز على املبادأة 

ائية،يدفع إىل استخدام قانون الطوارئ وتوسيع دائرة االشتباه مبا يغري ذلك من انتهاكات واسعة  والعمليات الوق
  .3حلقوق اإلنسان عامة وحرية الرأي والتعبري خاصة

 العنف الطائفي/ ب

 اليت األخرية األربعة العقود يف الفارقة األحداث من عدد جاء الطائفي العنف أحداث خالل ومن

 املختلفة وأبعادها األزمة طبيعة توضح إرشادية وتعترب معامل مصر يف واألقباط املسلمني بني قةلتأزم العال تؤرخ

 :اإلطالق أمهها على

 من بعد ذلك عليه ترتب ما و 1972 نوفمرب 6 يف األقباط ضد املعاصر العنف تأريخ وبداية اخلانكة أحداث  -1

 لو يذكر األقباط انه مازال والذي وقتها الشعب سجمل رئيس العطيفى مجال الدكتور بتقرير انتهت أحداث

 .العطيفى كتب مثلما وحمايدا عادال جاء كان ما التقرير هذا قبطي كتب
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 يونيه17يف  األقباط ضد وقعت اليت احلمراء الزاوية أحداث متثل:األقباط ضد الدولة وتدخل احلمراء الزاوية - 2

 رأسها وزير الداخلية وعلى األمن قوى من علين وبتدخل ، مضده املوجه العنف قمة ةأيام لعد وامتدت 1981

 لألقباط  سلب وهنب وختريب مذحبة إىل ارض قطعة حول فردية معركة حتولت فقد إمساعيل، النبوي األسبق

 من مائة األمن،راح ضحيتها أكثر أجهزة من كاملة وحبماية اإلسالمية التيارات بعض بيد ملمتلكاهتم واسع

 الداخلية األسبق املذحبة، وذكر وزير هذه يف قبطي 200 إىل 100 من قتل العاملية الصحافة ذكرت قبطي،حيث

 إمساعيل مسئولية الدويل ومحل النبوي لألهرام حديثه يف قبطيا 81 بلغ األقباط قتلى عدد أن باشا أبو حسن

 مسلمة بني سيدتني كةبلغة شديدة عن معر وحتدث الشعب جملس إىل ذهب فقد السادات الرئيس أما األحداث،

 1981 سبتمرب 5 وىف وبعدها حد زعمه، قتلى على 9 ضحيتها راح طائفية فتنة أحدثت الغسيل مياه على وقبطية

 رأس اعترف حيث التمييز بداية هذا وكان "لدولة مسلمة مسلم رئيس " إنه فيه أعلن خطابا السادات ألقى

 25 الشرطة عيد يف خطابه يف مبارك الرئيس رمبا أدركه وهو،  فقط مسلمني هبا مسلمة دولة يرأس بأنه الدولة

 .املصريني لكل انه رئيس محادي حينما ذكر جنع أحداث عقب 2010 يناير

 من للمادة الثانية الرمسي التعديل مت 1980 مايو 22 يف ، مصر أسلمت وتتويج الدستور من الثانية املادة تعديل  ‐3

 .للتشريع الرئيسي صدرامل الشريعة لتصبح املصري الدستور

 وأحد على قبطي وال الوطين احلزب يرشح مل حيث ، لألقباط السياسي التهميش وقمة 1995 انتخابات  ‐4

 القرار الوطين هذا احلزب برر وقد ، احلاكم احلزب نظام اتبعه الذي السياسي للتهميش تتوجيا هذا وكان قوائمه

  .يستطيعون املنافسة وال ينجحون ال األقباط بأن السياسية احلياة من لألقباط اإلستئصاىل اإلستبعادى
 كانت أحداث السياسي التهميش قمة عن تعبريا 1995 انتخابات كانت وكما العدالة وغياب الكشح ‐5 

 للعدالة عن الغياب الكامل تعبريا 2000 يناير 3 حىت واستمرت 1999 ديسمرب 31 يف وقعت اليت األوىل الكشح

 أدلوا عيان شهود هلم، ورغم  وجود املعروفني جرياهنم بأيدي قبطيا قتيال 21 وقوع فرغم ألقباط،ا لدماء بالنسبة

 ذلك كل رغم بعضه يعرف والريف املصري الكل القرى يف أنه ورغم وأوصافهم، وأمساءهم اجلناة عن بتفاصيل

 بالقانون اجلناة من يقتص رجل من العدالة،وحتول القاضي يف آمل خبيبة األقباط لتصيب القضائية األحكام جاءت

 على اجتماعي صلح إلقامة يسعى اجتماعي إىل مصلح الضمري اإلنساين يعرفها كما العدالة روح لتحقيق ويسعى

  .األقباط الضحايا دماء
 لتفتح جرحا 2004 ديسمرب يف قسطنطني وفاء السيدة قضية القبطيات،جاءت واستهداف قسطنطني وفاء -6

 عن األمل املكتوم تعبريا التظاهرات وكانت ، القبطية األسرة واسترتاف استهداف يف قودع منذ مستمرا غائرا

 فيما يتعلق باستهداف عالية األقباط أصوات ارتفعت وقتها ومن القبطيات، البنات لقضية بالنسبة واملكبوت

 مللف اخلاطئة ملعاجلة األمنيةعن ا تعبريا احلادث بعد واإلرشاد النصح جللسات الداخلية وزارة إلغاء وجاء بناهتم،

 وفتاة مسيحي بني شاب نتيجة للعالقة القرار، هذا عقب الطائفية األحداث تزايد بعد الطائفي،وخاصة العنف

 الرمسية األوراق من خيانة الديانة الداخلية إلغاء وزارة رفض عقب تعقيدا األمور ازدادت مث ، العكس أو مسلمة
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 قضايا إىل باإلضافة هذا اللحظة إىل هذه أمام احملاكم تنظر مازالت اليت للمسيحية نالعائدي قضايا أظهرته ما وهو

 اسلم الذي ألبنها قبطية أم حضانة جاءت إلهناء ماريو واليت و اندرو قضية فجرهتا واليت األطفال حضانة نزع

 قضائية 61 لسنة 17 رقم قضيةال " األم مع إن بقى الكفر الطفل بعادات يتأثر أن خيشى أنه " احملكمة وقالت أبوه

 الراحل الرئيس عهد منذ الطائفي العنف أحداث ابرز هي هذه اإلسكندرية، وإذا كانت استئناف حمكمة

 .السادات

  :العوائق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حلرية الرأي والتعبري:رابعا
  :العوائق االقتصادية/ أ 
أمام ممارسة حرية الرأي والتعبري يف مصر،العوائق االقتصادية من أبرز العوائق أو القيود اليت تقف     

واإلشكالية املطروحة تتعلق بطبيعة العالقة بني حرية الرأي والتعبري وبني التنمية االقتصادية،فاملستوى املرتفع 
ات للتنمية االقتصادية يعين شعور األفراد باألمن االقتصادي،وانتشار التعليم،وتوفري وسائل وتكنولوجي

االتصال،وتوسيع دائرة الطبقة الوسطى اليت تتسم دائما باالعتدال وعدم التطرف،أما املستوى املنخفض من 
،نتيجة االستئثار بالسلطة أو احملافظة عليها،مما يؤدي إىل إشاعة عدم 1التنمية،فيؤدي إىل تزايد الصراع

  .كما هو احلال يف مصر االستقرار يف الدولة،ويدفع ذلك باجتاه نظم قمعية غري دميقراطية
كما أن السياسات االقتصادية وبصفة خاصة تلك اليت تفرضها برامج التكيف اهليكلي،وكما هو     

احلال يف مصر ذات تكلفة اجتماعية باهظة،حيث مت تكريس اخللل يف عالقات السلطة وتوزيع الثروة لصاحل 
تعاين من الضنك االقتصادي،مما يتولد عنه  جمموعة حمددة حاكمة،يف حني جند اجلماهري الفقرية احملكومة

صراع يؤدي يف النهاية إىل العنف والعنف املضاد،الذي هو إحدى صور التعبري عن الرأي لكن بطريقة غري 
واليت كانت نتاج أزمة  1977جانفي /من يناير 19- 18،وألدل على ذلك أحداث 2سلمية وغري مشروعة

االقتصادية،واليت مل تكن يف صاحل الفقراء،فجرت مشاعر العنف  اقتصادية،أختذ على أثرها عدد القرارات
والغضب يف كل ربوع مصر،ووقع فيها قتلى وجرحى وتدمري للممتلكات،ومل تتوقف أعمال العنف ككل 
إال بعد اإلعالن عن إلغاء القرارات اليت فجرت األزمة،يف حني أن ما تشهده مصر حاليا من حراك اجتماعي 

ان حد العنف،بكل تأكيد هو وليد ظروف اقتصادية خانقة،خاصة بالنسبة لذوي وصل يف بعض األحي
من إمجايل الشعب املصري،وهي أزمة تالزمها حالة انسداد  %85الدخول املنخفضة وهم ميثلون أكثر من 

  .دميقراطي
  :القيود االجتماعية والثقافية/ ب

                                                            
 .12محدي عبد الرمحن حسن،ظاهرة التحول الدميقراطي،مرجع سبق ذكره،ص  - 1
 .13،ص  املرجع نفسه - 2



335 
 

،قصدنا اختيارا التركيز على عدد من األبعاد نظرا التساع مدى العوائق اجملتمعية حلرية الرأي والتعبري    
املؤسسية األساسية ذات التأثري يف تشكيل حالة الوعي ذي العالقة حبرية التعبري،ويهمنا التركيز يف هذا السياق 

  .على غياب معظم الشروط اجملتمعية لتدعيم قيم حرية التعبري عن الرأي،وجدواها للمواطن املصري
جتماعي واحلقل الثقايف ال يستطيع أن حيافظ على انفتاحه مبا يوفر لألفراد وأحسب أن النسق اال     

داخله آفاقا رحبة لإلبداع واإلنتاج الفكري والتعبري عنه،إال إذا كانت احلرية قيمة عامة تسري يف بنية اجملتمع 
حتتضنها،ومن مثة  برمته وتسري يف بنية احلقل الثقايف بوجه خاص،فاحلرية حتتاج إىل أفق مفتوح وإىل بيئة

  :فنحن هنا إزاء ثالثة شروط بنيوية لنمو حرية الرأي والتعبري يف اجملتمع
  .يتصل بقدرة البيئة االجتماعية على أن حترك األفكار وتشجعها وتدفعها إىل الظهور:الشرط األول
  .ركتهايتصل بقدرة البيئة االجتماعية على أن تنشر تلك األفكار واآلراء وترعى ح:الشرط الثاين
  .1املرونة يف استجابة البيئة للتغيري يف ضوء األفكار واآلراء اجلديدة:الشرط الثالث

ولنا أن نتساءل يف ضوء هذا االفتراض النظري عما إذا كانت بنية اجملتمع املصري حاضنة حلرية الرأي     
ال بسهولة،كما أننا ال والتعبري مشجعة هلا أم العكس؟ومن الواضح أننا ال نستطيع اإلجابة على هذا السؤ

  .نستطيع أن نقطع بالقول حول أي قطب من قطيب هذه الثنائية تلتف البيئة االجتماعية املصرية
" التوقف التقليدي:"تبدو البيئة املصرية وكأهنا تلتصق بإطارها الثقايف املوروث،وهي حالة تسمى بـ    

أن يساير به حياة  –يا  يستطيع من خالله الذي مينع اجملتمع من أن يطور موروثه الثقايف جذريا حداث
اجملتمعات املعاصرة وفكرها،مما يتيح احلق يف االختالف،والسعي حنو قبول الرأي اآلخر،فحرية التعبري عن 
الرأي ال متنح فقط بقوانني تسنها الدولة،وما تتجه من إبداعات فكرية وفنية وعلمية،فهذا ال يشكل إال جزءا 

إن حرية الرأي والتعبري هي حرية اجملتمع يف أن يفكر وأن يعرف وأن يعرب،وأن خيلق بسيطا من هذه احلرية،
ويف ) التعبري(من نسيج عالقاته اليومية وقيمه ومعتقداته،كل ما يتيح لألفراد فيه حرية يف احلركة ويف البوح

  . 2االختالف
الرأي والتعبري،وجتعل حدودها ضيقة  إن البيئة االجتماعية والثقافية املصرية مل ختلو من قيود تقهر حرية    

من خالل ضبط االختيار وتوجيهه وجهة معينة،فاجملتمع مييل إىل وضع نفسه يف قوالب وأطر تشكل حواجز 
ولذلك  فإذا كنا نتحدث عن حرية التعبري يف مصر،فإنه جيب علينا كشف أي أطر حتد هذه احلرية،وأي 

  .حدود تسيج التفكري
 منتج اجتماعي حتدد خصائصه البنية االجتماعية يف مرحلة تارخيية بعينها من فحرية الرأي والتعبري    

مراحل تطورها،كما أهنا ليست مقصورة على فئة أو مجاعة من فئات اجملتمع دون غريها،ولو كانت تلك 

                                                            
األمم ) أالسكوا(،اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغريب آسيا املنتدى العريب للسكان،"األبعاد االجتماعية واالقتصادية والثقافية للشباب واملراهقة"إميان فرج، - 1

 .31،ص 2004:ة،بريوتاملتحد
 .33،ص )2004(،28،العدد جملة قضايا التنمية،"البحث العلمي والتنمية يف مصر"عادل أبو زهرة، - 2
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ية اجلماعة متثل النخبة،ألن حرية الرأي والتعبري لكل املواطنني ضرورة حىت يف أدق تفاصيل حياهتم اليوم
قيمة " حرية الرأي والتعبري"وأكثرها خصوصية كما هي ضرورة يف حياهتم العامة بكل أصعدهتا،ألن انتشار 

وغاية وحق من حقوق اإلنسان هو الضمانة األساسية لتجذرها وانتشارها جمتمعيا،لتكون معيارا من املعايري 
لتعبري نتاج جمتمعي،هلا نقطة انطالق حمددة احملددة للتصرفات واألفعال،وأمناط السلوك؛يعين أن حرية الرأي وا

تارخييا،حسب املرحلة التارخيية اليت مير هبا اجملتمع،وهي وإن كانت ضرورة للفرد،فهي أيضا ضرورة 
للجماعات،واجملتمع ككل،فالذي حيمي هذه احلرية هي املسؤولية اجملتمعية جتاه كل ممارسات احلرية وليس 

  .العكس
عي التقليدي إنتاجا وفكرا وسلوكا وبني متطلبات حرية الرأي والتعبري اليت بني هذا النمط اجملتم    

تتطلب تفكريا واعيا،وممارسة فعلية،وعالقات شكلية،وانتماءات مدنية،فإن املقام ال يتسع يف هذا العنصر إىل 
على بعض هذه  املعاجلة الشاملة واجلذرية لكل العوائق االجتماعية حلرية الرأي والتعبري يف مصر،لذا سنركز

  :العوائق
  : األسرة املصرية

تكاد تكون األسرة املصرية صورة مصغرة لكل ما يطرأ على اجملتمع املصري من تغريات وحتديات     
وخماطر وفرص،فهي عدسة جمتمعة لكل ما حيدث يف الفضاء اجملتمعي بكل حقوله،وجماالته وأنساقه 

ى النظام القائم إىل إعادة إنتاجه،وهلذا حيق القول بأنه كما الفرعية،وهي يف الوقت نفسه فرصة مبكرة ملا يسع
يكون النظام االجتماعي بأبعاده؛ السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية تكون األسرة،والسلطة يف 
األسرة املصرية تكاد تتقارب وتتشابه مع السلطة على مستوى اجملتمع،من حيث املفاهيم والتصورات 

  .1واألهداف
حقيقة طرأت على األسرة املصرية تغيريات،تفاوتت وفقا للموقع الطبقي لألسرة،ووفق حميط اجملتمع     

احمللي ريفا كان أو حضرا،غري أن مثة تغيريات حدثت يف األسرة املصرية تكاد تكون مشتركة على مستوى 
  :ع دراستناالتحليل العام،وعلى مستوى األسر املصرية،نشري إىل األكثر منها ارتباطا مبوضو

تدلل الكثري من البحوث اليت أجريت على األسرة املصرية أنه تغيب عنها فرص التدريب على التفكري  - 1
احلر والتعبري الصريح واحلوار بني أعضاء األسرة واحترام اآلخر،بل إن عددا غري قليل من األسر حتذر أبناءها 

  . 2لغياب ثقافة املشاركة على مستوى اجملتمعمن االخنراط يف العمل السياسي،أو حىت العمل التطوعي،
إخفاقاهتا إىل األسرة،فإخفاق النظام  -مؤسسات الدولة-صدرت السياسات احلكومية العامة والقطاعية - 2

  .التعليمي جعل األسرة تقوم ببعض أدواره

                                                            
  .48،ص 2000املركز القومي للبحوث االجتماعية،:،القاهرةاإلنفاق اجلماعي:املركز القومي للبحوث االجتماعية،األسر املعيشية - 1
  .65،ص 2002مكتبة األسرة،:،القاهرةدين واإلبداعالتعبد الباسط عبد املعطي، - 2
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ية،للمتغريات أضحى التباعد واختزال التواصل بني أجيال األسرة أحد أهم مالمح التغيري يف األسرة املصر - 4
املشار إليها آنفا،اليت يضاف إليها ويتفاعل معها اتساع اهلوة املعرفية والقيمية واللغوية بني األجيال،وبالتايل 

 .1احنسار فرص التعبري واحلوار داخل األسرة

  :التعليم املصري ومصادرة حرية الرأي والتعبري
وتناولت ضمن اهتماماهتا العملية التعليمية يف يف ضوء عدد من الدراسات اليت عنيت بقضايا التعليم      

بعدها الرمسي املؤسسي،ميكن استخالص عدد من املالحظات املهمة حول دور التعليم يف إعداد املتعلم حلرية 
  :التعبري عن الرأي،واليت نوجزها فيما يلي

توجهه حنو التعليم األكثر  سياسات القبول جبميع أطوار التعليم ال ختضع ألي اختيار من قبل املتعلم،ومل – 1
  .تنمية لقدراته،فالقبول مرفوض

إن املعرفة اليت تقدم للمتعلم يف مجيع مراحل التعليم مبا يف ذلك حىت التعليم اجلامعي العام ختتزل يف  - 2
  :أشكال وصيغ جاهزة مما يترتب عليه

 .العقاب وليس صاحب رأي،أي خيشى اخلروج على النص خشية" راويا"نعد املتعلم ليكون  -

هربرت   "تقديس النصوص اليت يتلقاها املتعلم،وهو ما جيعل املتعلم أحادي اجلانب أو البعد كما ذهب  -
 ".اإلنسان ذو البعد الواحد"يف كتابه " ماركيوز

 .االلتزام بالنص يقود إىل التعصب للنص وللجماعة املتشيعة له،وتلك بذرة من بذور التطرف -

علم عن الواقع وجتعله يركز على اجملرد أكثر من امللموس،وأحيانا املنقول من تبعد املناهج الدراسية املت -
 .سياقات اجتماعية وثقافية مغايرة

 .2تعتمد عملية التلقني على العالقة األبوية بني املعلم املتسلط واملتعلم اخلاضع اخلانع -

ت والركون إىل املعرفة ينتج عن النظام التعليمي يف التحليل النهائي شخصية تتصف باجلمود والتزم -
 .اجلاهزة،حيفظها املتعلم كحقائق مطلقة،ترفض أي رأي أو تفسري مغاير

  :من التدين إىل التعصب والتطرف
املصري تارخييا عاشق للدين والتدين،فهو من أقدم البشر الذين مل جيدو لديهم دينا،ابتدعوه،فعبدوا هنر   

ملصري من بني أكثر الشعوب إدراكا ألمهية الدين يف ،فا...النيل والشمس ووصلوا إىل توحيد إخناتون
  .حياته اليومية،حىت بات من أهم مصادر تشكيل هويته احلضارية

وعندما نتحدث عن التدين ال نقصد الدين املرسل وال النصوص الدينية،فلها املختصون فيها،وإمنا   
كيف خيضعون لتوجيهاته،ولكي نقصد األمناط السائدة يف الوعي الديين أي؛كيف يفهم الناس الدين و

                                                            
  .22،ص 2006،القاهرة؛جامعة الدول العربية،املؤمتر العريب حول األسرة والسكان،"يف مستقبل األسرة العربية"عبد الباسط عبد املعطي ، - 1
  .47،ص2005جامعة الدول العربية،:،القاهرةبلالتحديات وآفاق املستق:تطوير منظومة التربية العربية من أجل متكني الشبابكمال جنيب، - 2
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نستخلص أهم مالمح الوعي الديين السائد واملهيمن يف اجملتمع املصري ميكن التركيز على جمموعة من 
  :املصادر األساسية اليت أسهمت يف تشكيل هذا الوعي

يف اجتاه  ألن احلكم عندما يفتقر إىل مشروعيته السياسية واملدنية فهو غالبا ما يلجأ إىل الدين ليوظفه – 1
دعم وتأكيد استمراره،ويقتطف من الدين دالالت رمزية لدعم هذا االستمرار،حيث جند أن الرئيس 

يف السنوات األوىل من حكمه حرص على تأسيس مجاعات إسالمية باجلامعات املصرية،سعيا منه "السادات 
  .1حملاربة االجتاهات املعارضة اليسارية والناصرية

يف جماراة الطقوس والشعائر الدينية  1975عة للمصريني إىل بلدان اخلليج منذ عام أسهمت اهلجرة الواس - 2
  .لبلدان اخلليج

توظيف الشباب املهاجر إىل بعض البلدان العربية بعد إعداده يف احلرب األفغانية يف مواجهة  - 3
  . 2"القاعدة"السوفيت،وأضحت أعدادا منهم قيادية وعاملة يف تنظيمات منها

كل ما سبق يف تأسيس وعي ديين حافل بالتحرمي،فحاصر الرأي اآلخر،وأشاع تقديس  لقد أسهم  
  .النصوص

  :الثقافة السائدة
تتحد كما ذهب ابن خلدون بفرص الناس يف -قيمهم وأخالقهم وطرائق تفكريهم-إن ثقافة الناس  

رات،وفقدان الثقة بالنفس واحنسار املعاشرة،فإن الواقع اجملتمعي املتغري،احململ بآليات احلرمان البشري وفقر القد
  .الدميقراطية وغريه،يتيح استدعاء عناصر ثقافية جاهزة،وهو استدعاء لتربير السيطرة واهليمنة

إن ممارسة حرية الرأي والتعبري تتطور عندما تغدو الثقافة علما والعلم ثقافة،ويتوجه مركب التنمية حنو   
الجتماعيون واجملاالت اجملتمعية كل حسب قدراته أهداف مشتركة،يسهم يف حتقيقها الفاعلون ا

األسرة والتعليم :وتوجهاته،وتتفاعل مع الثقافة اليت حتاصر حرية الرأي يف مصر بقية األبنية االجتماعية األخرى
واإلعالم واملؤسسة الدينية،واليت جتمع كلها على التلقني وتقديس النصوص،وبالتايل هيمنة ثقافية حتاصر 

  .3بادرة،وتعيق النشاط العقلي وقدراته على التعبري،وحماصرة تواصل وتبادل اآلراء واألفكارالتفكري وامل
فحرية الرأي والتعبري يكمن غياهبا يف سيطرة وشيوع العقليات العشائرية والعقليات العسكرية   

ويف املنظمات اليت والتقليدية،اليت تربت يف جمتمع استبدادي،وهذه العقلية موجودة يف اجلهاز األعلى للسلطة،
،فمشكلة حرية الرأي والتعبري ...تبنتها السلطة سواء يف اجلهاز البريوقراطي،أو من اجليش واملنظمات الطالئعية 

تكمن يف سيادة أمناط سلوكية إيديولوجية ومشولية خمتلفة،قومية أو دينية أو مادية،وهذه اإليديولوجيات تستند 

                                                            
 .89،ص ،مرجع سبق ذكرهعبري أمني، - 1
 .96،ص مرجع سبق ذكرهعبري أمني، - 2
 .30،ص 1998منتدى اإلصالح العريب،:،القاهرةإصالح التعليم يف مصرحامد عمار،حمسن يوسف، - 3



339 
 

متارس يف أغلب األحيان خاصة يف السلطة تصفيات ) واحدية عقائديةواحدية حزبية،(إىل فكرة الواحدية 
  .1جسدية بسبب الرأي،فكيف إذن تطبق هذه األنظمة ومنها النظام السياسي املصري حرية الرأي

                                                            
 .53،54 ص،مرجع سبق ذكرهاملنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف بريطانيا، - 1
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  خالصة واستنتاجات
ففي املبحث األول متت  ، تناول هذا الفصل حرية الرأي والتعبري يف مصر يف ظل التحول الدميقراطي

خصوصية معنية، من خـالل إدراك  ة ظاهرة التحول الدميقراطي اليت شهدهتا مصر ،تلك الظاهرة اليت هلا معاجل
وما ينطوي علية من مراحل تارخيية،أضفت طابعا متميزا على العملية السياسية يف مصـر  " الزمن"أمهية عنصر 

النظام الوحيد من بني النظم اجلمهورية  انفرد النظام السياسي يف مصر بأنه، فلقد  وصوال إىل صورهتا احلالية  
،حيث حتولت مصر رمسيـا عـن   )احلزب الواحد(العربية الذي ختلى مبكرا عن فكرة التنظيم السياسي الوحيد

عاما مـن تفكـك االحتـاد     15نظام احلزب الواحد إىل نظام التعدد احلزيب يف منتصف السبعينات،أي قبل 
أوربا الشرقية، وما أعقب ذلك من دعوات التحول الـدميقراطي يف  السوفييت،وسقوط نظم احلزب الواحد يف 

  .دول اجلنوب 
كان للتغريات اليت حصلت على املستويني الداخلي واخلارجي دور كبري يف تلك العملية بدءا  ولقد

أزمة  :بالعوامل الداخلية و اليت دفعت بالنظام السياسي املصري إىل إقرار عملية التحول الدميقراطي،ومن أمهها
التنظيم السياسي الواحد والتحول إىل التعددية يف مصر، الشرعية اجلديدة لنخبة الرئيس السادات، األسباب 

  .اجملتمعية لعملية التحول الدميقراطي 
ويف إطار زيادة التداخل والترابط بني ما هو داخلي وما هو خارجي،وخباصة يف ظل ثورة املعلومات 

تحول الدميقراطي على الصعيد العاملي منذ منتصف سبعينات القرن واالتصاالت،وانتشار موجة ال
مبوضوع الدميقراطية يف _ احلكومية وغري احلكومية_العشرين،وزيادة اهتمام بعض القوى واملنظمات الدولية

العامل الثالث عموما،والوطن العريب خصوصا،فإنه يصعب فهم عملية التحول الدميقراطي يف مصر مبعزل عن 
ات والعوامل النابعة من البيئة اخلارجية،خاصة وأن خربات التطور التارخيي ملصر واملنطقة العربية ككل التأثري

تؤكد على أهنا من أكثر املناطق تأثريا بالنظام الدويل،وما شهده من حتوالت يف فترات تارخيية خمتلفة،ومتثلت 
ثورة املعلومات : ي يف ستة نقاط رئيسية هيأهم العوام اخلارجية ذات التأثري على عملية التحول الدميقراط

  .، دور مؤسسات التمويل الدوليةواالتصاالت، الثورة الدميقراطية العاملية، التبعية للخارج
 وتناول  العنصر الثاين من هذا املبحث أهم مالمح ومسات التحول الدميقراطي يف التجربة املصرية،فبعد

يف مصر منذ منتصف السبعينات وجدنا أهنا تتسم بعدد من املالمح تفحص ومتابعة عملية التحول الدميقراطي 
اهلامة،اليت ظهرت من خالل استعراض مدى التطور الذي حتقق خالل حقبة تقترب من أربعني عاما، وميكن 

السياسية واحلزبية واملشاركة السياسية، مث  التعددية :إمجال أهم مالمح التحول الدميقراطي يف مصر فيما يلي
  .اول السلمي على السلطةالتد

،اليت تنطبق مع  أما العنصر الثالث من هذا املبحث فقد تناول خصائص التحول الدميقراطي يف مصر
التحول السلمي وعدم اللجوء إىل :بعض مسات التحول يف دول املوجة الثالثة للدميقراطية ،من هذه السمات

يف مصر كان له بعض السمات املميزة فقد مت هذا ،إال أن التحول الدميقراطي ...العنف،إجراء انتخابات،
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التحول مببادرة من القيادة السياسية،ومل تأيت تلك املبادرة يف أعقاب هزمية عسكرية وإمنا جاءت على العكس 
بعد فترة وجيزة من إجناز عسكري كبري،كما جاءت يف ظل نظام كانت شرعيته قد تدعمت كثريا بعد حرب 

ديا من نوع خاص أو تشكيكا يف شرعيته،وميكن إبراز خصائص عملية التحول يف أكتوبر ومل يكن يواجه حت
التحول من القمة، التدرج يف عملية التحول، احملدودية والتردد النشأة غري الطبيعية  :مصر على الوجه التايل

  .لتجربة التعددية احلزبية  شكلية التحول
على الرغم من عملية التحول الدميقراطي يف مصر، ف العنصر  الرابع مت التطرق إىل حتديات وعوائقويف 

مرور أكثر من أربعة عقود على عملية التحول الدميقراطي يف مصر،فإن خربة هذه العملية يف املرحلة الراهنة 
تشري إىل مجلة من التحديات ميكن إمجاهلا يف البداية بتحدي تنشيط التعددية احلزبية وترمجتها إىل واقع سياسي 

وز تقاليد وممارسات اإلمجاع السياسي مبا يواجه أزمة عدم املشاركة السياسية والالمباالة السياسية حي،وجتا
القائمة، مث حتدي تنظيم العالقة بني جهاز الدولة والسوق مبا حيقق كفاءة تنفيذ السياسات االقتصادية 

االقتصادي،وحيقق معدالت  واالجتماعية،وحتقيق سياسات اإلصالح االقتصادي مبا يرفع من مستوى األداء
ودور كل منهما يف تأسيس "القطاع العسكري"أعلى من النمو االقتصادي، حتدي العالقة بني القطاع املدين و 

شرعية النظام،واحلفاظ على االستقرار السياسي واالجتماعي،وكيفية التوفيق بني احترافية القوات املسلحة 
ية الدستورية ، وبعدها حتدي احلفاظ على استمرارية عملية التحول واعتبارها املدافع النهائي حلماية الشرع

الدميقراطي يف مواجهة استخدام اإلرهاب لتحقيق أهداف سياسية،وأخريا حتدي استمرار التحول الدميقراطي 
  .مع احتواء احتماالت التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية 

يف احلالة املصرية الحظنا من جهة هناك بعض  وخبصوص  العوائق اليت واجهت التحول الدميقراطي  
من مساحة واسعة نسبيا للتعبري السياسي لألحزاب،إىل قوانني تنظم املمارسة : مالمح االنفتاح السياسي

،لكن يف اجلهة املقابلة تعاين عملية التحول الدميقراطي من معوقات ...السياسية،إىل مشاركة سياسية نسبية 
أضحت أحد املكونات التارخيية للعقلية اجلماعية املصرية،من خالل  ،اليت رئيس الدولةكبرية متثلت يف هيمنة 

طبيعة ،أضف إىل ذلك تركيب هيكل جهاز و إضفاء نوع من القداسة على شخص احلاكم أيا كانت صفته
 طابع األزمةا ، وأخريضعف بنية احلياة احلزبية والتماثل بني براجمها، إىل األزمة االقتصادية، مث الدولة املصري

      .كان واضحا أن منط تطور النظام السياسي احلاكم يف مصر يغلب عليه ذلك حيث
اإلطار التشريعي والقانوين حلرية الرأي والتعبري يف مصر من خالل التطرق أوال واملبحث الثاين تناول 

مث توالت الدساتري ،1886ام رية الرأي والتعبري يف الدساتري املصرية ، حيث أخذت مصر بسبعة دساتري منذ عحل
والذي نص على احلقوق واحلريات  1930املرحلية واليت مل يكتب هلا االستمرار،وكانت بدايتها بدستور 

مث صدر األمر امللكي  30/10/1934بتاريخ  1934لسنة  67،ومت إلغاؤه باألمر امللكي رقم1920الواردة بالقانون 
قد تناول أيضا  1930،وكان دستور 1923العودة إىل دستور ب 1935-12- 12:بتاريخ 1935لسنة  117رقم 

  .1923اليت تكرر فيهما نفس النص الوارد يف دستور  )15(منه،واملادة  )14(حرية الرأي والتعبري يف املادة
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،وقد نص يف أربع مواد على 10/02/1953صدر اإلعالن الدستوري يف  1952يوليو  23وعقب ثورة   
املساواة وحرية الرأي واحلرية الشخصية،وحق امللكية وحق :قوق اليت نص عليهااحلقوق واحلريات،ومن احل

السكن وحرية العقيدة،وال شك أن هذا اإلعالن كان مبثابة مرحلة انتقالية حلني تنظيم األمور داخل الدولة 
سابقتني يف مادة وتثبيت احلكم اجلمهوري بعد إلغاء امللكية،وكان هذا اإلعالن الدستوري قد اختصر املادتني ال

  .منه واليت تناولت حرية الرأي والتعبري) 03(واحدة وهي املادة
من نفس الدستور،ونصت هذه  )45( مث ورد النص على مبدأ حرية الصحافة والطباعة والنشر يف املادة  

ى عل )46(،كما تنص املادة "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا ملصاحل الشعب"املادة على أن
للمواطنني حق االجتماع اخلاص يف هدوء وغري حاملني سالحا،ودون حاجة إىل إخطار سابق،وال جيوز "أن

لرجال األمن حضور اجتماعاهتم اخلاصة واالجتماعات العامة،واملواكب والتجمعات مباحة يف حدود 
منه، مث ورد ) 44(املادة فقد ورد النص على مبدأ حرية الرأي والبحث العلمي يف 1956،أما يف دستور "القانون

من نفس الدستور،ونصت هذه املادة على  )45( النص على مبدأ حرية الصحافة والطباعة والنشر يف املادة
للمواطنني "على أن )46(،كما تنص املادة "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا ملصاحل الشعب"أن

ودون حاجة إىل إخطار سابق،وال جيوز لرجال األمن حق االجتماع اخلاص يف هدوء وغري حاملني سالحا،
 ".حضور اجتماعاهتم اخلاصة واالجتماعات العامة،واملواكب والتجمعات مباحة يف حدود القانون

منه على أن احلريات العامة مكفولة ) 10(،فقد نصت املادة05/03/1958والصادر يف  1958أما دستور
احلريات أو حىت تضع مفهوما للحريات العامة،مث جاء دستور  يف حدود القانون،وهذا لفظ عام فلم تصنف

،وهو دستور مؤقت،وورد يف مقدمته النص على أن هذا الدستور سيصبح 23/03/1964الصادر بتاريخ  1964
أساسا للنظام االجتماعي والسياسي داخل الدولة،حىت يتم وضع دستور جديد مبعرفة جملس األمة الذي مهمته 

لدائم، اختذ الدستور املصري احلايل منهجا يتسم باحلفاظ على حرية اإلنسان وضع دستور مصر ا
  .وكرامته،حيث نادت ديباجته باحلرية لإلنسان املصري

ويف العنصر الثاين املتعلق اإلطار التشريعي حلرية الصحافة فإننا جند أن الدستور املصري مل يبتعد كثريا 
وق اإلنسان،بل ميكننا القول بأن املشرع الدستوري قد تأثر بتلك عما أقرته املواثيق الدولية املعنية حبق

املواثيق،ورغم ذلك فإن تنظيم الصحافة املصرية مازال يفتقر للوضوح اجللي،الذي تتحدد معه معامل هذه 
  .احلرية،سواء يف مواجهة السلطة أو مواجهة الصحافة

يعي حلقوق االجتماع وتكوين اجلمعيات أما العنصر الثالث من هذا املبحث فقد تناول النظام التشر
والنقابات يف مصر، حيث نصت معظم الدساتري املصرية على العديد من احلقوق واحلريات،باألخص حق 
تكوين اجلمعيات والنقابات إال انه من خالل رصدنا للمواد الدستورية والقانونية، وجدنا أن القواعد 

الت للقوانني،فعلى الرغم من أن مهمة القانون هي جمرد تنظيم الدستورية عنيت بذكر املبادئ تاركة التفصي
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ووضع الضوابط لتنفيذ ممارسة هذه احلقوق،إال أن املشرع جتاوز ذلك إىل التقييد على تلك احلقوق  باملغاالة 
  .يف فرض التحديدات

وسائل "ويف عنصر حرية الرأي والتعبري يف التشريعات اإلعالمية حرص املشرع املصري منذ ازدهار 
على التدخل املستمر والتحرك الدائب ملالحقة موضوع تنظيم حرية الرأي والتعبري عنه،من خالل " اإلعالم

مثل السينما واملسرح والتلفزيون نالحظ اهتمام املشرع "اإلعالم املرئي"هذه القنوات الشرعية،ففي جمال
وضع املشرع املصري قوانني وتشريعات " وعاإلعالم املسم"،ويف جمال"اخلدمات اإلعالمية"املصري بتنظيم هذه

الذي صدرت خبصوصه الكثري من النصوص القانونية " اإلعالم املكتوب"تنظمه،كما هو الشان بالنسبة جملال 
  .وصاحبه ضمن الرقابة على املصنفات الفنية حلماية حقوق املؤلف"الرأي"املختلفة، محى أيضا املشرع

مت التركيز على مدى اتفاق الدستور والتشريع املصري مع ويف العنصر األخري من هذا املبحث 
االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان،فالدستور املصري قد ساير يف ذلك االتفاقيات الدولية املنظمة حلقوق 
اإلنسان،وكفل حرية التعبري مبدلوله العام،ويف جماالته املختلفة؛السياسية واالقتصادية واالجتماعية،وجبميع 

  .التعبري،وقد ضمن الدستور لكل مواطن حرية التعبري عن الرأي،ومتكينه من عرضه ونشره بأي وسيلةوسائل 
ممارسات حرية الرأي والتعبري،  انطالقا من أن هذا احلق يشمل حرية  كما تناول املبحث الثالث من 

ام واإلضراب عن التجمع واالحتجاج السلمي بواسطة كتابة العرائض ومجع التوقيعات والتظاهر واالعتص
العمل وحرية الصحافة واالتصال بني األفراد واجلماعات بواسطة وسائل االتصال املختلفة املكتوبة واملسموعة 

، حيث مت التطرق يف البداية إىل املسار التارخيي للصحافة املصرية من خالل ...واملرئية وبالرسم التعبريي
  :التركيز على ثالث مراحل رئيسية هي

  ).األحادية(كم الشمويل مرحلة احل -
 .مرحلة التعددية احلزبية -

 .املرجعية الراهنة -

ومت ) املرئي واملسموع(ويف عنصر ثان من هذا املبحث مت دراسة مظهر آخر وهو حرية اإلعالم     
التوصل إىل أن اجملتمع املصري عاش طويال حتت وطأة منوذج موحد إلعالم ال متكافئ،جسدته هيمنة القناة 

ية الواحدة،فأصبح اإلعالم هبذا املعىن جماال لتمثل إيديولوجي للمجتمع يستر تناقضاته واختالفاته التلفزيون
حتكمه مجلة التابوهات والقيود واملمنوعات القانونية والثقافية واألخالقية والعلمية،حتت مربرات مقاومة 

سياسية احلاكمة التلفزيون التخلف واألمية،وحتقيق األمن واالستقرار الوطين،حيث استخدمت النخب ال
واإلذاعة كوسائط حاملة ملشروعها وكفضاءات لتنشئة اجملتمع على قيم جديدة،ومتيزت اإلرادة السياسية 
لإلذاعة والتلفزيون بطابع االحتكارية،مستندة يف ذلك إىل شرعية الدولة كقوة تقود عملية التغيري والتحديث 

  .يف مجيع اجملاالت
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نب هذا إىل املظاهرات واملسريات واإلضرابات، خالل تلك الفترة أيضـا دون    كما مت التطرق إىل جا
نسيان تأثري التطرف والعنف املسلح، الذي وإن كان فيه تعبري عن رأي إال أن مجيع املواثيق الدولية والقوانني 

ال ميكن ممارسة حرية ف. الداخلية متنع هذه املمارسة حلق التعبري عن الرأي،ألنه مساس حبياة اآلخرين وسالمتهم
بضرب حريات اآلخرين، فهذه الظاهرة غريبة عن عادات و تقاليد و أعراف وقوانني اجملتمع املصـري مث مت  

مـن  ، و التركيز فيها على العملية االنتخابية، تالتطرق إىل شكل آخر وهو املشاركة الشعبية يف اختاذ القرارا
تها مصر سواء أكانت رئاسية أو نيابية، و ذلك وفق تسلسل زمين أهم احملطات االنتخابية اليت عرف خالل تتبع

 ويف، 2005االنتخابات التشريعية لسـنة  وصول إىل آخر عملية انتخابية وهي  1953يونيو18بدءا بانتخابات 
العنف السياسي املسلح مت التأكيد على أن هذه الظاهرة  ليست فقط وليدة اجلماعات الراديكالية جتـاه   مظهر
ويعين  عنف الدولة ومؤسساهتا ضد مواطنيها أو مواطين دولـة  "العنف املؤسسي"م واملواطنني،بل هناك النظا

الذي متارسه الدولة قانونا مبسؤولياهتا عـن حفـظ النظـام    " العنف املشروع"أخرى،وليس املقصود بذلك 
ولة باملواطن دون ما سند واستتباب األمن،فهذا النوع من أهم خصائص سلطة الدولة،ولكننا نعين استبداد الد

  .من قانون،ويدخل ذلك يف انتهاكات حقوق اإلنسان السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
أما املبحث الرابع واألخري  فقد تناول عوائق حرية الرأي و التعبري يف مصر، و خلصـت يف أربعـة   

ل معمول هبا إىل غاية اليوم ، مث بعدها مت دراسة عناصر، كان أوهلا حالة الطوارئ اليت عرفتها مصر واليت الزا
أثر القوانني والتشريعات على حرية الرأي والتعبري حيث لوحظ تراجع يف جمال هذه احلرية بفضل العقوبـات  
اليت أقرت يف هذا القانونني، و اليت تصل حد السجن، ، وهذا ما شكل عائقا وعقبة أمام مسار تطور و اتساع 

و التعبري يف مصر ،مث بعد ذلك مت التطرق إىل عنصر  القيود االقتصادية واالجتماعية والثقافية  جمال حرية الرأي
سواء تعلق األمر مبشكل التنمية أو طبيعة النسق االجتماعي والثقايف للمجتمع املصري،من أسرة تعـاين هـي   

عاجزة عن توفري فضاء خصـب   نفسها من انعدام مقومات حرية الرأي والتعبري ،إىل منظومة تربوية وتعليمية
هلذه احلرية، مما ينتج لنا أجيال ذات شخصيات تتصف باجلمود والتزمت والركون إىل املعرفة اجلاهزة ،ترفض 
أي رأي آخر، إىل ثقافة جمتمعية تقوم أساسا إىل على شيوع العقليـات العشـائرية والعقليـات العسـكرية     

ا ال ننسى عنصر  العنف املسلح والعنف الطائفي و أثر ذلك على والتقليدية اليت تربت يف جمتمع استبدادي،كم
  .حرية الرأي الذي كان آخر عنصر يف الفصل الرابع

وسعت هذه الدراسة يف هذا الفصل للوصول إىل استنتاجات، ميكن أن تفيـد يف تفسـري الظـاهرة        
  :عل ألكثر من استنتاجالسياسية يف مصر من خالل ربطها حبرية الرأي والتعبري،وأمكن الوصول بالف

عملية التحول الدميقراطي اليت جرت  يف مصر يف فترة قصرية مل تأت نتيجة للتفاعل الطبيعي بني خمتلف  •
القوى السياسية واالجتماعية وتوازناهتا،مما أعطى انطباعا بأن التحول بدا وكأنه تنفيذ ملشروع اجتماعي خمطط 

يضاح أنه بني خمتلف الظروف اليت مهدت وقادت إىل التحول برز وغري معلن للرئيس السادات،ويف هذا ميكن إ
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جليا الدور احملوري واألساسي ملؤسسة الرئاسة يف عملية التحول،سواء يف اخلطوات املباشرة أو غري املباشرة 
 .اليت اختذهتا من أجل ذلك

ختتار النخبة املدخل أو النمط الذي متت به عملية التحول يف مصر هو مدخل دعائي اختياري،حيث  •
احلاكمة التحول دون أن تكون مضطرة لذلك،ومن مث متيزت عملية التحول الدميقراطي يف مصر خبصوصية عن 
غريها يف دول عديدة،لقد جاء التحول بقرار من القمة،كما أن التحول مل يأت يف أعقاب هزمية عسكرية كما 

،كذلك مل يأت بعد فقدان شرعية القيادة،بل 1973حيدث يف الغالب،وإمنا جاء يف أعقاب إجناز حرب أكتوبر 
العكس من ذلك جاء التحول والقيادة توطدت شرعيتها وهذا ال يتناقض مع تشابه بعض مسات التحول يف 

 .مصر مع مسات التحول يف دول أخرى

ء يف اتسم التحول الدميقراطي يف مصر بالتدرج يف اخلطوات،وهبيمنة السلطة التنفيذية وحمدودية النشأة،سوا •
حتديد عدد املنابر أو األحزاب بثالثة،وترتب على هذا وجود عدد من التيارات الفاعلة خارج إطار الشرعية 
القانونية،كما أن النشأة غري الطبيعية لتلك املنابر الثالث بقرار من الرئيس أنور السادات أفقد تلك املنابر 

كانت والدة التجربة احلزبية يف مصر والدة غري  القاعدة اجلماهريية الالزمة لنشأة أي حزب سياسي،وهكذا
 .طبيعية،تلك التعددية اليت ما لبثت أن حتولت إىل جمرد ديكور ودعاية يف احلياة السياسية املصرية

إن السمة العامة للنظام املصري هي احتجازه للتحول الدميقراطي يف حدود التعددية احلزبية،وعدم جتاوز  •
وأمشل،فالنظام السياسي الذي يعاين حالة من اجلمود،يتم من خالهلا تدبر أمر  ذلك إلصالح دميقراطي أوسع

التوترات االجتماعية واالقتصادية والدينية مبزيد من التعدد احلزيب اخلاضع للسيطرة واللجوء لقانون 
 .الطوارئ،ويضمن ذلك قدرا من النمو االقتصادي املعتمد على إدارة عملية اإلصالح اهليكلي

السياسي يدور خارج النظام احلزيب،كما أن التنافس السياسي ال يدور حول سلطة الدولة نتيجة الصراع  •
احتكار احلزب الوطين للغالبية الكاسحة يف جملس الشعب واجملالس احمللية،وبالتايل يفقد النظام احلزيب أهم 

 .وظائفه وهي إتاحة ممارسة الصراع السياسي بشكل سلمي

ي املصري أزمة بنيوية ممتدة ونابعة من تشابك جمموعة من التناقضات اليت ورث إن أزمة النظام السياس •
النظام احلايل بعضها أو فرضت عليه من قوى داخلية وخارجية،إضافة إىل نزوعه املستمر حنو مركزة السلطة،مما 

افية اليت تدعم جعل النظام املصري يف عهد الرئيس حسين مبارك يفتقر إىل املقومات والقواعد الفكرية والثق
 .شرعيته السياسية واإليديولوجية،مثلما كان احلال يف نظامي عبد الناصر والسادات

ضمن الدستور املصري حرية الرأي والتعبري وكفل كل مظاهرها؛من حرية االجتماع السلمي اليت هي  •
رار حق إنشاء النقابات الضمان ملمارسات احلقوق اليت تستلزمها التعددية احلزبية،إىل حرية الصحافة ،إىل إق

واالحتادات على أساس دميقراطي واالنضمام إليها،إىل ضمان احلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات عن طريق 
ملا ميكن أن يضيفه إىل عملية التحول الدميقراطي ) االنتخابات(االنتخابات،حيث مت التركيز على هذا العنصر 
جبدوى هذه املشاركة كان منعدما أحيانا لكون نتائج كل غري أن عامل الثقة لدى املواطن املصري 
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االستحقاقات االنتخابية اليت شهدهتا مصر كانت معروفة مسبقا،نظرا لغياب املنافسة بني املرشحني أو عدم 
تكافؤ الفرص بينهم من جهة ومن جهة ثانية حلاالت التزوير الفاضح اليت كانت حتصل،حيث كانت هناك 

 .حقيقته وبني إدراك هذا الواقع مسافة بني الوقع يف

إن حرية الرأي والتعبري يف مصر خالل فترة الدراسة قد مرت خبط منحىن متعرج،فمنذ أن توىل الرئيس  •
السادات احلكم عمد إىل إرساء احلريات ودعم الدميقراطية من أجل تثبيت شرعية نظامه لكن هذا الوضع مل 

،حيث أصدر السادات جمموعة من القوانني املقيدة 1977ير يستمر طويال،وقد بدأ ذلك بعد انتفاضة ينا
،ونتج عنها زيادة حدة املصادمات والتوتر انتهى مبقتل الرئيس "القوانني سيئة السمعة"للحريات عرفت بـ 

حيث متتعت الصحافة يف فترة حكمه .السادات وبتويل الرئيس مبارك السلطة خفت حدة هذه القيود تدرجييا
احلرية؛وهو ما يظهر بوضوح يف طبيعة املواضيع اليت تتناوهلا،وأساليب معاجلتها،إال أن هبامش ملحوظ من 

استمرار احتكار الدولة شبه الكامل لإلعالم املرئي واملسموع،وما تتضمنه األطر القانونية املعمول هبا من 
رية الرأي والتعبري،مما الضوابط والقيود،واليت جتعل السلطة احلاكمة صاحبة الدور الرئيس يف حتديد نطاق ح
 .جعل تأثري هذا اهلامش الضيق يف تعزيز عملية التحول الدميقراطي يعترب بصفة عامة حمدودا

إن العوامل املقيدة حلرية الرأي والتعبري يف مصر متعددة ومتباينة يف مصدرها،وميثل النظام السياسي بكافة  •
يدها،األمر الذي ينعكس يف النهاية على الظروف االقتصادية سلطاته التنفيذية والتشريعية العامل األساسي يف تقي

 .واالجتماعية للمواطنني الذين يلعبون هم أيضا دورا هاما ومؤثرا يف هذه املسألة

إن املعيار احلقيقي للحكم على عملية التحول الدميقراطي ال ينطلق من النظر إىل عدد األحزاب القائمة بل  •
فر من حقوق وحريات يتمتع هبا املواطن املصري،غري أن البنية القانونية املعادية جيب  أن يبىن على مدى ما يتو

 .حلرية عقد االجتماعات السلمية وحريات الرأي والتعبري والتظاهر واالعتصام قد حصرت نطاق احلريات

ر هبا مصر إن كبت حرية الرأي والتعبري يف مصر مرتبط بعدة مسائل بالغة األمهية يف مرحلة التحول اليت مت •
 - سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا فعلى املستوى السياسي تفضي القيود العديدة املفروضة على حرية التعبري

إىل مجود التحول الدميقراطي،وابتذال آللياته،وهو ما يفضي بدوره إىل  -واليت سبق اإلشارة إليها يف هذا الفصل
توى االجتماعي أفضت هذه القيود إىل اإلفساح اجملال للجماعات احنسار احلوار وفتح أبواب العنف،وعلى املس

املتطرفة لرفع السالح،وعلى املستوى الثقايف تفضي هذه القيود إىل االنغالق واهلجرة إىل املاضي التماسا 
ألسباب الثبات يف وجه اآلخر،وعلى املستوى االقتصادي تربز اإلشكالية ليس فقط االضطراب املصاحب 

حول االقتصادي،ولكن أيضا يف تقييد صور التعبري عن االحتجاج السلمي مثل اإلضراب واالعتصام لعملية الت
 .واليت يأخذ هبا النظام االقتصادي العاملي كأدوات للمساواة اجلماعية

 تعريفات وجود عدم التعبري عن الرأي وهي حرية تقيد اليت املصرية التشريعات على تغلب مسة هناك أيضا •

 القومي والنظام واألمن كالسر هذه احلرية، جمال يف ومؤثرا جوهريا مكانا حتوز اليت صطلحاتواضحة  للم

 الواسع التفسري من القوانني هذه تطبيق القائمة على اجلهات ميكن ما وهو العام، والسلم العامة واملصلحة العام
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 قاعدة إىل معينة حاالت ري عن الرأي يفالتعب حرية بتقييد االستثناء حيول قد مما االستثنائية، املصطلحات هلذه

 . بالفعل حيدث ما وهو عامة،

عاما على بداية التحول الدميقراطي يف  30ويف األخري ميكن القول أنه على الرغم من مرور ما يزيد عن  •
مصر وقيام العديد من األحزاب،إال أن هذه العملية ما زالت تكشف عن كثري من جوانب القصور والضعف 

اين منها احلياة السياسية املصرية،حيث لعبت هذه احلقيقة التارخيية دورا هاما يف حتديد مسار هذا اليت تع
لدليل على عدم اكتمال مرحلة ) 2011يناير  25أو ما يعرف بثورة (التحول،ولعل انتفاضة الشعب املصري 

كانة حرية الرأي والتعبري التحول الدميقراطي يف مصر،هذا من جهة،ومن جهة ثانية إثبات قاطع على دور وم
يناير  25اليت حدثت بتاريخ ) ونقصد هنا املسريات واالعتصامات واملظاهرات واإلضرابات(بكل مظاهرها 

يوما انتهت بإسقاط نظام الرئيس السابق حسين مبارك،ومباشرة محلة من  18واستمرت قرابة  2011
عملية الدميقراطية يف مصر،مبعىن أن حرية الرأي اإلصالحات اجلذرية اليت مثلت مرحلة مفصلية يف تاريخ ال

   .والتعبري سامهت بشكل كبري وفعال يف إقرار عملية التحول الدميقراطي يف مصر
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  :ياحتوت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة فصول ميكن تلخيص مضموهنا فيما يل
ة الدراسة وأهدافها، كما عرضنا اإلشكالية والفرضيات، ومت متَّ تناول املقدمة وأمهي، البداية يف

وإبراز أدبيات الدراسة، لنصل أخريا إىل إبراز  املستعملة يف الدراسة، اتالتطرق إىل أهم املناهج واالقتراب
  .املستعملة عنوعية املراج

ة مفاهيمية حلريـة  وعرض الفصل األول اإلطار النظري واملفاهيمي حلرية الرأي والتعبري، بدءا مبقارب
الرأي والتعبري ،مث حتديد دور حرية الرأي والتعبري يف حركيات التحول الدميقراطي،وأخريا حريـة الـرأي   

  .صناعة الرأي وصناعة السلوك: والتعبري وضمانات املشاركة السياسية بشقيها
من خـالل   دياتاملفاهيم،األسس ،التح:وتناول الفصل الثاين التحول الدميقراطي يف الوطن العريب

مبفهوم التحول الدميقراطي يف الوطن العريب ، مث تطـرق ذات الفصـل إىل    ةدراسة القضايا النظرية املتعلق
وُخصص املبحث الثالث من  ،حركيات  التحول الدميقراطي يف الوطن العريب من خالل البحث يف األسباب

حداثـة وعـدم   : قد غطى مخسة عناصر الوطن العريب ، و التحول الدميقراطي يف هذا الفصل لتحديات 
اكتمال بناء الدولة الوطنية العربية ، أزمة شرعية األنظمة العربية ، احلركات اإلسالمية الصاعدة وأثرها على 

  التحول الدميقراطي يف الوطن العريب ، أزمة اإلطار االقتصادي واالجتماعي والثقايف ،وأخريا العامل الدويل 
حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر يف ظل التحول الدميقراطي،انطالقا من  عرض أما الفصل الثالث، فقد

حتديد طبيعة النظام السياسي اجلزائري و حرية الرأي والتعبري،مث اإلطار التشريعي والقانوين حلريـة الـرأي   
ائر من خالل ممارسات ومظاهر حرية الرأي والتعبري يف اجلز  والتعبري يف اجلزائر،وبعدها متت مناقشة عنصر

حرية الصحافة، املظاهرات واملسريات واإلضرابات، التطرف والعنف املسلح وأخريا املشاركة الشـعبية يف  
اختاذ القرار،أما العنصر األخري من هذا الفصل فقد عاجل مسالة حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر وما تعانيه من 

  .والعنف املسلح وغري ها حالة الطوارئ و قانون العقوبات :عوائق متعددة كـ
حرية الرأي والتعـبري يف مصـر يف ظـل     واألخري من هذه الدراسة لعرض وُخصَِّص الفصل الرابع

التحول الدميقراطي،انطالقا من حتديد طبيعة النظام السياسي املصري و حرية الـرأي والتعـبري،مث اإلطـار    
ممارسات ومظـاهر حريـة     متت مناقشة عنصر التشريعي والقانوين حلرية الرأي والتعبري يف مصر ،وبعدها

حرية الصحافة، املظـاهرات   :الرأي والتعبري يف مصر من خالل أربعة عناصر ورد ذكرها على النحو التايل
،أمـا العنصـر   تواملسريات واإلضرابات التطرف والعنف املسلح وأخريا املشاركة الشعبية يف اختاذ القرارا

 :مسالة حرية الرأي والتعبري يف مصر وما  يعترضها من عوائق متعددة كـاألخري من هذا الفصل فقد عاجل 
  .حالة الطوارئ و مجلة القوانني املقيدة حلرية التعبري عن الرأي والعنف املسلح وغري ها



349 
 

حرية الرأي والتعبري من أهم القضايا اليت الزمت إن ما ميكن التأكيد عليه يف خامتة الدراسة هو أن 
من أمثن املطالب اليت ناضلت من أجلها،حىت  أصبحت  مراحل تطورها ،وهي يف الوقت ذاتهاإلنسانية عرب 

اليوم جزء من نضال بشري طويل،يتغري فقط وفق تغري الظروف والوسائل،وأحد الدعائم األساسية يف بناء 
جتماعيـة   اليت كانت بدايتها يف اجلزائر ومصر من خالل تلك التحوالت الثقافيـة واال  صرح الدميقراطية،

واالقتصادية والسياسية العميقة، وبالطبع كان النظام السياسي   يف البلدين متناغما مع هذه التحوالت إن مل 
يكن هو حمركها األول، وكل هذه التحوالت وما ترتب عنها من تغريات انعكست على رغبات وتطلعات 

  . أفراد اجملتمع
بلدين بإطالق حرية التعبري عن الرأي كإجراء من وارتبط بذلك التحول الدميقراطي الذي شهده ال

بني اإلجراءات اليت تدل على دخول معترك التعددية السياسية واإلعالمية  وهناية فترة االحتكار ، وكانـت  
حرية الصحافة هي الشارة الكبرية واألكثر ظهورا بني الشارات األخرى اليت محلتها معها املرحلة اجلديـدة  

لدميقراطي يف اجلزائر ومصر، للداللة على التغيري العميق الذي حدث يف النظام السياسي  من مراحل التحول ا
لكن ذلك ال يعين أن هذا احلق جاء مبثابة منحة من النظام ، ألن الكفاح من اجـل التعدديـة السياسـية    

دت ضـغطا  واإلعالمية ومن ضمنها حرية الرأي والتعبري بشكل خاص هو احد املطالب الرئيسية، اليت ول
ـ  على النظام الذي يكتسب شرعيته من احترامها واحترام احلقوق واحلريات األساسية للمـواطنني   قوتطبي

  .مبادئ العدالة واملساواة وحكم القانون 
ومن خالل املقارنة اليت متت بني اجلزائر ومصر حول موضوع حرية الرأي والتعبري والتحول 

  :الدراسة ميكن تسجيل النقاط التالية يف اخلتامالدميقراطي يف الفصول السابقة من هذه 
  :يف البداية جتدر اإلشارة إىل بعض االختالفات بني الدولتني حمل الدراسة واملتمثلة يف

للحكم   من الناحية الزمنية كانت مصر األسبق يف تبين التعددية السياسية منذ تويل الرئيس السادات •
القاضي بإنشاء  1976ن رئيس اجلمهورية أنور السادات عام حيث شهدت مصر التعددية احلزبية بقرار م

ثالث منابر سياسية واليت حتولت فيما بعد إىل أحزاب سياسية،أما اجلزائر فقد عرفت التعددية السياسية 
 .1989حديثا بعد صدور دستور 

نذ شهدت مصر منذ منتصف سبعينات القرن املاضي إصدار عدد من الصحف احلزبية للمرة األوىل م •
تأميم املؤسسات الصحفية،واستمرت الزيادة يف أعداد الصحف احلزبية مع زيادة عدد األحزاب السياسية،مث 

،فسبقت بذلك "بالصحف املستقلة"شهدت مصر موجة من الصحف اخلاصة اليت ميلكها األفراد واليت تعرف 
 .اجلزائر بسنوات طويلة

يب،كما أن التنافس السياسي ال يدور حول سلطة الصراع السياسي يف مصر يدور خارج النظام احلزإن  •
الدولة نتيجة احتكار احلزب الوطين للغالبية الكاسحة يف جملس الشعب واجملالس احمللية،وبالتايل يفقد النظام 

 .احلزيب أهم وظائفه؛ وهي إتاحة ممارسة الصراع السياسي بشكل سلمي
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افة إىل اجمللس العسكري بعد اإلطاحة بنظام إض -على طول فترة الدراسة تداول على حكم مصر رئيسني •
اإلجراءات احملددة وذلك مما يدلل على عدم  أنور السادات وحسين مبارك،وهذا  نتيجة:مها -حسين مبارك

وجود تداول سلمي على السلطة، رغم أن هذا احلق منصوص عليه يف الدساتري املصرية، يف حني جنـد يف  
  .ى السلطة عددا اكرب بكثري من ذلكاجلزائر وخالل فترة اقل، تداول عل

عملية التحول الدميقراطي هي مرحلة انتقالية من وضع إىل  آخر أحسن ،جيب أن ال تستمر هذه الفترة   •
طويال وإال فلن تنجح،لكن املالحظ على التجربة املصرية أن فترة التحول استمرت طويال والزالت ،مما اثر 

كاهنا، بل وعلى العكس من ذلك مت االنقالب على  الدميقراطية  يف سلبا على العملية اليت بقيت تراوح م
مرت خبط منحىن متعرج،فمنذ أن توىل الرئيس أكثر من مرة،مما اثر كثريا على حرية الر أي والتعبري واليت 

السادات احلكم عمد إىل إرساء احلريات ودعم الدميقراطية من أجل تثبيت شرعية نظامه لكن هذا الوضع مل 
مر طويال،حيث أصدر السادات جمموعة من القوانني املقيدة للحريات ، وبتويل الرئيس مبارك السلطة يست

خفت حدة هذه القيود تدرجييا، مما جعل تأثري هذا اهلامش الضيق يف تعزيز عملية التحول الدميقراطي يعترب 
فتية من حيث النشأة ،صحيح أهنا  بصفة عامة حمدودا، يف حني أن عملية التحول الدميقراطي يف اجلزائر تعترب

 . تعرضت كذلك إىل انتكاسات عديدة إال أن األزمة األمنية اليت مرت هبا اجلزائر كان هلا بالغ األثر يف ذلك

املدخل أو النمط الذي متت به عملية التحول يف مصر هو مدخل دعائي اختياري،حيث ختتار النخبة  •
،ومن مث متيزت عملية التحول الدميقراطي يف مصر خبصوصية احلاكمة التحول دون أن تكون مضطرة لذلك

 :عن غريها يف اجلزائر، متثلت يف

لقد جاء التحول بقرار من القمة،كما أن التحول مل يأت يف أعقاب هزمية عسكرية كما حيدث يف  -
العكس ،كذلك مل يأت بعد هتاوي شرعية القيادة،بل 1973الغالب،وإمنا جاء يف أعقاب إجناز حرب أكتوبر 

من ذلك جاء التحول والقيادة توطدت شرعيتها وهذا ال يتناقض مع تشابه بعض مسات التحول يف مصر 
 .مع مسات التحول يف دول أخرى

اتسم التحول الدميقراطي يف مصر قبل الثورة بالتدرج يف اخلطوات،وهبيمنة السلطة التنفيذية وحمدودية  -
زاب بثالثة،وترتب على هذا وجود عدد من التيارات الفاعلة النشأة،سواء يف حتديد عدد املنابر أو األح

خارج إطار الشرعية القانونية،كما أن النشأة غري الطبيعية لتلك املنابر الثالث بقرار من الرئيس أنور 
السادات أفقد تلك املنابر القاعدة اجلماهريية الالزمة لنشأة أي حزب سياسي،وهكذا كانت والدة التجربة 

مصر والدة غري طبيعية،تلك التعددية اليت ما لبثت أن حتولت إىل جمرد ديكور يف احلياة السياسية  احلزبية يف
وضاع األاحلاشدة احتجاجا على  املصرية  حترك  اجلماهري املصرية،إال أن األحداث األخرية املتمثلة يف

 .                السياسي يف مصر انتهت بإسقاط النظامرفوضة ،املسيئة والسياسية القتصادية واالجتماعية واال
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على الرغم من هذه االختالفات وغريها بني التجربتني اجلزائرية واملصرية ،إال أن عناصر االتفاق     
  :والتشابه أكثر وأعمق واشد، ميكن إمجال أمهها فيما يلي

املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   حرية الرأي والتعبري حق أساسي من حقوق اإلنسان ، كما نصت عليه •
وهذا احلق تضمنه الدساتري والقوانني الداخلية للدولة الدميقراطية أو الـيت أخـذت طريقهـا حـديثا إىل     

إال جزءا  من هذه الدول ، تضمن ممارسته بصورة طبيعية كواحدة مـن   رالدميقراطية ، وما اجلزائر ومص
  .لثقافية للفرد واجملتمع مسلمات احلياة السياسية واالجتماعية وا

مبنظومة احلقوق واحلريات السياسية اإلنسانية ، فمن خالل   ريرتبط حق التعبري عن الرأي يف اجلزائر ومص •
هذا احلق يكون الباب مفتوحا لكشف الفساد ومكافحة االحتكار السياسي واالقتصادي وتطوير اهلويـة  

أو آليـات   تسياسي بصورة تلقائية من خالل توفري ديناميكياالسياسية والثقافية لألفراد ، وجتنيد النظام ال
التعبري عن الرأي ،فهي الطريق إىل التجديد واالبتكار وجتاوز القدمي الراكد املتهالك إىل اجلديد الفعال ،إن 
هذا احلق هو الطريق إىل حتقيق الذات من خالل احلوار اخلايل من اخلوف أو القيود مع النفس ومع اآلخرين 

تزيد ...ية التفوق يف إقامة أنظمة أفضل يف السياسة واالقتصاد والعلم والثقافة والتنظيم واإلدارة واالتصالبغ
  .من رفاهية األفراد يف اجملتمع

إن أمهية حرية الرأي والتعبري ال تعين بالضرورة إطالق العنان هلذه احلرية دون قيود أو ضوابط، بل لقـد   •
يف واملواثيق الدولية  والتشريعات الوطنية للدولتني علـى مجلـة مـن    نص كل من الدين اإلسالمي احلن

الضوابط اليت تنظم هذه احلرية تصب جمملها يف إطار محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم وضمن محاية النظام 
 .العام واألمن العام واآلداب العامة والصحة العامة واألخالق

ا هي العالقة بني التحول الدميقراطي الذي شهدته كل اجلزائر من األمور املهمة اليت جيب لفت األنظار إليه •
وحرية الرأي والتعبري واليت إمنا تتحقق من خالل بناء حتالفان واسعة النطاق بني كل القوى املعينـة   رومص

بالتحول الدميقراطي ، مبا فيه من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مدنية ، وتنظيمات مهنية وغريها وإذا 
عت القوى املمارسة حلرية الرأي والتعبري يف أن تقنع اجملتمع كله بصحة أفكارها وآرائها ومطالبـها   استطا

وأن جتعل قطاعات هذا اجملتمع هي أيضا تتبىن الدفاع عن حرية الرأي والتعبري يف إطار نظام سياسي قـائم  

 .   على أساس دميقراطي
يف ومصر واليت زعزعت استقراره بل وحىت وجوده   أمام األزمة الشاملة اليت واجهت النظام السياسي •

وجعلته عاجزا عن االستمرار يف نفس االجتاه ،حيث مل تفلح اآلليات اليت اختذها للتكيف مع األوضاع 
، فجاء قرار )التغيري يف إطار االستمرارية ( ، حىت حيافظ على منوذجه )داخليا وخارجيا(والتطورات اجلديدة 
لسلسلة اإلصالحات  لتفسح اجملال  2001يناير   25لتعددي الدميقراطي عن طريق ثورة التحول إىل النظام ا

 .السياسية الواسعة اليت كرست القطيعة مع النظام السابق وأسست ملصر ما بعد مبارك
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لفهم موضوع التحول الدميقراطي يف البلدين مت وضعهما يف اإلطار املناسب كدوليت عامل ثالث،وكأغلب  •
تدعيم سلطة الدولة بسرعة يف : الثالث فإن الدولتني حمل الدراسة واجهتا مشكلتني رئيسيتني مها دول العامل

ظروف صعبة،ودفع النمو االقتصادي واالجتماعي يف ظروف غري مواتية،وكما شرح هنتجتون من قبل،فإن 
إن الدولة اتبعت يف هاتني املهمتني ميكن أن يكونا على درجة كبرية من التعارض،ويف حاليت اجلزائر مصر ف

سبيل ذلك إما حتطيم املعارضة طبقيا وسياسيا،وإما إحلاق املعارضة بالسلطة وتدجينها عرب أساليب 
خمتلفة،وميكن القول أن خليطا من هذين األسلوبني قد جرى استخدامه يف احلالتني،ومتثل التغريات يف شكل 

يريا يف النسب اليت جيري هبا اجلمع واخللط بني املمارسة السياسية يف البلدين منذ بدأ فترة التحول تغ
  .األسلوبني

املشكلة اليت واجهت تشخيص مشكالت التحول الدميقراطي يف اجلزائر ومصر هي أن احلالتني متثالن  •
حتديا للمقوالت التقليدية عن العالقة بني التحول السياسي والتحول االقتصادي  –إىل حد كبري 

مية االقتصادية والتحديث االجتماعي الذي حدث يف البلدين،خاصة فيما يتعلق واالجتماعي،فالقدر من التن
كان  functional differentation بتكوين طبقات اجتماعية وتطوير درجة من التنوع االجتماعي والوظيفي

 من املتوقع أن يؤدي إىل تطور سياسي ودميقراطي مقابل،أيضا فإن الدرجة املتقدمة من التجانس والتوحد
القوميني املتحققني يف البلدين منذ فترة مبكرة كان هلا أن تنعكس يف شكل حتول سياسي دميقراطي،فبينما 

أن تعيد خلق األمة امللتفة  -تقريبا-كان مطلوبا من النخب احلاكمة يف كل الدول العربية حديثة االستقالل
صر تتمتعان بدرجة عالية من التبلور حول مفهوم اهلوية الوطنية للدولة الناشئة،فإن كال من اجلزائر وم

الوطين كان هلا  أن تسهل مهمة التحول الدميقراطي،كما أن امليزة الثانية هلذين البلدين هي أهنما يتمتعان 
بدرجة عالية من التوحد والتجانس والتبلور القومي،يف مقابل أغلب البالد العربية اليت تعاين من درجة عالية 

الجتماعي على أسس قبلية أو عرقية أو قومية،وبينما كانت النخب احلاكمة يف من التفتت واالنقسام ا
أغلب الدول العربية قلقة على وحدة البالد وتكاملها اإلقليمي،إذا ما أرخت الدولة قبضتها ومسحت 
بتأسيس شكل من احلكم الدميقراطي،فإن النخبتني اجلزائرية واملصرية مل يكن لديهما على األقل لفترة 

هواجس من هذا النوع،وهبذا املعىن فإن هذين البلدين كانا من أكثر البلدان العربية قربا ومالئمة  -لةطوي
  .األمر الذي مل حيدث إلرساء نظام دميقراطي وهو

إن التحول الدميقراطي يف اجلزائر ومصر يعكس بعض املظاهر والدالالت اليت ال جيب إغفاهلا،فانتقال  •
واحد إىل التعددية احلزبية وبشكل نظري مطلق يعكس يف حد ذاته قدرا من التغري البلدين من نظام احلزب ال

احملمود،لكن املشكلة تكمن يف احتجاز منو الدميقراطية يف حدود التعددية احلزبية وعجزها عن جتاوز ذلك 
  .إىل اآلفاق األوسع للدميقراطية واحلريات

فهذا التغري يف مواقف  –قارنة باملراحل السابقة م –إن إميان النخب احلاكمة يف البلدين بالتعددية  •
النخب ال جيب إغفاله،ألن االعتقاد بأن التعددية هي من السمات املميزة ألي مجاعة بشرية ميثل تقدما يف 
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القدرة على رؤية الواقع كما هو،ولكن يف نفس الوقت ال يعكس أي تغري فيما يتعلق بالقيم الذي جيري من 
دية املوجودة يف الواقع،فالتعددية املوجودة يف الواقع هي حقيقة،لكنها ليست بالضرورة خالهلا تقييم التعد

حقيقة مرغوبة أو تستحق التشجيع واالحترام،وذلك ألن نظم التعددية املقيدة يف الوطن العريب عموما ال 
تأثريها على  حتتمل إال رأيا واحدا صحيحا وصائبا،أما باقي اآلراء فهي خاطئة وجيب العمل على إضعاف

  .الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي،وبالطبع فإن الرأي الوحيد الصائب هو رأي النخب احلاكمة
يف اجلزائر ومصر وعددا آخر من البالد العربية،التحول الدميقراطي مل يؤدي يف أي من احلاالت إىل  •

 –ممارسة هذه السيطرة،ويرجع ذلك  فقدان النخبة احلاكمة لسيطرهتا،والذي تغري فقط هو قواعد وأساليب
إىل شدة وقوة وطبيعة الضغوط اليت دفعت إىل ذلك التحول،فبالرغم من أمهية الضغوط  –على األرجح 

واملطالب اليت شهدهتا أغلبية الدول العربية ومنها اجلزائر ومصر يف املرحلة السابقة عن البدء يف التحول 
حلالتني مل يكف من القوة حبيث جعل من احملتم على النخب الدميقراطي،فإن مستوى هذه الضغوط يف ا

  .احلاكمة القيام بتحول جذري
كان التحول الدميقراطي يف البلدين نتيجة ألزمة اقتصادية،ولضرورات إتباع سياسة اقتصادية تقشفية وإىل  •

سية ومن مثة درجة حمدودة إىل حد بعيد فإهنا كانت أيضا نتيجة للضغوط واملطالب بتحقيق إصالحات سيا
كانت ممنوحة من النخبة أكثر منها منتزعة  -واليت مثلت بداية التحول –فإن اإلصالحات السياسية تلك 

منها،وبالطبع موقف كهذا خيلق ليس فقط وضعا يكون فيه احلاكم قادرا باستمرار على التراجع يف هذه 
فسه وللمواطنني والدفاع عنه أخالقيا اإلصالحات أو التالعب هبا،بل يكون قادرا أيضا على تربير ذلك لن

باعتبار أن مبادرة اإلصالح إمنا تعترب دليال كافيا من جانبه على جديته يف إقرار التحول الدميقراطي،وإنه إذا 
كان يتراجع عن ذلك أحيانا،فإن ذلك يرجع إىل اضطراره لذلك،وأن هذا التراجع ليس إال إجراء ضروريا 

  .ولة ومحاية حىت آفاق التحول الدميقراطي نفسهاحلماية اجملتمع ومصاحل الد
إذا كانت هذه هي السمة الرئيسية للتحول الدميقراطي يف احلالتني،وإذا كانت املعارضة عاجزة عن انتزاع  •

مزيد من احلريات أو حىت احلفاظ على املستوى القائم منها،فإن اهلدف من هذه اإلصالحات الشكلية 
لنخب احلاكمة وجتنب تعرضها للتهديد،األمر الذي مل تدركه تلك املعرضة املتخذة هو استمرار سيطرة ا

بشكل كاف أو صحيح،وقد تراوح سلوك املعارضة بني األسلوب الصدامي الذي اعتربته السلطة هتديدا 
هلا،وبني اخلضوع وقبول العطايا،إىل احلد الذي خلق للنخب احلاكمة عمالء داخل بعض أحزاب 

لزبونية إىل تلك األحزاب،وقد جرى تربير هذه التبعية حبجج كثرية أشهرها ضرورات املعارضة،ومد نطاق ا
  .مواجهة اإلرهاب والتطرف اإلسالمي

لقد اختذت النخب احلاكمة يف البلدين نفس الطريقة يف التعامل مع األحزاب املعارضة وباألخص  •
وذلك بالتضييق على جبهة اإلنقاذ اإلسالمية منها،هذه الطريقة متثلت يف جدلية االستبعاد واملشاركة 

اإلسالمية يف اجلزائر ومجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر،ومن خالهلما ميكن القول أنه رغم اختالف 
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من خالل ما  –اجلماعتني يف ظروف النشأة والتطور ويف طبيعة املكتسبات الدميقراطية ومداها إال أهنما 
  .باهتما للتهديد وإن اختلفت مصادرهوجدتا نفسيهما يف موقف تعرض فيه مكتس -سبق
لقد أثبتت كل من اجلزائر ومصر أن اإلصالحات اليت متت ليس هلا فقط جانب اقتصادي الذي يقوم على  •

السماح ألصحاب املشروعات اخلاصة بالقيام مبزيد من املبادرات،ولكن هلا كذلك جانب سياسي يقوم 
إن مل تكن املشاركة العملية يف احلياة السياسية من خالل على إتاحة قدر أكرب من حرية التعبري عن الرأي 

  .يف اجلزائر،وذلك يف داخل احلزب ذاته" الواقعية"يف مصر،و" القانونية"التعددية
( تتمثل نقطة الضعف األساسية للنظام يف البلدين يف فقدانه الشرعية خاصـة وأن قاعدتـه التقليديـة       •

ت دون معىن لدى الغالبية اليت ميثلها جيل من الشباب املولـود بعـد   قد أضح) الشرعية التارخيية والثورية 
االستقالل إضافة إىل قيام النظام السياسي على القوة بفعل الصراعات اليت وقعت بني اجملموعات املتنافسـة  

ريات على السلطة إال أنه ميكن التأكيد على التواصل الذي مييز النظام السياسي ومساره العام بالرغم من التغ
الطارئة على القيادات والشخصيات اليت احتلت املراكز واملواقع احلساسة يف أجهزة الدولة ومؤسساهتا  إال 
أن هذا التواصل يف النظام السياسي ال ينفي وجود قطيعات ظرفية وتغريات يف توجهات ومضامني السياسة 

  .العامة املتبعة يف فترات حمددة
وبالتـايل وسـيلة ال   ( ة كآلية للتكيف واحلفاظ على سياسة األمر الواقع إن ما يؤكد استغالل الدميقراطي •

هو ما أفرزته من تعددية سياسية شكلية وسلبية ال ختدم الدميقراطية أصال ،وكثرة األحزاب وبـروز  ) غاية
ز اخلالفات والتناقضات بينها، وغياب الربامج السياسية لديها والتهم املتبادلة بينـها ،ممـا أدى إىل بـرو   

صراعات بينها عطلت من فاعليتها ونشاطها كأحزاب معارضة ،بل مل تترك حىت اجملال للتعايش أو حتقيـق  
حد أدىن من اإلمجاع ميكن من ترقية املمارسة الدميقراطية وتعميمها داخل اجملتمع، فغياب هذه املعطيـات  

ن له احتكار السـلطة ،يف  ساعد النظام على هيكلة نفسه من جديد ،بشكل يسمح له باالستمرارية ويضم
 .غياب معارضة قوية وموحدة

نالحظ أن جل األحزاب السياسية املوجودة على الساحة السياسية بعد إقرار مبدأ التعدديـة يف اجلزائـر    •
ومصر غري قادرة على حتمل مسؤولية البالد، نظرا ملا حتمله من برامج عاجزة عن إجياد حلول جذرية لألزمة  

جهة ثانية افتقارها للرشادة السياسية واحلنكة والتجربة  الالزمتني للتعاطي مع األزمات هذا من جهة ، ومن 
  .اليت قد حتدث ،واليت تسمح بتقدمي بدائل وحلول، وإجبار النظام على العمل الدميقراطي

هذه األحزاب مل تفرز كما ذكرت برامج وحلول ،وإمنا أفرزت شخصيات مل تقدر لوحدها على رفـع   •
ملستقبل ،قصد ترقية التعددية والدميقراطية ضمن دولة قوية ومجهورية معاصرة، وإخراج البلـدين  حتديات ا

من نفق التعددية املقيدة الذي مها فيه ، ومن أجل ترقية ثقافة وأخالق سياسية كفيلة بأن تتمخض بإجيـاد  
 .طبقة سياسية وأحزاب فاعلة ،قادرة على حتمل األعباء واملسؤولية املنوطة هبا
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هناك الكثري من النصوص واملواد الدستورية يف البلدين اليت نصت على كفالة احلـق يف حريـة الـرأي     •
والتعبري،سواء يف الدستور احلايل أو الدساتري السابقة ،لكن مسالة التمتع مبمارسة هذا احلق يف الواقع تبقـى  

  .  نسبية، حبكم مجلة من الظروف والعوائق اليت متنع ذلك
أي و التعبري يف اجلزائر ومصر شهدت انطالقة سريعة و قوية بعد إعالن التعددية السياسـية  إن حرية الر  •

وجتلت ممارسات هذه احلرية من خالل إنشاء الصحف اخلاصة و احلزبية ،و أشكال التعبري املختلفـة مـن   
االستثنائية مظاهرات و إضرابات و انتخابات وغريها، لكن جمال هذه احلرية ما فتئ ينحصر نظرا للظروف 

  .اليت مرت هبا البلدين ،هذا من جهة، و من جهة ثانية نتيجة مجلة القوانني و اإلجراءات املقيدة هلذه احلرية 
إن اجلزائر ومصر يف بداية عمر التعددية، كانتا من أوىل الدول العربية يف جمال حرية الـرأي والتعـبري        •

رية ، حىت و إن كان ذلك التقييد حتت مظلة القانون، و هذا لكنها أصبحت اليوم من الدول املقيدة هلذه احل
ما جعل العديد من املختصني واملعنيني واملنظمات العاملة يف هذا اإلطار يطالبون برفع تلك القيود والتقليل 

  .من تلك الضغوط املفروضة على ممارسة حرية التعبري عن الرأي
رأي والتعبري يف اجلزائر ومصر منذ إقرار التعدديـة إال أن  على الرغم من كل ما واجهته وتواجهه حرية ال  •

  .ذلك مل مينع ومل يثن العزم على مواصلة النضال والكفاح ،من أجل األفضل واألحسن يف هذا اجملال
يف ظل الظروف الصعبة اليت مرت هبا حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر ومصر يف السنوات املاضية ال بـد     •

ستقبل أفضل هلذه احلرية وحلمايتها والعمل والنضال من أجل بلوغ ذلك املستقبل، والعمل من التطلع إىل م
هنا ال يعين الصحفيني أو اإلعالميني أو النقابات فقط وإمنا يعين كل فواعل اجملتمع املدين والسلطة احلاكمة 

والعمل الـدميقراطي   كال جنبا إىل جنب من أجل مستقبل واعد يف جمال حرية التعبري عن الرأي ، خصوصا
  .بشكل عام

كونه ميثـل   الوطن العريب عموماكان هذا فيما خيص احلالتني حمل الدراسة واملقارنة ،أما فيما خيص 
جمتمع الدراسة الكلي، فانه قد ال يكون من احلكمة التعميم، على أساس  أن عملية التحول الـدميقراطي مل  

ص يف اجلزائر ومصر، ومل تظهـر نتائجهـا بعد،هـذا مـن     تكتمل بعد يف كل األقطار العربية، وباخلصو
جهة،ومن جهة ثانية ال ميكن أن نعترب الوطن العريب كتلة واحدة ،ووحدة سياسية متشـاهبة يف التكـوين   
السياسي،والتطور الفكري والسياسي وحىت االقتصادي،وال حتكمه أنظمة سياسية واحدة،وال ذات خلفيـة  

، إمنـا فقـط   والتاريخ االجتماعي الفريد لكل بلـد   ، ظام سياسي عريبنظرا خلصوصية كل نو متجانسة،
 عمليـة التحـول    ىصعوبة صياغة تعميمات عليشتركون يف تسمية واحدة وهي الوطن العريب ، مما يعين 

لعدم وجود منط واحد للتحول الدميقراطي يف هذه الدول سواء أكان ذلك من الناحيـة    ،الدميقراطي العريب
من ناحية اآلليات واملسالك اليت اعتمدهتا عملية التحول ،أو من ناحية اإلجنازات والنتائج الـيت   الزمنية،أو

  :أن نستنتج املالحظات التالية إال أنه مع ذلك ميكن حققتها تلك العملية،



356 
 

وفق دساتري حتدد بدرجات متفاوتة من التفصيل  –عمان  –تنتظم مجيع البلدان العربية ماعدا  •
  - احلقوق والواجبات،ويتم وضع هذه احلقوق واحلريات يف فصول وأبواب يف مجيع الدساتري واإلسهاب يف 

ولقد نصت  -"أحكام عامة"ماعدا املغرب وتونس اللذان يضعان تلك احلقوق يف االفتتاحية حتت عنوان 
املواطنني كل تلك الدساتري على احلق يف حرية الرأي والتعبري،إال أن هناك قيود شديدة حتول دون متتع 

العرب هبذا احلق على أرض الواقع،وأوىل تلك القيود الضمانات الدستورية نفسها حيث جند أن اللغة 
املستخدمة يف تلك الدساتري إمجاال لغة فضفاضة وغري دقيقة،وتبعا لذلك عرضة للتأويل والتفسري،هذا إذا 

  .كانت هناك فرصة حقيقية للتأويل أصال أمام احملاكم مثال
لتحول الدميقراطي اآلن أكثر الشعارات شعبية يف العامل العريب، فصار املطلـب الـذي حيظـى    أصبح ا •

باإلمجاع يف كل األقطار العربية، الكل يطرحه كشعار، لكن ال بد أن يتسرب تدرجييا إىل وعي اجلمـاهري  
حفاظ علـى التـوازن   وحيدث فيها النقلة النوعية حنو الدميقراطية الفعلية،اليت باتت ضرورة ال مفر منها لل

والـيت حـدثت يف تـونس ومصـر ولبيـا      ( االجتماعي وهذا لرتع عوامل التفجري يف اجملتمعات العربية
بإشراك الشعب بكل فئاته يف عملية البناء والتنمية حلفزه على التضحية، ودفع املعارضـة إىل  ... )وسوريا،و

ـ   ول الـدميقراطي والتنميـة االقتصـادية   العمل حتت مظلة الشرعية، مما يؤمن االستقرار الضروري للتح
 .واالجتماعية

جيب أن تراعا اختالفات الشعوب وخصوصياهتا،وان حتترم خياراهتا يف مناذج التحول حنو  •
الدميقراطية،اليت حتقق ذاهتا وحتترم حقوق اإلنسان فيها،الن اختصار ذلك كله  وجتاهله و جتاوزه جيرها إىل 

على املدى القريب قد جيد له صدى لدى بعض الشعوب ،إال انه على منط من احلكم بعينه،فهو إن كان 
املدى الطويل قد خيفت صداه ،خاصة حني تكتشف الشعوب اليت تبنته والشعوب اليت مل تستطع التكيف 

–معه ابتداء أن فيه مسخا خلصائصها،وتناقضا مع مصاحلها،وتعديا على ما يناسبها ،وانه ال يعدو أن يكون 
 .وصفة عالجية غري مالئمة  -نتيجة لذلك

إنّ خصوصية الوطن العريب ال تنفي حاجته إىل التحول إىل الدميقراطية أو استعداده لقبوله، وإمنا تعين أنّ  •
ظروف تطويره عندنا ختتلف عن ظروف تطورها عند غرينا، إذ أنّ تطبيق الدميقراطية يف عاملنا العريب الذي 

ديات اخلارجية، وال يتفق ساسته يف احلكم واملعارضة على أولويات يغص باملشكالت الداخلية وترهقه التح
املشكالت اليت يعانيها، وال تلتقي أهدافهم أو تتكاتف جهودهم ملواجهة كل هذه املصاعب ودفع عجلـة  
التطور يف االجتاه الصحيح، يتطلب تطوير نسق دميقراطي أكثر اتساقا وتوافقا مع تفكري شعوبنا وعبقريتـها  

الطريق العريب إىل الدميقراطية، املؤسس على مشروعية التعددية، ومبدأ احلق يف : كن أن نطلق عليهأي ما مي
 .االختالف

إن التحول الدميقراطي بات واقعاً، ووجلت أوىل مراحله كثري من الدول العربية، لكن اقتصرت بعضـها   •
ة، ووصلت األنظمة املدنية يف العديـد  السياسية، اليت حددت مالحمها النخب احلاكم ةعلى املظاهر الليربالي
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من هذه الدول إىل نوع من التعددية احلزبية، ومارست اآللية االنتخابية، لكن وكما أشرنا إليه إن العمليـة  
الدميقراطية تتجاوز هذا السلوك اإلجرائي التجميلي، بل ال بد أن تعكس مشاركة أكرب القطاعـات مـن   

هداف، حبيث تتجاوز الرغبة يف جمرد احلفاظ على املصاحل إىل مزيد من القوى االجتماعية واتساع جملال األ
ن ما نشهده يف العامل العريب يف السنوات األخرية إن كان يعرب عن حـراك  إ مبعىن آخر احلرص على التحول
  .احقيقي دميقراطيا حتوال يعترب ال إال أنه  ، سياسي ملحوظ

ة للوطن العريب مشكلة تتعلق بالتقليد والنقل عن الغري مقابل تثري عملية التحول حنو الدميقراطية بالنسب •
القدرة على اإلبداع الذايت، وهذا ما أدى إىل صعوبة وجود منطلق للتنظري حول مفهوم للتحول الدميقراطي 

 .يتفق مع خصوصية هذه اجملتمعات، والتعامل معه يف دول الوطن العريب
دميقراطي يف الدول العربية أوضحت لنا صعوبة التوصل إىل إن الوقوف على إشكالية ومشاكل التحول ال •

إستراتيجية عاملية للتحول الدميقراطي، وهذا نتيجة التباينات يف الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  
القائمة بني خمتلف التجارب، وخاصة أن هذه األوضاع هي مبثابة البنية التحتية للمرحلة االنتقالية، وأن هوية 
هذه املرحلة تطبعها إىل حد ما التغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وتتحـدد بـرؤى الفـاعلني     
السياسيني وتتبلور وفق عملية التفاعل أو الصراع ما بني النخبة السياسية احلاكمة مـن جهـة، و الطبقـة    

 .السياسية املهيكلة للسلطة السياسية والفئات االجتماعية من جهة أخرى
لف األساليب املنظمة للممارسة اإلعالمية يف النظم العربية تبعا الختالف طبيعة النظم ختت •

وإيديولوجيتها،سواء تعلق األمر بالسياسات االتصالية وحتديد ما هو مسموح وما هو حمظور،أو بطبيعة 
م العريب إعالم العقوبات واجلزاءات،أو فيما يتعلق باملمارسات،لكن ما جيب التأكيد عليه هنا هو أن اإلعال

سلطوي؛خاضع للحاكم،فعلى الرغم من بعض مسات التحول الدميقراطي النسيب الذي تشهده اجملتمعات 
العربية إال أن ما ترتب عن ذلك أنه قد أصبح من الصعوبة مبكان ترسيخ التقاليد الدميقراطية،اليت يقوم على 

م العريب بوجه عام رأسي يهبط من أعلى إىل أساس قبول احلوار واحترام الرأي والرأي اآلخر،ألن اإلعال
  .أسفل،نظرا ملركزيته وتوجهه الدعائي والذي خيدم مصاحل النظام

من ناحية أخرى إذا تأملنا العملية االنتخابية أو معضلة االنتخابات يف الوطن العريب فإن جندها أهنا تقع على 
  :خلفية واقع عريب يتشكل من ثالث أبعاد أساسية

أخرى إذا تأملنا العملية االنتخابية أو معضلة االنتخابات يف الوطن العريب فإن جندها أهنا تقع من ناحية  •
  :على خلفية واقع عريب يتشكل من ثالث أبعاد أساسية

يتمثل البعد األول يف أن العامل العريب ليس عاملا متجانسا،حبيث نقول أن العملية االنتخابية تتم وفق  -
س من ذلك فإننا جند أن هناك ثالث جتمعات قومية على الساحة العربية التجمع صيغة واحدة،بل على العك

 –مصر ( جمموعة النظم املستبدة،وبرغم أهنا يف غالبها نظم مجهورية على رأسها العسكر ومنها :األول
هذه األنظمة متارس العملية االنتخابية هبدف إرضاء العامل ...) اجلزائر –تونس  –السودان  –سوريا 
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وعلى الرغم من أن العملية االنتخابية ال تتم وفق املعايري : خلارجي ،بينما تبدع يف التزوير،التجمع الثاينا
 –مقارنة بسابقتها  –الفردية أو حىت حسب املتطلبات اليت يفرضها الفكر السياسي النظري إال أهنا ختلق 

هذه اجملموعة مماليك عربية نذكر منها         تراكما وشفافية يف املمارسة الدميقراطية،ومن املدهش أن غالبية
واملدهش أيضا أن ملوك هذه املماليك تلقوا تكوينا ) الكويت –األردن  –البحرين  –املغرب ( 

اإلمارات  –السعودية ( ويتشكل من اجملموعة اخلليجية اليت تضم الدول النفطية عموما :غربيا،التجمع الثالث
ية القبلية واألبوية القوية بدأت هذه اجملتمعات تشهد بدايات لتشكل جمتمع فعلى الرغم من البن...) قطر –

 .سياسي حديث ومعاصر وشفاف
البعد الثاين لفهم العملية االنتخابية يف الوطن العريب عموما يتمثل يف تأثري البنية االجتماعية هلذه  -

القبيلة ذو طبيعة أبوية،وذلك رغم  اجملتمعات املتمثلة يف األبنية القبلية باألساس،وترتيب الكائنات يف
 .معدالت التعليم والتنوير العالية

أما البعد األخري فيتصل بتأثري املتغري اخلارجي على العملية االنتخابية،ويتحدد هذا التأثري يف عدة  -
ت كاهنيار االحتاد السوفييت،التكتال –كما مت اإلشارة إىل ذلك يف هذه الدراسة  –اعتبارات أساسية تتمثل 

 ...الدولية

وفيما يتعلق باملشاركة السياسية،جند أن نظام احلكم يف األغلب األعم من الوطن العريب نظام مغلق مبعىن  -
أنه قائم على فئة سياسية ضيقة تتداول من دون سائر الفئات األخرى،مبعىن أنه مغلق من على خارج 

ماعي اليت يعاين منها،مث إنه مغلق على اجتماعي يبدو منفصال عنه،بسبب أزمة التمثيل السياسي واالجت
مفهوم السياسة تقليدي مل حيد عنه مما أدى إىل حتول النخب احلاكمة إىل أوليقارشيات معزولة،والنتيجة أن 
احلياة السياسية انتهت إىل االنسداد،كما أن هذا النمط من اإلغالق يف نظام احلكم مسة من مسات الدولة 

غري طبيعية يف صريورة الدولة احلديثة،واستمرارها يهدد الكيانات السياسية  التسلطية،وهو يعرب عن حالة
يف تونس  2011العربية بعواصف هوجاء من القالقل والثورات واحلروب األهلية وهذا ما شهده مطلع سنة 

 .،ويف ليبيا واليمن والبحرين واملغرب وغريها)تنحي مبارك(، ويف مصر )سقوط نظام بن علي(

من أن أغلب الدساتري العربية قد نصت على ضمان حرية الرأي والتعبري،إال أن املشرع الرغم  على -
العريب يف تنظيمه هلذه احلرية مبا يف ذلك التنظيم القانوين للصحافة ووسائل االتصال اجلماعي يضع كما 

،وهبذا متتلئ هائال من النصوص والتشريعات املقيدة،انطالقا من اعتبارات محاية األمن واملصلحة العامة
التشريعات العربية العقابية منها وغري العقابية بعديد النصوص اليت تنظر إىل النشر الصحفي والبث املسموع 
واملرئي وممارسة حرية التعبري عن الرأي على أهنا أنشطة خطرة غاية اخلطورة،جتدر إحاطتها بسياجات قوية 

حفاظا على ما تومهه املشرع من اعتبارات الصاحل العام  من احملظورات والقيود امللحقة هبا كجزاءات رادعة
واألمن القومي والنقاء العقائدي وثوابت األمة الفكرية ومقدساهتا وغري ذلك،وعليه فاملوازنة الدقيقة بني 
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قيمة احلرية من ناحية وقيمة األمن والنظام من ناحية ثانية هي موازنة خمتلة يف التشريعات العربية لصاحل 
  .الثانية دون األوىلالكفة 

إن العامل العريب مبناطقه املختلفة مبا فيها مشال إفريقيا ما زال يف بدايات التحول الدميقراطي ونشر  •
الدميقراطية اليت عرفتها مناطق العامل األخرى،وما تزال نظمه االستبدادية تتمسك بأدواهتا يف تقييد 

ذه املنطقة من العامل،ورغما عن تنامي مطالب احلرية احلريات،رغما عن الضغوط الدولية من أجل دمقرطة ه
والدميقراطية بصورة أو أخرى داخل هذا البلد أو ذاك،وإن كانت احلريات اإلعالمية قد شهدت بدرجات 
متفاوتة نوعا من التسامح النسيب واملؤقت حتت وطأة هذه الضغوط،أو كنتاج طبيعي للعوملة وثورة 

االحتكار املطلق لوسائل اإلعالم الثقيلة من قبل الدولة،وقد وجد ذلك تعبريه االتصاالت،اليت ال جيدي معها 
فيما شهدته السنوات األخرية من ختطي وسائل التعبري لبعض  –وعلى وجه اخلصوص يف مصر واجلزائر  –

الدوائر واخلطوط احلمراء اليت مل يكن مسموحا االقتراب منها من قبل،وعلى األخص فيما يتعلق بانتقاد 
 .رموز احلكم أو تناول قضايا الفساد أو فضح التجاوزات اخلطرية يف جمال حقوق اإلنسان

) يف تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين( يف الوطن العريبمن أحداث وتطورات  جيريما إن  •
هم ألن اآليت من األحداث هو األ ،،حيتاج لقراءة موضوعية وعقالنية بعيدا عن العواطف واالنفعاالت

األمر ،حبيث ميكننا أن نتحدث عن ثورة شعبية ناجحة أو عن شيء آخر ،وبه ستكتمل الصورة ،واألصعب
ومن جتارب  ،ري انطالقا من فقه الثورة  الذي تراكم عرب التاريخجيالذي يستدعي أيضا استقراء ما 

 خالل العقود يف سياق التحوالت اليت شهدها العامل العريبوجيري ونضع ما جرى  ،الشعوب األخرى
وخصوصا حماولة األنظمة التحايل على فقدان شرعيتها من خالل تبين أشكاال من  ،الثالثة املاضية

  .الدميقراطية األبوية واملوجهة تغرر هبا اجلماهري
ويف األخري نؤكد على انه من بني أهم اليت العقبات أعاقت وتعيق حرية الرأي والتعبري يف الوطن 

  :العريب ما يلي
حيث متارس الدولة قيودا على أهل الرأي،من صحافيني وكتاب ومفكرين،وتستخدم :ع الدولة الرمسيةقم - 1

الطرق املختلفة لقمع الرأي اآلخر،لذلك فلم يبق رأي سوى رأي الدولة،وال صوت سوى صوهتا،مما أدى 
ش واللهث وراء إىل أحادية التفكري وضيق األفق لدى اجملتمع،فأصبح املواطن العريب ال يهمه سوى العي

 .االستهالك،يعيش يف غيبوبة ال يعلم مىت يصحو منها

فاملثقف العريب هو جزء من جهاز الدولة وذلك ألن اإلعالم والثقافة يدخالن يف التوجيه السياسي :الثقافة - 2
 للدولة،والعامل يف هذا اجلهاز مضطر إىل إقامة التوازن يف أفضل الظروف لالحتفاظ مبوقعه الوظيفي،ومن مث

بقاؤه أو خروجه،يبقيه متأثرا بتراثه السابق والتقليدي والفكر األحادي،ولذلك فاجملتمع ال جيد القناة السليمة 
والصحيحة اليت توعيه وتوجهه يف الطريق السليم،وهو كاملتلقي الذي يستقبل من دون أن يرد أو يبدي برأي 
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املؤسسات الثقافية املرتبطة بالدولة كالصحافة حر،وذلك سببه نابع من عملية التجهيل والتضليل الصادرة من 
 .والتلفاز وغريها من وسائل التعبري

غياب املؤسسات القانونية اليت تراقب االنتهاكات والتجاوزات الصادرة من اجملتمع والدولة؛كاحملاكم  - 3
الدستورية،وهذه تعترب  الدستورية واهليئات القضائية اليت تضمن حرية الرأي والتعبري،واليت تعترب مبثابة املرجعية

من إحدى العقبات الرئيسية اليت تعترض حرية الرأي والتعبري،حيث ال يشعر الفرد يف اجملتمع بالطمأنينة 
 .الكافية إلبداء رأيه،من دون قيد وضغط

استخدام املربرات الصادرة من اجملتمع والدولة لتكميم األفواه وقمع اآلراء،حيث يستخدم الدين  - 4
اآلراء احلرة،ويستخدم مصطلح اإلرهاب يف وسائل اإلعالم املختلفة لفرض حالة والفتوى لقمع 

الطوارئ،ومن مث جتميد العمل بالدستور وإلغاء كافة احلقوق املعطاة للناس كحرية الرأي والتعبري،وأيضا 
رة يف يستخدم مربر االعتداء اخلارجي وأن الدولة تتعرض ملخاطر خارجية،وعنها فإبداء وإثارة اآلراء احل

 .وسائل اإلعالم يعترب هتديدا للدولة

الذي تشهده بعض بلدان الوطن العريب، أو ما  احلراك الشعيب ويف اخلتام ال يفوتنا أن نشري إىل
وغريها من ...ألجل تغيري أنظمة احلكم املستبدة اجلائرة املتسلطة الريعية،" انتفاضة الشعوب" يسمى بـ

بالفعل يف مصر وقبلها تونس، مث ليبيا واليمن والبحرين وسلطنة عمان  الشعارات اليت رفعت ،وهو ما حصل
  والباقي سيأيت،لكن ما يهمنا يف هذا الصدد هو طبيعة التحول وبأي وسيلة مت؟

بالرجوع قليال إىل بداية هذه الدراسة جندها انطلقت من نقطة رئيسية مؤداها مكانة حرية الرأي 
راطي يف الوطن العريب،ومبا أن حرية الرأي والتعبري تتجلى يف عدة صور والتعبري يف حركيات التحول الدميق

وأشكال ومظاهر ؛واليت من بينها املظاهرات واملسريات واالحتجاجات السلمية واإلضرابات،وما حدث يف 
مصر بالتحديد كان خري دليل إلثبات وتأكيد صحة ما انطلقنا منه ،وصدق ما توصلنا إليه من نتائج يف 

يف  –من خالل خمتلف مظاهرها وممارساهتا  – هذه الدراسة؛ ألن حرية الرأي والتعبري سامهت فعالهناية 
  .وما أحدثته من قطيعة مع النظام السابق 2011يناير  25عملية التحول الدميقراطي يف مصر من خالل ثورة 

د احلقوق ويف اجلزائر أيضا مت اختاذ مجلة من القرارات واإلجراءات واإلصالحات على صعي
واحلريات العامة للمواطن اجلزائري، وباألخص منها حرية الرأي والتعبري كـرفع حالة الطوارئ 

فتح اجملال اإلعالمي بوسائله الثقيلة أمام خمتلف  - وهو ابرز القرارات املتخذة -2011- 02-24:بتاريخ
ا من  خالهلا على  امتصاص الفواعل والشركاء السياسيني وغريها من اإلجراءات اليت يعمل النظام جاهد

  . االحتقان الشعيب وتفادي سيناريو مصر وتونس
وال يسعنا يف األخري إال القول بأنه وحده الزمن كفيل بتحديد مسار هذا التحول، هل سيكون يف 

.    اجتاه الترسيخ ؟ أم على العكس من ذلك انتكاسة وتراجع؟



361 
 

  

  

  

  

  

  

 قائمة املصادر واملراجع



362 
 

  :واملراجع قائمة املصادر 

 :باللغة العربية -1
  .رقائمة املصاد: أوال

 .القرآن الكر مي .1
 .1، جم1994 مطابع دار الوطن الكويتية،:تموسوعة العلوم السياسية، الكوي .2
  .قائمة املراجع: ثانيا

 :  الكتب /أ

مركز دراسات الوحدة : ، بريوت  ظاهرة العنف السياسي يف النظم العربيةإبراهيم توفيق حسنني ،  .1
  . 1992عربية ، ال

مركز : ،بريوت1طالنظم السياسية العربية االجتاهات احلديثة يف دراستها،، )ــ ، ــ( .2
 .2005دراسات الوحدة العربية،

دار قباء للطباعة والنشر : ، القاهرةاجملتمع املدين والتحول الدميقراطيإبراهيم سعد الدين ،  .3
  .2000والتوزيع، 

لوطن العريب؛مشروع استشراف مستقبل الوطن اجملتمع والدولة يف ا،)ــ ، ــ( .4
  .1985مركز دراسات الوحدة العربية،:،بريوتالعريب

 املكتبة:،بريوت1جويدي،ط درويش.د :حتقيق ، قدمـــةامل ، الرمحن حممد عبد بن خلدون ابن .5
  .2000 العصرية،

 .1968املطبعة األزهرية ،: ، القاهرة  2ج العقد الفريد ،ابن عبد ربه،  .6
  .2000دار جمدالوي للنشر والتوزيع،:؛عمان1،طدراسات يف الصحافة واإلعالمة تيسري ،أبو خرج .7
  .1998منشورات مكتبة العلوم،:،بغداد،الدميقراطية الغربية والعامل الثالثأبو خزان إبراهيم  .8
مقاربة مقارنة بني املبادرات الدولية : إرساء الدميقراطية يف املنطقة العربية ،أبو شقرا سناء  .9

 .2007دار الوحدة،:،بريوت)السياسية، االقتصادية واالجتماعية(قليمية واإل
  .1993املكتبة الوطنية، :،عمانيف الدميقراطية احلديثةأبو نوار معن ، .10
ديوان املطبوعات : ، اجلزائر الصحافة اجلزائرية بعد االستقالل ، عامل االتصالاحدادن زهري ،  .11

 .1992اجلامعية ، 
  .1997دار اشبيليا  للنشر والتوزيع ، : ، الرياض  قابة يف اإلعالم اإلسالميالرأحيد عمر حممد ،  .12



363 
 

دار النهضة العربية للطبع : ، القاهرة  احلقوق واحلريات العامة يف عامل متغريامحد ارسالن أنور ،  .13
 . 1993والنشر والتوزيع ، 

:  اإلسكندرية ، يف األنظمة السياسية املعاصرة احلريات العامة كرمي يوسف ، أمحد كشاكش .14
  .1987منشأة املعارف،

مركز :؛ القاهرة 1،طالتحوالت الدميقراطية يف الوطن العريبأمحد عوض إبراهيم ،وآخرون، .15
 .1993البحوث والدراسات السياسية،

  .2002دار الشروق ،: ؛ القاهرة  2، ط  القانون اجلنائي الدستوريامحد فتحي سرور ،  .16
اإلعالم اإلخباري ، وعجلة السياسة يف العامل  :ة الصحافة العربيأية روو وليام ،  .17

 .1989مركز الكتب األردين ، : ، األردن) موسى الكيالين:ترمجة(،العريب
: ، بريوت املغرب العريب يف مفترق الطرق يف ظل التحوالت العامليةاإلبراهيمي عبد احلميد ،  .18

 .، 1996مركز دراسات الوحدة العربية،  
مركز دراسات : ؛ بريوت  1،ط ) 1999- 1958( زمة اجلزائرية يف أصل األ، )ــ ، ــ( .19

 .2001الوحدة العربية ، 
 .1988دار الساقي،:،بريوتر العطل العميق:أين اخللل؟:العرب والسياسةاألنصاري حممد جابر ، .20
  .1996دار الفكر العريب،: القاهرة ،الشورى وأثرها يف الدميقراطيةاألنصاري عبد احلميد ،  .21
مدخل إعادة فهم الواقع :تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية،)ــ ، ــ( .22

 .1994مركز دراسات الوحدة العربية،:،بريوتالعريب
دار الفكر املعاصر، : ؛ بريوت1، ط حرية اإلنسان يف ظل عبودية اهللا البوطي حممد سعيد رمضان ،  .23

1991 .  
السياسي اجلزائري يف ظل دستور النظرية العامة للدولة والنظام ،امحد وايف ،)ــ ، ــ( .24

 ).ن.س.د( املؤسسة الوطنية للطباعة،:،اجلزائر1989
 .1997مكتبة أسيوط،:،مصردراسات يف علم االجتماع السياسياجلوهري عبد اهلادي ،وآخرون،  .25
 .2001دار الرسول األكرم،:،بريوتالدميقراطية ما هلا وما عليهااجللجاوي خليل زامل ، .26
مركز البحوث :،القاهرةالت التحول الدميقراطي يف املنطقة العربيةمشكالديداموين شرين ، .27

 .2006والدراسات السياسية،
منشأة دار املعارف، ، ، اإلسكندرية أثر التطور التكنولوجي على احلريات العامةالونيس مبدر ،  .28

1983. 
 .2000دار الفكر،:  دمشق؛ 1ط ، حق احلرية يف العامل وهبة ، الزحيلي .29



364 
 

منشورات اجلامعة املفتوحة ، : ؛ اجلزائر  2، طاملفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان احلاج سامل ، .30
1995. 

شركة دار األمة للطباعة والترمجة والنشر : ؛ اجلزائر 1، طأبعاد األزمة يف اجلزائراحلسن بركة ،  .31
 .1997والتوزيع ،

شروق للنشر والتوزيع ، ال: ، األردن  حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةالطعيمات هاين سليمان ،  .32
2003. 

 .2002مركز دراسات الوحدة العربية،:،بريوتاخلليج العريب الدميقراطيالكواري علي خليفة ، .33
  .1979، والنشر للدراسات العربية بريوت،املؤسسة:1،ط1،جالسياسة موسوعة ،الوهاب الكيايل عبد .34
 .1990دار لوشان للنشر، :جلزائر،ادراسات حول اجلزائر والعامل العريب 05:حول األزمة:الكرت علي .35
 . 1979 ، دار العلم للماليني:  بريوت ؛ 1ط ، أركان حقوق اإلنساناحملماصي صبحي ، .36
  .1985مكتبة االجنلو املصرية،:،القاهرةالوسيط يف تشريعات الصحافةالنجار عماد عبد احلميد ، .37
يف قراءة انتفاضة تشرين األول  الدولة الوطنية واجملتمع املدين يف اجلزائر، حماولةاملنصف وناس ،  .38

 . 1999مركز دراسات الوحدة العربية،:؛ بريوت2،ط1988
حقوق اإلنسان يف الوطن العريب ، تقرير املنظمة العربية حلقوق املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ،  .39

 .2000: ، القاهرة  اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان يف الوطن العريب
،اإلمارات العربية نظريات وقضايا:السياسية يف العامل الثالثمية املشاط عبد املنعم ،التن .40

 .1988مؤسسة العني للنشر والتوزيع،:املتحدة
، دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع اجلزائري:ً الوظيفة العامةالسيد اجلوهري عبد العزيز ،  .41

 ).ن.س.د(ديوان املطبوعات اجلامعية ،: اجلزائر 
مركز دراسات وحبوث الدول :،القاهرةاالصالح السياسي يف الوطن العريبالسيد مصطفى كامل ،  .42

 .2006النامية،
بروفشنال لإلعالم :،القاهرةقضايا يف التطور السياسي لبلدان القارات الثالث،)ــ ، ــ( .43

 .1986والنشر،
، اس التبعية يف الوطن العريب،مشروع املستقبالت العربية البديلةالعيسوي إبراهيم ،قي .44

 .1989مركز دراسات الوحدة العربية،:تبريو
مركز دراسات الوحدة  :بريوت ،اجملتمع والدميقراطية يف البلدان العربية  متروك ،حلالفا .45

 .2002،العربية
 . 1981وزارة اإلعالم، :  ؛ دمشق  1،طعامل الصحافة العربية واألجنبيةالفهد ياسر ،  .46



365 
 

مركز دراسات الوحدة :،بريوتوطن العريبمستقبل اجملتمع املدين يف الالصبيحي أمحد شكري ، .47
 .2000العربية، 

: ، القاهرة1، طالرأي العام والتحول الدميقراطي يف عصر املعلوماتالقصيب رشاد عبد الغفار ،  .48
  .2004مكتبة اآلداب، 

دار األصدقاء للطباعة :، مصر ،املنصورةالتطور السياسي والتحول الدميقراطي،)ــ ، ــ( .49
 .2003والنشر،

مكتبة : ؛ القاهرة 1، ط حقوق اإلنسان دراسة مقارنة يف النظرية والتطبيقدي امحد ، الرشي .50
 .2003الشروق الدولية ، 

 .2003مكتبة الشروق الدولية، :؛القاهرة1،طحقوق اإلنسان،)ــ ، ــ( .51
دارة املصطفى : ، القاهرة احلرية العامة يف النظام اإلسالمي النظم املعاصرالشيشاين عبد الوهاب ،  .52

  . 1975للطباعة والنشر،
: ؛ بريوت 2، طمداخل االنتقال إىل الدميقراطية يف البلدان العربية الشطي إمساعيل ،وآخرون، .53

 .2005مركز دراسات الوحدة العربية،
 .1987،القاهرة، مكتبة االجنلو املصرية،دراسات اجملتمعاخلشاب مصطفى ، .54
 .1987منتدى الفكر العريب،:،عمانالعنف والسياسة يف الوطن العريبالغزايل حرب أسامة ، .55
دار :  ؛ القاهرة 2، طحقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدةالغزايل حممد ،  .56

 .1965الكتاب احلديث، 
مركز دراسات الوحدة :؛لبنان2،ط، مالحظات حول أزمة الدميقراطية يف الوطن العريبأمني مسري  .57

 .1987العربية،
 .1996دار العامل الثالث ، : لطيف فرح اهللا ، القاهرة : ،تر  دولة املستوردةالبادي برتراند ،  .58
دار اجلوهرة للطباعة والنشر : ، بريوتومناذجها التطبيقية ةالدميقراطية الليرباليبدر الدين إكرام ،  .59

 .1986،عوالتوزي
 .2002،  دار هومة: ؛ اجلزائر  1، ج الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاصبوصقيعة احسن  ،  .60
  . 1984 دار البعث،: اجلزائر،  اإلعالم وقضايا الساعة،بليبل نور الدين  .61
 .2007الشركة العاملية للكتاب،:،بريوت1،طيف االصالح السياسي والدميقراطية، االله عبد بلقزيز .62
، الوثائق العاملية املعنية حبقوق اإلنسان ، الوثائق اإلسالمية واإلقليميةبسيوين حممد شريف ،  .63

  .2003دار الشروق ،: ؛ القاهرة 1،  ط2جمللدا
 . 2000مركز دراسات الوحدة العربية ،: ؛بريوت  2، ط اجملتمع املدين دراسة نقديةبشارة عزمي ،  .64



366 
 

دار : ،اجلزائر  محاية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والقانون الداخليبن علي  نورة  حيياوي  ،  .65
 .2004هومة ، 

الدار اجلماهريية : ؛ ليبيا 1، طألسس الفنية لإلذاعتني املسموعة واملرئية ابن عروس حممد محد ،  .66
 . 1987للنشر والتوزيع واإلعالن، 

 .2002دار هومة ، : ؛اجلزائر  2، جالوسيط يف الدراسات اجلامعيةبن خرف اهللا الطاهر ،وآخرون،  .67
دار : ، بريوت؟صراع احلضارات أم صراع املصاحل:أمريكا واإلسالم السياسيجرجس فواز ، .68

 .1998النهار،
 .1990دار اإلرشاد للنشر والتوزيع ، :  ؛ اجلزائر 1،  طحنو إعالم إسالمي جريشة علي ،  .69
دار :مسية فلو عبود،بريوت: ،ترمجةثقافة اجملموع أم دور النخبة:مصادر الدميقراطيةداميوند الري ، .70

 .1994الساقي،

؛ املوسوعة اجلامعة للدراسات 2اصيال، طترمجة حممد عرب ح:علم السياسةدانكن جان ماري ، .71
 . 1995والنشر والتوزيع، ،

 النهار دار :؛بريوت3سعد،ط احلسن وعبد مقلد على:تر ، السياسية األحزاب ، ديفرجيه موريس .72
،1980.  

 ؛2 ؛ط2 ج آخرون، و مقلد علي :، ترالسياسية املؤسسات و الدستوري القانون ، هوريو أندريه .73
 .1988والتوزيع، للنشر األهلية :لبنان

مؤسسة :،بريوتدراسة حتليلية نقدية:النظام السياسي الفلسطيين بعد أوسلوهالل مجيل ، .74
 .1998الدراسات الفلسطينية،

مركز :؛بريوت4،طالدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريبهالل علي الدين ، وآخرون، .75
 .1994دراسات الوحدة العربية،

مركز دراسات الوحدة العربية :دميقراطية يف العامل الثالث ،بريوت ،إشكالية الدولة وال)ــ ، ــ( .76
،1984. 

دار :مسية فلو عبود،بريوت:ترمجة النظام السياسي جملتمعات متعددةهنتجتون صاموئيل ، .77
  .1993الساقي،

عبد : ترمجة(، املوجة الثالثة للتحول الدميقراطي يف أواخر القرن العشرين ، )ــ ، ــ( .78
 .1993مركز ابن خلدون للدراسات اإلمنائية،: ؛ قطر 1،ط) الوهاب علوب

دار النهضة :،القاهرةالقانون الدويل ومحاية احلريات الشخصيةهنداوي حسام امحد ، .79
 ).د،س،ن(العربية،



367 
 

اجلذور التارخيية والسياسية لصعود احلركة : التحدي اإلسالمي يف اجلزائر: ويليس مايكل .80
 .1999شركة املطبوعات للطباعة والنشر، : ؛ بريوت  1خري اهللا عادل ،ط: ، تر اإلسالمية

؛دمشق  1،ط عوائق التحول الدميقراطي يف الوطن العريبولد أباه سعيد بن سعيد العلوي السيد ، .81
 .2006دار الفكر،:

ديوان املطبوعات :،اجلزائر التنمية والدميقراطية يف اجلزائر واملنطقة العربيةولد خليفة حممد العريب ،  .82
  . 1991، اجلامعية

 .2000دار الوحدة، :بريوت، اجملتمع العريب يف القرن العشرينحليم بركات ،  .83
؛ 2، ط دراسات يف الفكر واملمارسة :احلركات اإلسالمية والدميقراطيةمحاد جمدي ،وآخرون، .84

 .2001مركز دراسات الوحدة العربية،:بريوت
ديوان املطبوعات : ، اجلزائر سالميةحقوق اإلنسان بني النظم الوضعية والشريعة اإلمحبلي حممود ،  .85

 .1995اجلامعية ، 
ايتراك للنشر والتوزيع : ؛ القاهرة  1، ط حرية العقيدة يف الشريعة اإلسالميةطاحون امحد رشاد ،  .86

 ،1998 . 
دار : ، اجلزائر حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدوليةطبلبة القطب حممد القطب ،  .87

  .  2003هومه ،
 .1992املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، : ، اجلزائر دليل اجلزائر السياسيوب رشيد ، ي .88
- 1980التربية املدنية يف مصر وعملية التحول الدميقراطي يف مصريوسف سعد امحد ،وآخرون، .89

 .2007مركز البحوث والدراسات السياسية ،:؛القاهرة 1،ط2005
قصر : ؛ اجلزائر4،طلتعديالت اليت أدخلت عليهقانون العقوبات مع ايعقويب حممد طالب ،  .90

 .  2001الكتاب ،
دار :،األردنحرية التعبري الصحفي،يف ظل األنظمة  السياسية العربيةيعقوب عبد احلليم موسى ، .91

 .2003جمدالوي للنشر والتوزيع،
والنشر  للطباعة احلقيقة دار:لبنان ؛1،طاملتخلفة البلدان يف السياسية التحوالت ، جون يكاو تسك .92

،1980. 
جمدي :، ترالصحفيون والدميقراطية يف التسعينات؛طاقة دميقراطية مهدورةكورف يورك قون ، .93

  .2005مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ، :النعيم،القاهرة
دار :؛اجلزائر1ط،املشاركة السياسية وجتربة التعديدية احلزبية يف اجلزائركمال لعروسي رابح ،  .94

 .2007وزيع،قرطبة للنشر والت



368 
 

  . 2000املطبعة احلديثة للفنون املطبعية ، :، اجلزائر التجربة الدستورية يف اجلزائرلعشب حمفوظ،  .95
مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بريوتمفهوم االنتخابات الدميقراطيةماضي عبد الفتاح ،  .96

2006.  
   . 1986وس ،جروس بر: ، بريوت  احلريات العامة وحقوق اإلنسانجمدوب حممد سعيد ،  .97
مركز دراسات الوحدة :؛بريوت1،طحقوق اإلنسان ،مدخل إىل وعي حقوقيموسى أمري ، .98

 .1994العربية،
مطبعة املنظمة : ، تونس  حق االتصال وارتباطه مبفهوم احلرية والدميقراطيةحممد اجلمال راسم ، .99

 . 1994العربية للتربية والثقافة والعلوم،
  .) ن . س .د (مطابع الصفا ، : ، الرياضالم احلديث وتطبيقاتهأصول اإلعحممد سرسيو إبراهيم ،  .100
املؤسسة الوطنية للفنون :  اجلزائر،  املدخل للعلوم القانونية،نظرية احلق فريدة ، زواوي حممدي .101

 . 2000 ، املطبعية
مركز : ، القاهرةاإلجتاهات املعاصرة يف دراسة النظم السياسية يف دول العامل الثالثميتكس هدى ، .102

  .2003الدراسات والبحوث السياسية،
،  ممركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرا: ، القاهرة  حقوق اإلنسانمنيسي امحد ،  .103

2002 . 
مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بريوت  دميقراطية من دون دميقراطينيمعد غسان سالمة ،  .104

1995. 
 .1989الدعوة، دار :تركيا ؛ 2ط ،الوسيط املعجمآخرون، و مصطفى إبراهيم، .105
  .)ن. س.د(،دار الفكر العريب:الكويت،واإلعالنحقوق اإلنسان بني القرآن جنم أمحد حافظ، .106
دار : ،  مصر ةالصحافة وحرية السياسة، دراسة يف التوجهات اإليديولوجيجنم عبد العاطف ، .107

  . 2004املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، 
النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق وتطبيقاهتا يف : دخل للقانونموجز املنوين هجرية ،  .108

  .1992منشورات دحلب، : ، اجلزائرالتشريع اجلزائري
 . 1999دار الشهاب، : ؛ اجلزائر 1،ط مذكراتنزار خالد ،  .109
 . 1999منشورات احلليب احلقوقية ، : ، بريوت احلرياتخنلة موريس ،  .110
 .2002دار رحيانة للنشر والتوزيع ، : ؛ اجلزائر  1، ط سانحقوق اإلنسعادي حممد،  .111
 .1991، جروس برس:  لبنان؛  1ط،  عايةلددراسة يف الرأي العام واإلعالم وا، رفيق  سكري .112



369 
 

مركز دراسات : ،بريوت2،جاألمة والدولة واالندماج يف الوطن العريبسالمة غسان ،وآخرون، .113
 .1989الوحدة العربية،

 . 1995املؤسسة اجلزائرية للطباعة ، : ،  اجلزائر  جذور الصراع يف اجلزائرسلطاين أبو جرة ،  .114
 . 1995دار الفاضل، : ؛ دمشق 3، جحقوق اإلنسانعباس عبد اهلادي ،  .115
  .1982 العريب، الفكر دار :،مصراملعاصر العامل يف السياسية األحزاب ، كامل نبيلة احلليم عبد .116
دار النهضة :،القاهرةلرأي والرقابة على املصنفاتحرية اعبد احلفيظ سليمان حممد حافظ ، .117

  .1993العربية،
 دراسات مركز: ، بريوت1ط ،العريب الوطن يف الدميوقراطي التغيري آليات فؤاد ، اهللا ثناء عبد .118

  .1997 العربية، الوحدة
ركز م:،القاهرةاألنظمة العربية واحلركة اإلسالمية مع اإلشارة حلالة مصرعبد املاجد قوييب حامد ، .119

 .1995اإلعالم العريب،
  . 2000، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح:  القاهرة ، التشريعات اإلعالمية ليلى ، عبد اجمليد .120
: ، القاهرةدراسة يف التوجهات اإليديولوجية :الصحافة واحلريات السياسية،طه  عبد العاطي جنم .121

  .2005دار املعرفة اجلامعية،
 .1994مطبعة دار العلم، :،عمانبني الفكر واملمارسةالدميقراطية عويد عدنان ، .122
 .1986 النشر، و للطباعة الطليعة دار :لبنان ،العام السياسة علم قضايا ، فايز سعيد حممد عياد .123
 . 2003دار هومة للطباعة والنشر ،: ؛ اجلزائر2، طاجلزائر احللم والكابوسعميمور حمي الدين ،  .124
  ).ن.س.د(،)ن .د .د: (القاهرة، لقانونيةمبادئ العلوم ا عمران حممد علي ، .125
دار األمني للطباعة والنشر : ، القاهرة سوسيولوجيا األزمة الراهنة يف اجلزائرعنصر العياشي ،  .126

  .  1997والتوزيع ، 
 دار الفكر العريب:  القاهرة ، احلقوق املعنوية لإلنسان بني النظرية والتطبيق مصطفى حممد ، عفيفي .127

، 1990 .  
دار اجلامعة اجلديدة : ، اإلسكندرية  املسؤولية املدنية للصحفي عن أعماله الصحفيةد ، فهمي خال .128

  . 2003للنشر ، 
مركز القاهرة :القاهرة ، أي مستقبل حلركات التحول الدميقراطي يف العامل العريب؟،فوزي سامح  .129

  .2007لدراسات حقوق اإلنسان،
  .2007رة لدراسات حقوق اإلنسان،مركز القاه:؛القاهرة1،طحرية الصحافةصاحل خالد ، .130
 .1995، ديوان املطبوعات اجلامعية : ،اجلزائر 2ط، دراسة يف مصادر حقوق اإلنسانصدوق عمر ، .131



370 
 

جرائم الرأي واإلعالم؛يف التشريعات اإلعالمية وقانون العقوبات صدقي عبد الرحيم ، .132
 ).ن.س.د(مطبعة جامعة القاهرة،:،مصردراسة حتليلية:واإلجراءات اجلنائية

  .2007دار اهلدى للطباعة والنشر،:،اجلزائرجرائم الصحافة يف التشريع اجلزائريصقر نبيل ، .133
،  ؛ احملتويات واآللياتحقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدولية قادري عبد العزيز ،  .134

  . 2002دار هومة ، : اجلزائر
املؤسسة الوطنية : ، اجلزائر يات وحقائقاألحزاب السياسية يف اجلزائر ، خلفرزاقي عبد العايل ،  .135

 .1990للفنون املطبعية ،
 .2001:؛األردن1،طحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساينشنطاوي فيصل ، .136
   .1995كتاب األهايل، : ، مصرالتعددية السياسية املقيدةشفيق أمينة ،  .137
 ديوان :اجلزائر ،ملقارنةا السياسية املؤسسات و الدستوري القانون يف الوجيز ، شريط األمني .138

 .1998 اجلامعية، املطبوعات
دار الكتب :مصر-حقوق اإلنسان يف جمال نشأة احلقوق السياسية وتطورهامتر حسين ، .139

  .2006القانونية،
  1999منشأة املعارف ، : ، اإلسكندرية  النظرية العامة للقانونتناغو مسري ،  .140
مركز دراسات الوحدة :، ،بريوتوطن العريبالعوملة وتداعياهتا على الثابت أمحد ، وآخرون، .141

  .2003العربية،
 املؤسسة احلديثة للكتاب:  لبنان؛ 2ط ، مة وحقوق اإلنسانامدخل إىل احلريات الع خضر خضر، .142

،2004 .  
مركز القاهرة لدراسة :،القاهرةموسوعة تشريعات الصحافة العربية وحرية التعبريخليل عبد اهللا ، .143

 .2000حقوق اإلنسان ، 
  .2006عامل الكتاب،:؛القاهرة1،طالدميقراطية بني الوهم احلقيقةلطيفة إبراهيم ، خضر .144
 ،السليب والتعايش واالشتراكية الرأمسالية مينشيكوف، ستانسالف ، كنيث غالربيت جون .145

 ).ن.س.د(العربية، الوحدة دراسات مركز :متويل، بريوت هشام.د:ترمجة
 .1966دار املعارف، :،مصر التغري االجتماعي والتخطيطغيث حممد عاطف ، .146
دار املنار :  ،  عمان  احلقوق واحلريات األساسية يف الشريعة اإلسالميةغرايبية مرحيل حممد ،  .147

  . 2002للنشر والتوزيع ، 
 .1990  للنشر، بوشان دار:، بريوت 4ط ،الدميقراطية أجل من بيان ، غليون برهان .148
 .1990دار النهضة العربية،:،القاهرةجهة التشريعمحاية احلريات العامة من مواغربال وجدي ثابت ، .149



371 
 

  : املقاالت العلمية - ب

  .1999 ، مارسعامل الفكر، "إعادة االعتبار ملفهوم اجملتمع املدين"أبو حالوة الكرمي ،  .1
 ).2004(،28،العدد جملة قضايا التنمية،"البحث العلمي والتنمية يف مصر"أبو زهرة عادل ، .2
، السنة الثالثة، العدد  قضايا برملانية، "نتخابات وجتديد احلياة السياسيةاال"أبو عامود حممد سعد ،  .3

  .1999، أكتوبر 31
 ،"احلركات اإلسالمية وحتقيق الدميقراطية وسياسة الواليات املتحدة األمريكية"،. إسبوزيتو جون ال .4

 ).1992نوفمرب (،  165، العدد  املستقبل العريب
، 123، العدد  السياسية والدولية، "يس اجلزائري اليمني زروالأبعاد استقالة الرئ"الباسل رجب ، .5

 ).1996جانفي  (
  ) .1999(،سبتمرب1، العدد  جملة الصراط، " احلريات السياسية يف اإلسالم"البغا مصطفى ديب ،  .6
 ،"اجلارية الدولية التحوالت ضوء يف العريب الوطن يف الوطين العمل مستقبل" اإلله بلقزيز عبد .7

 ).1993-03- 02( ،145 العدد ،العريب املستقبل

املستقبل ، " جتربة اجلزائر ، الديناميكية االقتصادية والتطورات االجتماعية"بن اشنهو عبد اللطيف ،  .8
 ).1986أكتوبر ( ، 92، العدد  العريب

 زائر،اجل ،  اجمللة العربية حلقوق اإلنسان ،" حرية الرأي والتعبري قراءة يف املفهوم" سفيان ، بن محيدة .9
 .)1997( ، 4 العدد

 273 العدد ،العريب املستقبل العريب، الوطن يف الدميقراطي االستعصاء إشكالية ، النور عنتر عبد بن .10
 ).2001نوفمرب(،

  ).1994حزيران (،38عدد،جملة اجلامعة اإلسالمية"الثقافة والدميقراطية"بن نعمان أمحد ، .11
إىل  1962من : خالل اخلطابات واملواثيق الرمسية هوية الصحفي يف اجلزائر ، من "بومجعة حممد،  .12

 ).1998جانفي إىل جوان (، 17، اجلزائر ، العدد  اجمللة اجلزائرية لالتصال، " 1998
،  01، العدد  عامل السياسة، "نفط حاسي مسعود أو اخلروج من املديونية "بوزيدي عبد احلميد ،  .13

 ).1991نوفمرب(
 ).16/11/1990(،  458، العدد  جملة الوحدة، " برحقيقة حوادث أكتو"بوعقبة سعد ،  .14
، املتضمن القانون العضوي  09-97نظام اعتماد األحزاب السياسية طبقا لألمر " بوكرا إدريس ، .15

 ).1998(، 02، العدد  جملة إدارة، " لألحزاب
 ).2006(،126عدد،شؤون عربية،" حرية اإلعالم يف عصر اجملتمع الرقمي"البيايت ياسر خضري ، .16



372 
 

املظاهر والدالالًت ،القاهرة، مركز اخلليج للدراسات :التطور الدميقراطي يف دول جملس التعاون .17
  .2001سبتمرب 93العدد، كراسات إستراتيجية خليجيةاإلستراتيجية،

،  املستقبل العريبواألوضاع الراهنة يف الوطن العرًيب ،  ةاجلابري حممد عابد ً، املسألة الدميقراطي .18
 ) .1995ارسم(، 157العدد 

 ).2003أكتوبر ( ، 04، العدد الفكر الربملاين، " التعددية احلزبية يف اجلزائر" ،) ــ، ــ( .19
ً التسوية السلمية والتطور الدميقراطي يف الوطن العرًيب ، .20 ، العدد  املستقبل العريبجرجس فواز ،

 .2000نوفمرب /،تشرين الثاين261
صراع بني مفاهيم التعاون االقتصادي وشعارات الشراكة األوربية املتوسطية؛ "جورج آلن ، .21

  .1998أكتوبر 12، احلياة، "الدميقراطية وحقوق اإلنسان
 .)2000- 09-20(،األهرام،"التجديد السياسي قبل التلوث االنتخايب"حافظ صالح الدين ، .22
ام التحوالت يف النظام العاملي واملناخ الفكري اجلديد وانعكاساته على النظ"حيت ناصف يوسف ،  .23

 ).1992نوفمرب( ،165العدد املستقبل العريب،،"اإلقليمي العريب
أكتوبر (،132عدد،سلسلة حبوث سياسية،"العوملة ومؤسسات اجملتمع املدين يف مصر"حسن إميان ، .24

2000.( 
،العدد املستقبل العريب"إرهاصات منوذج تواصلي جديد:اجملال اإلعالمي العريب"احلمادي الصادق ، .25

 .)2007يناير (،335
ظاهرة التحول الدميقراطي يف إفريقيا ، القضايا والنماذج وآفاق املستقبلً محدي حسن عبد الرمحان ،ً  .26

 ).1993يوليو (،113، العدد  السياسة الدولية، 
أكتوبر (، 4، العدد 1،  السنة الدميقراطية، "النظم احلزبية واملشاركة السياسية"، ) ــ، ــ( .27

2001.(  
 ).1998اغسطس (،04العدد،آفاق املستقبلركة السياسية للمراةً،اخلالدي ميسون ً، املشا .28
 ) .1993أكتوبر ( ، 16عدد،  التضامن، " أحداث أكتوبر حتت اجملهر" الدامي عبد احلليم ، .29
، جملة الصراط ،  "احلرية الفكرية، حرية املعتقد، حرية الفكر، حرية التجنس"الزحيلي وهبة ،  .30

  .)2002(،   05اجلزائر ، العدد 
صيف (،3السنة األوىل،العدد  الدميقراطية،"الدميقراطية وجدل اإلصالح السياسي" الزيات السيد ، .31

2001(. 
الدميقراطية التوافقية كمرحلة أولية يف عملية التحول الدميقراطي يف الوطن "زيادة رضوان ، .32

 ).2006ديسمرب (،334عدد  املستقبل العريب،"العريب



373 
 

أغسطس (،18عدد،سلسلة قضايا اإلصالح،"قراطي عريبالبحث عن بديل دمي"سامح فوزي ، .33
2008.( 

 السياسة الدولية، " اجلزائر منوذجا: التعددية السياسية يف العامل الثالث"سعداوي عمرو عبد الكرمي ،  .34
 .)1999أكتوبر ( ، 138، العدد 

 ).1996(، 447عدد  ،العريب ،"فكرة اجملتمع املدين العاملي" سعيد حممد السيد ، .35
،جملد عامل الفكر،"ثورة االتصال واإلعالم من االيدولوجيا إىل امليديولوجيا"حممد شكري ،سالم  .36

 .)2003سبتمرب (،01،عدد 32
 ).2007أكتوبر (،27،عدد لدميقراطيةا"اإلصالح واحلكم الرشيد يف مصر"سالمة حسن ، .37
 ).2001ربيع (،العدد الثاين،الدميقراطية،"حتول دميقراطي بطيء"السيد مصطفى كامل ، .38
:  ، بريوت جملة املستقبل العريب ، "احلقوق السياسية لإلنسان يف الدساتري العربية" صادق ، شعبان .39

  .)1987( ، 106العددمركز دراسات الوحدة العربية 
، أكتوبر  98،العدد  السياسية الدوليةعملية التحول لتعدد األحزاب ًً، : شكري عز الدين ً، اجلزائر  .40

1989. 

مركز اإلمارات :، د الكرمي ،التحول الدميقراطي وحرية الصحافة  يف األردنالشليب مجال عب .41
  ).2000(،9العدد، للدراسات والبحوث اإلستراتيجية

مراجعات ،"مراجعة الفكر واألساليب واملواقف:اجلماعات اإلسالمية يف مصر"الشيخ ممدوح ، .42
 ).2002(،فكرية

جملة ،"الوطن العريب،دراسة للنموذج املصري املغريبالتعددية السياسية يف "صاحل أماين عبد الرمحان ، .43
 ).1991أكتوبر (،38،عدد الفكر االستراتيجي العريب

  )1989افريل (،   60، العدد  دراسات عربية، " الريع البترويل والدول الريعية" عبد األمري السعيد ، .44
 فخري(، 4 د، العداألوىل ة، السنالدميقراطية ،"الصحافة وقيود القانون ةحري«، عبد الرزاق حسني  .45

2001.( 
تشرين (،44السنة الرابعة،عدد  قضايا برملانية،،"املستقلون واالنتخابات"عبد العال عبد الرمحن ، .46

  .)2000نوفمرب /الثاين
املستقبل ، " جتربة اجلزائر ، الديناميكية االقتصادية والتطورات االجتماعية"عبد اللطيف بن اشنهو ،  .47

 ).1986أكتوبر ( ، 92، العدد  العريب
 95،  العدد السياسة الدولية، "أبعاد التغيري السياسي واالقتصادي يف اجلزائر" عبد اهللا ثناء فؤاد ، .48

    .)1989يناير (،



374 
 

جملة ، "أزمة املشاركة السياسية وقضية حقوق اإلنسان يف الوطن العريب"عبودي رعد بطرس، ، .49
  ).2007افريل ( ،206عدد،املستقبل العريب

:  ، القاهرة جملة العلوم اإلدارية، "يف النظام القانوين الفرنسي احرية التعبري بالسينم"عيم ، عطية ن .50
 ).1979يونيو (، 01العدد

املستقبل ،"احلق يف اإلعالم وعالقته بالتخطيط اإلعالمي على املدى البعيد"العطيفي مجال ، .51
 .)1980يوليو (،،17،العدد 03،السنة العريب

جملة ، "نصوص املقيدة حلقوق اإلنسان يف العهد  الدويل ودساتري دول اخلليج ال" العوضي بدرية ، .52
  ) .1984(،40العدد : ، الكويت  دراسات اخلليج واجلزيرة العربية

 ).17/09/1996- 10(،  1884، اجلزائر ، العدد  النبأغدير حامت ، الدستور ومعادلة الثابت واملتغري ،  .53
 املنتدى"ية السياسية واإلصالح االجتماعي الواقع والطموح ،قضايا التنم"الغزايل حرب أسامة ، .54

 .) 2000 أغسطس/آب(،   179 العدد، 10،السنة 

 العدد ،نقد جملة ،"اخلارجية و الداخلية العوامل :العريب الوطن يف املدين متعلمجا بناء "غليون برهان .55

07 ،) 1994.( 

،سبتمرب  187، العدد املستقبل العريب ، ً،خصوصية طرح الدميقراطية يف الوطن العرًيب ءفؤاد ثنا .56
1994. 

السياسة ، " املكونات والصراعات واملسارات: األزمة السياسية يف اجلزائر" الفتاح نبيل عبد ، .57
 .)1992افريل (، 64، العدد  الدولية

  ).2007ديسمرب (،79العدد،جملة سواسيةالتشريعات العربية أداة فعالة لتجرمي الرأي،" الفجريي معتز ، .58
اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية ، " اإلنسان بني احلرية والقانون"قجومة محد الصاحل ،  .59

 .)1991(، 2، العدد والسياسية

 السنة،املستقبل العريب،"وافدة،متغربة،ولكنها باقية؛تناقضات الدولة القطرية العربية"قرين هبجت، .60

  ).1987تشرين الثاين (، 105 العدد،10
املستقبل ،"إشكاليتا الشرعية واملشاركة وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب"امل حممد ثامر ، ك .61

 ).2000جانفي (، 251 عدد،العريب

السنة الثالثة،العدد  ،قراءات سياسية،"األحياء اإلسالمية:احملافظة والتقدم يف مصر"ويس ، كانتوري .62
02 ،)1993.( 

املستقبل ،"يف الوطن العريب،مع تركيز خاص على مصر مستقبل الدميقراطية"الكواري علي خليفة ، .63
 ).2002فيفري (،276عدد  العريب



375 
 

,  اجمللة اجلزائرية للعلوم السياسية واإلعالمية، "الصحافة اجلزائرية وحرية التعبري " لعقاب حممد ، .64
 ).2000(، كلية العلوم السياسية واإلعالم ،  23العدد 

قضايا ،"حلقوق السياسية،حكم احملكمة الدستورية العلياقانون تنظيم مباشرة ا"ثروت ، حمجوب .65
 .)2000أغسطس /آب(،41الرابعة،عدد  السنةبرملانية، 

  .)1999(،  24العدد: ، لبنانجملة الكلمة، "سؤال احلرية يف الفكر اإلسالمي املعاصر"حمفوظ حممد ،  .66
جانفي ( 145عدد  ضجملة الريا،" 1العرب والتحول الدميقراطي ،قراءة أولية "حمفوظ حممد ، .67

2003.( 
حقوق اإلنسان يف ،"التشريعات املصرية اجملافية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان"مراد حممد حلمي ، .68

 .1990املنظمة العربية حلقوق اإلنسان،:؛القاهرة1،طمصر
 ).2004جانفي( ،واإلنسانية االجتماعيةجملة العلوم ،"دراسة نظرية:اجملتمع املدين" مسلم مولود ، .69

 ،التغيري  أجل من السياسي الفكر جتديديف  " الرأمسايل التطور عرب التغيري و التغري" فوزي منصور .70
 .  2001،اجلنويب اللبناين الثقايف لسلمجا منشورات :صادق،لبنان حبيب :إعداد

   ).1994افريل ( ،116، العدد  السياسة الدولية، " مأزق اجلزائر بني العنف واحلوار"مهابة أمحد ،  .71

التحول السياسي وحقوق اإلنسان ، هناية النظم العسكرية واالنتقال إىل الدميقراطية " موسى صفاء ، .72
 ).1989أفريل ( ،96العدد  السياسية الدولية،، " يف العامل الثالث

 اجمللة العربية حلقوق،" حرية الرأي والتعبري يف االتفاقيتني األوربية واألمريكية"امليداين حممد أمني ، .73
  ).1999(،  04إصدارات املعهد العريب حلقوق اإلنسان ، العدد : قاهرة ،ال

عدد  ، السنة اخلامسة،لدميقراطيةحسن ،النظام السياسي بعد االنتخابات الرئاسية؛رؤية حتليلية،ا نافعة .74
 .)2005أكتوبر (، 20

لة املصرية للعلوم اجملالتحول من النظام احلريب إىل التحاد االشتراكي العريب ،"حممد عبد املعز ، نصر .75
 .)1974سبتمرب (،42 عدد،السياسية

؛  سلسلة حماضرات اإلماراتواقعها ومستقبلهاٌ ،: هاين احلوراين ٌ،التجربة الدميقراطية يف األردن  .76
 ).1997(، 12العدد

  
  
 
 
 
 



376 
 

  األطروحات اجلامعية/
  
راه غري أطروحة دكتو(،1970- 1952بدر الدين إكرام ،ظاهرة االستقرار السياسي يف مصر  .1

 .1981،جامعة القاهرة،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،)منشورة
،كلية )أطروحة دكتوراه  غري منشورة(عبد العظيم أمحد مجال ،التحول الدميقراطي يف الصني،  .2

  . 2003االقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ،
أطروحة دكتوراه غري (يف املغرب، عبد اليت عبد الكرمي ،املعارضة السياسية والتحول الدميقراطي .3

 . 2003،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ،)منشورة
،جامعة اجلزائر ،كلية )أطروحة دكتوراه( 1999-1988:قيب آدم ، ظاهرة العنف السياسي يف اجلزائر .4

 ).2003-2002(العلوم السياسية واإلعالم 
  

  :أوراق الندوات والبحوث/د
  
: ورقة قدمت إىل( ، "اجملتمع املدين والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب"الدين ،  إبراهيم سعد .1

  ).1995، : ، القاهرة"الدولة، اجملتمع والتحول الدميقراطي يف العراق"
حتديات :"، ورقة قدمت إىل"املساعدات اخلارجية والتحول الدميقراطي يف مصر"بدران ودودة ، .2

والدولية،القاهرة خالل الفترة  ةاليت نظمها مركز دراسات التنمية السياسي"الدميقراطية يف العامل العريب
24-27/9/1992.        

"  الضمانات ...العقبات...املمارسات ...حرية الصحافة يف مصر ، املوروثات "حافظ صالح الدين ، .3
ة حلقوق حرية الرأي والعقيدة قيود وإشكاالت،املنظمة املصري:امللتقى الفكري الثالث بعنوان

 ).س.د (اإلنسان،القاهرة
حالة التهديد اإلسرائيلي :املتغري اخلارجي كمحدد للشرعية يف النظم العربية"حرب أسامة الغزايل ، .4

أحباث الندوة املصرية الفرنسية :التحوالت السياسية احلديثة يف الوطن العريب :ورقة قدمت إىل"،
مركز :داد مصطفى كامل السيد ، القاهرة ،إع 1988يناير  18ـ15املشتركة األوىل ،القاهرة 

 .1988البحوث والدراسات السياسية ،
دوبري رجاء ،مفهوم االنتقال الدميقراطي،ورقة قدمت إىل املنتدى السياسي الثاين ملؤسسة عبد  .5

 .1999منشورات املؤسسة ،:الرحيم بوعبيد، بريوت
حرية التعبري :الفكري الثاين حول ،امللتقى"حرية التعبري عن الرأي يف العراق"عامر عبد اهللا ، .6

  .1993املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف بريطانيا،:واملشاركة السياسية، لندن



377 
 

حرية التعبري :،امللتقى الفكري الثاين حول"املشاركة السياسية ونظم احلكم"عبد احلسني شعبان ، .7
 .1993نيا،املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف بريطا:واملشاركة السياسية، لندن

،ورقة "1992-976اإلطار القانوين والسياسي للتعددية احلزبية يف مصر "عبد العزيز أبو زيد عالء ، .8
 .1993ديسمرب  26-25:مقدمة لندوة املشاركة السياسية يف مصر،مركز البحوث العربية،القاهرة

سرة ،املؤمتر العريب حول األ"يف مستقبل األسرة العربية"عبد املعطي عبد الباسط ، .9
 .2006والسكان،القاهرة؛جامعة الدول العربية،

،املنتدى العريب "األبعاد االجتماعية واالقتصادية والثقافية للشباب واملراهقة"فرج إميان ، .10
 .2004:األمم املتحدة،بريوت) أالسكوا(للسكان،اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغريب آسيا 

-املصرية الندوة يف "العريب الوطن يف الدميقراطي التطور حول تساؤالت ثالثة" كامبو ميشال ، .11
 القاهرة جامعة ، 1990/10/01إىل 29/09 من العريب، الوطن يف الدميقراطي التحوالت حول الفرنسية

 . 1990 مصر ،
قضية واحدة تلك هي حرية الصحافة مع التركيز على جتربة -حرية التعبري"كلبو صدقي ، .12

املنظمة العربية حلقوق :حرية التعبري واملشاركة السياسية، لندن:حول،امللتقى الفكري الثاين "السودان
 .1993اإلنسان يف بريطانيا،

كنعان طاهر ً،اآلثار االجتماعية للتصحيح االقتصادي يف الدول العربيةً ،صندوق النقد العريب  .13
ليت نظمها واإلصالحات االقتصادية وسياسات اخلوصصة يف البلدان العربيةً،حبوث الندوة الفكرية ا

مركز دراسات الوحدة : املركز الوطين للدراسات والتحاليل اخلاصة بالتخطيط ، بريوت
 .1999العربية،

،مداخلة يف املؤمتر الثقايف العريب الرابع "إشكالية الدميقراطية يف الوطن العريب"اللغماين سليم ، .14
ديسمرب  12-11- 10(مامات،تونس،احل"الثقافة العربية بني صيانة الذات ورهان التحول:"بعنوان
1994.( 

واملؤسسات , حول حقوق اإلنسان املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، فعاليات اليومني الدراسيني .15
 .2000نوفمرب  16-15: القضائية ودولة القانون اجلزائر 

املنويف  كمال ،يوسف حممد الصواين،ندوة الدميقراطية واإلصالح السياسي يف الوطن العريب،  .16
 .2006ركز العاملي لدراسات وأحباث الكتاب األخضر،امل:ليبيا

  
  
  
 



378 
 

  الدســاتري/ه
  
 .1963اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،دستور  .1

 .1976اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،دستور  .2

 .1989اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،دستور  .3

 .1996شعبية،دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال .4

 .1923مجهورية مصر العربية،دستور  .5

  .1930مجهورية مصر العربية،دستور  .6
  .1952مجهورية مصر العربية،دستور  .7
  .1956مجهورية مصر العربية،دستور  .8
 .1958مجهورية مصر العربية،دستور  .9

 .1971مجهورية مصر العربية،دستور  .10

 .1980مجهورية مصر العربية،الدستور املعدل  .11
  

  :قوانني واملراسيمال/و
  
 14،العدد  اجلريدة الرمسية يتعلق باإلعالم ، 90/07اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، قانون  .1

  .1990افريل 
املتعلق باجلمعيات ذات الطابع السياسي ،  11-89الشعبية ، قانون  ةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطي .2

  .1989جويلية  21،عدد  اجلريدة الرمسية
، يتضمن القانون 1997املؤرخ يف مارس  09- 97اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، أمر رقم  .3

 .1997 مارس، اجلريدة الرمسية .العضوي املتعلق باألحزاب السياسية

اجلريدة يتضمن إعالن حالة الطوارئ،  ،44- 92اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، مرسوم  .4
 .1992، فيفري  10عدد ، ال الرمسية

املتضمن نتائج  04/د.م.إ/ 04رقمإعالن    اجلريدة الرمسيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،  .5
 .2004افريل  18   24انتخاب رئيس مجهورية العدد 

املتضمن نتائج انتخاب رئيس  09/د.م.إ/01رقماجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، إعالن  .6
 ).2009افريل  15(،  22العدد  اجلريدة الرمسيةهورية، اجلم

 .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: املرصد الوطين حلقوق اإلنسان ، اجلزائر  .7



379 
 

  .1997املرصد الوطين حلقوق اإلنسان ، التقرير السنوي  .8
 .1999املرصد الوطين حلقوق اإلنسان ، التقرير السنوي  .9
  

  :الوثائق االلكترونية/ز
  
 جاسم ،ً الدميقراطية يف الدول الناميةً ،املطري  .1

)htm8. ‐mar 23‐(http://www.irq parliament .com/art03G/jassim Al mutair   

 ،" يف اجلزائر ةاإلعالم والدميقراطي" جري علي ، .2
=articles/ara1011.htm)fname? asp‐http//www.apfw.org/indxarab(  

 ،)05-2006/05(،"شرعية النظام السياسي املصري القوانني االستثنائية و" حبيب كمال ، .3
)http://www.alarabnews.com/alshaabkamal.htm(  

 ، "اجلزائر غياب ثالث يوميات من سوق الصحافة بسبب وقف طباعتهم"مراسلون بال حدود ،   .4
)‐opinion/index2004http:/www.hninro.net/rights/(   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



380 
 

 
Les ouvrages 

A/  les livres 

 

1. Belhadj Ahmed Sendague, les droits de l’homme depuis 1945, hans seidel, 1996. 

2. Brahimi Brahim, le Pouvoir , la Presse et le Droit de L'homme , l'algerie marinons , 1998. 

3. Brahim Nawar I, Freedom of expression in the Arab world, EGYPT:  APFW ,2009.  

4. Charef A., Dossier Octobre ,Alger : ed. laphomic,1989. 

5. Clark , J, Democratizing Development, The Role of Voluntary Organizations, London, Earth  scan,  

1991. 

6. CoqoMark r,The Transformation of Egypt, princetion Univ,pross,1980. 

7. Dowish,A , The Arab Radicals ,New Yourk : Concilon Foreign Rolation,1986. 

8. Etzioni Eva  Halevy, Fragile Democracy: The Use and Abuse of Power in Western Societies(New 

Brunswick ,New Gersey,Transaction Publisers,1989). 

9. George Bordeau ,  Les Libertés Publiques . Paris : 4ed,  LGDJ, 1993. 

10. Hussein,James Amin Napoli, media and power in EGYPT,USA: Oxford university press,1997. 

11. Ingersoll David E, , Communism, Fascism ,and Democracy,(Columbus, Ohio, Charles E.Merrill 

publishing Company,1971). 

12. Lamchichi A, L'algerie en Crise, Paris: ed, L'harmatan press ,1992. 

13. Le petit Larousse Illustré 2004, paris France : édition Larousse, 2003. 

14. Lavenue, J,J, Algérie, la Dimocratié Interdite, Paris: ed , L'harmatan,1993. 

15. Lise ,Garon The press and democratic transirion in Arab societies: the Algerian casse,volime 

1,col:lyinne rienner publishers, 1995. 

16. Manshipouri Mahmoud , Democratization Liberalization and Human Rights in the Third World  

London: lynne rein en publishers Inc, 1995. 

17. May Field James.b, Arab Republic of Egypt in the Middle East, its government and 

political,belmant,dux bury press,1972. 

18. O'Donnell Guillermo  & Phillip Shemitter. Transition From Authoritarian Rule.(Baltimore John 

Hopkins University.Press.1986). 

19. OLLIARDCLAUDE‐ALBERT C, LIBERTE PUBLIQUE, DALLOZ, 5eme ED ,PARIS: 1975. 

20. ONU , La Charte Internationale De Droits De L’homme. 

21. ONU, Rapport mondial sur développement humain 2002 :Approfondir la démocratie dans un 

monde fragmenté, Bruxelles :Boeck Univesité,2002. 

22. ONDH ,Revue Des Droits De L’homme ,(( Document Final De Conférence Mondiale Sur Les Droits 

De L’homme)), Algérie ‐N04‐Septembre 1993. 

23. Poctet Pierre , Institution Politique Droit Constitutionnel, Paris M: armed colin 6 ed ,2000. 



381 
 

24. QuandWilliam t" American Policy Toward  Democratic Movements in The Middle East" University of 

Washington Press: Seattle.London 1993. 

25. République  Algérienne Démocratique et Populaire ,Observatoire ,National Des Droit de L’homme 

instruments juridiques et agents chargées de l’application de la loi et circonstances exceptionnelles 

d’ordre interne en algerié. 

26. RocheJean t, Pouille André, libertés publiques et droit de l'homme .13émé édition,paris, Dalloz, 

1999. 

27. Salah El din Hafez. Sorrow of freedom.cairo:Al Ahram center for translation and publhcation.1993 

28. Schumpeter Joseph Alois. Capitalism. Socialism and democracy.(London Allen and unwin.1943). 

29. Vanhanen Tatu . Strategies Of  Democratization.(Washington).Crane Rassan.1990. 

)ــــــــــــــ .30  , ــــــــــــــ  ) The process of Democratization .A comparative study of 147 states 1980‐

1988 ;(New York :Taylor e Feancis Inc1990). 

31. Vatikiotis,P.J, NASSER and his generation,Crom Aelm,Lid,1987. 

32. Vatikiots.P.J, The History of Egypt from Muhamed Ali to Mubarak,for adition,london,1991. 

33. Vicky Randall, The media and democratization in the third world, IN THIRD WORLD QUARTERLY 3 

,1993. 

34. Waterbury John, The Egypt of  Nasser and Sadat, the political economy of two reyimes Princeton 

univ press,1983. 

35. Weber Max, the theory of social and Economic organization, translated by A.M.Henderson and 

talcot persons the free presse,1970. 

36. William Rugh A, Arab Mass Media:Newspapers,Radio,and television in Arab politics, Green wood 

publishing group,2004. 

 

B/ les articles  

1. achorya Amitay ,Guns and Butter:” Why do Human security and traditional security co‐exist in 
Asia” Global economic ,review,vol:.32.no.3,2003. 

2. Anderson Lisa ,"Peace and Democracy In The Middle East: The Constraints of Soft Budgets  

Journal of International Affairs ,vol,49 ,no1,Summer 1995.  

3. Bekheira Hocine, Les Ementes D'octobre 88 en Algerie , In Peuple Meditaraniens, N:52‐53juillet‐

(dec1990) . 

4. chihab Mofid ,(( la charte africaine droits de l home Et des peuples)) , la revue égyptienne droit 
internationale , vol 41 , 1985 . 

5. Chourou Béchir,”Human securityin the Arab world: perspective from the Maghreb, public domain , paris 

vol:23,no:08.   

6. Debre Michel , Du Gouvernement de L’berte  , rev . de droit buplic , t . soixante‐cinq 1ve année . paris. 

7. Diamond Larry. "Promoting Democracy" Foreign Policy. 87.Summer 1992. 

8. Hadj Nacer,Financements Extérieurs de L'économie Algérienne , Algérie actualité       

1305,du18/24/10/1990 . 



382 
 

9. Hermet Mary Guy.(Introburtion: The Age Of Democracy). International Social Science Journal. Vol   128 , 

1991. 

10. Ibrahim  Saad Eddin,’’Crisse Elites and Democratization hn The Arab World’’,Middle East    Jornal;Vol 

47,N°02,spring 1993. 

11. Jahnn Waterbury,The Egypt of  Nasser and Sadat, the political economy of two reyimes Princeton    univ 

press,1983iew,Vol 19,N°01,janwary 1998. 

12. Karll Terry lunn (Dilemmas of Democratization in Latin AMERICA Comparative Polities. Vol 23 No    

1.October 1990. 

13. Lawrance Sherry,’’After Beijing :Politicol Liberalization and The Women’s Movement in Jordan ‘’   

Middle Eastern studies , Vol34,n°3,July1998. 

14 .Lenders R "Behind Tunisia's Façade" Middle East International .N562.7 November 1997. 

15 . Lewis William . H,Algeria at 35:the Politique of Violance, the Washington Quarterly, vol , 19‐NO.3    

summer 1996. 

16. Linda Jensen, the press and power in the Russian Federation, In: journal of international Affairs     I:97‐

123,1993. 

17. Mortime Robert r ,Islamand Multiparty Politics in Algeria,Middle East Journal, vol 45, 04 autumn1991. 

18. Murie Jaedues l Mozaunlee. The African to Democracy(Intentional/Social Science  ‐ Journal.No128.May 

1991. 

19. Patrick Kirk ." Dictatorships and double standard" Commentary. November 1979 

20. Polle Kanneth n. American Sociological Review.44(174).April.1979. 

21. PresiloThiery n ,"Presse E'crite Algérienne Intermède Libérale , Revue Mendias Pouvoirs , N:26. 1992. 

22. Solingen Etal,  ”quandaries of peace”, Journal of democracy .vol 7.no.3.(1996). 

23. W‐Z art man, 1 Lite Algérienne sous la Présidence de Chadli ben Jedid, in Maghreb Marchet, no   106 

oct ‐dec.1984 

 

 

 

 

   
  
  
  
  
  
  



383 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــاتفهرس احملتويـ



384 
 

ôìna@‘‹èÏ@ @

Êìšì¾a@   الصفحة@
òß†Ôß@ @1 - 9  

üëc@@ZòaŠ‡Ûa@òîàçc@N@ @
bîãbq@ZòaŠ‡Ûa@Òa‡çcN@ @
brÛbq@ZòaŠ‡Ûa@òîÛbØ’g@N@ @
bÈiaŠ@ZòaŠ‡Ûa@pbîš‹ÏN@ @
bßb‚ZòîÛbØ’⁄a@†ë‡yN@ @
b†b@ZòaŠ‡Ûa@wçbäß@N@ @
bÈib@ZòaŠ‡Ûa@pbiaÓa@@N@ @
äßbqb@ZòaŠ‡Ûa@pbîi†c@@N@ @
bÈbm@@ZÀ‹Èßìníüa@Šb ⁄aN@ @
a‹’bÇ@@ZòaŠ‡Ûa@ò‡äçN@ @

Þëþa@Ý–ÐÛa@ZòíŠy@jÈnÛaë@ðcŠÛa@òîÏŠÈß@òi‰bÔßN@ @10@M@85@ @
Þëþa@szj½a@Z@jÈnÛaë@ðcŠÛa@òíŠyâìèÐ½a@¿@ñõaŠÓN@ @12  

üëc@@Z@Ñí‹Èm@@jÈnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹yN@ @12  

  12  .تعريف احلق:أ

  14  .ريف احلريةتع:ب

  20  .تعريف حرية الرأي:ج

  22  .تعريف حرية التعبري:د

  28 .تعريف حرية الرأي والتعبري:هـ
  

bîãbq@Zbç‡îîÔm@Âë‹’ë@jÈnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹y@ÁiaìšN@ @29  

  30 .ضوابط حرية الرأي والتعبري:أ

  35 .شروط تقييد حرية الرأي والتعبري ونطاقها:ب

  39 .والتحديداتنطاق التقييدات :ج

ïãbrÛa@szj½a@ZïaŠÔ¹†Ûa@ÞìznÛa@pbî×Šy@¿@jÈnÛaë@ðcŠÛa@òíŠy@ @41  

sÛbrÛa@szj½a@ZòîbîÛa@ò×‰b’½a@pbãbà™ë@jÈnÛaë@ðcŠÛa@òíŠyN@ @51  

üëc@Zðc‹Ûa@òÇbä–ë@jÈnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹yN@ @51  

bîãbq@ZÚìÜÛa@òÇbä–ë@jÈnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹y@N@ @55  

pbubnänaë@ò•ý@@@@ @79  

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ZïiŠÈÛa@åìÛa@¿@ïaŠÔ¹†Ûa@ÞìznÛaZ@pbí†znÛaL@þaLáîçbÐ½a 86 -162  



385 
 

Þëþa@szj½a@ZïiŠÈÛa@åìÛa@¿@ïaŠÔ¹†Ûa@ÞìznÛa@âìèÐß@¿@òíŠÄã@bíbšÓN@ @89  

üëc@Zï a‹Ôº‡Ûa@ÞìznÛa@âìèÐßN 89  

  90  .التحول:أ

  93  .النظام السياسي:ب

  95  .الدميقراطية:ج

  97  .التحول الدميقراطي:د

  102 .شروط جناح املسرية الدميقراطية:هـ

bîãbq@Zé b¹cë@ï a‹Ôº‡Ûa@ÞìznÛa@Ýya‹ßN106  

  106 .مراحل التحول الدميقراطي:أ

  110 .أمناط التحول الدميقراطي:ب

brÛbq@@Zéma‹’ûßë@ï a‹Ôº‡Ûa@ÞìznÛa@pbîvîmaaN112  

  112 .ميقراطياستراتيجيات التحول الد:أ

  113 .مؤشرات التحول الدميقراطي:ب

ïãbrÛa@szj½aZlbjþa@¿@szjÛa[ïiŠÈÛa@åìÛa@¿@ïaŠÔ¹†Ûa@ÞìznÛa@@pbî×ŠyN  116  

üëc@@Zbä¾a…@âbÈÛa@ïÛë‡ÛaN@ @116  

bîãbq@@ZîuŠb©a@ÝßaìÈÛaò@@ïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@ï a‹Ôº‡Ûa@ÞìznÛaN@ @118  

  119 .تراكية والشيوعيةاالش ةموجة التحول يف األنظم:أ

  120 .املديونية اخلارجية وضغط املؤسسات املالية الدولية:ب

  122 .التكيف مع القيم اجلديدة للنظام الدويل:ج

  122  .التبعية:د

  125 ثورة املعلومات واالتصاالت:هـ

  125 .أ والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب.م.الو:و

  129 .تحول الدميقراطي يف الوطن العريباالحتاد األورويب وال: ز

  130 .الصراع العريب اإلسرائيلي والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب: ح

brÛbq@@Zïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@ï a‹Ôº‡Ûa@ÞìznÛa@@òîÜ‚a‡Ûa@ÝßaìÈÛaN@ @132  

   132  .مشكلة الدولة القطرية:أ

  134 .التحوالت السياسية يف الدولة الوطنية:ب

  136 .وضاع االجتماعية والتحول الدميقراطياأل:ج

  138 .وسائل اإلعالم والتحول الدميقراطي:د

    139 .االقتصادي والتحول الدميقراطي العاملا:هـ

@sÛbrÛa@szj½a@Z¿@ïaŠÔ¹†Ûa@ÞìznÛa@@pbí†¤@ïiŠÈÛa@åìÛaN 142  

üëc@@Zòîi‹ÈÛa@òîä ìÛa@òÛë‡Ûa@õbäi@Þbàn×a@â‡Çë@òqa‡yN 142  

  143 .عدم استكمال البناء املؤسسي للدولة:أ



386 
 

  143 .تضخم أجهزة ومؤسسات الدولة:ب

  143 .تأزم العالقة بني الدولة واجملتمع:ج

  144  .التبعية اهليكلية للخارج:د

bîãbq@@Zòîi‹ÈÛa@òàÄãþa@òîÇ‹’@òßŒcN 145  

  146  .الشرعية العصبوية:أ

 146  .الشرعية الدينية:ب

  146  .لثوريةالشرعية ا:ج

  147  .الشرعية الكاريزمية:د

brÛbq@@Zïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@ï a‹Ôº‡Ûa@ÞìznÛa@óÜÇ@bç‹qcë@ñ‡Çb—Ûa@òîßý⁄a@pb×‹¨aN@ @147  

bÈiaŠ@@ZÀbÔrÛaë@ïÇbànuüaë@ð†b—nÓüa@Šb ⁄a@òßŒcN@ @152  

  152  .اإلطار االقتصادي:أ

  153  .اإلطار االجتماعي:ب

  155  .اإلطار الثقايف:ج

bßb‚@@ZïÛë‡Ûa@ÝßbÈÛaN 157  

pbubnänaë@ò•ý@ @159  

@Ý–ÐÛasÛbrÛaZ@ïaŠÔ¹†Ûa@ÞìznÛa@ÝÃ@¿@ŠöaŒ¦a@¿@jÈnÛaë@ðcŠÛa@òíŠy  163- 249  

Þëþa@szj½a@@ZjÈnÛaë@ðcŠÛa@òíŠy@ë@ðŠöaŒ¦a@ïbîÛa@âbÄäÛa@òÈîjN  166  

üëc@@Z‹öa§a@À@ï a‹Ôº‡Ûa@ÞìznÛa@ÝßaìÇN 167  

  167 .العوامل الداخلية للتحول الدميقراطي يف اجلزائر:أ

  172 .العوامل اخلارجية للتحول الدميقراطي يف اجلزائر:ب

bîãbq@@Z‹öa§a@À@ï a‹Ôº‡Ûa@ÞìznÛa@‹çbÄßë@pbîÛeN 177   

  177 .1988تفسري أحداث أكتوبر :أ

  180 .انعكاسات األحداث على النظام السياسي:ب

   183 .السياسية وإقرار التعددية اإلصالحات:ج

brÛbq@@Zòîi¨a@ñ‹çbÄÛa@õì“ãë@òîbîÛa@ôìÔÛaN 185  

  185 .خريطة القوى السياسية :أ

   187  .اخلريطة احلزبية:ب

ïãbrÛa@szj½a@@ZŠöaŒ¦a@¿@jÈnÛaë@ðcŠÛa@òíŠ§@ïãìãbÔÛaë@ïÈíŠ’nÛa@‰b⁄aN  191  

üëc@@Zaì¾a@À@jÈnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹yòîÛë‡Ûa@ÕîqN 191  

  191  .ميثاق األمم املتحدة :أ

  192 .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:ب

  192 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية:ج



387 
 

bîãbq@@ZïàîÜÓ⁄a@‡îÈ—Ûa@óÜÇ@jÈnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹yN 194  

  194 .االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان:أ

  195 .يكية حلقوق اإلنساناالتفاقية األمر:ب

  196 .امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان:ج

  196 .امليثاق العريب حلقوق اإلنسان:د

brÛbq@@Z@òí‹öa§a@mb‡ÛaëjÈnÛa@ðc‹Ûa@òí‹y@ @197  

  197 .مفهوم احلريات العامة عند املشرع اجلزائري:أ

  198 .الدساتري اجلزائرية وحرية الرأي:ب

  198 . اجلزائرية وحرية التعبريالدساتري:ج

  200 .الدساتري اجلزائرية وحرية الصحافة:د

  202 .التشريع وحرية الرأي والتعبري يف اجلزائر:هـ

  203 .ضوابط حرية الرأي والتعبري يف التشريع اجلزائري: و

sÛbrÛa@szj½a@@ZŠöaŒ¦a@¿@jÈnÛaë@ðcŠÛa@òíŠy@ŠçbÄßë@pb‰b¾N 207  

üëc@@@ZòÏbz—Ûa@òí‹y@Þý‚@åßN@ @207  

bîãbq@@Zpbia‹š⁄aë@pa¾aë@pa‹çbÄ¾a@Þý‚@åßN@ @214  

brÛbq@Z|Ü¾a@ÑäÈÛaë@Ò‹İnÛa@Þý‚@åßN@ @217  

bÈiaŠ@ZŠa‹ÔÛa@ˆb¦a@À@òîjÈ“Ûa@ò×Šb“¾a@Þý‚@åßN@ @219  

ÉiaŠÛa@szj½a@ZŠöaŒ¦a@¿@jÈnÛaë@ðcŠÛa@òíŠy@ÕöaìÇN  232  

üëc@@Zcë@ùŠaìİÛa@òÛbyjÌnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹y@óÜÇ@bç‹qN@ @232  

bîãbq@@ZjÌnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹y@óÜÇ@pbiìÔÈÛa@æìãbÓ@Ýí‡Èm@‹qaN@ @236   

brÛbq@@ZjÌnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹y@óÜÇ@ê‹qcë@|Ü¾a@ÑäÈÛaN@ @ 239  

bÈiaŠ@ZjÌnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹y@óÜÇ@bç‹qcë@òí†b—nÓüa@†ìîÔÛaN@ @240  

pbubnänaë@ò•ý  245  

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛaZ@@ïaŠÔ¹†Ûa@ÞìznÛa@ÝÃ@¿@Š–ß@¿@jÈnÛaë@ðcŠÛa@òíŠy@ @250  - 346  

Þëþa@szj½a@@ZjÈnÛaë@ðcŠÛa@òíŠy@ë@ðŠ–½a@ïbîÛa@âbÄäÛa@òÈîjN 253  

üëc@@Z‹—ß@À@ï a‹Ôº‡Ûa@ÞìznÛa@ÝßaìÇN 254  

  254 .العوامل الداخلية للتحول الدميقراطي يف مصر:أ

  267 .ل الدميقراطي يف مصرالعوامل اخلارجية للتحو:ب

bîãbq@@Zòí‹—¾a@òi‹vnÛa@À@ï a‹Ôº‡Ûa@ÞìznÛa@pbë@|ßýß@áçcN 269  

  269 .التعددية السياسية واحلزبية:أ

  271  .املشاركة السياسية:ب

  272  .حرية اإلعالم:ج

  272 .التداول السلمي على السلطة:د



388 
 

brÛbq@@Z—ß@À@ï a‹Ôº‡Ûa@ÞìznÛa@pbë@˜öb—‚‹N 273  

  273  .التحول من القمة:أ

 273 .التدرج يف عملية التحول:ب

 273  .احملدودية والتردد:ج

  274 .النشأة غري الطبيعية لتجربة التعددية احلزبية:د

  274  .شكلية التحول:هـ

bÈiaŠ@Z‹—ß@À@ï a‹Ôº‡Ûa@ÞìznÛa@ÕöaìÇë@pbí‡¥N 275  

  275  .التحديات:أ

  275  .العوائق:ب

aïãbrÛa@szj½@@ZŠ–ß@¿@jÈnÛaë@ðcŠÛa@òíŠ§@ïãìãbÔÛaë@ïÈíŠ’nÛa@‰b⁄aN  279  

üëc@@Zòí‹—¾a@mb‡Ûa@À@jÈnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹yN 279  

  279  .1923دستور:أ

  279 .حىت الدستور الدائم 1930الدساتري املرحلية :ب

  281  .الدائم 1971دستور :ج

bîãbq@ZÛa@òí‹yë@ð‹—¾a@Šìn‡Ûa@òÏbz—N@ @283  

brÛbq@Z@‹—ß@À@pbibÔäÛaë@pbîÈà§a@åíìØmë@Êbànuüa@ÖìÔ¨@ïÈí‹“nÛa@âbÄäÛa@ @286  

bÈiaŠZòîßýÇ⁄a@pbÈí‹“nÛa@À@jÈnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹yN@ @288  

bßb‚Zæbã⁄a@ÖìÔ¨@òîÛë‡Ûa@pbîÓbÐmüa@Éß@ð‹—¾a@Éí‹“nÛaë@Šìn‡Ûa@ÖbÐma@ô‡ßN@ @290  

b†bZa@òí‹¨@ðŠìn‡Ûa@‘bþajÈnÛaë@ðc‹ÛN291  

sÛbrÛa@szj½a@ZŠ–ß@¿@jÈnÛaë@ðcŠÛa@òíŠy@pb‰b¾ë@ŠçbÄßN 294  

üëc@@@ZòÏbz—Ûa@òí‹y@Þý‚@åßN 294  

  295 .مراحل حرية الصحافة يف مصر:أ

  301 .نظرة على خريطة الصحافة املصرية:ب

bîãbq@@ZâýÇ⁄a@Þý‚@åßN  303  

  304 .سي واإلعالمطبيعة العالقة بني النظام السيا:أ

  305 .خريطة اإلعالم اإلذاعي والتلفزي يف مصر:ب

brÛbq@@Zpbia‹š⁄aë@pa¾aë@pa‹çbÄ¾a@Þý‚@åßN 306  

  306 .احلق يف اإلضراب يف مصر:أ

  307 .املظاهرات واملسريات واالحتجاجات:ب

bÈiaŠ@ZŠa‹ÔÛa@ˆb¦a@À@òîjÈ“Ûa@ò×Šb“¾a@Þý‚@åßN 310  

  310 .النتخابات الدميقراطيةمفهوم ا:أ

  311  .االنتخابات يف مصر:ب

bßb‚@Z@Þý‚@åßïbîÛa@ÑäÈÛa@|Ü¾aN 319  



389 
 

ÉiaŠÛa@szj½a@ZŠ–ß@¿@jÈnÛaë@ðcŠÛa@òíŠy@ÕöaìÇN  322  

üëc@@ZjÌnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹y@óÜÇ@bç‹qcë@ùŠaìİÛa@òÛbyN 323  

  323 .أنواع الظروف االستثنائية:أ

  324 .ف االستثنائيةضوابط الظرو:ب

  325 .استمرار العمل حبالة الطوارئ:ج

bîãbq@ZnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹yÈ@jb@ñ‡îÔ¾a@pbÈí‹“nÛaë@µãaìÔÛaëN@ @326  

brÛbq@@ZjÌnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹y@óÜÇ@ê‹qcë@|Ü¾a@ÑäÈÛaN@ @329  

  329  .العنف املسلح:أ

  332  .العنف الطائفي:ب

bÈiaŠ@Znuüaë@òí†b—nÓüa@†ìîÔÛajÈnÛaë@ðc‹Ûa@òí‹y@óÜÇ@bç‹qcë@òîÏbÔrÛaë@òîÇbàN  334  

  334  .القيود االقتصادية:أ

  334 .القيود االجتماعية والثقافية:ب

pbubnänaë@ò•ý@ @339  

ò·b@ @347-360  

@ÉuaŠ½a@òàöbÓ@ @361-382  

ôìna@ŠèÏ@ @383-389  

ÞbØ‘þaë@Þëa†¦a@ŠèÏ@ @390  

òîiŠÈÛa@òÌÜÛbi@—‚Ü½a@ @391-404  

òîjäuþa@òÌÜÛbi@—‚Ü½a@ @405-410  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



390 
 

ÞbØ’þaë@Þëa‡§a@‘‹èÏ@ @

  الصفحة@عنوان الجدول

  

  100 .ميثل أمناط النظم التسلطية وعملية التحول الدميقراطي) 01(جدول رقم 

  101 .ميثل عناصر التحول الدميقراطي ) 02(جدول رقم 

  107 .التحول الدميقراطي فرصظم التسلطية وميثل أمناط الن) 03(جدول رقم 

  109 .الضغوط االقتصادية على التحول الدميقراطيميثل ) 04(جدول رقم 

  118 .موقع عملية التحول الدميقراطي على مستوى اهتمامات املؤسسات املاليةميثل ) 05(شكـل رقم 

  138 .اجلماعات الوسيطة والتحول الدميقراطيميثل ) 06(جدول رقم 

  145 .مصادر ضعف النظام السلطوي واالحتماالت املمكنة أمام النظام الوليدميثل ) 07(جدول رقم 

  221 . 1919ديسمرب  26يوضح نتائج الدور األول من االنتخابات التشريعية اجلزائرية ) 08(جدول رقم 

  223 .1997جوان  05يوضح نتائج االنتخابات التشريعية اجلزائرية اجملراة بتاريخ ) 09(جدول رقم 

  225 .2002ماي  30يوضح نتائج االنتخابات التشريعية اجلزائرية اجملراة بتاريخ ) 10(جدول رقم 

  227 .2007 يوضح نسبة املشاركة يف االنتخابات التشريعية اجلزائرية) 11(جدول رقم 

  228 .يف اجلزائر 2007ت يوضح نتائج األحزاب السياسية واملرشحني املستقلني يف تشريعيا) 12(جدول رقم 

  229 هل خسر الكل؟ 2007/  2002يوضح مقارنة نتائج األحزاب بني اقتراعي ) 13(جدول رقم 

  231 .2009يوضح نتائج املرشحني لالنتخابات الرئاسية اجلزائرية ) 14(جدول رقم 

  313 .2005ية املصرية يوضح عدد األصوات اليت حصل عليها املرشحون يف االنتخابات الرئاس) 15(جدول رقم 

  314 .1976يوضح عدد املقاعد اليت حصل عليها املرشحون يف االنتخابات الربملانية املصرية ) 16(جدول رقم 

  314 .1979يوضح عدد األصوات اليت حصل عليها املرشحون يف االنتخابات الربملانية املصرية ) 17(جدول رقم 

حصل عليها املرشحون يف االنتخابات الربملانية املصرية         يوضح عدد األصوات اليت ) 18(جدول رقم 
1987-1995 

317  



391 
 

  

  
  
 امللخص



392 
 

وما ،من املوضوعات اليت حظيت باهتمام كبري يف األدبيات السياسية احلديثة موضوع حرية الرأي والتعبري
تثريه من قضايا تتجاذهبا رؤى واجتاهات متباينة املشارب، انطالقا من تعدد الزوايا اليت ينظر منها إىل هذه 

وإمنا يتعداه إىل غريه وإىل اجملتمع، احلرية فأثر هذه احلرية  ال يقتصـر علـى صاحب الرأي وحده 
فالدميقراطية مبا حتمله من مفاهيم كالتعددية السياسية  ومسألة حقوق اإلنسان والتداول السلمي على 

من أهم االنشغاالت لدى  –وهذا هو صلب اهتمامنا  -السلطة و اجملتمع املدين وحرية الرأي والتعبري
 .مل الثالث  عموما ، والوطن العريب خصوصااحلكومات والرأي العام الوطين يف العا

من هذا املنطلق تعد عملية التحول الدميقراطي واحدة من مالمح  تطور األنظمة السياسية يف الوطن 
العريب، اليت تزايدت معها حاالت التحول إىل نظم أكثر دميقراطية،تقوم على التعددية واملشاركة السياسية، 

دورا جوهريا يف تلك العملية،حيث ينظر إىل آلياهتا وممارساهتا على أهنا أدوات  إذ تلعب حرية الرأي والتعبري
تسرع  نقل األسلوب الدميقراطي،ملا تسفر عنه من إجياد نظام تداويل تشاركي يساعد األفراد على أن 

ية املفاضلة يكونوا أكثر اجيابية وفعالية يف حميط تعاملهم يف جمتمعاهتم،من خالل احلوار واحترام اآلخر ،وحر
بني األحزاب والربامج والسياسات واالنتخابات والتشريعات ذات الصلة باختاذ القرارات اهلامة يف 

  .جمتمعاهتم
وعليه فحرية الرأي والتعبري واحدة من دعائم الدميقراطية ،إذ هناك عالقة ارتباطيه جادة بني مدى 

قراطية؛ وبذلك يتناسق اتساع أو ضيق هامش هذه مساحة احلرية املمنوحة للمواطنني وبني املمارسة  الدمي
احلرية مع مدى انتهاج الدميقراطية أسلوبا وممارسة وهذا التناسق ال يتم يف االجتاه االجيايب إال من خالل 
ترسيخ ديناميكي وتراكم منفتح للحريات الفردية واجلماعية،فتساهم بذلك حرية الرأي والتعبري يف إثراء 

،بنقد املؤسسات السياسية وإمساع أصوات التعددية ،ومدخل حقيقي لتطوير الفعل صريورة الدميقراطية
  . الدميقراطي

ويفترض يف املقابل أن تكون عملية التحول تلك نتيجة لترسيخ العديد من احلقوق واحلريات واليت 
اف للمواطن حبقوق من أمهها حرية الرأي والتعبري؛ اليت تشكل نقطة االنطالق لبقية احلريات،مما حيقق االعتر

  .سياسية متكنه من املشاركة يف إدارة شؤون الدولة
املسار الدميقراطي ، سواء   - كل بطريقته -ويف هذا السياق تبىن النظام السياسي يف مصر واجلزائر

  كخيار سياسي نتيجة إدراك ذايت، أو كضرورة  تكيف مع مدخالت البيئتني الداخلية واخلارجية 

  :أمهية الدارسة 
ن النقلة النوعية اليت شهدهتا بعض األنظمة السياسية العربية سامهت يف تكريس العديد من احلقوق إ

واحلريات ؛ واليت من أمهها حرية الرأي والتعبري ، اليت وجب علينا التطرق إليها بالبحث والتحليل ملا 
  تكتسيه من أمهية، كوهنا تعترب احد املؤشرات الدولية لقياس الدميقراطية 
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الذي نصت عليه مجيع املواثيق الدولية  -ما أن تعقد العالقة بني احلق يف حرية الرأي والتعبري ك
وموجة التحول الدميقراطي يف الوطن العريب عامة  واجلزائر  - واالقليمية حلقوق اإلنسان والدساتري الوطنية 

  .ة والتحليلومصر خاصة ، هو ما دفعنا إىل دارسة املوضوع والتصدي له بالبحث والدراس

   :تتمثل مربرات أخيار موضوع الدراسة فيما يلي : مربرات اختيار املوضوع 
كون موضوع دراستنا يأخذ مكانة يف حقل العلوم السياسية ،باعتباره يهتم بفهم : املربرات املوضوعية/ أ

وطن العريب، بغية وحتديد طبيعة العالقة بني متغريي حرية الرأي والتعبري والتحول الدميقراطي أين؟يف ال
االطالع على احلقائق العلمية املتعلقة باملوضوع الذي أضحى خالل العقود األخرية مطلبا مجاهرييا تتطلع 

  .إليه معظم شعوب العامل مبا يف ذلك الشعوب العربية
دته من بني هاته املربرات االهتمام الشخصي والفضول املعريف جتاه املوضوع نظرا جل: املربرات الذاتية/ ب

وحيويته والذي شغل حيزا معر فيا يف اآلونة األخرية ،باإلضافة  إىل أين قمت بدراسة هذا املوضوع يف 
رسالة املاجستري ،لكن الدراسة كانت تركز على اجلزائر فقط ،لذا قررت أن  أواصل البحث يف املوضوع 

  .ني اجلزائر ومصرعلى أن تكون الدراسة امشل، بالتطرق للوطن العريب وفق دراسة مقارنة ب

  :اإلشكالية
ما هو موقع حرية الرأي والتعبري من  اإلشكالية املطروحة يف هذه الدراسة تتمحور حول

  .حركيات التحول الدميقراطي يف الوطن العريب عموما واجلزائر ومصر خصوصا؟
  :    وحتت هذه اإلشكالية تندرج بعض التساؤالت اليت أمجلتها يف

القانونية؛مبا فيها الدستور والقوانني الوضعية واملراسيم التطبيقية واألحكام هل تضمن النصوص  -
  واإلجراءات املتبعة يف الوطن العريب عموما ،واجلزائر ومصر خصوصا احترام حرية الرأي والتعبري؟

ما هي حقيقة التحول الدميقراطي يف الوطن العريب؟هل هو تعبري عن توجه استراتيجي لدى النخب  -
 ة ،أم انه جمرد إجراء تكتيكي من جانب هذه النخب ملواجهة املتغريات اجلديدة احمليطة هبا؟احلاكم

ما هو أثر العوامل والتغريات الداخلية واخلارجية  على حر كيات التحول الدميقراطي يف  الوطن  -
  العريب؟

 ومصر؟ ما هي خمتلف أشكال ومظاهر وممارسات حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر -
 ي  أهم العوائق والعقبات  اليت تقف أمام ممارسة هذه احلقوق والتمتع هبا فعليا؟ما ه -
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 :الفرضيات  
إن موجة التحول الدميقراطي اليت شهدها الوطن العريب حىت وان اختلفت يف مساراهتا، كان من بني  -

  .أسباهبا ودوافعها مطالب حرية الرأي والتعبري

  .حبرية الرأي والتعبري ال يضمن بالضرورة املمارسة الفعلية هلذا احلقإن وجود إقرار قانوين  -
ظروف البيئة اخلارجية بعد اهنيار املعسكر الشيوعي ، ساعدت على زيادة تكريس مبادئ حقوق  -

 .اإلنسان ، ال سيما حرية الرأي والتعبري

  .ظامها السياسيهناك عالقة ارتباطيه بني حدوث األزمة يف الدولة وبني التحول يف منوذج ن -

إذا أخذنا مبفهوم التحول الدميقراطي باعتباره عملية تدرجيية متواصلة قد تفضي يف النهاية إىل إقامة  -
نظام دميقراطي، فإن ذلك ال يعين أن أخذ بعض النظم العربية بسياسات التعددية احلزبية وإجراء 

  .،يعد بالضرورة تطبيقا للدميقراطية...انتخابات تعددية،و
 .ع جمال حرية الرأي والتعبري مقترن أساسا مبسالة شرعية املؤسسات السياسية الضامنة لذلكاتسا -
يفترض أن تساهم عملية التحول الدميقراطي يف ترسيخ العديد من احلقوق واحلريات واليت من أمهها  -

 .حرية الرأي والتعبري

من الشرعية واملصداقية على كلما زادت مساحة احلريات واملمارسات الدميقراطية كلما أضفت نوعا  -
  .حرية الرأي والتعبري

  :حدود الدراسة
 لقد حددت فترة الدراسة من بداية فترة التحول الدميقراطي الذي شهدته مصر منذ هناية السبعينات

،ويف ضوء ذلك فإن الدراسة التحليلية 2009إىل غاية االنتخابات الرئاسية التعددية باجلزائر اليت جرت سنة 
أساسا على التطورات اليت ظهرت  خالل هذه الفترة موضع الدراسة ، وتناقش وحتلل أحداث ستنصب 

وقضايا وحتديات وأزمات رئيسية شهدهتا احلياة السياسية اجلزائرية  واملصرية ، وما ترتب عن ذلك من 
  .االعتراف ببعض احلقوق واحلريات العامة واليت من بينها حرية الرأي والتعبري

ز على هذه الفترة بالتحديد نظرا خلصوصيتها؛ من حيث ضخامة التحوالت والتغريات السياسية ومت التركي
  .واالقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا الدولتني
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  :اإلطار املنهجي
إن الظواهر السياسية واالجتماعية عموما ظواهر معقدة، ومركبة ومتعددة األبعاد واملتغريات، ومن 

  :ها من خالل منهج واحد، لذا سأعتمد يف دارسيت علىمثة من الصعب دراست
  

  . منهج حتليل املضمون -املنهج القانوين -املنهج التارخيي -املنهج املقارن
  

  

  :اإلطار النظري 
مت االعتماد يف هذا اإلطار على املقترب النسقي ، لفهم وتوضيح عالقة النظام السياسي مبحيطه 

تحليل املساعدة على دارسة عملية التحول الدميقراطي يف الوطن العريب فاالقتراب النسقي يوفر  آليات ال
جلملة من املطالب والضغوطات  الداخلية  استجابةعموما واجلزائر ومصر خصوصا ، واليت كانت أساسا 

واخلارجية اليت أدت إىل إقرار التعددية السياسية واإلعالمية ، ومن مجلة الضغوط كانت مطالب حرية  
  . الرأي والتعبري

  : هندسة الدراسة
  :احتوت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة فصول وخامتة ميكن تلخيص مضموهنا فيما يلي

  .مقاربة معرفية حلرية الرأي والتعبريعرض الفصل األول 

  . املفاهيم،األسس ،التحديات:وتناول الفصل الثاين التحول الدميقراطي يف الوطن العريب
  .حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر يف ظل التحول الدميقراطي أما الفصل الثالث، فقد عرض
  .ظل التحول الدميقراطيحرية الرأي والتعبري يف مصر يف  وُخصَِّص الفصل األخري لعرض

  .اللغتني العربية واألجنبيةوأخريا خامتة وقائمة املراجع وفهرسة  مث ملخص ب
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من خالل املقارنة اليت متت بني اجلزائر ومصر حول موضوع حرية الرأي والتعبري والتحول 
  :الدميقراطي يف الفصول السابقة من هذه الدراسة من خالل أربع حماور

  .النظام السياسي طبيعة -
  اإلطار التشريعي -
  املظاهر واملمارسات -
  العوائق والتحديات -
  :ميكن تسجيل النقاط التالية يف اخلتام 

  :يف البداية جتدر اإلشارة إىل بعض االختالفات بني الدولتني حمل الدراسة واملتمثلة يف :أوال

للحكم   منذ تويل الرئيس السادات من الناحية الزمنية كانت مصر األسبق يف تبين التعددية السياسية •
القاضي بإنشاء  1976حيث شهدت مصر التعددية احلزبية بقرار من رئيس اجلمهورية أنور السادات عام 

ثالث منابر سياسية واليت حتولت فيما بعد إىل أحزاب سياسية،أما اجلزائر فقد عرفت التعددية السياسية 
 .1989حديثا بعد صدور دستور 

سياسي يف مصر يدور خارج النظام احلزيب،كما أن التنافس السياسي ال يدور حول سلطة الصراع ال إن •
الدولة نتيجة احتكار احلزب الوطين للغالبية الكاسحة يف جملس الشعب واجملالس احمللية،وبالتايل يفقد النظام 

 .احلزيب أهم وظائفه؛ وهي إتاحة ممارسة الصراع السياسي بشكل سلمي

إضافة إىل اجمللس العسكري بعد اإلطاحة بنظام  -الدراسة تداول على حكم مصر رئيسنيعلى طول فترة  •
اإلجراءات احملددة وذلك مما يدلل على عدم  أنور السادات وحسين مبارك،وهذا  نتيجة:مها -حسين مبارك

يف  وجود تداول سلمي على السلطة، رغم أن هذا احلق منصوص عليه يف الدساتري املصرية، يف حني جند
  .اجلزائر وخالل فترة اقل، تداول على السلطة عددا اكرب بكثري من ذلك

عملية التحول الدميقراطي هي مرحلة انتقالية من وضع إىل  آخر أحسن ،جيب أن ال تستمر هذه الفترة   •
ملية طويال لكن املالحظ على التجربة املصرية أن فترة التحول استمرت طويال والزالت ،مما اثر سلبا على الع

من ذلك مت االنقالب على  الدميقراطية  يف أكثر من العكس اليت بقيت تراوح مكاهنا، بل وعلى 
، مما جعل تأثري هذا اهلامش الضيق يف تعزيز عملية التحول الدميقراطي مرة،وانعكس ذلك على حرية الر أي 

تعترب فتية من حيث النشأة  يعترب بصفة عامة حمدودا، يف حني أن عملية التحول الدميقراطي يف اجلزائر
،صحيح أهنا تعرضت كذلك إىل انتكاسات عديدة إال أن األزمة األمنية اليت مرت هبا اجلزائر كان هلا بالغ 

 . األثر يف ذلك
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املدخل أو النمط الذي متت به عملية التحول يف مصر هو مدخل دعائي اختياري،حيث ختتار النخبة  •
ة لذلك،ومن مث متيزت عملية التحول الدميقراطي يف مصر خبصوصية احلاكمة التحول دون أن تكون مضطر

 :عن غريها يف اجلزائر، متثلت يف

لقد جاء التحول بقرار من القمة،كما أن التحول مل يأت يف أعقاب هزمية عسكرية كما حيدث يف  -
دة،بل العكس ،كذلك مل يأت بعد هتاوي شرعية القيا1973الغالب،وإمنا جاء يف أعقاب إجناز حرب أكتوبر 

من ذلك جاء التحول والقيادة توطدت شرعيتها وهذا ال يتناقض مع تشابه بعض مسات التحول يف مصر 
 .مع مسات التحول يف دول أخرى

اتسم التحول الدميقراطي يف مصر قبل الثورة بالتدرج يف اخلطوات،وهبيمنة السلطة التنفيذية وحمدودية  -
و األحزاب بثالثة،وترتب على هذا وجود عدد من التيارات الفاعلة النشأة،سواء يف حتديد عدد املنابر أ

خارج إطار الشرعية القانونية،كما أن النشأة غري الطبيعية لتلك املنابر الثالث بقرار من الرئيس أنور 
السادات أفقد تلك املنابر القاعدة اجلماهريية الالزمة لنشأة أي حزب سياسي،وهكذا كانت والدة التجربة 

بية يف مصر والدة غري طبيعية،تلك التعددية اليت ما لبثت أن حتولت إىل جمرد ديكور يف احلياة السياسية احلز
 .املصرية

على الرغم من هذه االختالفات وغريها بني التجربتني اجلزائرية واملصرية ،إال أن عناصر االتفاق :ثانيا

  :والتشابه أكثر وأعمق ، ميكن إمجال أمهها فيما يلي
الرأي والتعبري حق أساسي من حقوق اإلنسان ، كما نصت عليه املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان  حرية  •

وهذا احلق تضمنه الدساتري والقوانني الداخلية للدولة الدميقراطية أو اليت أخذت طريقها حديثا إىل 
  .من هذه   اإال جزء رالدميقراطية ، وما اجلزائر ومص

الدميقراطي يف البلدين مت وضعهما يف اإلطار املناسب كدوليت عامل ثالث،وكأغلب لفهم موضوع التحول  •
تدعيم سلطة الدولة بسرعة يف : دول العامل الثالث فإن الدولتني حمل الدراسة واجهتا مشكلتني رئيسيتني مها

ل،فإن ظروف صعبة،ودفع النمو االقتصادي واالجتماعي يف ظروف غري مواتية،وكما شرح هنتجتون من قب
هاتني املهمتني ميكن أن تكونا على درجة كبرية من التعارض،ويف حاليت اجلزائر مصر فإن الدولة اتبعت يف 
سبيل ذلك إما حتطيم املعارضة طبقيا وسياسيا،وإما إحلاق املعارضة بالسلطة وتدجينها عرب أساليب 

 احلالتني،ومتثل التغريات يف شكل خمتلفة،وميكن القول أن خليطا من هذين األسلوبني قد جرى استخدامه يف
املمارسة السياسية يف البلدين منذ بدأ فترة التحول تغيريا يف النسب اليت جيري هبا اجلمع واخللط بني 

  .األسلوبني
املشكلة اليت واجهت تشخيص مشكالت التحول الدميقراطي يف اجلزائر ومصر هي أن احلالتني متثالن  •

التقليدية عن العالقة بني التحول السياسي والتحول االقتصادي  حتديا للمقوالت –إىل حد كبري 
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واالجتماعي،فالقدر من التنمية االقتصادية والتحديث االجتماعي الذي حدث يف البلدين، كان من املتوقع 
أن يؤدي إىل تطور سياسي ودميقراطي مقابل،كم أن  الدرجة املتقدمة من التجانس والتوحد القوميني 

البلدين منذ فترة مبكرة كان هلا أن تنعكس يف شكل حتول سياسي دميقراطي،فبينما كان  املتحققني يف
أن تعيد خلق األمة امللتفة  - تقريبا-املطلوب من النخب احلاكمة يف كل الدول العربية حديثة االستقالل

ة من التبلور حول مفهوم اهلوية الوطنية للدولة الناشئة،فإن كال من اجلزائر ومصر تتمتعان بدرجة عالي
الوطين كان هلا  أن تسهل مهمة التحول الدميقراطي،كما أن امليزة الثانية هلذين البلدين هي أهنما يتمتعان 
بدرجة عالية من التوحد والتجانس والتبلور القومي،يف مقابل أغلب البالد العربية اليت تعاين من درجة عالية 

ة أو عرقية أو قومية،وبينما كانت النخب احلاكمة يف من التفتت واالنقسام االجتماعي على أسس قبلي
أغلب الدول العربية قلقة على وحدة البالد وتكاملها اإلقليمي،إذا ما أرخت الدولة قبضتها ومسحت 
بتأسيس شكل من احلكم الدميقراطي،فإن النخبتني اجلزائرية واملصرية مل يكن لديهما على األقل لفترة 

ع،وهبذا املعىن فإن هذين البلدين كانا من أكثر البلدان العربية قربا ومالئمة هواجس من هذا النو -طويلة
  .األمر الذي مل حيدث بالصورة املرجوة إلرساء نظام دميقراطي وهو

إن التحول الدميقراطي يف اجلزائر ومصر يعكس بعض املظاهر والدالالت اليت ال جيب إغفاهلا،فانتقال  •
إىل التعددية احلزبية وبشكل نظري يعكس يف حد ذاته قدرا من التغري البلدين من نظام احلزب الواحد 

احملمود،لكن املشكلة تكمن يف احتجاز منو الدميقراطية يف حدود التعددية احلزبية وعجزها عن جتاوز ذلك 
  .إىل اآلفاق األوسع للدميقراطية واحلريات

يعد تغريا ال جيب إغفاله،ألن  –راحل السابقة مقارنة بامل –إن إميان النخب احلاكمة يف البلدين بالتعددية  •
االعتقاد بأن التعددية هي من السمات املميزة ألي مجاعة بشرية ميثل تقدما يف القدرة على رؤية الواقع كما 
هو،ولكن يف نفس الوقت ال يعكس أي تغري فيما يتعلق بالقيم الذي جيري من خالهلا تقييم التعددية 

عددية املوجودة يف الواقع هي حقيقة،لكنها ليست بالضرورة حقيقة مرغوبة ،وذلك املوجودة يف الواقع،فالت
ألن نظم التعددية املقيدة يف الوطن العريب عموما ال حتتمل إال رأيا واحدا صحيحا وصائبا، هو رأي النخب 

  .احلاكمة
هتا،والذي تغري فقط يف اجلزائر ومصر مل يؤد التحول يف أغلب احلاالت إىل فقدان النخبة احلاكمة لسيطر •

هو قواعد وأساليب ممارسة هذه السيطرة، فبالرغم من أمهية الضغوط واملطالب يف املرحلة السابقة عن البدء 
يف التحول الدميقراطي،فإن مستوى هذه الضغوط يف احلالتني مل يكف من القوة حبيث جعل من احملتم على 

  .النخب احلاكمة القيام بتحول جذري
كانت ممنوحة من النخبة أكثر منها منتزعة  -السياسية اليت مثلت بداية التحولإن اإلصالحات  •

منها،وبالطبع موقف كهذا خيلق ليس فقط وضعا يكون فيه احلاكم قادرا باستمرار على التراجع عن هذه 
اإلصالحات ،بل يكون قادرا أيضا على تربير ذلك لنفسه وللمواطنني والدفاع عنه أخالقيا باعتبار أن 
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بادرة اإلصالح إمنا تعترب دليال كافيا من جانبه على جديته يف إقرار التحول الدميقراطي،وإنه إذا كان م
  .يتراجع عن ذلك أحيانا، حلماية حىت آفاق التحول الدميقراطي نفسها

إذا كانت هذه هي السمة الرئيسية للتحول الدميقراطي يف احلالتني،وإذا كانت املعارضة عاجزة عن انتزاع  •
زيد من احلريات أو حىت احلفاظ على املستوى القائم منها،فإن اهلدف من هذه اإلصالحات الشكلية م

املتخذة هو استمرار سيطرة النخب احلاكمة وجتنب تعرضها للتهديد،األمر الذي مل تدركه تلك املعارضة 
لسلطة هتديدا بشكل كاف أو صحيح،وقد تراوح سلوك املعارضة بني األسلوب الصدامي الذي اعتربته ا

هلا،وبني اخلضوع وقبول العطايا،إىل احلد الذي خلق للنخب احلاكمة عمالء داخل بعض أحزاب 
املعارضة،ومد نطاق الزبونية إليها،وقد جرى تربير هذه التبعية حبجج كثرية أشهرها ضرورات مواجهة 

  .اإلرهاب والتطرف
الشرعية ( نه الشرعية خاصة وأن قاعدته التقليدية تتمثل نقطة الضعف األساسية للنظام يف البلدين يف فقدا  •

قد أضحت دون معىن لدى الغالبية اليت ميثلها جيل من الشباب املولود بعد االستقالل ) التارخيية والثورية 
،إضافة إىل قيام النظام السياسي على القوة بفعل الصراعات اليت وقعت بني اجملموعات املتنافسة على السلطة 

كن التأكيد على التواصل الذي مييز النظام السياسي ومساره العام بالرغم من التغريات الطارئة ،إال أنه مي
على القيادات والشخصيات اليت احتلت املراكز واملواقع احلساسة يف أجهزة الدولة ومؤسساهتا  إال أن هذا 

ومضامني السياسة العامة التواصل يف النظام السياسي ال ينفي وجود قطيعات ظرفية وتغريات يف توجهات 
  .املتبعة يف فترات حمددة

وبالتايل وسيلة ال ( إن ما يؤكد استغالل الدميقراطية كآلية للتكيف واحلفاظ على سياسة األمر الواقع  •
هو ما أفرزته من تعددية سياسية شكلية ،فكثرة األحزاب وبروز اخلالفات والتناقضات بينها، وغياب ) غاية

لديها والتهم املتبادلة بينها ،مما أدى إىل بروز صراعات بينها عطلت من فاعليتها ونشاطها الربامج السياسية 
كأحزاب معارضة ،بل مل تترك حىت اجملال للتعايش أو حتقيق حد أدىن من اإلمجاع ميكن من ترقية املمارسة 

نفسه من جديد ،بشكل  الدميقراطية وتعميمها داخل اجملتمع، فغياب هذه املعطيات ساعد النظام على هيكلة
 .يسمح له باالستمرارية ويضمن له احتكار السلطة ،يف غياب معارضة قوية وموحدة

نالحظ أن جل األحزاب السياسية املوجودة على الساحة السياسية بعد إقرار مبدأ التعددية يف اجلزائر  •
عن إجياد حلول جذرية لألزمة  ومصر غري قادرة على حتمل مسؤولية البالد، نظرا ملا حتمله من برامج عاجزة 

هذا من جهة ، ومن جهة ثانية افتقارها للرشادة السياسية واحلنكة والتجربة  الالزمتني للتعاطي مع األزمات 
  .اليت قد حتدث ،واليت تسمح بتقدمي بدائل وحلول، وإجبار النظام على العمل الدميقراطي

أفرزت شخصيات مل تقدر لوحدها على رفع  هذه األحزاب مل تفرز كما ذكرت برامج وحلول ،وإمنا •
حتديات املستقبل ،قصد ترقية التعددية والدميقراطية ضمن دولة قوية ومجهورية معاصرة، وإخراج البلدين 



400 
 

من نفق التعددية املقيدة الذي مها فيه ، ومن أجل ترقية ثقافة وأخالق سياسية كفيلة بأن تتمخض بإجياد 
 .درة على حتمل األعباء واملسؤولية املنوطة هباطبقة سياسية وأحزاب فاعلة ،قا

هناك الكثري من النصوص واملواد الدستورية يف البلدين اليت نصت على كفالة احلق يف حرية الرأي  •
والتعبري،سواء يف الدستور احلايل أو الدساتري السابقة ،لكن مسالة التمتع مبمارسة هذا احلق يف الواقع تبقى 

  .  الظروف والعوائق اليت متنع ذلكنسبية، حبكم مجلة من 
إن حرية الرأي و التعبري يف اجلزائر ومصر شهدت انطالقة سريعة و قوية بعد إعالن التعددية السياسية   •

وجتلت ممارسات هذه احلرية من خالل إنشاء الصحف اخلاصة و احلزبية ،و أشكال التعبري املختلفة من 
كن جمال هذه احلرية ما فتئ ينحصر نظرا للظروف االستثنائية مظاهرات وإضرابات و انتخابات وغريها، ل

  .اليت مرت هبا البلدين ،هذا من جهة، و من جهة ثانية نتيجة مجلة القوانني و اإلجراءات املقيدة هلذه احلرية 
ن على الرغم من كل ما واجهته وتواجهه حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر ومصر منذ إقرار التعددية إال أ    •

  .ذلك مل مينع ومل يثن العزم على مواصلة النضال والكفاح ،من أجل األفضل واألحسن يف هذا اجملال
يف ظل الظروف الصعبة اليت مرت هبا حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر ومصر يف السنوات املاضية ال بد    •

ل بلوغ ذلك املستقبل، والعمل من التطلع إىل مستقبل أفضل هلذه احلرية وحلمايتها والعمل والنضال من أج
هنا ال يعين الصحفيني أو اإلعالميني أو النقابات فقط وإمنا يعين كل فواعل اجملتمع املدين والسلطة احلاكمة 
كال جنبا إىل جنب من أجل مستقبل واعد يف جمال حرية التعبري عن الرأي ، خصوصا والعمل الدميقراطي 

 .بشكل عام

كونه ميثل جمتمع الدراسة الكلي، فانه قد ال يكون من احلكمة  العريب عموما الوطنأما فيما خيص :ثالثا

التعميم، على أساس  أن عملية التحول الدميقراطي مل تكتمل بعد يف كل األقطار العربية، ومل تظهر نتائجها 
شاهبة يف ميكن أن نعترب الوطن العريب كتلة واحدة ،ووحدة سياسية مت ال بعد،هذا من جهة،ومن جهة ثانية

وحىت االقتصادي،وال حتكمه أنظمة سياسية واحدة،وال ذات  لفكري والسياسيالتكوين السياسي،والتطور ا
، إمنا فقط والتاريخ االجتماعي الفريد لكل بلد  ، نظرا خلصوصية كل نظام سياسي عريبو خلفية متجانسة،

 عملية التحول  ىغة تعميمات علصعوبة صيايشتركون يف تسمية واحدة وهي الوطن العريب ، مما يعين 
لعدم وجود منط واحد للتحول الدميقراطي يف هذه الدول سواء أكان ذلك من الناحية   ،الدميقراطي العريب

الزمنية،أو من ناحية اآلليات واملسالك اليت اعتمدهتا عملية التحول ،أو من ناحية اإلجنازات والنتائج اليت 
  :أن نستنتج املالحظات التالية ذلك ميكنإال أنه مع  حققتها تلك العملية،

تنتظم البلدان العربية وفق دساتري حتدد بدرجات متفاوتة من التفصيل واإلسهاب يف احلقوق  •
ماعدا املغرب   -والواجبات،ويتم وضع هذه احلقوق واحلريات يف فصول وأبواب يف مجيع الدساتري 

ولقد نصت كل تلك  -"أحكام عامة"عنوان وتونس اللذان يضعان تلك احلقوق يف االفتتاحية حتت 
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الدساتري على احلق يف حرية الرأي والتعبري،إال أن هناك قيود شديدة حتول دون متتع املواطنني العرب هبذا 
احلق على أرض الواقع،وأوىل تلك القيود الضمانات الدستورية نفسها حيث جند أن اللغة املستخدمة يف 

  .ة وغري دقيقة،وتبعا لذلك عرضة للتأويل والتفسريتلك الدساتري إمجاال لغة فضفاض
اآلن أكثر الشعارات شعبية يف العامل العريب، فصار املطلب الذي حيظى  التحول الدميقراطيأصبح  •

تسرب تدرجييا إىل وعي اجلماهري يال بد أن  لكنالكل يطرحه كشعار،  ،باإلمجاع يف كل األقطار العربية
باتت ضرورة ال مفر منها للحفاظ على التوازن ،اليت حنو الدميقراطية الفعليةدث فيها النقلة النوعية حيو

واليت حدثت يف تونس ومصر ولبيا ( رتع عوامل التفجري يف اجملتمعات العربيةل وهذا االجتماعي
ودفع املعارضة إىل  ،إشراك الشعب بكل فئاته يف عملية البناء والتنمية حلفزه على التضحيةب) ...وسوريا،و

 لتنمية االقتصاديةللتحول الدميقراطي وا لعمل حتت مظلة الشرعية، مما يؤمن االستقرار الضروريا
 .واالجتماعية

جيب أن تراعا اختالفات الشعوب وخصوصياهتا،وان حتترم خياراهتا يف مناذج التحول حنو الدميقراطية،اليت  •
اهله و جتاوزه جيرها إىل منط من احلكم حتقق ذاهتا وحتترم حقوق اإلنسان فيها،الن اختصار ذلك كله  وجت

بعينه،فهو إن كان على املدى القريب قد جيد له صدى لدى بعض الشعوب ،إال انه على املدى الطويل قد 
خيفت صداه ،خاصة حني تكتشف الشعوب اليت تبنته والشعوب اليت مل تستطع التكيف معه ابتداء أن فيه 

 - نتيجة لذلك–ديا على ما يناسبها ،وانه ال يعدو أن يكون مسخا خلصائصها،وتناقضا مع مصاحلها،وتع
 .وصفة عالجية غري مالئمة 

لقبوله، وإمنا تعين أنّ  الدميقراطية أو استعدادهإىل  التحول ال تنفي حاجته إىل الوطن العريبإنّ خصوصية  •
الذي  عاملنا العريب إذ أنّ تطبيق الدميقراطية يف ،ظروف تطويره عندنا ختتلف عن ظروف تطورها عند غرينا

يغص باملشكالت الداخلية وترهقه التحديات اخلارجية، وال يتفق ساسته يف احلكم واملعارضة على أولويات 
املشكالت اليت يعانيها، وال تلتقي أهدافهم أو تتكاتف جهودهم ملواجهة كل هذه املصاعب ودفع عجلة 

أكثر اتساقا وتوافقا مع تفكري شعوبنا وعبقريتها  يتطلب تطوير نسق دميقراطي ،التطور يف االجتاه الصحيح
ومبدأ احلق يف  ،الطريق العريب إىل الدميقراطية، املؤسس على مشروعية التعددية: أي ما ميكن أن نطلق عليه

 .االختالف
لكن اقتصرت بعضها  ت أوىل مراحله كثري من الدول العربية،واقعاً، ووجل ن التحول الدميقراطي باتإ •

يف العديد  السياسيةووصلت األنظمة  ،اليت حددت مالحمها النخب احلاكمة ،السياسية ةهر الليرباليعلى املظا
لكن وكما أشرنا إليه إن العملية  ،ومارست اآللية االنتخابية ،من هذه الدول إىل نوع من التعددية احلزبية
بل ال بد أن تعكس مشاركة أكرب القطاعات من  ،لتجميلياالدميقراطية تتجاوز هذا السلوك اإلجرائي 
حبيث تتجاوز الرغبة يف جمرد احلفاظ على املصاحل إىل مزيد من  ،القوى االجتماعية واتساع جملال األهداف
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ن ما نشهده يف العامل العريب يف السنوات األخرية إن كان يعرب عن حراك إ مبعىن آخر التحول،احلرص على 
  .احقيقي دميقراطيا حتوال يعترب ال هإال أن  ، سياسي ملحوظ

مشكلة تتعلق بالتقليد والنقل عن الغري مقابل  للوطن العريبحنو الدميقراطية بالنسبة  تثري عملية التحول •
 تحول الدميقراطيالقدرة على اإلبداع الذايت، وهذا ما أدى إىل صعوبة وجود منطلق للتنظري حول مفهوم لل

 .الوطن العريبالتعامل معه يف دول وت، يتفق مع خصوصية هذه اجملتمعا
لنا صعوبة التوصل إىل إستراتيجية  أوضح العربيةدول الالتحول الدميقراطي يف  عملية على إن الوقوف •
وهذا نتيجة التباينات يف الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،للتحول الدميقراطيربية موحدة ع

وأن  ،أن هذه األوضاع هي مبثابة البنية التحتية للمرحلة االنتقاليةووخاصة  ،القائمة بني خمتلف التجارب
 نيوتتحدد برؤى الفاعل ،هوية هذه املرحلة تطبعها إىل حد ما التغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الطبقة و ،وتتبلور وفق عملية التفاعل أو الصراع ما بني النخبة السياسية احلاكمة من جهةني السياسي
 .السياسية املهيكلة للسلطة السياسية والفئات االجتماعية من جهة أخرى

من ناحية أخرى إذا تأملنا العملية االنتخابية يف الوطن العريب فإن جندها أهنا تقع على خلفية واقع عريب  •
  :يتشكل من ثالث أبعاد أساسية

حبيث نقول أن العملية االنتخابية تتم وفق يتمثل البعد األول يف أن العامل العريب ليس عاملا متجانسا، -
التجمع صيغة واحدة،بل على العكس من ذلك فإننا جند أن هناك ثالث جتمعات قومية على الساحة العربية 

هذه األنظمة ...) اجلزائر –تونس  –السودان  –سوريا  –مصر ( جمموعة النظم اجلمهورية ومنها :األول
وعلى الرغم من أن العملية االنتخابية : التجمع الثاينرضاء العامل اخلارجي ،متارس العملية االنتخابية هبدف إ

 –ال تتم وفق املعايري الفردية أو حىت حسب املتطلبات اليت يفرضها الفكر السياسي النظري إال أهنا ختلق 
موعة مماليك تراكما وشفافية يف املمارسة الدميقراطية،ومن املدهش أن غالبية هذه اجمل –مقارنة بسابقتها 
واملدهش أيضا أن ملوك هذه املماليك تلقوا ) الكويت –األردن  –البحرين  –املغرب ( عربية نذكر منها 
 –السعودية ( ويتشكل من اجملموعة اخلليجية اليت تضم الدول النفطية عموما :التجمع الثالثتكوينا غربيا،

فعلى الرغم من البنية القبلية واألبوية القوية بدأت هذه اجملتمعات تشهد بدايات ...) قطر –اإلمارات 
 .لتشكل جمتمع سياسي حديث

البعد الثاين لفهم العملية االنتخابية يف الوطن العريب عموما يتمثل يف تأثري البنية االجتماعية هلذه  -
 .ك رغم معدالت التعليم والتنويراجملتمعات املتمثلة يف األبنية القبلية باألساس، وذل

أما البعد األخري فيتصل بتأثري املتغري اخلارجي على العملية االنتخابية،ويتحدد هذا التأثري يف عدة  -
كاهنيار االحتاد السوفييت،التكتالت  –كما مت اإلشارة إىل ذلك يف هذه الدراسة  –اعتبارات أساسية تتمثل 

 ...الدولية
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وفيما يتعلق باملشاركة السياسية،جند أن نظام احلكم يف األغلب األعم من الوطن العريب نظام مغلق مبعىن  -
أنه قائم على فئة سياسية ضيقة تتداول من دون سائر الفئات األخرى، بسبب أزمة التمثيل السياسي 

معزولة،والنتيجة أن احلياة  شياتأوليقارواالجتماعي اليت يعاين منها، مما أدى إىل حتول النخب احلاكمة إىل 
السياسية انتهت إىل االنسداد،كما أن هذا النمط من اإلغالق يف نظام احلكم مسة من مسات الدولة 
التسلطية،وهو يعرب عن حالة غري طبيعية يف صريورة الدولة احلديثة،واستمرارها يهدد بقاء الكيانات 

تنحي (، ويف مصر )سقوط نظام بن علي(يف تونس  2011السياسية القائمة وهذا ما شهده مطلع سنة 
 .والبحرين واملغرب وغريها) تنحي علي صاحل(ويف اليمن ) مقتل القذايف(،ويف ليبيا)مبارك

الرغم من أن أغلب الدساتري العربية قد نصت على ضمان حرية الرأي والتعبري،إال أن املشرع  على -
العريب يف تنظيمه هلذه احلرية مبا يف ذلك التنظيم القانوين للصحافة ووسائل االتصال اجلماعي يضع كما 

العامة،وهبذا متتلئ  هائال من النصوص والتشريعات املقيدة،انطالقا من اعتبارات محاية األمن واملصلحة
التشريعات العربية العقابية منها وغري العقابية بعديد النصوص اليت تنظر إىل ممارسة حرية التعبري عن الرأي 
على أهنا أنشطة خطرة ،جتدر إحاطتها بسياجات قوية من احملظورات والقيود امللحقة هبا كجزاءات رادعة 

من ناحية وقيمة األمن والنظام من ناحية ثانية هي موازنة خمتلة يف  ،وعليه فاملوازنة الدقيقة بني قيمة احلرية
  .التشريعات العربية لصاحل الكفة الثانية دون األوىل

إن العامل العريب مبناطقه املختلفة مبا فيها مشال إفريقيا ما زال يف بدايات التحول الدميقراطي ونشر  •
ا تزال نظمه السياسية تتمسك بأدواهتا يف تقييد الدميقراطية اليت عرفتها مناطق العامل األخرى،وم

احلريات،رغما عن الضغوط الدولية ،ورغما عن تنامي مطالب احلرية والدميقراطية بصورة أو أخرى داخل 
هذا البلد أو ذاك،وإن كانت احلريات اإلعالمية قد شهدت بدرجات متفاوتة نوعا من التسامح النسيب 

و كنتاج طبيعي للعوملة وثورة االتصاالت،اليت ال جيدي معها االحتكار واملؤقت حتت وطأة هذه الضغوط،أ
وعلى وجه اخلصوص يف مصر  –املطلق لوسائل اإلعالم الثقيلة من قبل الدولة،وقد وجد ذلك تعبريه 

فيما شهدته السنوات األخرية من ختطي وسائل التعبري لبعض الدوائر واخلطوط احلمراء اليت مل  –واجلزائر 
موحا االقتراب منها من قبل،وعلى األخص فيما يتعلق بانتقاد رموز احلكم أو تناول قضايا الفساد يكن مس

 .أو فضح التجاوزات اخلطرية يف جمال حقوق اإلنسان
) يف تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين( يف الوطن العريبمن أحداث وتطورات  جيريما إن  •

ألن اآليت من األحداث هو األهم  ،بعيدا عن العواطف واالنفعاالت،حيتاج لقراءة موضوعية وعقالنية 
األمر ،حبيث ميكننا أن نتحدث عن ثورة شعبية ناجحة أو عن شيء آخر ،وبه ستكتمل الصورة ،واألصعب

ومن جتارب  ،ري انطالقا من فقه الثورة  الذي تراكم عرب التاريخجيالذي يستدعي أيضا استقراء ما 
يف سياق التحوالت اليت شهدها العامل العريب خالل العقود وجيري ضع ما جرى ون ،الشعوب األخرى
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وخصوصا حماولة األنظمة التحايل على فقدان شرعيتها من خالل تبين أشكاال من  ،الثالثة املاضية
  .تغرر هبا اجلماهريلالدميقراطية األبوية واملوجهة 

عاقت وتعيق حرية الرأي والتعبري يف الوطن العريب ويف األخري نؤكد على انه من بني أهم اليت العقبات أ
  :ما يلي

 .حيث متارس الدولة قيودا على أهل الرأي:قمع الدولة الرمسية - 5

 .التأثر بالفكر األحادي:الثقافة - 6

 .غياب املؤسسات القانونية اليت تراقب االنتهاكات والتجاوزات الصادرة من اجملتمع والدولة - 7

اجملتمع والدولة لتكميم األفواه وقمع اآلراء،حيث يستخدم الدين استخدام املربرات الصادرة من  - 8
والفتوى لقمع اآلراء احلرة،ويستخدم مصطلح اإلرهاب يف وسائل اإلعالم املختلفة لفرض حالة 
الطوارئ،ومن مث جتميد العمل بالدستور وإلغاء كافة احلقوق املعطاة للناس كحرية الرأي والتعبري،وأيضا 

تداء اخلارجي وأن الدولة تتعرض ملخاطر خارجية،وعنها فإبداء وإثارة اآلراء احلرة يف يستخدم مربر االع
 .وسائل اإلعالم يعترب هتديدا للدولة

الذي تشهده بعض بلدان الوطن العريب، أو ما  احلراك الشعيب ويف اخلتام ال يفوتنا أن نشري إىل
وغريها من ...تبدة اجلائرة املتسلطة الريعية،ألجل تغيري أنظمة احلكم املس" انتفاضة الشعوب" يسمى بـ

الشعارات اليت رفعت وهو ما حصل بالفعل يف مصر وقبلها تونس، مث ليبيا واليمن والبحرين وسوريا 
  وسلطنة عمان والباقي سيأيت،لكن ما يهمنا يف هذا الصدد هو طبيعة التحول وبأي وسيلة مت؟

انطلقت من نقطة رئيسية مؤداها مكانة حرية الرأي  بالرجوع قليال إىل بداية هذه الدراسة جندها
والتعبري يف حركيات التحول الدميقراطي يف الوطن العريب،ومبا أن حرية الرأي والتعبري تتجلى يف عدة صور 
وأشكال ومظاهر ؛واليت من بينها املظاهرات واملسريات واالحتجاجات السلمية واإلضرابات،وما حدث يف 

 دليل إلثبات وتأكيد صحة ما انطلقنا منه ،وصدق ما توصلنا إليه من نتائج يف مصر بالتحديد كان خري
يف  –من خالل خمتلف مظاهرها وممارساهتا  – هناية هذه الدراسة؛ ألن حرية الرأي والتعبري سامهت فعال

وما أحدثته من قطيعة مع النظام  2011جانفي  25عملية التحول الدميقراطي يف مصر من خالل أحداث 
  .السابق

ويف اجلزائر أيضا مت اختاذ مجلة من القرارات واإلجراءات واإلصالحات على صعيد احلقوق 
واحلريات العامة للمواطن اجلزائري، وباألخص منها حرية الرأي والتعبري كـرفع حالة الطوارئ 

  . وهو ابرز القرارات املتخذة -2011- 02-24:بتاريخ
وال يسعنا يف األخري إال القول بأنه وحده الزمن كفيل بتحديد مسار هذا التحول، هل سيكون يف 

 .     اجتاه الترسيخ ؟ أم على العكس من ذلك انتكاسة وتراجع؟
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Résumé : 
La liberté d’opinion et d’expression est considérée comme le pilier indispensable à 

l’instauration des valeurs démocratiques, telles : la liberté, l’égalité et la justice. Il existe 
une véritable relation de relativité entre la liberté d’expression et la pratique 
démocratique. En effet, la légitimité des pratiques démocratiques est liée à l’espace 
réservé à la liberté d’expression, dans la mesure où cette harmonie ne peut se 
concrétiser, positivement, que par l’ancrage dynamique et ouvert des libertés 
individuelles et collectives. La liberté d’expression représenterait‐alors, le principal 
fondement nécessaire à l’épanouissement du prolongement démocratique, à travers la 
critique des institutions politiques et la pluralité des voix issues de la société ; ce qui 
donne vie à une réelle ouverture vers l’acte démocratique.   

En contre partie, le processus transformationnel démocratique, qui représente 
l’un des principaux aspects du développement des régimes politiques, serait  
l’aboutissement de plusieurs droits et libertés, parmi elles : la liberté d’opinion et 
d’expression qui constitue le point de départ des autres libertés. Ce qui permet au citoyen 
de participer activement   . 

C’est dans cette perspective que les régimes politiques Algérien et Egyptien ont 
adoptés le parcours démocratique, à travers l’introduction d’amendements sur leurs 
modèle politique et économique ; adoption découlant d’un choix politique issu d’une 
prise de conscience ou d’une nécessité de répondre aux revendications accrues de liberté 
d’expression, aux exigences internes et externes. Il  faut ajouter à cela les mutations 
connues par les deux états sur différents plans : politique, économique, social ou encore 
culturel. 

La problématique : 

 Avant d’aborder le vif du sujet de la recherche, il est important de souligner 
l’importance du rôle de la liberté d’opinion et d’expression dans le processus de 
changement politique. En effet, elle contribue au moyen de ses mécanismes et pratiques, 
à l’accélération du processus démocratique ; par l’instauration d’un système alternatif, 
associatif permettant la participation efficace et positive du citoyen dans sa société à 
travers la liberté d’opinion et d’expression, le respect d’autrui mais encore, la liberté de 
choix entre les partis, les programmes, les politiques, les scrutins et les législations en 
relation avec les décisions capitales de leurs sociétés. 

En conséquence, la problématique établie ici, tourne autour de la détermination 
de la situation et de la place qu’occupe la liberté d’opinion et d’expression vis‐à‐vis de la 
dynamique transformationnelle démocratique, dans le monde arabe en général et plus 
spécifiquement l’Algérie et l’Egypte.   
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 Problématique, constituée d’un ensemble de questionnements formulés comme 
suit : 

• Les textes de lois (constitution, législation, décrets) appliqués dans le monde arabe, et 
plus spécialement en Algérie et en Egypte, garantissent‐ils le respect de la liberté 
d’opinion et d’expression ? 
• Quelle est la réalité du changement démocratique dans le monde arabe ? Est‐ce 
l’expression d’une orientation stratégique de l’élite du pouvoir, ou simplement une 
démarche tactique dans le but faire face aux nouvelles données ?  
• Quel est l’impact des facteurs et du changement interne et externe sur le parcours des 
dynamiques démocratiques transformationnelles dans le monde arabe ? 
• Quelles sont les différentes formes, aspects et pratiques de la liberté d’opinion et 
d’expression en Algérie et en Egypte ? 
• Quels sont les principaux obstacles s’opposants à la pratique et l’usage effectifs de ce 

droit ?              
• Quelles sont les garanties disponibles permettant  la pratique pacifique du droit en 

question ? 

Hypothèses : 

A partir de la problématique posée, il se dégage une suite d’hypothèses éxposées 
comme suit: 

• Le climat externe après l’effondrement du bloc communiste a contribué au 
renforcement des principes des droits de l’homme, notamment la liberté d’opinion et 
d’expression.          

• Les revendications de la liberté d’opinion et d’expression sont à l’origine de la vague de 
changement démocratique à laquelle ont assisté le monde arabe en général et plus 
précisément l’Algérie et l’Egypte. 
• L’échec des régimes arabes dans la réalisation d’une réelle intégrité  politique, 
économique et sociale, a débouché vers l’ouverture démocratique (démocratie défensive 
et préventive) dans l’espoir de résorber la réaction des peuples et minimiser la 
confrontation politique, en pleine expansion, avec l’opposition ; dans le but de préserver 
l’existence de l’élite gouvernante.  
• Si l’on définissait le changement démocratique comme étant le processus aboutissant à 
l’instauration d’un système démocratique, cela ne signifie cependant pas que la 
démocratie soit appliquée par certains régimes arabes, ayant adoptés une politique 
pluraliste. 
• L’expansion de l’espace réservé à la liberté d’opinion et d’expression est reliée 
principalement à la question de légitimité des institutions politiques garantissant cela. 
• L’approbation par les lois de la liberté d’opinion et d’expression, ne garantie pas 
véritablement la pratique effective de ce droit. 
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• L’existence de certains aspects et représentations de la pratique de la liberté d’opinion 
et d’expression, ne garantie pas pour autant la non violation de ce droit. 
• La vague de mutations à laquelle ont assisté le monde arabe, en général et l’Algérie et 
l’Egypte, en particulier est en mesure de soutenir et d’instaurer la pratique de la liberté 
d’opinion et d’expression.  

Cadre de la recherche : 

La période d’étude sélectionnée s’étends du début de la période du changement 
démocratique qu’a connu l’Egypte à la fin des années 70, jusqu’aux élections 
présidentielles pluralistes en Algérie en 2009. 

En conséquence, l’étude analytique a porté principalement sur les évènements, 
les questions, les défis, ainsi que sur les principales crises qu’ont connues les scènes 
politiques, Algérienne et  Egyptienne. Il a été également question, des répercussions de 
celles‐ci sur la liberté d’opinion et d’expression a travers son approbation parmi d’autres 
libertés et droits. 

Le choix de cette période résulte de son importance du point de vue de l’étendu 
des changements politiques, économiques et sociaux auxquels ont assistés les deux états.  

Structure de la recherche : 

 La présente recherche est constituée d’une introduction, de quatre chapitres et 
enfin d’une conclusion. 

L’introduction a englobé en premier lieu, les objectifs de la recherche et son 
intérêt, la problématique, les hypothèses ; ensuite, les principales méthodes et approches 
sur lesquelles s’est appuyé le travail d’investigation. Enfin, nous avons présenté la nature 
des ressources utilisées. 

Le premier chapitre a abordé le cadre théorique et conceptuel de la liberté 
d’opinion et d’expression. Il a été question par la suite, de définir le rôle de la liberté 
d’opinion et d’expression dans la dynamique transformationnelle démocratique et enfin, 
la liberté d’opinion et d’expression et les garanties de participation politique sur ses deux 
volets : (conception de l’expression et conception des mœurs)  

Le second chapitre a exposé en premier, le changement démocratique dans le 
monde arabe : les concepts, les fondements et les défis ; à travers l’étude des questions 
théoriques en relation avec la définition du changement démocratique dans le monde 
arabe. 

 En seconde position, nous avons étalé la question des dynamiques 
transformationnelles démocratique à partir de l’étude des causes.                  
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Quant à la troisième section de ce chapitre, elle a traité des défis du changement 
démocratique dans le monde arabe, avec les cinq principaux éléments suivants : l’aspect 
juvénile et lacunaire de la construction de l’état national arabe ; la crise de légitimité des 
régimes arabes ; les mouvements islamistes émergents et leur effet sur le changement 
démocratique au sein du monde arabe ; la crise du cadre économique, social et culturel et 
enfin le facteur international. 

Le troisième chapitre a soulevé la question de la liberté d’opinion et d’expression 
en Algérie, dans le cadre du changement démocratique ; à partir de la définition de la 
nature du régime politique algérien et de la délimitation du cadre législatif et juridique de 
la liberté d’opinion et d’expression. 

Ensuite, nous avons examiné le point relevant des pratiques et des aspects de la 
liberté d’opinion et d’expression en Algérie, au moyen de la liberté de la presse ; les 
manifestations, marches et grèves ; l’extrémisme et la violence armée et enfin, la 
participation populaire dans le processus décisionnel. 

Le dernier élément du chapitre a abordé la question de la liberté d’opinion et 
d’expression et les obstacles lui faisant face entre autres : l’état d’urgence, le code pénal 
et la violence armée.  

Le quatrième chapitre a exposé la liberté d’opinion et d’expression sous l’optique 
du changement démocratique, par la définition de la nature du régime politique égyptien 
et de la délimitation du cadre législatif et juridique de la liberté d’opinion et d’expression.  

Ensuite, nous avons examiné le point relevant des pratiques et des aspects de la 
liberté d’opinion et d’expression en Algérie, au moyen de la liberté de la presse ; les 
manifestations, marches et grèves ; l’extrémisme et la violence armée et enfin, la 
participation populaire dans le processus décisionnel. 

En dernier lieu, nous avons traité de la question de la liberté d’opinion et 
d’expression et tous les obstacles lui faisant face, entre autres : l’état d’urgences, 
l’ensemble des lois restrictives de la liberté d’opinion et d’expression et la violence 
armée. 

Conclusions générales : 

Au terme de ce travail de recherche, il est important d’indiquer que la liberté 
d’opinion et d’expression est l’une des questions les plus pertinentes dans l’histoire de 
l’humanité et que l’homme n’a jamais cessé de revendiquer. Elle représente, d’ailleurs, 
l’un des piliers capitaux  nécessaire à l’édifice de la démocratie. Une démocratie qui s’est 
vu naitre en Algérie et en Egypte à travers les profonds changements, culturels, sociaux 
politiques et économiques répondants aux aspirations des peuples. 
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Or, le changement démocratique s’est accompagné de la proclamation de la 
liberté d’opinion et d’expression comme signe d’un passage vers une nouvelle ère, celle 
du pluralisme politique et de la fin de la période de la monopolisation. 

La liberté de la presse a constitué la première et le principal emblème de cette 
nouvelle phase de changement démocratique qui a marqué l’Algérie et  l’Egypte. 

Ainsi, l’obtention de ce droit n’a pu se concrétiser que par un long combat qui a 
abouti a une prise de conscience des régimes, qui  se sont vu dans l’obligation de 
respecter  les droits et les libertés fondamentales du citoyen et appliquer les principes de 
justice et d’égalité. En effet, leur degré légitimité étant en jeu. 

En ce qui concerne le monde arabe, qui constitue ici, l’échantillon global de la 
recherche, il  serait judicieux de ne pas généraliser, car d’une part le processus de 
changement politique reste encore inachevé dans tous les pôles arabes, notamment en 
Algérie et en Egypte et les résultats ne sont pas encore établis. D’autre part, nous  ne 
pouvons considérer le monde arabe comme un seul bloc, ni comme une  unité politique 
semblable sur le plan intellectuel, politique ou encore économique. Le monde arabe est 
également régi par différents régimes politiques, dotés de différents horizons, vu la 
singularité de chacun, que ca soit sur le plan historique ou social. Le seul point qui leur est 
commun serait leur dénomination de monde arabe. 

 Il serait donc difficile de généraliser sur le processus de changement 
démocratique dans le monde arabe, car il n’existe pas de modèle de changement 
démocratique dans ces pays ni sur le plan temporel, ni sur le plan des mécanismes et des 
voies adoptée par le processus en question, ni encore sur le plan de accomplissements et 
des résultats obtenus par le processus. 

  
 

 


