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شكر وتقدير
الحم ددا شال د د ا ع ام الخ ددالموح وا دد ،الا ددشل شال اد د و شوا دد ،الوا دد ،م ددح ددا و شا د دا األازا،
شاآلجدداب الم ددااوا شح د و د حاعال الدد،

د ق ردداو شماددر ق ددااو ش ددا ق دداو ش اد ش ددواو ش ددز

شعصاو شوا ،شع ا .شصاى الار ش ا

اى واعا محما.

ا الجزوب لا ائموح اى جامخة األز ا-غزة ،ا الصدال األ دااوما الخمدو  .مدا

أو ا

و دشوعا أح أقددا جزوددب د ا ش اقدداعا لخموددا اود ددة ا قوصدداا شالخا ددش اياااودة قددا جامخددة األز ددا
الددا وشا /ددموا أ ددش مدداعو شا داة ال اوددةو شق د الخاددش ال وا ددوةو الدد،وح ل د و وا دشا اوعددا دشاقا
امر و أثعاء ا اا وعاو قار معا جموخاً ب حم شو اوا.
دد،ا شو ددخاعا أح أقددا صدداحم الحدد ،ح ددالو ش،ا ال شددب قشدداال شأ ددوا ال عدداحو شأزجددا جزوددب
ال د ا شالخاقدداح شوددالا ا موعدداح لددا األ ددوا ،الددا وشا ال اشددب  /اودداا الخواددةو ،ا د اًا ش ددا اًا
قش دداال شجر ددشاه شوشجوراود دال م ددح ود د ب
الا وشاة ال اشاة/
م ددا

د دااقال ال د داو

ا ددى ا ددالوا دد،هو شال د د ا مشص ددشب ل ددى

وا ثا ت اا ما قاموال لا مح عصح شوشجوال شا ااف.

و د ددخعا

أح أو دددا د دشاقا ال د د ا شالخاقددداح لدددا األ ددوا ،ال ددا وشا /اقود دد ،المصد ددا

المعاقش الوااجا شاأل دوا ،الا وشا/أ دامة ا دش عحدب المعداقش الدااواا الاد،وح زااشعدا داقاً شو داو اًا
قددا ق ددشلر الم دداا ة قددا لجعددة الح د شالمعاق ددة اددا ا ددالوا دد،ه اغ د اع د الر شم دديشلواور
الخاواة.
ما شأوا

ا الجزوب الى الا وشا /موا و و أ وا ،الخاش ال وا وة قدا جامخدة الج ازئدا

شالا وشاة /قووحة قاقاعا أ وا،ة الخاش ال وا وة جامخة الج ازئداو لمدا قدامشه لدا مدح ا د دالمااج
شايا اا شالوشجوال شالموا خة.
شاح

ا مشصشب لد د د د د أ/مواا ا دش االدم ادى الواجمدة الا دة ا عجاوزودة شم دا اوال شموا خودال

مخا قا

ااا الا الة.

شأوو اا قإح ما اح قا ،ه الا اا ة مح صشام قرش وشقو ،مح اعو شما اح را مح واأ قرش معا.

شما وشقو ا

اع اوال وش ات ش عخ المشلى شعخ العصوا
ث

امحد محودة

الملخص
وعاشلددت الا اا ددة وددأثوا مماا ددة الاوم اااوددة اددى ايا ددام الدداشلا قددا الج ازئدداو مددح ود ب الوخدداف
اى ا وخة ايا ام قا الجزائا شأ ا الو شوحاوا ماى وأثوا مماا ة الاوم اااوة قدا ال شداء ادى
مددا اة ايا ددام الدداشلاو شال ددف ددح الو وو داات ال وا ددوة قددا الج ازئدداو شمدداى عجاحرددا قددا وجدداا
ددوااووجوة اوم اااوددة دداومة شمو اماددة لاحددا مددح ايا ددامو شقددا ا ددووا ال احددث المددعرر الوددااووا
حوث ح الا اا ة ا وخاشت أحااث وح مرا امدب الو وودا شالوادشا الودااوواو لدى جاعدم ا دوواا
المعرر الشص ا الوحاوااو ش،لر مدح أجدب ا اا دة ششصدف ودأثوا مماا دة الاوم اااودة ادى ايا دام
قددا الج ازئدداو مددا ا ددووا ال احددث المددعرر ا

ددو اائا الوحاواددا قددا وشقد م ددو ب ايا ددام قددا مددب

مماا ة الاوم اااوة قا الجزائا.
شواصت الا اا ة لى مجمش ة مح العوائرو اح أ مرا :غوام الاوم اااوة شالحاوات شال اقوة قا
المي اتو شغوام ال صب وح ال دااات الوع و،ودة شالو داوخوة شال شدائوةو شالمشاجردة دوح جما دات
ال شى ااوب ال ااةو و ب الخ شا األا خة األوواةو أات لى و ،ودة أزمدة الث دة الودا ز ز دت العمدا
الج ازئددا و شا ددخاب قووددب ايا ددام قددا الج ازئددا .مددا أششددحت الا اا ددة أح الاوم اااوددة ددا الوودداا
األع دم شال دوعااوش ال دااا ادى مشاجردة الخعدف شايا ددام قدا الج ازئداو ش ادى ششد حدا ل دب أعدشا
المخاع دداة ا جوما و ددة شا قوص ددااوة شال وا ددوة شص ددش لوأ ددو

مع دداي اوم ااا ددا وشد د ح ددااً لا دداا

شالو وم شالا شة شالمح ش وة.
شواجت الا اا ة مجمش ة مح الوشصوات اح أ مرا:


،ب الجرشا الاشلوة شايقاوموة شصش ً لى شش وخاوف جام ماع لإلا امو شق ،مخداووا
ووخد ددااا م د د ال د ددو الاوعود ددة شاألو قود ددة لا د ددخشم .شمد ددح معااد دد ،أح الاوم اااود ددة د ددا
األ ددا

الص ددحوح ل ع دداء المجومد د الم دداعاو حو ددث ومث ددب ايا دداا المعا ددم لح ددش ،األقد دااا

شالمشااعوحو ح ،اووواا الح ا و حاوة الوخ وا شح ،ا جوما .


ما أ ات الا اا ة اى أ موة ا ومااا ماوة ايص ل الاوم اااا قا الجزائا اى اقة
األصخاةو ش ما ووشاء م الماشف ال وا وةو شا جوما وة ال ائاة قا الجزائا.

ج

Abstract
This study had tackled the effect of practicing democracy on international terrorism in
Algeria. It's to acknowledge terrorism nature and causes and to identify the effective
rates of practicing democracy as means of eradication of terrorism phenomena and to
reveal the political changes and their successful role in finding out an absolute and
intact democratic strategy to abundant that phenomena.
Reflectively, the researcher had conducted the historical approach in which the study
entailed events characterized by historical development and transmutation.
Furthermore, the qualitative method had been used to thresh and describe practicing
democracy upon terrorism in Algeria. Reluctantly, inductive method had been
executed to anticipate the future of terrorism in the light of practicing democracy.
The research ,fruitfully, had indoored the utmost outcomes represented in: within the
last four decades; the absence of democracy, liberty and transparency of association
endeavors had been enlighten, in addition to the absence of judicial, legislative and
executive authorities segregations had been prescribed. Group-power confrontation
also through the authority had been flourished. Hence, these characteristics fed the
distrust which violate Algerian regime and fused terrorism.
Moreover, this study had clarified that democracy is the appropriate choice and
capable scenario to face violence and terrorism and to indoor means of abandon of
political, economic and social suffers till establishing a democratic realization to put a
limit for corruption, chaos, bribery and nepotism.
Finally, the study had come with the following utmost recommendations:


Extending an absolute international and regional efforts to compile a
comprehensive and prohibited definition of terrorism according to norms not
confronted with moral and religious values of nations. Frankly, as a right
foundation to construct a civil society; democracy represents suitable
framework to individuals and civilians' rights, to choose rulers, freedom of
opinion and assembly rights.



The study asserts on the continuity of democratic reformation process in all
sectors that comprehend the dominant political and social circumstances in
Algeria.
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 1.1المقدمة:
الديمقراطيػ كلممػ كيانينيػ كا بػؿكىمحنػمك لامػ كالوػحلطك اكشػمط كالوػحلطكليلوػحلكىػيلم اـك
الديمقراطيكي لـكن شهكىن شهطكاهاكمبدركالشمطيتكليكالدال طككا شيسكال لـكاالقيناف.
اتحتىػػركاال تجيجػػيتكالوػػحىي كالتػػيكتمػػتكالىمػػدافكالحرىيػ طكتطىيقػيككااضػ يككلم ػػاـكالديمقراطيػ طك
ل يكثاراتكديمقراطي كلـكيح دهيكالحيلـكالحرىيكمفكقىؿطكلقػدكطر ػتكالثػاراتكالحرىيػ كمشػلل كالديمقراطيػ ك
ىحدك فكغكيىتكمفكال لركالشييشيكالحرىيكتممكمدىكتقادكطايم طكلوؿكلي يكال لركالشييشيكالحرىػيكلػيك
ىمارةكموراعكديمقراطيك قيقيكىحيداكتفكلبؽكالديمقراطي كىيالنقالىيتكالحشلري ك اكا نظم كالقمحي .
كاتشػتندكالػداؿكالحظمػيكاتمػمكرشػ يكالااليػيتكالمت ػػدةكا مريليػ طكلػيك رى ػيكتمػمكا رهػيلك لػػمك
للرةكتىنيكالديمقراطي كلمن جكلم لـكليكداؿكالحيلـكاخيب كالحيلـكالحرىيطكامػفكثػـكتقمػيصكالػدتـكالػذ ك
ػارجكىػػاشك
يمقػػياكا رهػػيلكلػػيكىحػػضكالػػداؿطك يػػثكىػػرزكذلػػؾكخػػالؿكخطػػيلكالػػر يسكا مريلػػيكالشػػيىؽكجػ ك
االىػػفطكلػػيك/ذار/مػػيرسك5005ـ:ك يػػثكقػػيؿك" فك شػػتراتيجيتنيكل ػػظكالشػػالـكتمػػمكالمػػدىكالطايػػؿطكهػػيك
المشػػيتدةكتمػػمكتلييػػركالظػػراؼكالتػػيكشػػيتدتكتمػػمكظ ػػاركالتطػػرؼكاا رهػػيلكخبابػػيكلػػيكالوػػرؽك
ا اشطكاللىيرطكلإفك جزاءكمفكتمؾكالمنطق كاقحتكلػيكداامػ كمػفكاالشػتىدادكااليػلسكاالراديليليػ .كلحنػدميك
تشيطركالدلتيتاري كتممكال ييةكالشييشي ك

كىمػدطكلػإفكالمحيرضػ كالمشػ ال كالكتشػتطي كالن ػاضطكليقػيدك

االنوقيؽكش اركن اكالتطرؼطكالبرؼكاالنتىياكىحيداكتفكلوم ـكاالجتميتيكااالقتبيد كيمقيكالمشتىدافك
المػػاـكتمػػمكىمػػدافكا جنػػيسك خػػرىطكايثيػػرافكاللراهي ػ كالتػػيكتقػػادك لػػمكالحنػػؼ.كاهػػذاكالاض ػ كال ػراهفكمػػفك
االشػػتىدادكااللضػػلكالكيملػػفكتجيهمػػهك اكت د تػػهك اكلىتػػهك اكو ػ ار اكىيلمػػيؿ".كىينمػػيكيػػرىكمحيرضػػاكلل ػرةك
ال رلكتممكا رهيلكلشىيؿكلت قيػؽكالديمقراطيػ طكشػاىكتىريػركل وػؿكالقػاىكالحظمػيكلػيكل كػرضكهيمنت ػيك
اشييشيت يكتممكىحضكالداؿ .ك
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كاو دتكشػنااتكالحقػدكا اؿكمػفكالقػرفكال ػيد كاالحوػريفكتنيميػيككاانتوػي اكركلىيػ اركلظػيهرةكا رهػيلك
.كاتممكالرغـكمفكذلؾطكلقدكقيمتكالحديدك
الداليطكنظ اكركالنحداـكالديمقراطي كاتطىيق يكليكالحديدكمفكالداؿ ك
مػػفكالػػداؿكاالمنظمػػيتكالدالي ػ كاا قميمي ػ كاالم مي ػ طكىيلحمػػؿكالجػػيدكمػػفك جػػؿكال ػػدكمػػفكظػػيهرةكا رهػػيلطك
ازييدةكمشي كالمميرش كالديمقراطي .ك ك
كاتحتى ػػركظ ػػيهرةكا ره ػػيلكم ػػفك و ػػدكالظػ ػااهركلتل ػػيككىيلمجتمح ػػيتكتيمػ ػ طك كامجتمح ػػيتكداؿكالح ػػيلـك
الثيل ػػثطكاداؿكالح ػػيلـكالحرى ػػيكتم ػػمكاج ػػهكالخب ػػاص.كا م ػػيـكه ػػذاكالظ ػػيهرةكش ػػحيكالمجتمػ ػ كال ػػداليكم ػػفك
منطمقػػيتكمتح ػػددةطكممػػثالككىيل ي ػػيتكاالمنظمػػيتكالداليػ ػ كا لامػػيتكال ػػداؿطكلمى ػػثكت ػػفك لضػػؿكالط ػػرؽك
ااآلليػػيتكلم ػػدكمػػفكجريمػ كا رهػػيلطكااتػػيدةكا مػػفكلػػيكالػداؿكالتػػيكتتحػػرضكلبرهػػيلطكاذلػػؾكمػػفكخػػالؿك
مميرش كالديمقراطي كلىديؿكلبرهيل .ك

 1.1مشكمة الدراسة:
رغػػـك فكقضػػي كا رهػػيلطكلرضػػتكن شػ يكىوػػدةكتمػػمكالشػػي كالداليػ كىحػػدك ػػداثكال ػػيد كتوػػرك
مفك يماؿ/كشىتمىرك5002ـكليكالاالييتكالمت دةطك الك فكقضي كا رهيلكالداليكىيتتكتولؿكجميػ كداؿك
الحيلـكليكالاقتكال يضرطكتممكالرغـكمفك فكا رهيلكلجريم كليسكىيلقضي كالجديدةطكاللفكالجديدكليك
ماضػػاعكا رهػػيلكالػػداليك ن ػهك بػػى كظػػيهرةكتيلمي ػ طكالكت ػرتىطكىمنطق ػ ك اكثقيل ػ ك اكمجتم ػ ك اكجميت ػ ك
ديني ك اكترقي كمحين طكمميك دا ىيلمنيديفكليك قاؽكا نشيفكاالديمقراطي ك فكيقامااكىطػرحكللػرةكتطىيػؽك
ػيلطكا فكتطىيق ػػيكلػػيكداؿكالحػػيلـكيشػػيهـكلػػيكاقػػؼكماجػػيتكا رهػػيلكالحػػيلميطك
ك
الديمقراطي ػ كلىػػديؿكلبرهػ
كايشيهـكليكالاب كاؿك لمكاالشتقراركالحيلمي .ك
ك
ك
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 1.1تساؤالت الدراسة:
مفكخالؿكميكشىؽطكن ددكمالم كمولم كالدراش كىيلتشي ؿكالر يسكالتيلي :ك
هل يمكن من خالل ممارسة الديمقراطية بإمكانها القضاء عمى اإلرهاب الدولى؟
ك

ككككك كامفكخالؿكالتشي ؿكالر يسكالشيىؽكتنىثؽكمجمات كمفكا ش م كال رتي كالتيلي  :ك
 .2ميهي كا رهيلكالداليكاميك وليلهكاداالحه؟
 .5ميكطىيح كا شىيلكا رهيلكليكالج از ر؟
 .3هؿكلدى الج از رك شتراتيجي ديمقراطي كشميم كامتليمم لاقؼ ا رهيل؟
كاجاهركالر ي كالمشتقىمي كالمشتورل كلمحالق كىيفكا رهيلكاالديمقراطي ؟ك
 .4ميكهيكطىيح ك
 .5ميكمدىكتلثيركمميرش كالديمقراطي كليكالقضيءكتممكظيهرةكا رهيلكالدالي؟

 1.1أهمية الدراسة:
كككككتنى ك همي كالدراش كليميكيمي :ك
 .2تتجمػػمك همي ػ كهػػذاكالد ارش ػ كلػػيكقييم ػػيكىيختيػػيرك ػػدك هػػـكالظ ػااهركاالقضػػيييكالشييشػػي طكالتػػيكيجػػر ك
ال ديثكتن يك اكت ميم يكاآلفكليكلؿكمييديفكال ييةكالحيم طكلضالككتفكالخطارةكالتيكينطا كتمي ػيك
ا رهيلكالداليطكا/ثيراكتممكال ردكاالجميت كاالم ششيتكاالمنظميتكالدالي كاالمجتم كالػداليطكالػيك
الحالقيتكالدالي كامشتقىؿكالتنمي كاالشالـكااالشػتقراركىػيفكالػداؿطكاانحليشػيتكذلػؾكتمػمكال ضػيراتك
ا نشيني .ك ك
 .5تنىثؽك همي كالدراش كمفك همي كظػيهرةكا رهػيلكالػد كاليطك يػثكتحػدكمػفك خطػركالظػااهركالتػيكتااجػهك
المجتم ػ كالػػداليطكاتتض ػ كخطػػارةكهػػذاكالظػػيهرةكلػػيكتػػددكض ػ يييكا رهػػيلكالػػيكالخشػػي ركالميدي ػ ك
النيجمػ ػ كتن ػػهطك ي ػػثكالكيقتب ػػركا كره ػػيلكالي ػػاـكتم ػػمك لح ػػيؿكيرتلى ػػيكل ػػردك اكمجماتػػ ك لػػرادكى ػػدال ك
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ال باؿكتممكمنػيل كميديػ ك اكشييشػي طكىػؿك نػهكيوػمؿك يضػيكال مػالتكالااشػح كالتػيكتوػن يكالػداؿطك
لقم ك رليتكت رري كاطني ك اكللرضكشييشيتك اكاتجيهيتكداخمي ك اكخيرجي كتممكداؿك خرى .ك
 .3لميكتلمفك همي كالدراش كليكاختييركالج از ركنماذجيكطكىيتتىيرهيكمفك المكالداؿكالتيكتينتكتقداكك اك
مػػيكيزيػػدكمػػفكالػػزمفكمػػفكظػػيهرةكا رهػػيلطكالتػػيكتب ػ تكىلثي ػركمػػفكاالنجػػيزاتكالاطني ػ طككا رجحػػتك
الملين كا شتراتيجي كل ذاكالىمدك لمكالاراءكشنااتكتدة .ك
ك

 1.1أهداف الدراسة:
كككككت دؼكالدراش كال يلي ك ليكالتيلي :ك
 .2التحرؼكتممكميهي كالديمقراطي طكاا دااتكالتيكتشتخدم يكلم دكمفكظيهرةكا رهيلكالدالي.
 .5اللوؼكتفكميهي كا رهيلكالداليكاتداتييته الشييشي كا وليله.
 .3التحرؼكتممكطىيح كا رهيلكليكالج از ركا شىيىه.
 .4ت ديدكمدىكتلثيركمميرش كالديمقراطي كليكالقضيءكتممكظيهرةكا رهيلكالدالي.
 .5ت ديدكطىيح كالحالق كىيفكالديمقراطي كاا رهيلطكم كتقديـكر ي كمشتقىمي كل ذاكالحالق  .ك

 1.1منهجية الدراسة:
كككككقيـكالىي ثكليكهذاكالدراش كىيشتخداـكالمنهج التاريخيكليكربػدكتطػاراتكظػيهرةكا رهػيلكالػداليك
اتػداتييت يطكاتتمػػيداكتمػػمكتنػػياؿكاللتػلكاالاثػػي ؽكاالدكارشػػيتكالشػػيىق كاا ى ػيثكالحمميػ كاالمقػػيالتطك ػػاؿك
ظيهرةكا رهيلكالدالي كاتداتييت يكا وليل يطكثػـكالمنهج الوصفي التحميميكمػفك جػؿكمتيىحػ كمػدىكنجػيحك
مميرشػ كالديمقراطيػ كلػػيكالتػػلثيركتمػػمكظػػيهرةكا رهػػيلكالػػداليكاالقضػػيءكتمي ػػيطكمػػفكمنطمػػؽك نػػهك"المػػن جك
الذ كيتنػياؿكد ارشػ ك ػداثكاظػااهركامميرشػيتكقي مػ كماجػادةكامتي ػ كلمد ارشػ كاالقيػيسطكلمػيكهػيكدافك
تدخؿكالىي ػثكلػيكمجرييت ػيطكايشػتطي كالىي ػثك فكيت يتػؿكمح ػيكليبػ يك كاي مم ػيطك لػمكجينػلكاشػتخداـك
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ننتقرئي التحميمنننيك اكمػػيكيحػػرؼكىػػيلمن جكاالشتو ػراليكالػػذ كيشػػيهـكلػػيكاشتو ػراؼك
الىي ػػثكلممننننهج االسن ا
مشتقىؿكا رهيلكليكظؿكمميرش كالديمقراطي  .ك

 1.1حدود الدراسة:
يتمثػػؿكا طػػيركالزمنػػيكلمد ارشػ كلػػيكال تػرةكمػػيكىػػيفك تػااـك2995ك تػػمك5025طكمػ كترليػػزكالىي ػػثكتمػػمك
االرهػػيلكلػػمكالج از ػػركمػ كىدايػ كا ل يػ كالثيلثػ طكخيبػ كىحػػدك ػػداثكنيايػػارؾكلػػمك يماؿ/شػػىتمىرك5002طك
ااتتىيركا رهيلك/ل كدالي كمميت كيجلكالقضيءكتمي ي.
ككككك ميكال دادكالمليني كلترتلزكتممكالجم اري كالج از ري كلنماذجكلمدراش  .ك

 1.1مفاهيم ومصطمحات الدراسة:
اإلرهننننننننننننننناب:
 اإلرهاب في المغة:ك"اوتقتكلممػ ك رهػيلكمػفكال حػؿكالمزيػدك) رهػللكايقػيؿك رهػلكلػالفكلالنػيك ك
خالهكا لزتهطكاهاكن سكالمحنمكالذىكيدؿكتميهكال حؿكالمضحؼك)رهكللطك ميكال حؿكالمجردكمػفك
ن ػػسكالمػػيدةكاهػػاك)رهػػللكيرهػػلكرهى ػ كارهىػػيككليحنػػمكخػػيؼطكليقػػيؿكرهػػلكالوػػيءكرهىػػيككارهى ػ ك ك
خيلهطك ميكال حؿكالمزيدكىيلتػيءك)ترهػللكليحنػمكانقطػ كلمحىػيدةكلػيكبػامحتهطكايوػتؽكمنػهكال ارهػلك
االرهىيني ك..الخطكالذلؾكيشتحمؿكال حؿكترهلكىمحنمكتاتدك ذاكلػيفكمتحػدييككليقػيؿ:كترهػلكلالنػيك:ك
كتاتداطكالذلؾكتشتحمؿكالمل كالحرىي كبيل ك)اشت حؿلكمفكن سكالميدةكلتقػاؿكاشػترهلكلالنػيكك
ك رهىه"ك)هيرافطك:5006ك52ل.
دارت ػػيكالشػػيىح كاالحو ػريفطكلػػيك
 اإلرهنناب اصننطالحاً :ترلػػتكالجمحي ػ كالحيم ػ كلممػػـكالمت ػػدةكلػػيك ك
يمػػاؿكتػػيـك2975ك:كتمػػمك نػػهكوػػلؿكمػػفك وػػليؿكالحنػػؼكالتػػيكتحػػرضكا رااحكالىو ػري كالىري ػ ك
اكتحرضكال رييتكا شيشي كلمخطرلك) خن رطك5005ك50:ل.ك اكهاكلؿك
لمخطرطك اكتاد كى يك
ِّ
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تنؼكيرتللكضدكا وخيصطك اكا مااؿطك اكالم ششيتكايلافكلهكطىيح كشييشػي طكايشػت دؼك
ال باؿكتممكاشتقالؿك قميـكمػفكا قػيليـطك اكقمػلكنظػيـكال لػـطك اكالتحىيػركتػفكاتتػراضكتمػمك
ىحضكمظيهركشييش كالدال ك) الشىيحيطك5006ك20:ل .ك
 الديمقراطية:
كككككلممػ كالديمقراطيػ كهػػيكمبػػطم كيانػػينيكيتلػػافكمػػفكلممتػػيف)demosلكاتحنػػيكالوػػحلكا)kratosلك
اتحنيك لـطكامفكخالؿكالجم كىيفكهػيتيفكاللممتػيفكتبػى ك لػـكالوػحلطكاقػدكتػـكاشػتخدام يكلػيكالػنظـك
الديمقراطي ػ ػ كتمػ ػػمكاتتىػ ػػيرك فكالوػ ػػحلكهػ ػػاكالػ ػػذ كيممػ ػػؾكالشػ ػػمط كالشػ ػػييدي كتمػ ػػمكالمجمػ ػػسكالتو ػ ػريحيك
اال لام طاالديمقراطيػ ػ كه ػػيكمجماتػ ػ كم ػػفكالمى ػػيدركاالمميرش ػػيتكالت ػػيكت م ػػيك ريػ ػ كا نش ػػيفطكاتقػػػاـك
الديمقراطي كتممك شيسك لـكا غمىي كالمقرافكى قاؽكال ردكاا قمييتطكلجمي كالديمقراطييتكالتيكت تػرـك
رادةكا غمىي طت ميكليكالاقتكذاتهكال قاؽكا شيشي كلم ردكاا قمييتك) ىاكترلطك5008ك:ك205ل .ك
 جبهة اإلنقاذ اإلسالمي:
كككككتلششػػتكجى ػ كاالنقػػيذكا شػػالمي كلػػمكالج از ػػركلػػمك28كلى اريػػرك2988كخػػالؿكاجتمػػيعكتػػـكتقػػداكلػػمك
مشػ ػػجدكالشػ ػػن طكاتػ ػػـكاالتػ ػػالفكتػ ػػفكهػ ػػذاكالجى ػ ػ كلػ ػػمكاجتميت ػ ػػيكالتلشيشػ ػػيكالثػ ػػينيكالػ ػػذىكتقػ ػػدكلػ ػػمك9ك
/ذار/ميرسك2988كلمكمشجدكالقى طكاقدكقاىؿكهػذاكالتلشػيسكىتر ػيلكلىيػركمػفكالنػيسطكاتر يػلكنشػىيك
مفكالنظيـكالج از رىطك يثك تمفكالر يسكالج از رىكالويذلمكىفكجديدكق ار اركي ت كمػفكخاللػهكىػيلكالشػي ك
الشييشي ك ميـك زالكا شالـكالشييشيطكدافك فكيشىؽكذلؾكتحديؿكلمكالقينافكالخيصكىي

زال(قنديؿطك

اك ىاك شفطك:5008ك27ل .ك
 االستبدادية:
كهيكنظـ ال لـ التي تشم ل رد ا منبل اك زلطكاغيلىيك ميكتقترف االشػتىدادي ىشػيطرة لػرد اا ػد
تمم مقيليد ا مار شااء لي المنبل ـكال زل ) ف يلاف له مف القاة االشمط ميكيجحمه يشيطر شيطرة
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تيم تمم الدال ليقرر من رداككلؿ الت رليت االق اررات الشييشي ط كا ف ي رض الطيت تمم لػؿ المػااطنيف
ليقىماا بيغريفكلؿ ميكيبدر تنه مف ت رليت ا لحيؿل.ك)م مدطك:5022ك658ل .ك

 1.1الدراسات السابقة:
 .1دراسة محمد صالح شطيب ( :)1111أثر التحول الديمقراطي عمى االستقرار السياسي فني الندول
العربية .مجمة الدراسات اإلقميمية ،العدد األول ،جامعة الموصل ،العراق.
هػػدلتكالد ارش ػ كالػػمكالى ػػثكلػػيك ثػػركالت ػػاؿكالػػديمقراطيكتمػػمكاالشػػتقراركالشييشػػيكلػػيكالػػداؿك
الحرىي ػ طكا لػػدتكالد ارش ػ كتمػػمك فكالديمقراطي ػ كليشػػتكمجػػردكم ششػػيتكااج ػراءاتكل شػػلكطكللن ػػيكالػػمك
جينػ ػػلكذلػ ػػؾكتشػ ػػتندكالػ ػػمكثقيل ػ ػ كشييشػ ػػي كتتضػ ػػمفكمنظام ػ ػ كمػ ػػفكالقػ ػػيـكاا للػ ػػيركالتػ ػػيكتلػ ػػرسكمميرش ػ ػ ك
كا فكغيلىي كالػداؿكالحرىيػ كهػيكغيػركمشػتحدةك
الديمقراطي طكليملفكالقاؿك فكالثاراتكالحرىي كلينتكم يج ك
الش ػػت قيؽكشييش ػػيكى ػػذاكال ج ػػـطكاىكخم ػػؽك نظمػ ػ كشييش ػػي كتحدديػ ػ كم ػػفكدافكال ػػدخاؿكل ػػيكالبػ ػراتيتك
الداخمي كااال تقيفكالشييشيطكليلت د كالذىكيااجهكهذاكا نظم طكهاكليسكىنيءكالديمقراطي كلنظيـكليمؿك
اجيهزطكاللفكىدءكتممي كالت اؿكااالنتقيؿكالطايم ك تميكالمكالديمقراطي كاىولؿكشمميكامختيركاىولؿك
ااعكمنظـكىميكيجنى يكالبراتيتكالدماي كااالن جيراتكاال رالكالداخمي كاالخيرجي .
 .1دراسة عواد جميل عبند القنادر عنود ( :)1111بعننوان :إشنكالية العالقنة بنين حركنة فنتح وحركنة
حمناس وأثرهننا عمننى عممينة التحننول الننديمقراطي فنني فمسنطين  .1111-1111رسننالة ماجسننتير يننر
منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،بنابمس.
هدلتكالدراش كلمى ثكليك وليلي كالحالقػ كالقي مػ كىػيفك رلتػيكلػت كا مػيسكا ثرهػيكتمػمكتمميػ ك
الت اؿكالديمقراطيكلػيكلمشػطيفطكاذلػؾكمػفك جػؿكاضػ كتبػاراتكمػفكخػالؿكد ارشػ كخم ييت ػيكالتيريخيػ طك
امػػفكاجػػؿكالتابػػؿكلمحرلػ كطىيحػ كتمػػؾكالحالقػ كالتػػيكشػػيدتكىػػيفكال ػػرلتيفطكامحرلػ كتػػلثيركهػػذاكالحالقػ ك
تممكالحممي كالديمقراطي كاتممي كالت اؿكالديمقراطيكامشتقىؿكالنظيـكالشييشيكال مشػطينيطكتمػمكاتتىػيرك
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فكاالنتخيىيتكاالمويرل كالشييشي كاالتحدديػ كمػفكا رلػيفكا شيشػي كالتػيكترلػزكتمي ػيكالديمقراطيػ طكلمػيك
يحدكالتدااؿكالشمميكلمشمط ك شيشيكلمديمقراطي  .ك
اخمبتكالدراش ك لمك فكالمولم كىيفك رلتيكلػت كا مػيسكليشػتكىيلجديػدةكاتحػادكجػذارهيك لػمك
تلش ػػيسكانو ػػلةكال ػػرلتيفطكا فكاج ػػادكاالخ ػػتالؼكى ػػيفكالىػ ػرامجكاا ش ػػمالكاا ه ػػداؼكل ػػيفكم ػػاركه ػػذاك
الخاللػػيتطكطكا فكتطػػاركالخػػالؼكىػػيفكال ػػرلتيفطكلػػيفكلجمم ػ كمػػفكا شػػىيلكالداخمي ػ كاالخيرجي ػ كاتمػػمك
رش ػ يكاال ػػتالؿكامميرشػػيتهطكا ط ػراؼكدالي ػ كاترىي ػ كشػػيهمتكلػػيكزديػػيدةكالتػػاتركىػػيفكال ػػرلتيفكلدرج ػ ك
تيلي طكا فكقييـك ميسكىيلشيطرةكالحشلري كتممكقطيعكغزةكاا جراءاتكالمتىح كليكالض كقدك ثركىولؿك
شمىيكتممكتممي كالت اؿكالديمقراطيكليكلمشطيفطكاتشىلكليكتحطيؿكداركالم شش كالتوريحي كا داثك
االنقشيـكالشييشيكااجادك لامتيفكليكالض كاالقطيعطكا فكالج يزكالقضي يكلـكيشمـكمفك/ثيركاالنقشيـك
ممػيكيحنػيك فكالنظػيـكالشييشػيك بػى كمرهانػيكىقػراركهػيتيفكال ػرلتيفكىيتتىيرهمػيكلىكػرىكال بػي ؿكال يتمػ ك
االم ػ ثرةكتمػػمكالشػػي كال مشػػطيني طكاتػػدـك مليني ػ كتجػػيازك كطػػرؼكلالخػػركلمػػيكلػػهكمػػفكتػػيريخكاقيتػػدةك
جميهيري ػ طكاىيلتػػيليكلػػيسك مػػيم ـكشػػاىكاالت ػػيؽكتمػػمكىرنػػيمجكاطنػػيكوػػيمؿطكيتىنػػيكالخيػػيركالػػديمقراطيك
اي مفكىيلتحددي كاالمويرل كالشييشي كاالتػدااؿكالشػمميكلمشػمط طكاالػذ كىػداراكيقػادك لػمكت قيػؽكاالشػتقرارك
ا منيكاالشييشيطكاتطاركالمجتم كال مشطيني .ك
 .1دراسة محمد ،حمندان رمضنان ( :)1111اإلرهناب الندولي وتداعياتنل عمنى األمنن والسنمم العنالمي
دراسة تحميمية من منظور اجتماعي .مجمة أبحاث كمية التربية األساسية ،العندد ،1المجمند ،11
جامعة الموصل ،العراق.
يحدكهذاكالى ثكم يال كلقراءةكااق كا رهيلكالداليكالػذ كينػتجكالخػرالكاالتػدميركلػيكمختمػؼكالزاايػيك
االجتميتي طكمفكخػالؿكاشػتحراضكم ار ػؿكالت ميػؿكالشاشػيالاجيكل ػذاكالظػيهرةكات ميػؿكتاامم ػيكاا طػرك
النظريػ كالم شػرةكل ػػيكاتتىػ كم ار ػػؿكتطارهػػيكالتػػيريخيكامػػدىكاللمػػاضكالػػذ كيشػادكهػػذاكالم ػػاـطكامحرلػ ك
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تداتييتػػهك اكانحليشػػيتهكتم ػػمكا مػػفكاالش ػػمـكالحػػيلميك ام ػػفكثػػـكالاب ػػاؿك لػػمكاضػ ػ كىحػػضكالمقتر ػػيتك
المقىال كلمااج كا رهيلكالداليكالذ كطيؿكالمجتمحيتكا نشيني كىرمت ي .ك
اخمصكالى ػثك لػمك فكا رهػيلكيحػدكظػيهرةكمجتمحيػ كتيلميػ كاتيريخيػ كشػيدتكال ضػيراتكالمختم ػ ك
ىبػػاركا وػػليؿكمتحػػددةكامتنات ػ كاذلػػؾكالخػػتالؼكا هػػداؼكاا يػػدلاجييتكالمتحمق ػ كىىني ػ كهػػذاكالظػػيهرةك
اتطػػاركاشػػي م يكا شػػيليى يكمػ كتطػػاركال يػػيةكا نشػػيني كااخػػتالؼكنظم ػػي.كلمػػيكىينػػتكالد ارشػ ك فكا رهػػيلك
يىػػرزكاليػػاـكلقػػاةكتظمػػيكلػػيكالنظػػيـكالحػػيلميكالجديػػدطكاالتىػػيككر ػػيسكلػػيكالحالقػػيتكالدالي ػ طكممػػيكينىػػمءك
ىػ) رلكشيخن لكقدكيطاؿكمداهيطك كات د ك لمكالمزيدكمفكالدميركاال الؾكاالخشي ركالميدي كاالىوري  .ك
 .1دراسة عمارة ،رشيد ( :)1111الديمقراطية التوافقية :دراسة في السموك السياسي العراقني .مجمنة
زانكوي سميماني ،العدد  ،11تشرين األول.
ك

كهػدلتكالد ارشػ ك لػػمكا جيىػ كتػفكالتشػػي ؿكالموػػراعك ػػاؿكلي يػ كتطىيػػؽكالديمقراطيػ كلػػيكالحػراؽطك

اميكهيكا شسكالتيكترتلزكتمي يطك ذاكميكتممنيك فكالديمقراطيػ كتمميػ كمجتمحيػ كىني يػ كتلييريػهكوػيمم طك
ت ياؿك فكت رؾكال لركمفكمر م كالقىاؿكاالخضاعكالتػيكشػيدتكالحػراؽكلحقػادكطايمػ ك لػمكمر مػ كجديػدةك
قاام ػػيكىنػػيءكىني ػ كتقالني ػ ك–كم ششػػي طك شيش ػ يكل ػػـكالتحددي ػ كاالجتميتي ػ كاالثقيلي ػ كالتػػيكتشػػادكالح ػراؽطك
االتػػيكتقتضػػيكالتحيمػػؿكىنشػػىي طكاالقىػػاؿكىيلتػػدااؿكالشػػمميكلمشػػمط طكىحػػدكتقػػادكمػػفكاالنقالىػػيتكاال لػػـك
ػمكااكفك
يكا/لييت ػيكاغيػركم راضػ كتميػهطك ت ك
الحشلر طلتنطمؽكمفكااق كالمجتمػ كالح ارقػيكلػيكلػؿكت يبػيم ك
لينتكالدال ك ار دةكالتلييركليه .ك
اخمبػػتكالد ارش ػ ك لػػمك فكالشػػماؾكالشييشػػيكالح ارقػػيكن ػجكن جػػيككمن ػػرداككتػػفك كشػػماؾكشييشػػيك
خػػرطكاذلػػؾكمػػفكخػػالؿك خػػذاكىيلديمقراطي ػ كالتاالقي ػ ك يينػػيكاىديمقراطي ػ كا لثري ػ كلػػيك يػػيفك خػػرىطك ك
المميزج كىيفكا غمىي كاالتاالقي طكاهيك يل كويذةكيملفك فكنشمي يكىيلديمقراطي كغيركالم لدة.كاالتيكقػدك
تلافكم تا كتممكلػؿكاال تمػيالتكىمػيكلي ػيكتػادةكالدلتيتاريػ ك اكتقشػيـكالحػراؽطكالشػيميكىحػدك فكلوػمتك
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ال لاميتكالحراقي كالتيكتحيقىتكتممكالشمط كليكظؿكالت اؿكالديمقراطيكليكتلميفك ؿكثيىتك اكجذر ك
لموػػلم كالملشش ػ كلػػيكالش ػمط كالشييشػػي طكاالتػػيكيملػػفك فكتضػػمفك ميي ػ كااشػػتقراركالنظػػيـكالػػديمقراطيك
الجديػػدكلػػيكالح ػراؽطكلمػػيك ن ػ ػيكلػػـكتػػتملفكمػػفك يجػػيدك م ػػاؿكنيج ػ كلممااج ػػيتكالحني ػ كداخػػؿكالمجتمػ ػ ك
الح ارق ػػيطكا م ػػركال ػػذ ك دىك ل ػػمكظ ػػاركدتػ ػااتكا رل ػػيتكتن ػػيد كى ػػيلتلييركاتتج ػػيازكالمجػ ػيؿكالشييش ػػيك
كلممويلؿكاللثيرةكالتيكتحينيك
ك
الموراعطكالشيميكليكظؿكاشتمراركترد كالخدميتكاتدـكاجادك ماؿكنيجح
من يكالحممي كالشييشي كالحراقي كتممكمختمؼكالبحدكالداخمي كاالخيرجي  .ك
 .1دراسة عباس متعب ،كنرار و دورينن بنينامين هرمنز ( :)1111المسنار النديمقراطي فني عنراق منا
بعد  1111بين التقدم والتراجن ..مجمنة جامعنة كنربالء ،العندد ( ،)1المجمند ( ،)1جامعنة كنربالء،
العراق.
وػػلؿكالحػراؽك لثػػركمػػفكثالثػ كتقػػادكا ػػدىكالػػداؿكالتػػيكي لم ػػيكنظػػيـكوػػماليكمتمثػػؿكى لػػـكال ػػزلك
الاا ػػدكااكالوػػخصكالاا ػػدطكاىحػػدكشػػقاطكالنظػػيـكتليػػركالاض ػ كالشييشػػيكلػػيكالح ػراؽكن ػػاكتىنػػيكنظ ػػيـك
ديمق ارطػػيكمتمثػػؿكىيلتحددي ػ كال زىي ػ كا ري ػ كالػػر كاالب ػ يل كاقػػدكىػػد تكهػػذاكالتجرى ػ كمنػػذك5003/4/9ك
تنػػدميك لػػـكالحػراؽكتشػػلرييكثػػـكمػػدنييكثػػـكتاالػػتكال لامػػيتكىيلقيػػيداتكالحراقيػ كمن ػػيكال لامػ كاالنتقيلي ػ طك
لام كالا دةكالاطنيػ طكال لامػ كالدا مػ طكاقػدكتطرقػتكالد ارشػ ك لػمك ىػرازك هػـكالخطػااتكا شيشػي كللػؿك
لترةكمفكلت ارتكال لـكليكالحراؽ .ك
 .1دراسننة أبننو عننرب ،خميننل محمنند محمننود ( :)1111أثننر االنتخابننات التشننريعية الفمسننطينية الثانيننة
عمننى التحننول الننديمقراطي الفمسننطيني .رسننالة ماجسننتير يننر منشننورة ،جامعننة النجنناح الوطنيننة،
بنابمس.
نيقوت هذا الد ارشػ تػلثير االنتخيىػيت التوػريحي ال مشػطيني الثينيػ تمػمكالت ػاالت الديمقراطيػ داخػؿ
النظيـ الشييشػيط ىحػد ف لػيزت رلػ المقيامػ ا شػالمي
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مػيس ى ػذاكاالنتخيىػيتط يػث تػـ طػرح اشػ م

تتحمؽ ىتلثير هذا االنتخيىػيت تمػم مشػتقىؿ النظػيـ الشييشػيكال مشػطينيط اد ارشػ المتليػرات التػي بػيىت
النظيـ الشييشي منذ ىراـ ال مشطينييف ات يقي اشماكاباال لم االنتخيىػيت الثينيػ ط التػي ػدثت ت ػاالت
هيم تمم الديمقراطي ال مشطيني .كالي ا جيى تف هذا ا ش م تـ اشتحراض ات يقيػ اشػما اميهيػ هػذا
االت ػيؽ اتػلتيكاذلػؾكتمػم المجتمػ ال مشػطينيط يػث تػـ ى ػث لي يػ دخػاؿ ال مشػطينييف هػذا الحمميػ ط
اتلثير ذلؾ تممكالنظػيـ الشييشػي ال مشػطينيط يػث اتضػ ف هػذا االت ػيؽ قػد ثػر تمػم النظػيـ الشييشػي
اخمػؽ يلػ كمػف االنقشػيـ داخػؿ المجتمػ ال مشػطينيط للػف المال ػظ ف هػذا االت ػيؽ قػد اجػد اؿ شػمط
لمشطيني كتمم ا رضط للن ي شمط ذات شييدة منقاب ط اىينػت الد ارشػ ف هػذا االت ػيؽ قػد شػقط خيػير
المطيلى ىلراضي تيـ  1948ىحد ماالق ال مشطينييف تمم قرار مجمس ا مف  242ا338
كانيقوت الدراش لذلؾ طىيح النظيـ الشييشي ال مشطيني اتلثير ذلػؾ تمػم الت ػاالتكالديمقراطيػ لػي
المجتمػ ال مشػطينيط مػف خػالؿ د ارشػ تػلثير االنتخيىػيت التوػريحي الثينيػ تمػمكالقػاى اال بػي ؿ
ال مشػطيني ط ا ىػرزت هػذا االنتخيىػيت ت ػاال هيمػي لػي المجتمػ ال مشػطيني االنػيجـكتػف موػيرل القػاى
اال بي ؿ الاطني لي هذا االنتخيىيت الاز رل

ميس ى يط ممي ولؿكانقالىي لي النظيـ الشييشي الذ

خرج مف طير ال زل الاا د ليت اؿ لم نظيـ تىرز ليهكالتحددي الشييشي  .ك
اخمبػ ػػتكالد ارش ػ ػ ك لػ ػػمك فكاالنتخيىػ ػػيتكشػ ػػيهمتكلػ ػػيكتحزيػ ػػزكال يل ػ ػ كالديمقراطي ػ ػ كداخػ ػػؿكالمجتم ػ ػ ك
ال مشػ ػػطينيطكالػ ػػذ ك نحلػ ػػسكىػ ػػداراكتمػ ػػمكالااق ػ ػ كالشييشػ ػػيكال مشػ ػػطينيطكالحػ ػػؿكالمتلي ػ ػراتكالتػ ػػيك تقىػ ػػتك
االنتخيىيتكالتوريحي كال مشطيني كليفكل يك لىركا ثركتممكالداركالذ كلحىتهكم ششيتكالدال كليك داثك
التلييرطكخيب كىحدك فكانتقمػتك رلػ ك مػيسكمػفكالمحيرضػ كاالمقيامػ ك لػمكالشػمط طكالػذلؾك رلػ كلػت ك
التيكانتقمتكمفكالشمط ك لمكالمحيرض كالجز ي طكل ت كتشيطركتممكالم ششيتطكالذلؾكتممكالر يش ك الك
ن يكلقدتكىيالنتخيىيتكالقاةكالتوريحي  .ك
ك
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 .1دراسننة عبنند المطيننف ،بننراء منننذر كمننال :)1111( ،اإلرهنناب والمحكمننة الجنائيننة الدوليننة .كميننة
القانون ،جامعة تكريت.
الج ار ـكا رهيىي كهيكمفك ودكالج ار ـكخطارةكاهػيكماضػ كاهتمػيـكالمجتمػ كالػداليكىلشػراطككاي ػدؼك
الى ػثك لػمكاشتلوػػيؼكالػداركالػػذ كقْ َػدكتَْمحىػػهكالم لمػ كالجني يػ كالداليػ كلػػيكم يرىػ ككا رهػػيلكمػفكني يػ ك
تطىي ِ
القينافكالدالي.كل يكتيـك5009كتكقدكم تمرك"مراجح كالنظيـكا شيشػيكلمم لمػ ".كاشػل ياؿكلػيك
ؽك
ِ
ْفكتمػػد ْدك
كي ِجػػلك َ
هػذاكالى ػػثكتشػػميطكالضػػاءكتمػػمك فككشػػمط كالم لمػ كالجني يػ كالداليػ كالقضػػي ي ْ ْ

يطػ ك

ػديالتكتمػػمكالنظػػيـكا شيشػػيكلم لم ػ كالجني ي ػ كالدالي ػ كىإضػػيل كىنػ ِػدكيػػديفك
ج ػ ار ِـكا ره ػيل.ككاْقتػػرحكالتحػ
ْ
ايحيق ػػلكجػ ػ ار ْـكا ره ػػيل.كاق ػػدكقش ػػـكالىي ػػثكالى ػػثك ل ػػمكثالثػ ػ كمطيل ػػلطكالمطم ػػلكا اؿكيق ػػيـكالم ػ ػا ْادك
ػؽكىي رهػيلكايمخػػصكليػؼك فكا رهػػيلكتْليػ ْػركضػمفكالحقػػادكالقميمػ ك
التوػريحي ْكالداليػ ْكال يليػ ْكالتػػيككتْتحمػ ْ
الميضي .كاشيرلزكالمطملكالثينيككتممكد ِ
اركالم لم كالجني ي كالدالي كليكالتْ ْحيمؿكم كالج ار ـكالدالي كطك
ػيرك
اي مػػؿككالمطمػػلكالثيلػػثكمشػػلل كهػػؿك فكالشػػمط كالقضػػي ي ْكال يلي ػ ِ كلمم لم ػ كالجني ي ػ كالدالي ػ كتقػػدـك طػ ْكاك
ِ
كي َوػمؿكات يقيػيتكمليل ػ ك
ْك
ليلييككلم ْ ي ْل ْم كمرتلىػيكهػذاكالجػ ار ـ؟ك كاْيقتػرحكىن ْكػداككااضػ ْكيككلجػ ار ـكا رهػيلكالػذ ْ
ا رهيلكال يلي ِ كطكالذلؾكاض ككتحريؼكلبرهيل .ك
 .1دراسة المالكي ،عبد الحفيظ بنن عبند ا( ( :)1111نحنو بنناء إسنتراتيجية وطنينة لتحقينق األمنن
الفكري في مواجهة اإلرهاب .رسالة دكتو ار  ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،المممكة العربية
السعودية.
تني كالتكالدراش كىيلى ثكاالت ميؿكىحداكجديداكليكقضيييكالتطرؼكاا رهيلكاهػاكالىحػدكال لػر طكاداراك
ليكتاجيهكان حيالتكاطيقيتكالوىيلكادلح ـك لمكالتطرؼطكامفكثـكالحنؼكاا رهيلطكموي ارك لمكخطػارةك
ا رهيلكتممك مفكالىالدكااشػتقرارهيطكاتمػمك مػفكالمجتمػ كىلػؿكمقاميتػهطكاخطارتػهكتمػمكا مػفكالػاطنيك
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اا قميمػيطكاتمػػمكليػيفكالدالػ كاشػييدت يدكمشتوػ داكىمػيكيػرااكىحػضكالم لػريفكاالىػي ثيفكىػػلفكا رهػيلكقػػدك
لرضكن شهكتممكا جندةكالشييشي كاا مني كتممكالمشتاييتكالاطني كاا قميمي كاالدالي ك.
كامفك ىػرزكنتػي جكالد ارشػ كالتػيك اردهػيكالىي ػثك فكلبرهػيلك شػىيىيكمىيوػرةكتتضػمفكالتطػرؼكالػدينيطك
ااالن راؼكال لر طكاىبارةكخيب كانتويركال لركالتل ير طك ضيل ك لمكا شىيلكالشييشػي طكشػااءكلينػتك
خيرجيػ ػ كمرتىطػ ػ كى ػػيلظراؼكاالمتليػ ػراتكالداليػ ػ طك اكلين ػػتكداخميػ ػ كممثمػ ػ كل ػػيكم ػػياالتكالض ػػلطكتم ػػمك
ال لامػ كلتىنػػيكشييشػػيتكمحينػ طك اكالرغىػ كلػػيكتلييػػركنظػػيـكال لػـكاالابػػاؿك لػػمكالشػػمط .ك مػػيكالحاامػػؿك
غيركالمىيورةكالتيكقدكت يئكالىي كالمنيشى كلمتجنيدكااالشػتقطيلكلتوػمؿكك شػىيىيكوخبػي طكا خػرىكترىايػ ك
اكاقتبيدي طك ضػيل ك لػمكاالشػت زازكا تالمػيكالم ِّػزكتمػمكاللػراكاالتطػرؼطك اكالطػرحكالمخ ِ
ػيلؼكلمػديفك
االقيـ .ك
 .11دراسنة خنفنر ،نهناد عبنند اإللنل عبند الحمينند ( :)1111التميينز بنين اإلرهنناب والمقاومنة وأثنر ذلننك
عمنننى المقاومنننة الفمسنننطينية بنننين عنننامي  .1111-1111رسنننالة الماجسنننتير ،جامعنننة النجننناح
الوطنية ،نابمس ،فمسطين.
هدلتكالدراش ك لػمكالتمييػزكىػيفكا رهػيلكاالمقيامػ كا ثػركذلػؾكتمػمكالمقيامػ كال مشػطيني كىػيفكتػيميك
5004-5002طكك يػػثكتمػػؿكالقػػينافكالػػداليكىقااتػػداكانبابػػهكاللثيػرةكتمػػمكاالتتػراؼكى ػػؽكالوػػحالك
لػػيكخػػاضكنضػػيل يكادتػػـكل ي ػػيكضػػدكق ػااتكاال ػػتالؿطكتىػػركاالتت ػراؼكالليمػػؿكلموػػحالكى ق ػػيكلػػيك
بنيت كاشتقالل يكاتقريركمبيرهي.ك فكالقينافكالداليكقدك ىيحكلموػحالكالااقحػ كت ػتكاال ػتالؿكمميرشػ ك
ال ػػؽكالليمػػؿكلػػيكالػػدليعكتػػفك ريت ػػيكااشػػتقالل يكىيشػػتخداـكلػػؿكالاشػػي ؿكالشػػممي كاالحني ػ كضػػدكق ػااتك
الالكموراعطكاذلؾكتىػركتبػنيؼك
ك
الجياشكالم تم طك ذكميزكليكذاتكالاقتكىيفكالحنؼكالموراعكاالحنؼك
ليل كا تميؿكالماج كضدكقااتكاال ػتالؿكتمػمك ن ػيك تمػيؿكمقيامػ كموػرات كام يػدةكمػفكقىػؿكالقػين كافك
الداليكانبابهطكطيلميكلينتكهذاكا تميؿكرداككتممكتداافكدال كالم تؿكاجيوه .ك
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كاتل ػػتكدالػ كاال ػػتالؿكا شػ ار يميكتمػػمكرىػػطكالمقيامػ كال مشػػطيني كىيلمنظمػػيتكا رهيىيػ طكاىابػػؼك
المقيتميفكال مشطينييفكىيلمخرىيفك اكا رهيىييفطكاذلؾكليكخمطكااض كامىػرمجكىػيفكمػيكهػاك ػؽكموػراعك
لػ ػػيكمقيام ػ ػ كالم تػ ػػؿطكاىػ ػػيفكمػ ػػيكهػ ػػاك رهػ ػػيلكد لكاال ػ ػػتالؿكا ش ػ ػ ار يميكتمػ ػػمكمميرشػ ػػتهكضػ ػػدكالوػ ػػحلك
ال مشػػطينيكتىػػركتقػػادكطايم ػ كمػػفكالػػزمف.ككاجػػرىكهػػذاكالخمػػطكالمتحمػػدكىيلمشػػيندةكالليمم ػ كمػػفكالااليػػيتك
المت ػػدةكا مريلي ػ ِ
ىبػ َػمتكااض ػ كمػػفكىقي ػ كالػػداؿكالحرىي ػ كااللرىي ػ طكىنػػيءكتمػػمكلل ػ كالمبػػيل كالتػػيك
طكا ْ
تش ػيطركتمػػمكالحالقػػيتكىػػيفكالػػداؿطكاخبابػػيكتمػػؾكالمبػػيل كالت يل ي ػ كالاثيق ػ كىػػيفكلػػؿكمػػفك ش ػ ار يؿك
االاالييتكالمت دةكا مريلي  .ك
كاالمقيامػ ك نتػػيجك شػػتراتيجي ك
ػتطيحااكمػػفكخػػالؿكالشػػمط ك
اخمبػػتكالد ارشػ ك لػػمك فكال مشػػطينييفكلػػـكيشػ ك
جديػدةكت ارتػػيكالتطػػاراتكالداليػ كالجديػػدةطكلاقحػااكضػ ي كلمتػػرايجكا تالمػػيكا شػ ار يميكاا مريلػػيكالػػذ ك
رلزكىيشتمراركتممك كابؼكالمقيام كال مشطيني كىي رهػيلطكهػذاكمػيكلػت كالمجػيؿكااشػحيك مػيـك شػ ار يؿكلػيك
تبحيدكتداان يكاتىريػركذلػؾكالحػداافكتمػمك نػهكجػزءكمػفكال ػرلكالداليػ كتمػمكا رهػيل.ك بػؿكذلػؾكلػيك
ظػػؿكالضػػحؼكالحرىػػيكاال مشػػطينيكلػػيكخػػاضكالمحرلػ كا تالميػ كالجػػيدةكاال يشػػم كلػػيكلبػػؿكالمقيامػ ك
ال مشطيني كتػفكا رهػيلكالػداليطكاىيلتػيليكالتمييػزكىػيفكا رهػيلكاالمقيامػ ك شػلكقااتػدكالقػينافكالػداليك
التيكاضحتكال دادكال يبم كىين مي .ك
 .11دراسة إبراهيم ،حسنين توفيق ( :)1111ثورة المعمومات والتطور النديمقراطي فني العنالم النوطن
العربي .كراسات إستراتيجية ،السنة الرابعة عشرة ،العدد  111مايو.
تت دثكالدراش كتفكتداتييتك ػداثك يمػاؿكتمػمكتاجػهكالااليػيتكالمت ػدةكن ػاكنوػركالديمقراطيػ كلػيك
الػاطفكالحرىػيطكاتػػذلرك يضػيكالخطػااتكالتػيكاتخػػذت يكمػفك جػػؿكالابػاؿك لػػمكذلػؾطكلمػػيكاتت ػدثك يضػػيك
تػػفكماق ػ كقضػػي كالديمقراطي ػ كلػػيكالشييش ػ كالخيرجي ػ كا مريلي ػ كلػػيكمر م ػ كمػػيكىحػػدك22ك يمػػاؿطكاتحػػرجك
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الد ارش ػ كتمػػمك ػػدادكالػػداركا مريلػػيكلػػيكنوػػركالديمقراطي ػ طكاتض ػ كمقيرن ػ كىػػيفكدارهػػيكقىػػؿك ػػداثك22ك
يماؿكاميكىحدهي.ك ك
ك
12. John poll , B, John jay )1111( :Terrorism and the mass media in the
united states in terrorism interdisciplinary perspectives . New York .
ترىكالدراش ك فكا

داثكا رهيىي كيجلك الكت مؿكدكا فكتحطمك ق يكمفكالتلطي كا تالمي دك ن يك

تػ ثركتمػػمكجػػزءكلىيػػركمػػفكالمجتمػ كاالشػػليفدكا ػػددتكالد ارشػ كخمشػ كضػااىطك شيشػػي كلاشػػي ؿكا تػػالـك
لنقػػؿكالخىػػرككهػػيك:ك فكيلػػافكالخىػػرك ػػديثيكطكامىيو ػراكطكا فكيلػػافكالخىػػركمتمي ػزاكطكام مػػيكطكا فكيلػػافك
الخىركيمسك ييت ـكىطريق ك اك خرى .ك
اتابمتكالدراش ك لمك نهكلـكيثىتك فكالتلطي كا تالمي كلمحنؼكاا رهيلكتشيتدكتممكانتويركا رهيل .ك

التعقيب عمى الدراسات السابقة
مػػفكخػػالؿكمنيقوػ كا دىيػػيتكالشػػيىق طكتىػػيفك فكهػػذاكا دىيػػيتكمن ػػيكمػػيكتػػيلج ا رهػػيلكالػػداليكاتداتييتػػهك
تممكا مفكاالشمـكالحيلميطكامن يكمفكنيقوتكمشلل كالديمقراطي طكا خر كت دثتكتػفكا رهػيلكاتالقتػهك
ىيلمقيام طكامن يكمفكتيلجتكتالق كا رهيلكىاشي ؿكا تالـطكامن يكمفكدرسكالت اؿكالديمقراطي.ك مػيك
هذاكالدراش كلتتميزكىلن يكتشتحرضكماضاتيككجديداكليكغيي كا همي طك الكاهاكرىطكمميرش كالديمقراطي ك
ىي رهػػيلكالػػداليطكمػػفكخػػالؿكاالنطػػالؽكىتبػػاركتػػفكا رهػػيلكلػػيكالج از ػػرطكارىطػػهكىماضػػاعكالت ػػاؿك
الديمقراطيطكااض كر ي كمشتقىمي كلتلثيركمميرش كالحممي كالديمقراطي كتممكا رهيلكليكالج از ر .ك
اقدكتميزتكالدراش كىترليزهيكتمػمكد ارشػ كتػلثيركمميرشػ كالديمقراطيػ كلػيكالقضػيءكتمػمكا رهػيلك
ك
الػػداليكاهػػذاكمػػيكلػػـكتتنيالػػهكالد ارشػػيتكالشػػيىق ك يػػثك فكالد ارشػػيتكالشػػيىق طكرلػػزتكتمػػمك ػػدكالمتليػراتك
دافكالرىطكىين مي .ك
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الفصل الثاني

مفهوم اإلرهاب الدولي والديمقراطية
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 2.1.1مقدمة:

المبحث األول :اإلرهاب الدولي :دوافعل وأشكالل

يحػػيشكالمجتمػ كالػػداليكلػػيكاضػ كمحقػػدكاوػػي ؾكىشػػىلكانتوػػيركالحنػػؼكاا رهػػيلطكالكشػػيميكا خيػػرطك
لػػافكالػػداؿكىيتػػتكتااجػػهكتػػداانيككمحمام ػيكك اكمج ػػاؿكالمبػػدرطكقػػدكيق ػ كلػػيك كاقػػتطكالػػيك كملػػيفطكمػػفك
جميتػيتك رهيىيػ كمنظمػ كتشػحمك لػمك وػيت كالرتػلطكاالخػاؼكاال ػيؽكالضػرركىمػدنييفك ىريػيءكالكتالقػ كل ػػـك
ىيلقضػػيييكالمتنػػيزعكتمي ػػيطكتممػػيككى ػلفكا تمػػيؿكا رهيىي ػ كهػػيكاشػػتخداـكغيػػركقػػينانيككاغيػػركموػػراعكلمقػػاةك اك
الحنػػؼكاتجػػياكا وػػخيصطك اكالممتملػػيتطك لػرااكال لامػ ك اكالوػػحلك اكجميتػ كمحينػ كتمػػمكت قيػػؽك هػػداؼك
امبػيل كشييشػػي ك اكاقتبػيدي ك اكاجتميتيػ ك)نجػـطك23:2006ل.ك الك نػهكارغمػيككتػػفكخطػارةكهػػذاكالظػػيهرةطك
ادارهيكليكت ديدكمشيركالحالقيتكا نشيني كاالدالي كىيفكالوحلكاا مـطكلػإفكهػذاكالظػيهرةكلػـكت ػظكىيلد ارشػ ك
طكا/ليػيتكمااج ت ػيطكمػفكخػالؿكلحػؿكشػمميكهػيدؼكامػنظـ.كلػذلؾك
الليلي كاالمحمق كمفك يثكداالح يكا وليل ي ك
ي ياؿكهذاكالمى ثطكدراش كم اـكا رهيلكال صكتالقتهكىم اـكالحنػؼطكامحرلػ ك كاجػهكالوػىهكااالخػتالؼك
ىين م ػػيطكىحػػػدك فكيػػػتـكتن ػػياؿكنوػ ػػلةكا رهػ ػػيلطكامحيلجت ػػهكمػ ػػفكمنظ ػػاركالمتليػ ػراتكالدالي ػ ػ طكال ػػػصكشػػػميتهطك
اخبي صكالجريم كا رهيىي طكا نااعكا رهيلكا وليلهطك تمكيتـكت ديدكداالحهكال قيقي  .ك
لمػػيكن ػػياؿكلػػيكهػػذاكالمى ػػثطكتشػػميطكالضػػاءكتمػػمكط ار ػػؽكمااج ػ كا رهػػيلكالػػذ كيشػػتخدـكالحنػػؼك
ػيميكا فكاللثيػػركمػػفكالػػداؿكرلػػزتكتمػػمك شػػيليلكالقػػاةكاالػػىطشك
لاشػػيم ك شيشػػي كلت قيػػؽك هدالػػهكاغيييتػػه كالكشػ ك
اال ػػرلكاالػػدميركلػػيك خمػػيدكهػػذاكالظػػيهرةكااض ػ ك ػػدكل ػػيطكلمػػيكيشػػحمكهػػذاكالمى ػػثكل ػػصكمػػدىكتالق ػ ك
الديمقراطي كلنمطك ييةطك كاشم كاؾكشييشيطكانظيـك لـكلمااجهكا رهيلكاالراغهكمفكمضيمينهطكاالقيداكمىرراتهك
الماضاتي كاالذاتي طكىيتتىيرك فكالديمقراطي كىلىحيدهيكالشييشي كااالجتميتي كهيكالىمشـكالذ كيداا كالجراحطك
ايحيلجكالمولالتكالتيكتحيني يكالمجتمحيتكا نشيني طكىدالككمفكاالتتميدكتممكالحنؼكاالقاةكاالتدميركلمااج ك
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كا فك شػيليلكالمااج ػ كالحني ػ كلبرهػيلك
هذاكالظيهرةكا نشيني كالتيكاجدتكم كاجػادكا نشػيفكن شػهطكخيبػ ك
لـكتحدكمجدي كاليتم كليكمااج كهذاكالظيهرةكالخطيرةطكامحيلج ك شىيى يكاداالح يكالماضاتي كاالذاتي .

ك

 2. 1 .2نشأة اإلرهاب:
يحتىػركا رهػػيلكظػػيهرةكقديمػ كقػػدـكا نشػػيفكن شػػهطك يػثكتينػػتكمنػػهكالمجتمحػػيتكمنػػذكالقػػدـطكلمنػػذك فك
خمؽكاهللكشى ينهكاتحيلمكا رضكامػيكتمي ػيطكان ػفكنجػدكمػفكيحىثػافكلػيكهػذاكا رضكلشػيداكطكايرهىػافكلي ػيك
النيسكىمختمؼكالاشي ؿطكاليل كالطػرؽطكلػذاكيحػدكا رهػيلكظػيهرةكتيلميػ كتيريخيػ طكل ػيكتوػمؿكداؿكاوػحالك
الحيلـكليل طكىؿكارىميكتينتكمنهكلؿكالوحالكاا مـكىطريق ك اكىلخرىطكىولؿك اكىلخرطك الك نهكىحدكال رلك
الحيلمي كا الػمكلػيكمطمػ كالقػرفكالحوػريفطك خػذكوػلالككمنظمػيككاممن جػيكطكى يػثك بػى كظػيهرةكياميػ كمحيوػ ك
تحينيكمن يكوح كالكالحيلـكىداال كا شىيلكتخػصكلػؿكوػحلكمػفكتمػؾكالوػحالطكلدرجػ ك نػهكمػيكظ ػركديػفطك اك
مذهلطك اكنظيـكجديدطك الكاليفكمفكىيفك تضي هك اك نبيراك لراداكك اكمجماتيتكتميؿك لمكاشتخداـكالحنؼك
اا ره ػػيلطكلت قي ػػؽكغيييت ػػيكا ه ػػدال يطكاىيلت ػػيليك خ ػػذتكتح ػػرؼكىيلجميت ػػيتكالمتطرلػ ػ كللػ ػ اكركاش ػػماليكطكال ػػؿك
ا رهيىييفكهـكتممييككمتطرلافكليكللرهـكاشمال ـ.ك ك
القػػدكمػػارسكا رهػػيلكتمػػمكالب ػػحيدكالػػداخميطكضػػمفكالمجتم ػ كالاا ػػدكمػػفكالشػػمط كال يلم ػ كض ػػدك
الطىق ػػيتكالم لامػ ػ طكلم ػػيكم ػػارسكم ػػفكالجميت ػػيتكالداخميػ ػ كض ػػدك لاميت ػػيكلش ػػىلك اك خ ػػرطكلم ػػيكم ػػارسك
ا رهػػيلكتمػػمكمشػػتاىكالدال ػ كاالحػػيلـطكا بػػى كا رهػػيلكظػػيهرةكتيم ػ طكالكشػػيميك رهػػيلكالدال ػ طك كاشػػتخداـك
الدالػ كلبرهػػيلكل ػػرضكهيىت ػػيكاملينت ػػيكلبػػيل كالنظػػيـكال ػيلـطكا بػػى تكم مػ كا رهػػيلكهػػيكا شػ ؿكلػػيك
قػػيماسكالشييش ػ كالمتػػدااؿطكخيب ػ ك ينمػػيكيشػػتخدـكالحنػػؼكاا رهػػيلكمػػفكقىػػؿكل ػ كلىي ػرةكضػػدكل ػ كقميم ػ ك اك
ىػيلحلسكمػفكقىػؿكل ػ كقميمػ كضػدكوػحلك اك مػ طك اكمػفكل ػ ك)جميتػ لكت ػياؿكمقيامػ كظمػـكالشػمط كال يلمػ طك
لميكمارسكا رهيلكتممكالبحيدكالخيرجيكىيتتداءكالداؿكالقاي كتممكالوحالكاالداؿكالضحي طكنيهيؾكتفك
تدخؿكالداؿكا جنىي كليكالبراتيتكالم مي كالتيكت بؿكضمفكالمجتم كالاا دكى ج ك اكىػلخرىطكالكشػيميك
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ى جػ كالػػدليعكتػػفك قػػاؽكا نشػػيفكلػػيكمقيىػػؿكتػػدـكتػػدخؿكهػػذاكالػػداؿكلػػيك مػػيلفك خػػرىكمػػفكالحػػيلـكتجػػدكلي ػػيك
قػػاؽكا نشػػيفكم ػػدارةكاالكملػػيفكل ػػيطكاذلػػؾكى حػػؿكتشػػييسكم ػػاـكا رهػػيلطكارىطػػهكمىيو ػرةكىمبػػيل كالػػداؿك
االجميتيتكال يلم كتممكالمشتاىكالم ميكاالدالي .ك
يدؿكاالشتقراءكالتيريخيكلبرهيلكتممك فكالج ار ـكالتيكتابؼكالياـكىلن ػيك رهيىيػ كطكهػيكقديمػ كقػدـك
المجتمحيتكا نشيني طكتممكالرغـكمػفك فكتحىيػركا رهػيلكيىػداك ػديثيكنشػىييكطكالحػؿكالػذ ك ثػيركاالهتمػيـكى ػذاك
الناعكمفكالج ار ـك ديثيطكهاكجشيم كاآلثيركالنيتج كتن يطكلضالكتفكارتىيط يكىمجمات كااشح كمػفكالجػ ار ـطك
ا مركالذ كي د كىيلتىحي ك لمكالمشيسكىيللثيركمفكال قاؽكاالمبيل ك)الرااودةكط:2010ك25ل .ك
كالقػػدكظ ػػركا رهػػيلكالػػداليكىوػػلؿكمػػنظـكمنػػذكالقػػرفكالخػػيمسكتوػػرطك ينمػػيكقيمػػتكالػػداؿكا اراىي ػ ك
ىيشتحميركالوحالطك يثكارتللكالىرتليليافكاا شىيفك ىو ك نااعكالحنؼكاا رهيلكضدكالوحالكالمشتحمرةطك
اتىح ـكليكذلؾكالىريطينيافكضدكال ناد.كالينتكتمؾكالداؿكتنلركدا ميككتممكوحالكالىالدكالمشتحمرةكمقيام ك
هػذاكا رهػيلك)زلػيطك2010ك15:لطك كايابػؼكدلػيعكالوػحالكتػػفك ق ػيكلػيكتقريػركالمبػيركىبػ كا رهػػيلك
اتن يكتفكن ش يكت م كا رهيلطكات اؿكالجالدك لمكض ي طكاالض ي ك لمكجالدكلمػيكهػاكشػي دكلػيكالحبػرك
ال يلي.ك ك
لقػػدكازدادتكخطػػارةكا رهػػيلكىحػػدكانتوػػيركالحالم ػ كلػػيكمنتبػػؼكالقػػرفكالحو ػريفطكاىحػػدكالت ػاالتكالتػػيك
ػػدثتكلػػيكلثيػػركمػػفكالمجتمحػػيتكالتػػيكتمقت ػػيكثػػارةكالمحمامػػيتكااالتبػػيالتكاتقػػدـكالتلنالاجيػػيطكاقػػدكاشػػتلؿك
ا رهػيىيافكذلػؾكالجتيػيزك ػدادكالػػداؿطكاال بػاؿكتمػمكلػؿكمشػػتمزميت ـكلتن يػذكمخططػيت ـكا رهيىيػ طكااشػ ك
مفكقدرت ـكتممكتىيدؿكالمحماميتكااالتبيؿكىين ـكطكات ايؿكا مااؿكتىػركالػداؿكىشػ ال طكااشػتخداـكاشػي ؿك
ا ت ػػالـكلمدتييػ ػ ك ل ػػمك ه ػػدال ـكاىػ ػااتث ـطكااال ػػمكنجي ػػيت ـكل ػػيكتممي ػػيت ـكطكاش ػػم تكالح كالمػ ػ كلمجميت ػػيتك
ا رهيىي ػ كىإشػػتخداـكالوػػىل كالحنلىاتي ػ كلػػيكاالتبػػيؿطكاتملػػيفكالجميتػػيتكا رهيىي ػ كمػػفكتنمي ػ كاالتبػػيالتطك
ات قيؽكالتحيافكىيفكىحض ـكالىحضك)الرااودةكط:2010ك31لطك تمك بى كا رهيلكظيهرةكمت ازيػدةكالوػياعك
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ليكالمجتم كالداليطكاذلؾكلت قيؽك غراضكمتنات كطكللفكمحظـك اادثكا رهيلكمنذكن يي كال رلكالحيلميػ ك
الثينيػ كطكلينػػتكىشػػىلكالػػداال كالشييشػػي كلمػػردكتمػػمك رهػػيلكالػػداؿطكااتخػػذتكمحظػػـكالحمميػػيتكا رهيىيػ كبػػا ارك
متحػددةكليالغتيػيالتكالشييشػي كطكاخطػؼكالطػي راتكالمدنيػ طككا خػذكالرهػي ف.كانتيجػ كل ػذاكالشييشػيتطكظ ػػرتك
تدةكتنظيميتك رهيىي كليكمختمؼكالداؿكا اراىي :ك)تىدكالشالـطك2008ك56:لكاهي :ك
 .1التييركالنيز كليك لمينييكليكتيـك .1986ك
 .2رل كلايفكالمتطرل كليكلرنشي.
 .3رل كالىيشؾكا شىيني كاالتيكقيمتكى جميتكليكاشىينييكنجـكتن يكم يتكالقتممطكاالتمكتـكتبػني يك
اراىييكتممك ن يكمنظم ك رهيىي .
 .4دخمتكىريطينييكلػيكشمشػم كمػفكا تمػيؿكا رهيىيػ كالخطيػرةكمػفكجينػلكمػيكيشػميكىػيلجيشكا يرلنػد ك
الجم ار كتيـك1970طكاالذىكقيـكىحممييتك رهيىي كلثيركجداكى دؼكنيؿكاالشتقالؿكتفكىريطينيي.
 .5ظ رتكليك اركاىيكخالؿكالحقادكالميضي كمولم كالحنؼكا رهيىيكالمتطرؼكلمجميتيتكاليميني .
 .6ظ رتكا نوط كا رهيىي كلمجن كالحشلري كليكلؿكمفكلرنشيكاىمجيلي.
 .7ظ ػػرتكمنظم ػ كا لاي ػ كال م ػراءكا يطيلي ػ كالتػػيكخط ػػتكر ػػيسكال لام ػ ك لػػداماراكلػػيك/ذار/مػػيرسك
1978كااغتيلته.
امنذك ااخركالشػتينييتكا اا ػؿكالشػىحينييتكمػفكالقػرفكالميضػيطكلثػرتكالجػ ار ـكا رهيىيػ كطكل ػيك3كلػينافك
اؿ/كديشمىركتيـك1969كاقت متكمجمات كمفك رىحيفكب يانييككمقركالالدكالشار كليكا مـكالمت دةطكالمك
20كتوػريفكثػػينم /لتاىركمػفكن ػػسكالحػيـطك طمػػؽك ػدك تضػػيءكمنظمػ كالػػدليعكالي اديػ كالبػ ياني كالربػػيصك
مػػفكىندقي ػ كىحيػػدةكالمػػدىكتمػػمكمقػػركالالػػدكالشػػاليتيكلػػيكا مػػـكالمت ػػدةطكالػػيكتػػيـك1970طكاقحػػتكتمميػػيتك
اختطػػيؼكلمدىماميشػػييفكا م ػريلييفكلػػيك مريلػػيكالالتيني ػ ...كالػػخطكااو ػتدكهػػذاكالتطػػاركلػػيكالجريم ػ كا رهيىي ػ ك
الدالي طك لمك فكابؿك لمكاشػتخداـكالطػي رةكلػيكت قيػؽك هدالػهطكالػيفكلػيك11ك يماؿ/شػىتمىرك2001ك ينمػيك
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قيمػػتكطػػي راتكاشػػتخدم يك تضػػيءكتنظػػيـكالقيتػػدةطكىضػػرلكمرلػػزكالتجػػيرةكالحػػيلميكىنيايػػارؾك)زلػػيطك2010ك
16:ل .ك
ايػػرىكالىي ػػثكهنػػيك فكهنػػيؾكلرقػيككىػػيفكتمميػػيتكاختطػػيؼكالطػػي راتكالتػػيكقػػيـكى ػػيك تضػػيءكتنظػػيـكالقيتػػدةك
تيـك2001طكاىيفكتممييتكالمقيام كال مشطيني كليكن ييػ كالشػتينييتكا اا ػؿكالشػىحينييتكمػفكالقػرفكالميضػيك
ليكخطؼكالطي راتطك يثكهدلتكالمقيام كال مشطيني كمفكتمؾكالحممييتكت قيؽكانجيزاتكممماش كتشيهـكليك
ل تك نظيركالحيلـكلمقضي كال مشطيني  .ك
 2. 1 .3مفهوم اإلرهاب الدولي
مفهوم اإلرهاب:
ينطػػا كا رهػػيلكتمػػمكموػػيتركىيلل ػ كال ػػدةطكتحػػادكجز يػػيكك لػػمكردكال حػػؿكتمػػمكا ه ػااؿكالمقترن ػ كىػػهطك
اتحػػادكلػػيكجز ػػيكالثػػينيك لػػمكشػػييقهكا يػػديالاجيطكلػػذلؾكلمػػفكالبػػحاى كالحثػػاركتمػػمكتحريػػؼكدقيػػؽكلم ػػاـك
ا رهػػيلطككااكفك لىػػركالحاا ػػؽك مػػيـكالد ارش ػ كالجػػيدةكلبرهػػيلطكهػػيك فكا رهػػيلكلػػيكالجػػاهركموػػلم ك خالقي ػ طك
اهػػذاكاا ػػدكمػػفك ىػػرزكا شػػىيلكالليمنػ كلػػيكبػػحاى كالتابػػؿك لػػمكتحريػػؼكوػػيمؿكلبرهػػيلك)هػػيرافط2006ك:ك
19ل .ك
ايحرؼك شفكطاالى كا رهيلطكىلنهكلؿكاشتخداـكلمحنؼكطك اكت ديدكىيشػتخدامهكىوػلؿكقشػر كاغيػركموػراعطك
لخمؽك يل كمفكالخاؼكاالرتلطكىقبدكت قيؽكالتلثيركتممكلردك اكالشيطرةكتميهطك اكتممكمجماتػ ك لػرادك اك
تمػػمكالمجتم ػ كلمػػهطكاب ػاالكك لػػمكهػػدؼكمحػػيفطكاالقػػي ـكىػػيلحنؼكقػػدكيلػػافكلػػرداك اكمجمات ػ ك اكدال ػ طكامجػػردك
اشتخداـكالحنؼك اكالت ديدكىيشتخدامهطكي مؿكليكطييتهكرشيل كمحين ك اكتػلثي اركن شػييكمحينػيكيػتـكتاجي ػيك لػمك
ل ك اك لمكالمجتم كلمهك)طاالى ط:2005ك19ل .ك
ايحرؼكلق يءكالقينافكالداليكا رهيلكالداليطكىلنه"كلؿكاتتداءكتمػمكا رااحكاالممتملػيتكالحيمػ ك اك
ىيلمخيل ػ ك

لػػيـكالقػػينافكالػػداليكىمبػػيدراكالمختم ػ طكىمػػيكلػػيكذلػػؾكالمىػػيدركالحيم ػ كلمق ػينافكىػػيلمحنيكالػػذ ك
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ت ػدداكالمػػيدةك)38لكمػػفكالنظػيـكا شيشػػيكلم لمػ كالحػػدؿكالداليػ طكاهػػاكمػػيكيملػػفك فكيطمػؽكتميػػهك نػػهكجريمػ ك
دالي ك شيش يكمخيل كالقينافكالداليك)الشيدط2008ك3:ل .ك
لمػػيكيحػػرؼكم مػػادكالم ارغػػيكا رهػػيلكىلنػػه:كالحنػػؼكالمتحمػػدكالػػذ كت رلػػهكداال ػ كشييشػػي طكايجػػر ك
ارتليىهكضدك طراؼكغيركم يرى كىااشط كجميتيتكوىهكقامي ك اكتمػالءكشػرييفطكاالمقبػادكىليػركالم يرىػ ك
نػػهكيتض ػػمفكالم ػػدنييفكاالحش ػػلرييفكال ػػذيفكيلان ػػافكاق ػػتكال ػػيدثكغي ػػركمش ػػم يفك اكخ ػػيرجكالخدمػ ػ طكال ػػذلؾك
المنوآتكالحشلري ك اكالحشلرييفكليك يل كتدـكاجادك تميؿكتدا ي كلػيكتمػؾكالمااقػ طكمثػؿ:كالت جيػ ارتكضػدك
مريلي كليك اراىيكاال يميىيفكاغيرهيك)المراغيط2002ك49:ل .ك
القااتدكا ك
ميكلييزكالو ر كليحرؼكا رهيلكىلنه:كلؿكلحؿكمفك لحيؿكالحنؼك اكالت ديدكىهك ييككلينتكىااتثهك اك
غ ارضػػهطكيقػ كتن يػػذاككلموػػراعك ج ارمػػيكلػػردىك اكجمػػيتيطكي ػػدؼك لػػمك لقػػيءكالرتػػلكىػػيفكالنػػيسطك اكتػػرايح ـك
ىإيذا ـطك اكتحريضك ييت ـطك اك ريت ـطك اك من ـكلمخطػرطك اك ل ػيؽكالضػرركىيلىي ػ طك اكىل ػدكالم ارلػؽطك اك
ا مػ ػ ػػالؾكالحيم ػ ػ ػ ك اكالخيب ػ ػ ػ طك اكا تالل ػ ػ ػػيك اكاالش ػ ػ ػػتيالءكتمي ػ ػ ػػيطك اكتح ػ ػ ػريضك ػ ػ ػػدكالم ػ ػ ػااردكالاطنيػ ػ ػ ػ ك
لمخطر)الو ر ط:2009ك6ل .ك
لميكتحرؼكاالت يقي كالحرىي كلمليل كا رهيلكتيـك1998كا رهيلطكىلنهك"لؿكلحؿكمفك لحيؿكالحنؼك
اكالت ديدكىهك ييككلينتكىااتثهك اك غراضهكيق كتن يػذاككلموػراعك ج ارمػيكلػرد ك اكجمػيتيطكاي ػدؼك لػمك لقػيءك
الرتػلكىػػيفكالنػػيسك اكتػرايح ـكىإيػػذا ـك اكتحػريضك يػيت ـك اك ػريت ـك اك مػػن ـكلمخطػرطك اك ل ػػيؽكالضػػررك
ىيلىي ػ ك اكىل ػدكالم ارلػؽك اكا مػالؾكالحيمػ ك اكالخيبػ طك اكا تالل ػيطك اكاالشػتيالءكتمي ػيطك اكتحػريضك ػػدك
المااردكالاطني كلمخطر"ك)ال قىينيطك:2006ك59ل .ك
اتممكالبحيدكالداليطكلقدكظ ػرتك اؿكم يالػ كلاضػ كتحريػؼكتػيـكلبرهػيلكتمػمكالمشػتا كالػداليك
لػيك طػيركتبػػى كا مػـكالمت ػػدةكتػيـك1937طكمػػفكخػالؿكات يقيػ كجنيػؼكالخيبػ كىمنػ كاقمػ كا رهػيلكلشػػن ك
1937طكتمػػمك ثػػركاغتيػػيؿكالممػػؾك للشػػندركالثيلػػثكممػػؾكياغشػػاللييطكاازيػػركخيرجي ػ كلرنشػػيكلػػيكمرشػػيمييكتػػيـك
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1934ط يػػثكترلػػتكهػػذاكاالت يقي ػ كا رهػػيلكالػػداليطكىلنػػه:كا تمػػيؿكا جرامي ػ كالماج ػ كضػػدكدال ػ كطكاالتػػيك
يلػػافكمػػفكوػػلن يك ثػػيرةكال ػػزعكاالرتػػلكلػػدىكوخب ػييتكمحين ػ طك اكجميتػػيتكمػػفكالنػػيسكطك اكلػػدىكالجم ػػارك
)الرااودةطك2010ك36:ل .ك
اتممكالبحيدكا اراىيطكلإفك اض كتحريؼكلبرهيلطكهاكالتحريؼكالبيدركتفكالجمحي كالىرلميني ك
لمجمػػسك اراىػػيطكاذلػػؾكلػػيكالتابػػي كرقػػـك)1426لكلػػيكك)23لك يماؿ/شػػىتمىرك1999طك يػػثك لػػدتك نػػهكيحػػدك
تمالك رهيىيي"كلؿكجريمػ كترتلػلكىااشػط كا لػرادك اكالجميتػيتكىإشػتخداـكالحنػؼطك اكالت ديػدكىيشػتحميلهكضػدك
دالػ ك اكم ششػػيت يطك اكشػلين يكىاجػػهكتػيـطك اكضػػدك وػػخيصكمحينػيفطك ذاكلػػيفكمػدلاتيكىآمػػيؿكان بػػيلي طك اك
لليرك يدي كالاجي كمتطرل ك اكمليمرةطك اكمشتا يةكمفكىااتثكغيركمنطقي كاوخبي طكاذلؾكى دؼك خضػيعك
الشمطيتكالحيم ك اكىحػضكا لػرادك اكجميتػيتكالمجتمػ طك اكىبػ كتيمػ كالػر كالحػيـك لػمكمنػيخكمػفكالرتػلك
)شراركط2008ك44:ل .ك
الذلؾكجيءتكاالت يقي كالدالي كلقم كتمايؿكا رهيلكتيـك2003طكليكالميدةكالثيني كمن يكتنصكتممك
ن ي:كيرتللكجريم كىم اـكهذاكاالت يقي كلؿكوخصكيقاـكىلي كاشيم كلينتكمىيورةك اكغيركمىيورةطكاىوػلؿك
غيركموراعكاىإرادتهكطكىتقديـك اكجم ك مااؿكىني كاشتخدام يطك اكهاكيحمـك ن ػيكتشػتخدـكلميػيكك اكجز يػيكلمقيػيـك
ىحمؿكيولؿكجريم كليكنطيؽكا د كالمحيهداتكالااردةكليكاالت يقي طك اكىل كتمػؿك/خػركي ػدؼك لػمكالتشػىلك
ليكماتكوخصكمػدنيك اك كوػخصك/خػرطك اك بػيىتهكىجػراحكىدنيػ كجشػيم طكتنػدميكيلػافكهػذاكالوػخصك
غيركموترؾكليك تميؿكتدا ي كليك يل كنوالكنزاعكمشم طكتندميكيلػافكهػذاكالوػخصكغػرضكهػذاكالحمػؿطك
ى لـكطىيحتهك اكليكشييقهكماج يكلتراي كالشليفطك اك رغيـك لام ك اكمنظم كدالي كتممكالقييـكىل كتمػؿك
اكاالمتنيعكتفكالقييـكىهك)و يلطك2010ك:ك38ل .ك
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اىقراءةكمااقؼكا مػـكالمت ػدةكمػفكمشػلل كا رهػيلطكيال ػظكتػدـكاجػادكتحريػؼكم ػددكلبرهػيلطكلمػيك
ن ػػهكالكتاج ػػدكات يقيػ ػ كو ػػيمم كتج ػػياكه ػػذاكالظ ػػيهرةطكلض ػػالككتم ػػمك فكا م ػػـكالمت ػػدةكتلت ػػيكىتش ػػمي ك)ا تم ػػيؿك
ا رهيىي لكلقطك)الييشر ط2011ك40:ل .ك
ايملفكالقاؿ:ك فكالتحريؼكالحمميكلبرهيلطكهاكالتخايؼكاالت زي كتفكطريؽكاشتخداـك شيليلكالقاةك
لمرض ػػاخكلمطيل ػػلكا اام ػػركالج ػ ػ كالت ػػيكتش ػػتحمؿكمميرش ػػيتكالق ػػاةكاالحن ػػؼك
االحن ػػؼطكل م ػػؿكج ػ ػ ك اكط ػػرؼطك ك
)Whitehead: 2002:12ل.كاىيلتػػيليكل ػإفكلػػؿكقػػاةك اكج ػ كتشػػتحمؿك شػػيليلكالحنػػؼكل مػػؿكالنػػيسك اك
الوػحلكتمػمكالحمػؿكىيتجػياكغيػركقػينانيك اكوػرتيطكهػػيكقػاةك رهيىيػ طك فكا رهػيلكيحنػيكاتتمػيدكالقػاةكالتػػيك
ت م ػ ػػؿكا لػ ػ ػرادكتم ػ ػػمكاالنب ػ ػػييعك ل ػ ػػمكاضػ ػ ػ كغي ػ ػػركق ػ ػػينانيكاغي ػ ػػركو ػ ػػرتيكال ػ ػػؽكقػ ػ ػاانيفكالىم ػ ػػدكالمحتم ػ ػػدةك
)Whitehead, 2002:17ل.كاهنيؾكمفكابؼكا رهيلطكىلنهكتىيرةكتفكاشتخداـكالحنؼكللشمالكلمضلطك
تممكال لاميتطكلتلييدكاالتجيهيتكالمنيا كاالمطيلى كىيلتلييراتكاالجتميتي كالجذري طكليك يفكيرىك/خرافطك
ىلفكا رهيلكهاكنزاعكتنيؼكي دؼكال يتؿكىمقتضياكتلميػلكريػهكالشييشػيك اكلػرضكشػيطرتهكتمػمكالمجتمػ ك
ػؿكتلييرهػػيك اكتػػدميرهي.كلمػػيكيحػػرؼك
ك
اكالدالػ كمػػفك جػػؿكالم يلظػ كتمػػمكتالقػػيتكاجتميتيػ كتيمػ طك اكمػػفك جػ
ا رهيلطكىلنهكتممي كاشتحميؿكالقػاةكلػيكشػىيؿك ل ػيؽكنبػركتػفكطريػؽكاشػتخداـكا لػرااكالمػيد ك اكالمحنػا ك
ل رضكر كي قؽك هداؼكشييشي ك اكاجتميتي ك اكثقيلي ك)ال ؽطك25:2008ل.كككك ك
امػػفكخػػالؿكاشػػتحراضكالتحري ػػيتكالشػػيىق طكيػػر كالىي ػػثك فكا رهػػيلكهػػاكتػػداافكغيػػركمىػػرركتمػػمك
ا ىريػػيءطكاقػػدكيلػػافكمػػدلاتيكىلهػػداؼكوخبػػي ك اكتخريىيػ ك اكشييشػػي ك اكدينيػ طكيقػػاـكىػػهك لػرادك اكجميتػػيتك
ى دؼكتراي كاآلمنيفكاتخاي ـكاقتم ـطكاتحريضكشالم كالدال كلمخطر .ك
لمػػيكيػػر كالىي ػػثطك فكتحريػػؼكا رهػػيلكالػػداليكلػػـكي ػػظكىػػيلتاالؽكاا جمػػيعكالحػػيـكلػػيك طػػيركاثيق ػ ك
قيناني ػ كداليػ ػ كوػػيمم كاممزمػ ػ طكايرج ػ كذل ػػؾك شػػلكر كالىي ػػثك لػػمكالمو ػػلالتكالشييشػػي كاا يديالاجيػ ػ كطك
االقيناني كاالحقي دي كىػيفكالػداؿطكالتػيك يالػتكجيهػدةكالابػاؿك لػمكتحريػؼكما ػدكلبرهػيلكالػداليطكاخيبػ ك
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ػراعكلموػػحالكطكا ق ػػيكلػػيك
ليمػػيكيتحمػػؽكىوػػلفكالخػػالؼكلػػيكالتمييػػزكىػػيفكا رهػػيلطكاىػػيفكالل ػػيحكالمشػػم كالموػ ك
تقريػػركالمبػػيركطكاالػػدليعكالوػػرتيكضػػدكالحػػداافكااال ػػتالؿطك يػػثكتبػػركىحػػضكداؿكالحػػيلـكالثيلػػثكاالػػداؿك
الحرىي كتممكالنصكليكاالت يقيتكالمتحمق كىمليل ػ كا رهػيلطكتمػمكالتمييػزكىػيفكا تمػيؿكا رهيىيػ طكا تمػيؿك
المقيامػ ػ كالمو ػػرات كلمو ػػحالكالم تمػ ػ طكىينم ػػيكتتمش ػػؾكال ػػداؿكاللرىيػ ػ كاخيبػ ػ كالاالي ػػيتكالمت ػػدةكتم ػػمكنى ػػذك
ا رهيلك ييكلينتكىااتثهك اك وليلهطكامفكهنيكنجدكالخالؼكلػيك يجػيدكتحريػؼكااضػ كامت ػؽكتميػهكلبرهػيلك
تممكالمشتا كالدالي.كك ك
اإلرهاب والعنف :تشابل واختالف:
اشػػتنيداككالػػمكالتحري ػػيتكالشػػيىق كلم ػػاـكا رهػػيلطكيملػػفكالقػػاؿكخالب ػ طك فكا رهػػيلكهػػاكاشػػتخداـك
غيػػركموػػراعكلمحنػػؼك اكالت ديػػدكىيشػػتخدامهكنػػيتجكتػػفكظػػراؼكاجتميتيػ كم يطػ كىػػيل ردك اكالجميتػ كلت قيػػؽك
مبػػيل كغيػػركموػػرات طكاىيلتػػيليكيختمػػؼكم ػػاـكا رهػػيلكتػػفكم ػػاـكالحنػػؼطك فكا خيػػركهػػاكمجػػردكالقػػاةك
المشتخدم ك لزاعكاتخايؼكالنيسطكا مم ـكتممكالرضاخكااالشتشالـكلج ك اكطرؼكمحيفطكاهاكلؿكشماؾك
اكلحؿكيتضمفكالودةكاالتاىيخطكامفكيحنؼكوخبيككيلخذاكىودةكاقشػاةكايمامػهكايحيػراطكاالحنػؼكيحنػيكالوػدةك
االلمظ كاال ظيظ طكاهنيؾكمفكيشتخدـكالحنؼكىاب هكاالشتحميؿكغيركالموراعكلمقاةكالميدي كمفك جؿك ل يؽك
االذىكاالضرركلموخيصطك اكا ضراركىيلممتمليتطكايتضمفكذلؾكمحينيكالحقيلكااالغتبيلكاالتدخؿكليك
ريػػيتكاآلخ ػريفكاغمػػضك قػػاق ـكالموػػرات كاالثيىت ػ ك)Vargas, 2006:42ل.كلػػيك ػػيفكيحػػرؼكقػػيماسك
لش اردكالحنػؼكىلنػهكالشػماؾك اكالقػاؿكالػذ كيػاىخكايمػاـكايػذـكاينىػذكا لػرادك اكالجميتػيتك شػىيلكقػدكتلػافك
ماجادةك اكغيركماجادة .ك
كايحرؼكمحجـكالحماـكاالجتميتي كالحنؼطكتممك نهكاشتخداـكالضلطكاالقاةكاشتخداميككغيركموراعك اك
غيركمطيىؽكلمقينافطكامفكولفكهذاكاالشتخداـك فكيػ ثركتمػمك رادةكلػردك اكجميتػ طكلػيك ػيفكتػرىكماشػات ك
الحمػػاـكاالجتميتيػ كى ػلفكالحنػػؼكهػػا:كاالشػػتخداـكغيػػركالقػػينانيك اكغيػػركالوػػرتيكىاشػػي ؿكا ل ػرااكالمػػيد كمػػفك
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جؿك غراضكوخبي ك اكاجتميتي كضيق كيرلض يكالمجتم كاالضميركا نشينيك)Hall, 2005:107لطك ميك
دليػػؿك لشػ اردكالشييشػػيطكليحػػرؼكالحنػػؼكتحري ػػيككشييشػػييككيػػنصكتمػػمك نػػهكاشػػتخداـكالت ديػػدك اكا ذىكالجشػػد ك
ىااشط كمجماتيتكانلمشتكليكبراتيتكشييشي كداخمي طكتنطا كتممكجمي كا وليؿكالتدميري كلممحيرضػ ك
الداخمي كلم لام طكليك يفكيحرؼك)ينىارغلكالحنؼطكتممك نهك" تميؿكالتمزيؽكاالتدميركاا ضراركالتيكتلافك
غرض ػ يكتلييػػركشػػماؾكاآلخ ػريفكلػػيكماقػػؼكلػػهك ثػػركتمػػمكطىيح ػ كالنظػػيـكاالجتمػػيتيكالشػػي دكلػػيكمجتم ػ كمػػي"ك
)Hall, 2005:110ل.كليك يفكيحرلهك/خرافكتممك نهك"جمي ك تمػيؿكالوػللكاالتػدميركاال تنػ كالتػيكيقبػدك
لي يكت قيؽك هيدؼكشييشي كلمطرؼكالذ كيشتحمؿكالحنؼكضدكاآلخريفك)Hall, 2005:112ل .ك
اانطالقػػيككمػػفكمجمػػاعكتحػػيريؼكالحنػػؼكالشػػيىق طكنشػػتطي ك فكن لػػدكالقػػاؿك فكالحنػػؼكهػػاكاالشػػتخداـك
القتؿكاالتب ي كالتيكيقاـكى يك لرادك اكجميتيتكمتطرل كنتيج كتاالرك
ك
المنظـكلمت ديدكاالاتيدكاالت ذيركاال دـكا
تاامؿكاجتميتي ك اكشييشي كذاتي كاماضاتي كمفك جؿكتخايؼكا لرادكاالجميتيتكاال لاميتطكىلي كالتلثيرك
لػػيك رادت ػػيكا مم ػػيكتمػػمكاالشتشػػالـكاالخضػػاعكلمػػيكيريػػداكمشػػتخدماكالحنػػؼطكىلي ػ كت قيػػؽك هػػدال ـكامػػلرى ـك
ا طميت ـكالضيق كالتيكتتنيقضك كاتتقيط كم كالقاانيفكاالتوريحيتكالتيكيرتضي يكالمجتم كايقرهي.كككك ك
أوجل االختالف بين اإلرهاب والعنف:
انطالق ػػيككمم ػػيكذل ػػرك ت ػػالاكم ػػفكتحري ػػيتكام ػػيهيـكلمب ػػطم يكا ره ػػيلطكاالحن ػػؼطكنش ػػتطي كاو ػػتقيؽك
ال اارؽكا شيشي كىيفكهذيفكالمبطم يفطكاهذاكال اارؽكتق كليكشى كنقيطك شيشي كهيكلميكيمي :ك
االك:كا رهػيلكهػػاكتنػػؼكمػػنظـكامػػدراسكمػػفك جػػؿكت قيػؽك غػراضكشييشػػي كتتنػػيقضكمػ كا هػػداؼكالشييشػػي ك
ااالجتميتي كلمنظيـكالقي ـطكىينميكالحنؼكهاكمجردكاشتخداـكالقاةكالتيكتجملكالخاؼكاال زعكليكن اسكالنيسطك
لراداككاجميتيتكالذيفكيشتخدـكالحنؼكضدهـك)ال ؽطك2002ك44:ل .ك
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ثينييك:كلبرهيلكتقنييتكااشتراتيجييتكشييشي كمخطط كامدراش كمشىقيككلضالككتفكا يديالاجي كالتيكيحتمدهيك
ا رهيىيافكليكت قيؽكميرى ـكالشييشي كااالجتميتي كاالثقيلي طكىينميكليسكلمحنؼكتقنييتكااشتراتيجييتكاتقي دك
اآلخريفكمفك ىنيءكالمجتم  .ك
تندكا لرادكاالجميتيتكالتيكتشتخدمهكضدك ك
ثيلثيك:كمميرشيتكا رهيلكتلافكمنظم كات دؼكليميكت دؼك لمكت قيؽكاتن يذك غراضكشييشي كمحرال طكىينميك

الكيلػػافكالحنػػؼكمنظمػػيككال ػػيسكلديػػهكل ػػيكا غمػػلك غػػراضكشييشػػي كمدراشػ ػ كامخطػػطكل ػػيكمشػػىقيكك)ال ػػؽطك
2002ك46:ل .ك
راىح ػػيك:كالكيش ػػتطي كمخط ػػطكا ره ػػيلكت قي ػػؽك هدال ػػهكاملرى ػػهكىش ػػرت طكىينم ػػيكيش ػػتطي كالحن ػػؼكت قي ػػؽك هدال ػػهك
اىرامجهكىشرت كمنقطح كالنظيرطكليلحنؼكغيلىيككميكيشتحمؿكقاةكالق ػركاا لػزاـكضػدكالخبػاـكاالمنػيا يفكىليػ ك
تب ػ يت ـكاال ػػيؽكالضػػرركى ػػـطكىينمػػيكمخطػػطكالحمميػػيتكا رهيىي ػ كيحتمػػدافك شػػيليلكالحنػػؼكمػػفك جػػؿكىمػػاغك
غيييت ـكاملرى ـكالقريى كاالىحيدةكالتػيكالكتن بػركلػيكا هػداؼكالشييشػي كل شػلطكىػؿكنتحػداهيك لػمكا هػداؼك
االجتميتي كااالقتبيدي كاالترىاي كاالثقيلي كاالديني كاالن شي ك...كالخك)ال ؽطك2002ك47:ل .ك
خيمشػيك:كالمػدةكالزمنيػ كالتػيكتشػػتمزـكالمميرشػيتكالحني ػ كقػدكتلػافكقبػػيرةطك ذكتنت ػيكىتن يػذكال حػؿكالحن ػيكضػػدك
الخب ػػـك اكالح ػػداطكىينم ػػيكتش ػػتلرؽكمميرش ػػيتكا ره ػػيلكم ػػدةكطايمػ ػ طك ي ػػثك ن ػػيكتش ػػتحمؿكمميرش ػػيتكالحن ػػؼك
اتنتظػػرك بػػيم كالنتػػي جكالشييشػػي كااالجتميتيػ كااالقتبػػيدي كاالثقيليػ كالتػػيكتػػتمخضكتػػفكالحنػػؼكاالتػػيكتزيػػدك
الجميت كا رهيىي ك قدهيكاىماغك هدال يكانااييهيكالمتاقح ك اكغيركالمتاقح  .ك
شيدشيك:كالتليليؼكالميدي كاالىوري كلبرهػيلكتلػافك تمػمكىلثيػركمػفكالتلػيليؼكالميديػ كاالىوػري كلمحنػؼطك يػثك
فكتليليؼكا رهيلكتنطا كتممكالخشي ركاالض يييكالىوري كاالميدي كالتيكتتلىدهيكالجميت كا رهيىيػ طكىينمػيك
الخشػػي ركالميديػ كاالىوػري كلمحنػػؼكتلػػافكم ػػدادةكامحرالػ طك ذكت ػددهيكمشػػي كالحنػػؼكا هدالػػهكالممتػػدةطكلػػيك
ػػيفكتلػػافكمشػػي كا رهػػيلكااشػػح طكاتلػػافكمدتػػهكالزمني ػ كطايم ػ كاتليلي ػػهكىيهظ ػ طكلػػذاكيحػػدكا رهػػيلك لثػػرك
ضر اكركتممكالمجتمحيتكاالنظـكالشييشي كااالجتميتي كمفكالحنؼ .ك
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 2.1.4اإلرهاب من منظور المنظمات الدولية:
ىػرزكاالهتمػيـكالػداليكلػيكت ديػػدكظػيهرةكا رهػيلكالػداليطكنتيجػ كالنتوػػيرك تمػيؿكالحنػؼكاالت ديػدكىػػهك
ضػػدكا رااحكاالممتملػػيتكالحيم ػ كاالخيب ػ طكىوػػلؿكمخػػيلؼك

لػػيـكالقػػينافكالػػداليكاالتػػيكيقػػاـكى ػػيكلػػردك اك

مجمات ػ ك ل ػرادك اكدال ػ طكاىػػذلؾكوػػلمتك)تبػػى كا مػػـلكلجن ػ كخيب ػ كلد ارش ػ كتمػػؾكالج ػ ار ـطكات ديػػدكالقااتػػدك
القينانيػ كلمحيقىت ػػيطكامليل ت ػيطكاىػػذلؾكتػػـكتقػدكتػػدةكمػ تمراتكمن ػػي:كالمػ تمركا اؿكلتا يػدكقػػينافكالحقاىػػيتك
المنحقدكليكىالنداكتيـك1930كطكاالم تمركالراى كليكىيريسكتيـك1931طككاالم تمركالخيمسكليكمدريػدكتػيـك
 .1933ك
م ػػيكاالت يقيػ ػ كا اراىيػ ػ كلقمػ ػ كا ره ػػيلكل ػػيك27كل ػػينافكثيني/ين ػػييرك1977طكالت ػػيكتق ػػدت يكالمجنػ ػ ك
الخيب كىي رهيلكالتيىحػ كلمجمحيػ كالحماميػ كلممػـكالمت ػدةطكنتيجػ كانتوػيركالمنظمػيتكا رهيىيػ كلػيك اراىػيطك
لقدكىينتك فكا رهيلكهػا:كلػؿك تمػيؿكاالتتػداءكتمػمكال يػيةك اكالشػالم كالجشػدي ك اك ريػ كا وػخيصكذا ك
ال مييػ كالدىماميشػػي طكاج ػ ار ـكالخطػػؼطكااخػػذكالرهػػي فطكاال تجػػيزكغيػػركالموػػراعكلملػرادطكااشػػتخداـكا شػػم ك
االقنيى ػػؿكاليداي ػ ػ طكاالق ػػذا ؼطكاالب ػ ػااريخطكاالخطيىػ ػػيتطك اكالط ػػرادكالخداتي ػ ػ طكااالش ػػتيالءكتمػػػمكالطػػػي راتك
ااالتتداءكتممكشالم كالطيرافكالمدني .ك
ػدـكتىري ػػرك
ك
ال ػػيكت ػػيـك1989طكتىن ػػتكا م ػػـكالمت ػػدةكاج ػ ػ كالنظ ػػركاللرىيػ ػ كطكلل ػػيفكالترلي ػػزكتم ػػمكت ػ
ا رهيلك ينميكليفكا ييكلينػتكج ػ كمرتلىيػهطكاالػؽكالقػراركالػذ ك بػدرتهكالجمحيػ كالحيمػ كلممػـكالمت ػدةكرقػـك
)29/44لكالبيدركليك4كلينافكا اؿ/ينييرك .1989ك
ميكمنظم كتدـكاالن ييزكللينتكنظرت يكلبرهيلطكىلنهك تمػيؿكالحنػؼكاالق ػركالتػيكتميرشػهكا نظمػ ك
االشتحميري كاالحنبري كضدكالوحالكاشػييدت يطكيشػتثنيكمػفكذلػؾك تمػيؿكالل ػيحكالمشػم كامقيامػ كاال ػتالؿك
لتقريركالمبير)الدليميط2010ك56:ل .ك
ك
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ك

 2.1.5سمات العمل اإلرهابي:ك ك
يتشـكالحمؿكا رهيىيكىحدةكشميتكهيكليلتيلي:ك)نجـطك:2006ك24ل ك
-1كالحمؿكا رهيىيطكتمؿكتنيؼكيحرضكا رااحكاالممتمليتكلمخطر .ك
-2كالحمؿكا رهيىيكغيلىيككميكيلافكماج يكك لمك لرادك اكم ششيتك اكمبيل كتيىح كلدال كمي .ك
-3كيقاـكىهك لرادكاجميتيتكمشتقمافك اكمدتامافكمفكدال كميك .ك
-4ككتتشـكليكالليللك هدالهكىلهداؼكشييشي  .ك
-5كتشػت دؼ الحمميػيت ا رهيىيػ الدتييػ ااثػيرة الموػيتر تجػيا القضػييي التػي يحمػؿ مػفك جم ػي ا رهػيىيافط
اتيدة مي تنطا ا نوط ا رهيىي تمم تاجيه رشيل محين كذات مضماف م دد ط مشت دليف ىذلؾ التلثير
تمم الشماؾ الشييشي لمدال ط اكالداؿ التي ينتمي لي ي الض ييي.
-6كي دؼ ا رهيل لم ويت

يل مف الرتل اال زع ىيف الحيم االخيب ط ات ديدك مف ااشتقرار المجتم

د اا خالؿ ىشالم مرالقه ال ياي .
- ٧الحمؿ ا رهيىي يرلز تمم التلثير تمم تقاؿ اقمال الجميهير ط

الترليز تممكمي ي لر ليه النػيس

امي يوحراف ىه ط اهذا ي ثر تمم شمال ـ.
-٨كالحمػؿ ا رهػيىي يحتمػد اىبػارة شيشػي تمػم اشػتخداـ اشػي ؿ االتبػيؿ ط ات قيػؽك هدالػه اتابػيؿ
رشيلته .ك
 2.1.6خصائص الجريمة اإلرهابية:
تتميزكالجريم كا رهيىي كىخبي صكتدةك هم ي :ك
 .1تنطا كجريم كا رهيلكتممكاشتخداـكالاشي ؿكالقيدرةكتممك ويت كالخاؼكالحيـطكمفكخالؿكطىيحت يك
المنو كلمتراي كاال زع .ك
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 .2فكجريم كا رهيلكل يكتاامؿكتدةكت رل يكاتىحػثكتمي ػيطكشػااءك لينػتكتاامػؿكداخميػ ك اكخيرجيػ طك
اقتبػػيدي ك اكشييشػػي ك اكاجتميتي ػ طكالػػيسكىيلضػػرارةك فكتلػػافكتمػػؾكالحاامػػؿكمجتمح ػ طكلقػػدكيلػػافك
شػػىى يكتػػيمالكداخميػػيكاا ػػداطكاقػػدكيلػػافكتػػيمالكخيرجيػػيكاا ػػداكطكش ػااءكلػػيفكاقتبػػيدييك اكشييشػػييكك اك
اجتميتيي..كاهذاكميكيدتانيك لمكالقاؿكىلفكالظيهرةكا رهيىي كل يكمن جي كخيب كليكت شيرهيطكىحلسك
ت شػػيركالظػػيهرةكا جرامي ػ كلػػيكالج ػ ار ـكا خػػرىكاالتػػيكات ػػؽكىوػػلفكت شػػيرهيكتنػػدكىحػػضكال ق ػػيءطكىػػلفك
الظػػيهرةكا جرامي ػ كلػػيكالج ػ ار ـكالحيدي ػ كالكىػػدكل ػػيكمػػفكت ػاالركالحاامػػؿكالداخمي ػ كاالخيرجي ػ كمحػػيكلىيػػيفك
شىيى يطكتيرليكلمم شرك فكي ددكشىلكالظيهرةكليكلؿك يل كى يل .ك)زلمطك2010ك47:ل

 .3ا رهيلكشماؾكيتخذكدا ميكال حؿكااليجيىي:كلميكينطا كتميهكمفكتدااني كاا وي كطكااتىيتػهكالمػن جك
الحمميكليكالتخطيطكاالتن يذطكا نهكدا ميككميكيلافكنتيجك شىيلكداخمي ك اكخيرجي طكشييشي كلينػتك اك
ك
اقتبػػيدي ك اكاجتميتي ػ طكي ػػدؼك لػػمك ػػداثكال اضػػمكااالرتىػػيؾكا منػػيطكمػػفكخػػالؿكاتتمػػيداكتمػػمك
ال جي يػ ػ كاالش ػػرت كل ػػيكالتن ي ػػذطكاالتحقي ػػدكل ػػيكتو ػػليؿكخالي ػػياكاتجني ػػدكتنيبػ ػرا.كات ػػدـكالتميي ػػزكى ػػيفك
المػػدنييفكا ىريػػيءكمػػفكغيػػرهـكطكاتػػدـكتقييػػدك/ثػػيراكى ػػدادكاطني ػ ك اك قميمي ػ كىاب ػ هكجريم ػ كت ػػيىرةك
لم دادكامتحددكال يتميفك)و يلط2010ك42:ل .ك
 2. 1 .7أنواع اإلرهاب وأشكالل:
تتحددك وليؿكا رهيلطكتممكالن اكالتيلي:ك ك
 .1تممييتكالت جير:كاتحدكا شمالكا لثركوياتيككااشتخداميككاانتوي اكركليكمحظـكالج ار ـكا رهيىيػ كتمػمك
مش ػػتاىكالح ػػيلـطك فكه ػػذاكا ش ػػمالكيم ػػن كال ربػ ػ كالليليػػ كلبره ػػيىيك لم ػػيؿكالحمميػ ػ كىنج ػػيحطكمػ ػ ك
مليني كاالنش يلكمفكمشرحكالجريم كدافكالقىضكتميهك اكالتويله .ك
ر ـكا رهيىي ػ كاياجػػهك يػػيؿكالوخبػػييتكالشييشػػي كك)ال قىػػينيطك
 .2االختطػػيؼ:كاهػػاكوػػلؿك/خػػركمػػفكالج ػ ا

2009كط60لكاغيرهي .ك
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 .3ا تجيزكالرهػي ف:كايشػتخدـكمػفكقىػؿكالجميتػيتكا رهيىيػ كمػفك جػؿكال بػاؿكتمػمكمليشػلكشييشػي ك
تتحمػػؽكىمطيلػػلكالتنظيمػػيتكالتػػيكيتىح كان ػيطكاالضػػلطكتمػػمكال لامػػيتكاا نظمػ كالشييشػػي كال يلم ػ ك
لت قيػػؽكمطيلى ػػي.كاتحتىػػركمػػفكالج ػ ار ـكالشػػيلى كلم ري ػ كتوػػؿك اكتقيػػدك رل ػ كالرهػػي فكاتمػػنح ـكمػػفك
التجاؿك اكاالنتقيؿكل ترةكزمني كمفكالاقتك)م مدطك2012ك95:ل .ك
 .4كالمبػػيدرةكااالىت ػزاز:كاتشػػتخدم يكالتنظيمػػيتكمػػفك جػػؿكال بػػاؿكتمػػمكا م ػااؿكتػػفكطريػػؽكالشػػطاك
المشػػم كامبػػيدرةكىحػػضكا م ػااؿطك اكتػػفكطريػػؽكاىت ػزازكىحػػضكا وػػخيصكاالوػػرليتكتمػػمكوػػلؿك
ال ارش ػ كاال ميي ػ طكاقيػػيـكالتنظيمػػيتكىػػيالىتزازكتحػػدكمػػفكاج ػ كنظػػرهـكضػػرارةكقبػػاىكتػػدتاك لي ػػيك
ال يج كلليكتتملفكمفكاالشتمرارطكات قيؽك هدال ي .ك
 .5تخريلكاتدميركالمنوآتكال يم :كايتـكذلػؾك يػيؿكالمنوػ يتكاالشػتراتيجي كاال يايػ كالم مػ طكلمػيكيػتـك
ييؿكمرالزكالمحماميتكاالاثي ؽكتفكطريؽكشرق كالمحماميتك اكتخريى يك اكتدميرهي.
ػيرك يجيىيػ ك
 .6الت ديدكىيلمحماميتكالليذى :كاهاك ػدىكالحمميػيتكالتػيكيشػتخدم يكا رهػيىيافطكات قػؽك/ث كاك
من ي:ك ن يؾكالج يزكا منيكاالشمطيتكالمختب كااثيرةكالرتلكليكالمجتم طكاخمؽك يلػ كمػفكال ػزعك
لدىكالمااطنيف.
 .7االغتيػػيالت:كاتاجػػهك يػػيؿكالوخبػػييتكالم مػ كاالشييشػػي كلػػيكالنظػػيـكالشييشػػيكال ػػيلـكاالتػػيكيحتقػػدك
التنظيـكاا رهيىيافك فكاغتييل يكشي قؽكوي يكمفكا هداؼكالمرشام كل ـك)ال قىينيطك:2006ك60ل.

 .8خطػػؼكالطػػي رات:كاتحػػدكمػػفكالج ػ ار ـكالخط ػرةكالتػػيكت ػػددكا نشػػيفكا منػػهكاتنقالتػػهكاهػػيكذاتكطىيحي ػ ك
دالي كليكالليللطك فكالتنقؿكالجا كتيدةكميكيلافكىيفكالىمدافطكاقدكي مؿك وخيبػيكمػفكجنشػييتك
مختم ك)م مدطك2012ك57:ل.
ايػػرىكالىي ػػثك فكمػػيكقيمػػتكىػػهكالثػػارةكال مشػػطيني كىليلػ كتاج يت ػػيكمػػفك تمػػيؿكموػػيى كضػػدكالليػػيفك
االش ار يميطكالكتدخؿكضمفكنطيؽكهذاكاالرهيلكالدالي .ك
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 2. 1 .8أشكال اإلرهاب وفقا لمرتكبيل:
لميكيملفكتقشيـكا رهيلكمفك يثكالقي ميفكىهك لمكناتيفكهمي :ك
 .1إرهاب الدولة :ك
مف المحراؼ تيريخييك ف ا نظم الدلتيتاري اشتخدمت الرتل للداةكلمقم االت لـط اقد لقد /الؼ
الىوػر يػيت ـ تمػم يػد دالػ الرتػل ىوػلؿ لثػركىوػيت اضػرااة مػف بػار ا رهػيل ا خكػر ط اتختمػؼ
اآلراء اؿ مي ذا لينت الدال يملف ف تميرسكا رهيل ـ الط ليلىحض يرى ف رهيل الدال ها البارة
ا شيشي كلبرهيلط لمي تقاـ ىه ش ار يؿ ليكا راضي ال مشطيني الي لىنيف اىقي ا راضي الحرىي الم تم
الكبػارةكمػف بػار رهػيل الدالػ المػنظـط الػذلؾكا رهػيل اليػامي التػيكتميرشػه الااليػيت المت ػدة لػي لػؿك
مف الحراؽ ا للينشتيف اغيرهي مفكىمداف الحيلـط يث ف المجيزر اليامي لمجيش ا مريلي لي هذا الىمداف
ويهدك ي تمم رهيل الدال ا مريلي لتمؾ الىمدافك)ال قيهط2008ك20:ل .ك
ػيرةكالرتػػلكاالخػػاؼطكلاشػػيم ك
ايحػرؼك رهػػيلكالدالػ كىلنػهكاشػػتحميؿكالدالػ كلاشػي ؿكالحنػػؼكىينتظػػيـك ث ك
لت قيػػؽكمليشػػلكشييشػػي كمن ػػيطكااال ت ػػيظكىيلشػػمط ك اكقم ػ كالمحيرض ػ ك اكالى ػػثكتػػفكالوػػرتي طك اكالشػػحيك
لماباؿكلمهداؼكالتيكتحجزكالطرؽكالشممي كمفكت قيق ي .ك
ام ػػفكاج ػ ػ كالنظ ػػركالم ي ػػدةكل ػػذاكالن ػػاعكم ػػفكا ره ػػيلطكلػ ػإن ـكي ػػرافك فك ره ػػيلكالدالػ ػ كالكيمل ػػفك فك
يت قػػؽطك فكالدالػ كل ػػيكمػػفكالشػػمطيفكمػػيكيجحم ػػيكلػػاؽكات يم ػػيطكا ن ػػيكىحيػػدةكتػػفكهػػذاكالوػػى يت.كىينمػػيكيػػر ك
/خػػرافك فكا رهػػيلكينوػػلكمػػفكقىػػؿكا لػرادكاكالجميتػػيتكالػػيسكمػػفكالػداؿطكاذلػػؾكلت قيػػؽكغييػػيتكتتحمػػؽكى ػػـك
)تىدكالشالـط2008ك35:ل .ك
ايذهلكالىحضكا خرطك لمك فك رهيلكا لرادكاالجميتيتكيتنيشلكطرديػيكمػ ك رهػيلكالدالػ طكىمحنػيك
نػػهكلممػػيكازدادك رهػػيلكالدال ػ كمػػفكخػػالؿكمػػيكتميرشػػهكضػػدكا ل ػرادطكلينػػتكردةكلحػػؿكا ل ػرادكاالجميتػػيتكىػػن سك
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الطريقػ ػ ػ كا رهيىيػ ػ ػ طك ك فك ره ػ ػػيلكالدالػ ػ ػ كه ػ ػػاك ػ ػػدكالم رل ػ ػػيتكا شيش ػ ػػي ك ره ػ ػػيلكا لػ ػ ػرادكاالجميت ػ ػػيتك
)ليط ط2011ك90:ل .ك
ويمكن التمييز بين نوعين من إرهاب الدولة:
أ .إرهنناب الدولننة المباشننر :ايتمثػػؿكهػػذاكالنػػاعكمػػفكا رهػػيلكىقيػػيـكشػػمطيتكالدال ػ ك اك ػػدك ج زت ػػيكىيرتلػػيلك
ػر ـكا رهيىي ػ طكامثػػيؿكذلػػؾكمػػيكقيمػػتكىػػهك ش ػ ار يؿكلػػيك7ك زيراف/يانيػػاك1981كلػػيكقبػػؼكم يتػػؿكتم ػكازك
الجػكا
الحراقيطكمفكخػالؿكوػفكهجػاـك رهػيىيطكممػيك دىك لػمكتػدميركالم يتػؿكاابػيى كىحػضكالحػيمميفكامقتػؿك رىحػ ك
وخيصكىين ـكلرنشيكالجنشي .كاميكقيمتكىهك ش ار يؿك يضيككىحممي كشميتكتنيقيدكاللضلكليكلىنيفطكا مرك
الذ ك دىك لمكاشتو يدكالحوراتكمفكالمدنييفكا ىرييءكليك11كنيشيف/اىريؿك1996طكاميكقيمػتكىػهكالااليػيتك
المت ػػدةكىااشػػط كش ػ ن يكال رىي ػ كالمتااجػػدةكلػػيكالخمػػيجكالحرىػػيكاالى ػػركا

مػػركمػػفكقبػػؼكبػػيراخيكتمػػمك

الحيبم كالحراقي ك)ىلدادلكىبػااريخك)لػرازلكىحيػدةكالمػدةكتػيـك1993كممػيك دىك لػمك يلػ كمػفكالػدميرطكا د ك
لمكمقتؿكالحورات.كلؿكميكتقدـكيثىتك رهيلكالدال طكاالذ كتلافكضيلح كىهكىوػلؿكمىيوػرك)اابػؿطك2004ك
102:ل.كاال ػرالكالمتلػػررةكمػفكقىػػؿك شػ ار يؿككتمػػمكا ارضػيكال مشػػطيني كالم تمػ طكي لػػدكتمػمك فكداالككتقػػاـك
ىذلؾكهيكداؿك رهيىي  .ك
ب .إرهاب الدولة ير المباشنر:كايتمثػؿكهػذاكالنػاعكىػدتـكالدالػ كلبرهػيلكىوػلؿكشػر طكمػفكخػالؿك ذرعكل ػيك
تنو يكلتن يذكمخططيت يكالتيكالكتشتطي كتن يذهيكىولؿكمىيورطكاتلخذكهذاكا ذرعكولؿكالمنظميتكا رهيىي ك
يثكتقػاـكالدالػ كىػدتم يكشػااءكتمػمكبػحيدكالػدتـكالمػيد ك اكالمحمامػيتي.كاتمجػلكالػداؿك لػمكهػذاكالنػاعكمػفك
ا رهػػيلكللػػيكتىتحػػدكتػػفكالتػػارطكليػػهطكاتتجنػػلكا دانػ كالدالي ػ كاردادكا لحػػيؿكالتػػيكقػػدكتنػػتجكمػػفكاشػػتخدام يك
رهيلكالدال كالمىيور.كايلافكهذاكالناعكمفكا رهيلكغيلىيكخيرجييك)ليط ط2011ك94:ل .ك
 .2إرهاب األفراد والجماعات :يطمػؽكالػىحضكتمػمكا رهػيلكال ػرد ك رهػيلكالتمػردكايوػلؾكلػيكلانػه رهيىػيكطك
اقدكارتىطكا رهيلكىي لرادكليكالحديدكمفكتحري يتكمػيكيحػرؼكىلتػيل االتجػياكالشػي دطكالػدىكا ج ػزةكالرشػمي ك
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اللرىي طكىؿك نهكارتىطكليكىحضكا

يػيفكىجنشػي كمحينػ طك يػثك ن ػـكلػيكالااليػيتكالمت ػدةكيحرلػافكا رهػيلك

ىلن ػ ػػهك تم ػ ػػيؿكالحن ػ ػػؼكالماج ػ ػ ػ كض ػ ػػدكا مػ ػ ػريلييفكاالت ػ ػػيكتقػ ػ ػ كم ػ ػػفكمػ ػ ػااطفكالكيتمتػ ػ ػ كىيلجنش ػ ػػي كا مريليػ ػ ػ ك
)ال قيهط:2008ك20ل .ك
لميكيطمؽكتممكالحنؼكالذ كيبدركمفكالتنظيميتكاا

زالكاالتجمحيتكاالمميوييتك رهيلكا لرادطك

اهمك تميؿكالحنؼكالشييشيكالمشم كالتيكين ذهيكا لرادطكالتيكت دؼكمفكخالؿك تميل يك لػمكت قيػؽكمبػيل ك
محينػ .كاافكمػػيكيميػػزك رهػػيلكا ل ػرادكتػػفكغي ػراكمػػفك تمػػيؿكالحنػػؼطكهػػاك فك رهػػيلكا ل ػرادكيرمػػيك لػػمكت قيػػؽك
هدؼكشييشيكطك ميك ذاكليفكال دؼكغيركشييشيكلإنهكيخرجكمفكنطيؽكا رهيلك)ال تالاىط2009ك236:ل .ك
ايش ػ ػميكهػ ػػذاكالنػ ػػاعكمػ ػػفكا رهػ ػػيلككى ػ ػ ػ"ا رهيلكغيػ ػػركالشػ ػػمطا "طك يػ ػػثكيمػ ػػيرسكمػ ػػفكقىػ ػػؿكا ل ػ ػرادك
االجميتيتطكاياجهكضدكالدال كمفكقىػؿكا لػرادكاالجميتػيتكالمنيا ػ كل ػيطكاىمػيك فكهػذاكا رهػيلكيمػيرسكمػفك
لػ ػرادكجميت ػػيتكالكتمتم ػػؾكالش ػػمط كاالاش ػػي ؿكالت ػػيكتمتمل ػػيكال ػػداؿطكلإن ػػهكيل ػػافك لث ػػركشػ ػري طك ن ػػهكيتب ػػؼك
ىخضػػاتهك لػػمك لثػػركالاشػػي ؿكجريم ػ كمػػفكخػػالؿكالػػذهيلك لػػمكقتػػؿكالن س)االنت ػػيرلكاقتػػؿكاآلخ ػريفطكلت قيػػؽك
هػػدؼكمػػيطكاا رهػػيلكال ػػرد كهػػاك خطػػرك ن ػااعكا رهػػيلطكاتلمػػفكخطارتػػهكلػػيكبػػحاى كتتىحػػهطكايرتلػػلكهػػذاك
الناعكمفكا رهيلكىااشط ك وخيصكمحينييفطكشػااءكتممػااكىم ػردهـك اكلػيك طػيركمجماتػيتكمنظمػ طكيطمػؽك
ك
الػػىحضكتمػػيكهػػذاكالنػػاعكمػػفكا رهػػيلكتشػػمي كا رهػػيلكمػػفكا شػ ؿك""Terrorism from Belowك)لػػيط ك
ط:2011ك96ل .ك
 2. 1 .9دواف .اإلرهاب:
 2. 1 .9 .1الدواف .السياسية لإلرهاب:
مػػفك هػػـك شػػىيلكظ ػػاركا رهػػيلطكغيػػيلكالديمقراطيػ طكاال ػراغكالشييشػػي.كلػػإذاك ػػرـكالنػػيسكمػػفك ريػ ك
التحىيػػركتػػفكالػػر طكامػػفكم يشػػى كالمش ػ اليفكتػػفك خطػػي ـكا تمػػيل ـطكلػػإن ـكيت الػػافك لػػمكالحمػػؿكالشػػر .ك
المميكازدادكاللىتكمفكالدال طكازدادكالتطرؼكاالحنؼكمفكجينلكالرتي ك)ال قىينيطك2006طك61ل .ك
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فكا رهػػيلكالشييشػػيكهػػاكا رهػػيلكالػػذ كيتىنػػيك هػػداليكشييشػػي كطكتاجػػهك لػػمكالدال ػ كام ششػػيت يك اك
تنظيميت ػػيك اكهي يت ػػيكطكايحتىػػركالػػدال كالشييشػػيكمػػفك هػػـكالػػداال كالم ػكػزةكلبرهػػيلطك يػػثكتمجػػلكالجميتػػيتك
اا لرادك لمكالحنؼطكمفك جؿكت قيؽك هداؼكشييشي كمحين طكمن يكميكيتحمؽكىيلشيطرةكتممكالشمط طك اكلرضك
مذاهلكا يدي كالاجييكشييشي كمحين طك اك قيم كلييفكشييشيكم ددك)ال تالا طك2009ك42:ل .ك
لمػػيك فكالجميتػػيتكالمتطرل ػ كقػػدكتمجػػلك لػػمكمميرشػ كالحمػػؿكا رهػػيىيكضػػدكدال ػ ك خػػر طكتلػػافكقػػدكميرشػػتك اك
شػيهمتكاشػػيتدتكلػػيكشييشػيتكظمم ػػـكاق ػػرهـطكليلحمميػػيتكا رهيىيػ كقػػدكت ػػدؼكالػمك نػزاؿكالضػػرركىمبػػيل ك
دال ػ كمحين ػ طك اكىرتييت ػيكانتقيمػػيكمن ػػيطكلمااق ػػيكالشييشػػي كلػػيكقضػػي كمحين ػ ك)و ػ يلط:2010ك48ل.كايػػاردك
)ال قيهط2008لكتدةكداال كشييشي كلبرهيلطكهيكليلتيلي :ك
كشقاطكالوياتي كلت يلؼكتشلر كاان رادكالاالييتكالمت دةكىشمط كا مركاالن يكليكالمجتم كالدالي .ككتجزكمجمسكا مفكالداليكمفكاتخيذكماقؼكقينانيك اك خالليكجيدطك زاءكميكي دثكمفكانت يليتكلػىحضكال يتكتممكمشتاىكالحيلـكاليكمختمؼكالمنيطؽ .ك
كالب ػراتيتكالحرقي ػ كلػػيكمختمػػؼكالمنػػيطؽطكاالتػػيكتلخػػذكالطػػيى كالمشػػم طكاتشػػتخدـكتلتيلػػيتك رهيىي ػ كتمػػمكالمشتاىكالداليكضدكمبيل كىحضكالحرقييت .ك
كتجػزكىحػضكالوػحالك تػمكاآلفكتػفكال بػاؿكتمػػمكاشػتقالل يكا ق ػيكلػيكتقريػركمبػيرهيطكرغػـكالقػ ارراتكالداليػ طكاالتػػيكتجم ػ كتمػػمك ق ػػيكلػػيكالتمت ػ كىيالشػػتقالؿكاال ري ػ كتمػػمك ارضػػي يطكا مػػركالػػذ كيػػدل ك رلػػيتك
الت رركالاطنيك لمكالقييـكىىحضكالحممييتكخيرجك دادكدالت يكضدكمبػيل كالػداؿكالمشػتحمرةك اكتمػؾكالػداؿك
التيكت يدهي .ك
كالنجػػيحكالػػذ ك ققتػػهكىحػػضكال رلػػيتكالثاري ػ طكالتػػيكلينػػتكتشػػتخدـكتلتيلػػيتك رهيىي ػ كلػػيكالابػػاؿك لػػمكالشمط كقديميككا ديثيككامثيؿكذلؾكالثارةكالبيني كىقييدةكمياتشمكتانجطكاالثارةكا يرانيػ كىزتيمػ كالخمينػيطكممػيك
وج كالحديدكمفكال رليتكالشييشي كتممكاشتخداـكالحمؿكالشر كمفك جؿكالاباؿك لمكالشمط  .ك
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طكا قػػؿكتلم ػ كلم بػػاؿكتمػػمكمليشػػلك
كاشػػتخداـكا رهػػيلكلىػػديؿكتػػفكال ػػرلكالتقميديػ طكىابػ هك شػػرعكتػػلثي اكر كاامتييزاتكشييشي كتممكالمشتاىكالدالي .ك
كاجادكى ركلمتاتركليكمحظـكداؿكالحيلـكشااءكليكالورؽكا اشطك اك مريليكالالتيني ك اك اراىيطكلضالككتفكالرااشلكاالشتحميري طكا مركالذ كيشيهـكليكالقييـكىي نوط كا رهيىي  .ك
كنجػػيحكىحػػضك رلػػيتكالمقيام ػ كىإتىػػيعك شػػيليلكالمقيام ػ كلػػيكبػػدكاتتػػداءاتكىحػػضكالػػداؿكاللىػػرىطكالقػػدكقدمتك ػرلكليتنػيـكلمثػارييفكالػزادكال لػر كاالنمػاذجكالػذ كي تػذىكىػهكلػيكالمقيامػ طكمػفكخػالؿكاشػتخداـكشػىؿك
غيركتقميدي كمفكالحنؼ .ك
كا اضػػيعكالدالي ػ كغيػػركالحيدل ػ طكااشػػتمراركىحػػضكالشييشػػيتكالحنب ػري طكلػػيكاقػػتكيتوػػدؽكليػػهكالمجتم ػ ككاال ريػ كالشييشػي كا قػاؽكا نشػيفطكلػيك ػيفكيلػضكالطػرؼكتمػيكي ػدثكمػفكمميرشػيتك
الداليكىيلديمقراطي ك
ا وي كضدكىحضكالحنيبركاا جنيسكىقبدكا ىيدةكالجميتي كل ي .ك
كتػػدـكقػػدرةكالمجتم ػ كالػػداليكلػػيكوػػلمهكالمػػنظـك)ا مػػـكالمت ػػدةلطكتمػػمكتقػػديـك ػػؿكتػػيدؿكلمتطمىػػيتكالحدال ػ كالدالي كالمتزايدةك)ال قيهط2008ك33-31:ل .ك
فكج ػ ار ـكا رهػػيلكالػػداليكذاتكالػػداال كالشييشػػي كيلػػافكغرض ػ يكالقيػػيـكىحمػػؿكمػػيك اكاالمتنػػيعكتػػفك
تمؿكميطك كاتخيذكماقػؼكشييشػيكمحػيفك اكاالمتنػيعكتنػه.كاتثيػركهػذاكالناتيػ كمػفكجػ ار ـكا رهػيلكالػداليطك
ػرك ػ كاؿكموػػراتيت يطكنظػ ارك فكمحظػػـكهػػذاكالجػ ار ـكتقػ كىحػػدكغمػػؽكلػػؿكالطػػرؽكالوػػرتي كلػػيكمااج ػ ك
جػػدالككلىيػكاك
الطرؼكمرتللكتمؾكالج ار ـطكالذ كيجدكن شهكمدلاتيكالرتليى يكمفك جؿكودكانتىياكالحيلـك لمكقضيتهكامطيلىهك
الورتي ك) مادةطك2009ك140:ل .ك
ايػػر كالىي ػػثك فكارتلػػيلكالحمميػػيتكا رهيىي ػ كىػػدال كشييشػػيطكخمػػطكا اراؽكاخم ػؽك يل ػ كمػػفكالمػػىسك
ػيلكااالشػتخداـكالموػراعكلمقػاةكالتػيكتجيزهػيكقااتػدكالقػينافكالػداليطكالػذلؾكالخمػطكىػيفك
االتويىؾكميكىيفكا ره ك
ا تميؿكا رهيىي كاىيفك تميؿكالمقيام كالمورات كلمم تؿ .ك
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 2. 1 .9 .2الدواف .الشخصية والنفسية لإلرهاب:
يحتىػػركالػػدال كالػػذاتيكم ػػـكلػػيكال حػػؿكا رهػػيىيكالحنيػػؼطكلمػػفكيممػػؾكغريػزةكتداانيػ كلػػيكذاتػػهكطكيلػػافك
قػػرلك لػػمكالحمػػؿكا رهػػيىيطكالديػػهكاالشػػتحدادكلالنخػراطكلػػيكبػ اؼكالمنظمػػيتكا رهيىيػ .كل ػػذاكالرغىػ -لمػػيك
يق ػػاؿكىرن ػػا-كتجح ػػؿكال ػػردك لث ػػركم ػػيالك ل ػػمكالحن ػػؼكاتق ػػا كالرغىػ ػ كلدي ػػهكل ػػيكالش ػػيطرةكتم ػػمكاآلخػ ػريف.كاي ػػر ك
)ديني ػػاؼلك فكالحن ػػؼكن ش ػػيطكارغىػ ػ كال ػػردكل ػػيك ل ػػيؽك اكخش ػػيرةكل ػػيكاآلخػ ػريف.كااذاكم ػػيكت ػػـكب ػػقؿكاللريػ ػزةك
الحداانيػ ػ طكات ايم ػػيك ل ػػمكش ػػماؾكث ػػار طكل ػػإفكال ػػردكيب ػػى كتضػ ػااكمػ ػ ث اركل ػػيكمنظم ػػيتكالت ػػرركامقيامػ ػ ك
االشتحمير)طاالى طك2005ك53:ل .ك
لمػػيك نػػهكمػػفكالمملػػفك فكتق ػ كج ػ ار ـكا رهػػيلكالػػداليكمػػفك جػػؿكت قيػػؽكىحػػضكالمطيلػػلكالوخبػػي ك
الى ت طكاتتميزكهذاكالج ار ـكىلن يكتولؿكمخيل يتكلمقػاانيفكالاطنيػ كالجني يػ طكاللن ػيكلػيكذاتكالاقػتكتتبػؼك
ىيلبػ ػ كالداليػ ػ طكاذل ػػؾك ذاكم ػػيك ػػدثكاخ ػػتالؼكل ػػيكجنش ػػي كالضػ ػ يييطك اكاخ ػػتالؼكل ػػيكجنش ػػي كالجن ػػيةطك اك
اختالؼكليكمليفكا تدادكتفكمليفكالتن يذطكى يثكيق كا اؿكليكدال طكايق كالثػينيكلػيكدالػ ك خػر طكامػفك
هـكباركالداال كالوخبي كلج ار ـكا رهيلكالداليكاىتزازكا مػااؿكمػفكوػرليتكالطيػرافكالمختم ػ طكاال ػرالك
مفكتن يذكا

ليـكالقضي ي كالتيكبدرتكضدكالوخصكا رهيىيك) مادةطك2009ك140:ل .ك

اتمحلكالحاامػؿكالن شػي كتمػمكالمشػتا كال ػرد كدا اركغييػ كلػيكا هميػ كلػيكت ديػدكشػمالييتكا نشػيفك
المحيدي طكخيب كتندميكتتحرضكتمؾكالجاانلكلػىحضكاالضػطراىيتكاالتقمىػيتكالن شػي كاالمرضػي .كلمثػؿكهػذاك
الجاانلكالن شي كقدكتلافكالدال كال قيقيكالقت يـكال ردكليكتػيلـكا رهػيلطكاتمحػلكاشػي ؿكا تػالـكالمحيبػرك
دا اركلىي اركليكت يزكالحاامؿكالن شي كلم ردكاتلجيجكراحكاالنتقيـكلديهك)و يلط2010ك52:ل .ك
 2. 1 .9 .3الدواف .االجتماعية لإلرهاب:
يقبدكىيلداال كاالجتميتي كتمؾكالتيكتتحمؽكىػيلتلايفكال ػرد كالحضػا ك اكالن شػيكاالػداال كالخيرجيػ ك
الم يط كىيل ردطكل يكالكتقتبركتممكالداال كالداخمي كلقططكىؿكتليمؿكالحاامػؿكالداخميػ كاالخيرجيػ كقػدكي شػرك
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شماؾكا نشيف.كاتتحددكالداال كالخيرجي كلمشماؾكا رهيىيكىبيل كتيمهطكاهذاكالحاامؿكقدكت يطكىيل ردكن شهك
مفك يثكتنو تهكاالىي كالتيكيحيشكلي يكمفكا شرةكاالدراش كالجيمحيػ كاالحمػؿكاجاانػلكال يػيةكا خػرىطكاقػدك
تلافكهذاكالداال كتممكمشتاىكالدال كمفك يثكظرال يكاالقتبيدي كااالجتميتي كاغيرهيطكلميكقدكتلافكهػذاك
الحاامػػؿكذاتكبػػىل كدالي ػ طك يػػثكتتػػلثركالػػداؿكاوػػحاى يكىمجمػػؿكالظػػراؼكالحيلميػ كالتػػيكيمػػركى ػػيكالمجتم ػ ك
كا فكهػػذاكالػػداال كقػػدكتػػدل كاتلػػذ كالميػػؿكن ػػاكا رهػػيل كلي رهػػيلكالكيرج ػ ك لػػمكتيمػػؿكاا ػػدكاللػػفك
الػػدالي ك
تضيلركمجمات كمفكالحاامؿكمن ي:ك)الخاالدةطك2009كل ك
كلقدافكالثق كليكالنظيـكاالجتميتيكالقي ـكتممكال راؽكالويشح كىيفكالطىقيت .ككانحداـكالتوياركااالتبيؿكاالجتميتيكىيفكطىقيتكالمجتم  .ككالبراعكالطىقي:كاهذاكالناعكمفكالبػراعكنتيجػ كلوػحارك ػدىكالجميتػيتك ن ػيك رقػمكمػفكا خػرىكلت ػياؿكالشيطرةكتمي يكلت قيؽكمبم  .ك
لميكتولؿكا مي كالمت وي كليكالمجتمحيتكالمختم كدالحيكقاييكلمميرش كوتيك نااعكال حؿكا رهػيىيطك
يثكتدلح ـكالظراؼكالقيشي كالتيكيحيوان يك لمكارتليلكال حؿكا رهيىيك)طاالى ط:2005ك48ل .ك
اي لػػدكالحديػػدكمػػفكالىػػي ثيفكتمػػمك فكالمشػػتاىكالتحميمػػيكي ػ د كدا اكركهيمػػيككلػػيكارتلػػيلكالجريم ػ طكلقػػدك
دلػتكىحػػضكالد ارشػػيتكالتػػيك جريػتطكتمػػمك فكالجريمػ كتػػزدادكتنػػدكا ميػيفكالػػذيفكالكيحرلػػافكالقػراءةكااللتيىػ طك
اللػػفكالحممػػيءكلػػـكيت ق ػااكتمػػمكت ديػػدكالحالق ػ كىػػيفكالحمػػـكاالجريم ػ طكلػػيك ػػيفكيػػرىكىحض ػ ـك فكالجريم ػ كتمػػمك
تالقػ كمىيوػرةكىػػيلتحميـطك يػػثكلػػؿكمدرشػ كيػػتـكلت ػػيكيقيىم ػػيك غػػالؽكشػػجفكمػػفكالشػػجاف.كليلوػػخصكالمػػتحمـك
تتلػػافكلدي ػ كمجمات ػ كمػػفكالقػػيـكالحميػػيكتقػػا كن شػػهطكىينمػػيكيػػرىكال ػىحضكا خػػرك فكارت ػػيعكالتحمػػيـكيزيػػدكمػػفك
الجريم طكاالىحضكين يكالحالق كىيفكالتحميـكاالجريم طكتممكالج تيفكنخمصك لمكالقاؿك شلكالدراشيتكالتيك
جريتك فكهنيؾكارتىيطيكاثيقيكىيفكالمشتاىكالتحميمػيكاىػيفكالحمػؿكا رهػيىيطكللممػيكقػؿكمشػتاىكالتحمػيـكزادتك
لرصكالحمؿكا رهيىيكتندكالوخصك)الترتار طكاجاي يفطك:2006ك63ل.كك ك
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 2. 1 .9 .4الدواف .االقتصادية لإلرهاب:
توػػلؿكا زم ػ كاالقتبػػيدي كالتػػيكتحيو ػ يكمحظػػـكداؿكالحػػيلـكدالحػػيكلىي ػ اركالرتلػػيلكا لحػػيؿكا رهيىي ػ طك
للمميكزادتكال اارؽكالطىقي كليكالمجتمػ كطكلممػيكتىيتػدتكالمبػيل كىػيفكالطىقػيتكاظ ػركالبػراعكىين ػيطكاقػدك
زادتكهػػذاكا اضػػيعكمػػفكوػػياعكال حػػؿكا رهػػيىيك غػراضكاقتبػػيدي كاارت ػ كتػػددكالجػ ار ـكالتػػيكتشػػتخدـكلي ػػيك
وتيك وليؿكالحنؼكاا رهيلك)طاالى ط:2005ك49-48ل .ك
ل يكتبركالحالم كا مريلي طك بى تكمحظـكاقتبيدييتكالحيلـكالثيلثكتيىح كلمداا ركاللرىي طكاهذاك
مػػيكتممػػتك دااتكالحالم ػ كالحيلمي ػ كتمػػمكتلريشػػهكخػػالؿكالحقػػادكالميضػػي كاالمتمثم ػ كىبػػنداؽكالنقػػدكالػػداليطك
امنظم ػ ػ كالتجػ ػػيرةكالحيلمي ػ ػ كاالىنػ ػػؾكالػػػداليكاالوػ ػػرليتكالحمالق ػ ػ طكالػ ػػمكه ػػذاكا طػ ػػيركام ػ ػ كاتشػ ػػيعكشييشػ ػػيتك
الخبخب ػ كازدادكال قيػػركلق ػ اركااللنػػيكغن ػمطكاازدادتكالىطيل ػ كاا م ػراضكاالجتميتي ػ كاغيرهػػيكمػػفكالموػػيلؿك
ا خرى.ك ذاكىيلنظرك لمكداؿكاالقتبيدكليكال ييةكالداليػ طكالانػهكالقػاةكالجديػدةكلػيكتػيلـكاليػاـكلػيكتبػنيؼك
الداؿك لمكغنيكالقيرطكاقا كاضحيؼكطك بى كالتخريلكالمحتمدكاتدميركاقتبيدييتكىحضكالداؿكدال كمفك
هـكداال كا رهيلكالداليكليكال ترةكال يلي ك)و يلط2010ك50:ل .ك
ايمخصكلميؿكالنيصكتدةكداال كتقؼكاراءكوياعكظيهرةكا رهيلكاقتبيدييطكلميكيمي)النيصطك2011ل :ك
 .1اشػػتمراركاجػػادكنظػػيـكاقتبػػيد كدالػػيكجػػي رطكيملػػفك فكيقػػادك لػػمكخمػػؽك يل ػ كمػػفكاللضػػلكاالحػػداءك
المشتمركىيفكمختمؼكوحالكالحيلـ .ك
 .2االشتلالؿكا جنىيكلممااردكالطىيحي كالاطني كاالذ كيملفك فكينتجكى حؿكظيهرةكالتىحي  .ك
 .3تدميركميكلدىكىحضكالىمدافكمفكشليفكا ييءكااشي طكنقؿكاهييلؿكاقتبيدي  .ك
 .4الظمـكااالشتلالؿكالشييشيكااالقتبيد كااالجتميتي .ك
 .5ال قركاالجاعكاالوقيءكاخيى كا مؿك اكا

ىيط .ك

 .6تدهاركالىي كاالقتبيدي كالدالي كاهيمن كالداؿكاللىرىكتممكاالقتبيدكالحيلمي.ك ك
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ااشػػتنيداكك لػػمك فكااقػ كا شػػىيلكا رهػػيلكهػػي:كشييشػػي كااقتبػػيدي كااجتميتيػ كان شػػي كاثقيليػ طكلمػػيك ن ػػيك
مرتىط ػ كىحاامػػؿكداخمي ػ كا خػػرىكخيرجي ػ طكنخمػػصك لػػمكالقػػاؿطك فكظػػيهرةكا رهػػيلكت ػرتىطكىجػػذاركاجتميتي ػ طك
االتيكتت اؿك لمكا شىيلكالمشتقر كتفكا رهيلكىلؿك وليلهكابيلهكاالتيكيملفك برهيكليكالتيلي :ك
 .1بػ ػػحاى كالظػ ػػراؼكاالقتبػ ػػيدي كاالميدي ػ ػ كالتػ ػػيكيحيو ػ ػ يكالمجتم ػ ػ طكاالتػ ػػيكت ػػدل كالحديػػػدكمػػػفكاالل ػ ػرادك
االجميتيتكالمكارتليلكااللحيؿكا رهيىي كالمتجشدةكليكالقتؿكااالىتزازك....كالخ .ك
 .2ظ اركالموػلالتكاالجتميتيػ كاال ضػيري كالمحقػدةكالتػيكتقػضكمضػيج كا لػرادكات مم ػـكتمػمكتن يػذك
الحممي ػػيتكا رهيىيػ ػ طك ي ػػثكي ػػركافكل ػػيكه ػػذاكالحممي ػػيتكخالبػ ػ ـكم ػػفكى شػ ػ ـكاو ػػلااهـكامو ػػلالت ـك
االجتميتي  .ك
 .3اشتحميؿكالىطيل كىيفكالنيسكاانقطيعكمبػيدركرزق ػـكممػيكيػدل كىػىحضكا لػرادكالػمكارتلػيلكا تمػيؿك
ا رهيىي كالمنلرةكالتيكتدين يكالدال كاتقؼكضدهيكىيتتىيرهيكتمالككتداانييككغيركقيناني .ك
 .4اجػادكالقالقػؿكااالضػطراىيتكاال ػتفكالشييشػي كاالدينيػ كااالجتميتيػ كاا منيػ كالتػيكتجحػؿكا مػفك مػ ارك
مشت يالكاوي ليطكا مركالذ كيخمؽكالىي كالمااتي كلمميرش كالحمؿكا رهيىيكىجينلكالحنؼ .ك
 .5اجػػادكاال ػػتالؿكا جنىػػيكلمػػيكلػػيكال يلػ كال مشػػطيني كاشػااهيكمػػفك ػػيالتكتمػػمكمشػػتاىكالحػػيلـطكهػػذاك
اال تالؿكالذ كيمزـكالوحلكال مشطينيكاقاااكالاطني كىمميرش كليل ك وليؿكالنضيؿكالشػمميكاالحن ػيك
لػػد ركاال ػػتالؿطكانيػػؿكاالشػػتقالؿكالػػاطنيطكممػػيكيػػدل كىيلحػػداك شػػقيطكبػ كا رهػػيلكتمػػمكلػؿكتمػػؿك
مقياميكتن يطك كالخمطكالمتحمدكىيفكالحمؿكالحن يكالموراعكاال حؿكا رهيىيكالمنىاذكاالمرلاض .ك
 .6تػدـكاجػػادكالمشػيااةكاالحدالػ كاالجتميتيػ كاتلييػػلكالديمقراطيػ كات ميوػ يطكا مػػركالػذ كيجحػػؿكالنػػيسك
غيػػركمتشػػياييفكلػػيكال قػػاؽكاالااجىػػيتكا ن ػػـكمحرضػػافكالػػمكالت يػػزكاالتحبػػلكاضػػيؽكال لػػركالػػذ ك
يدل كىىحضكا لرادكاالجميتيتكالمكالقييـكىحممييتك رهيىي كضدك ج زةكالدال كاالمجتم ك) Schmitt,
2002:15لطكامفكهنيكنرىكىيفكتاليركالمنيخكالديمقراطيكالب يكليك كمجتم طكل يؿكافكيشيهـك
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ىاض ػ ك ػػدك

كتمػػؿكتن ػػيكااك رهػػيىيطكىيتتىػػيركافكالديمقراطي ػ كتتػػي كلمنػػيسكالتحىيػػركتػػفك ار ػػـك

اللرهـكىيلطريق كالتيكيران يكمنيشى كالؽكالقينافكالشي دطكاالذ كهاكىجاهرةكديمقراطي .ك
 .7اجػػادكاالنقشػػيميتكاالن ازتػػيتكالدينيػ كاالشييشػػي كاال زىيػ كاالحرقيػ كااالجتميتيػ كالتػػيكغيلىػػيكمػػيكتػػدل ك
ىحضكا لرادكالمكالقييـكىيلحممييتكا رهيىي كضدكالمجتم ك)Schmitt, 2002:17ل .ك
 .8اجادكا

ىيطكاال وؿكالذ كغيلىيكميكي ضيكالمكالحداافكالذ كيلخذكبػي كاتمميػيتك رهيىيػ كترتلػلك

ى ؽكالمجتم كا ىني هطكذلؾكافك ىيطكال ردكالومهكليكتممهكيقادكىهكالمكالىدءكىحممييتك رهيىي كت ػزك
ىني كالمجتم طكاتمزؽكنشيجهكاالجتميتي.ك
ت د كجمي كهذاكالحاامؿكالىنياي كالداخمي كاغيرهػيكمػفكالحاامػؿكالخيرجيػ كالػمكظ ػاركالحمميػيتكا رهيىيػ ك
التيكيرتلى يكا لرادكااكالجميتيتكالذيفكيحينافكمفك دةكاودةكالحاامؿكالىنياي كالشمىي كالم راض كاالمشمط ك
تمػػمكا ل ػرادكاالجميتػػيت.ك ذكهنػػيؾكتالق ػ كمتالزم ػ كىػػيفكالحاامػػؿكالىنياي ػ كالقػػيهرةكالتػػيكيحػػينيكمن ػػيكا ل ػرادك
االجميتيتكمػفكج ػ طكاا تمػيؿكا رهيىيػ كالتػيكتػلثركتػلثي اركشػمىييكلػيكالمجتمػ كمػفكج ػ كثينيػ طك يػثكتجحػؿك
هذاكا تميؿكا رهيىي كالمجتمػ كيحػيشك يلػ كتػدـكاشػتقراركنتيجػ كلمظػراؼكاالمحطيػيتكالشػمىي كالتػيكيحيوػ يك
ا لػ ػرادكاالجميت ػػيتطكاالنيجمػ ػ كت ػػفك رى ػػيؾكالىن ػػيءكاالجتم ػػيتيكااهميل ػػهكاش ػػاءكتنظيم ػػهكاتحرض ػػهكلمخط ػػيرك
االت دييتكالداخمي كاالخيرجي .ك ك
ميكليميكيتحمؽكىإرهيلكالدال طكل اكالكوؾكمرتىطكىمبيل كشييشي كااقتبيدي طك نهطكادافكوػؾطكهنػيؾك
ارتػػىطكماجػػلكىػػيفكالشييش ػ كاالحنػػؼكاا رهػػيلطك نػػهكغيلىػػيككمػػيكي ارلػػؽكال يػػيةكالشييشػػي ك تمػػيؿكتنػػؼكلشػػىلك
لمم ارشػػم كالشييشػػي كااكنتيجػ كل ػػيطكاالػػداؿكىلج زت ػػيطكهػػيكم ششػ كشييشػػي كىيمتيػػيزطكلػػذاكل ػػيكتمػػيرسكالحنػػؼك
اا رهػػيلكلػػداال كمبػػم كشييشػػي كااقتبػػيدي طكىيتتىػػيرك فكالشييش ػ كتوػػىهكلػػيسكش ػ ركي تػػا كتمػػمك وػػييءك
متنات طكل يهكمػيكوػ تكمػفكالبػراعكاال يمػ كاالقػاةكاالتحػيرضكاالحنػؼكاا رهػيلكاالتخريػلكاال ػرلكاالقػين كافك
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...كالخك) ىراشطك111:2005لطكاتمي كيملفكالقاؿك فكلؿكمميرشػ كشػمطاي كتتضػمفكدرجػ كمػيكمػفكالحنػؼطك
االحنؼكيتضمفك رهيىيككىدرج ك اكىلخرى .ك
اانطالقػػيكمػػفكتػػيريخكا رهػػيلكال ػػديثكاالمحيبػػرطكيملػػفكالقػػاؿكادافكمىيللػ طك فكا رهػػيلكهػػاكبػػنيت ك
اراىي ػ كدافكمنػػيزعطكش ػااءكمػػفك يػػثكالتنظيػػركال لػػر كلػػهطك اكبػػيرارتهكااقحػػيككممماشػػيكطكللػػؿك شػػم كالػػدميرك
الوػػيمؿكالتقميدي ػ كاالوػػيمم طكالجرثامي ػ كاالليمياي ػ كاالذري ػ كهػػيكنتػػيجكاللػػرلكاالشػػتحمير طكا وػػرسكال ػػرالك
ا طال يكا لثرهيك يقيتيككلمض يييكاقحتكليك اراىيطك اكلينتكداؿك اراىي كال يتػؿكالػر يسكلي ػيطكامثػيؿكذلػؾطك
ال رى ػيفكالحيلميت ػيفكا الػػمكاالثيني ػ طكالمتػػيفكتجػػيازكتػػددكض ػ يييهميكشػػىحيفكمميػػافكنشػػم طكتػػداكتػػفكالػػدميرك
الوػػيمؿك اراىػػيكن ش ػ يطكالكشػػيميكلػػيكال ػػرلكالحيلمي ػ كالثيني ػ كالتػػيكاشػػتمرتك ػااليكخمػػسكشػػنااتكمتتيلي ػ طك
كاال يوػي كاالحنبػري ك
المتطرلػ كاا رهيىيػ طكليلنيزيػ ك
ضيل ك لمكلػؿكذلػؾطكنػرىكىػلفك هػـكال رلػيتكالحنبػري كا ك
االمتطكرل كاالب ياني كقىؿكانتقيل يك لمكلمشطيفطكظ ػرتكلػيكاللػرلطكاتلنػمكى ػيكامجػدهيكرجػيؿكللػركا دىػيءك
غرىيافكا مريلياف .ك
ادافكاللاصكليكثقيل كالحنؼكاا رهيلكاانطالق يكاانتويرهيكلػيكالػداؿكاللرىيػ طكيملػفكالجػزـكىػلفكنوػلةك
رتكليكاللرلطكشااءك رهيلكالدال ك اك رهيلكالجميتػيتكاا لػرادطكاذلػؾكقىػؿك فك
ك
ظيهرةكا رهيلكال ديثكظ
ينتقؿكالػمكداؿكالجنػالكمػ كىدايػ كالقػرفكالحوػريفطكاىيلت ديػدكىحػدكال ػرلكالحيلميػ كا الػمطكاازدادتكمميرشػهك
لػيكالجنػالكىحػدكال ػػرلكالحيلميػ كالثينيػ كالتػيكانت ػػتكىماليػيفكالضػ يييطكا تػمكلػػيكظػؿكهػذاكال يلػ كا خيػرةك
)الجناىي لكليفكاللرلك يض اكركىقاةطكشػااءكلممػيرسكلبرهػيلكضػدكالوػحالكالمشػتحمرةكمػفكطرلػهطك اكمتمقػيك
لضػ ػرىيتهكم ػػفكط ػػرؼك رل ػػيتكالت ػػرركل ػػيك ط ػػيركمميرشػ ػ ك ق ػػيكل ػػيكال ػػدليعكت ػػفكال ػػن سكاتقري ػػركالمب ػػيرك
)الرليىيطك2001لطك كافكهذاكالداؿكاللرىي كهػيكالتػيكميرشػتك رهػيلكالدالػ كالػذ كميرشػتهكضػدكمنيا ي ػيطك
اهذاكالناعكمفكا رهيلكينقشـكالم :ك
ك
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اوال :إرهاب الدولة ضد مناوئيها
اينقشػػـكهػػذاكالنػػاعكمػػفكا رهػػيلك لػػمك ػػيلتيف:ك رهػػيلكالدالػ /كالثػػارةطك اكدالػ كالثػػارةكضػػدكمػػفكتحػػدهـك
منػػيا يفطك اكالقػػاىكالمضػػيدةكل ػػيطكاارهػػيلكالدال ػ كالمشػػتىدةك اكاالشػػتحميري طكاالنػػاعكا اؿطكقػػدكدوػػنتهكالثػػارةك
ال رنشػػي كىم امػ كال ػػديثطكلمػ كالثػػارةكال رنشػػي كتػػرؼك رهػػيلكالدالػ كالمػػنظـكالمػػدتاـكىيلقػػينافطكمىػػررةكذلػػؾك
ىلنػػهكيمػػيرسكىيشػػـكالوػػحلكاضػػدكالقػػاةكالمنيهضػ كلػػهطكادليتػػيككتنػػهطكا الػػؿك مػػركمميرشػ كا رهػػيلك لػػمكلجػػيفك
ػدكمميرشػ ػ كذل ػػؾكض ػػدكالمت ػػآمريفكالقش ػػيةك
ك
منىثقػ ػ كم ػػفكالو ػػحلكالت ػػيكقيل ػػتك ػػدىكىيين ػػيتكه ػػذاكالمج ػػيفطكم ػػيكي ي ػ
االمحتقميفكليكالشجافكال رنشي كالمذيفكن ذكلي ـك لـكاالتداـكتممكيدكالوحلكىيتتىيراك جراءكتيدالكطكاقػدكىػداك
لموحلكضرارييككمفك جؿكالشيطرةكىااشط كالرهىػ طك اكا رهػيلكتمػمكاآلالؼكالخانػ كاالمختى ػيفكاراءكجػدرافك
ى ػػيريسك)اىػ ػراشطك116:2005ل.كه ػػذاطكلمػ ػيكميرش ػػتكالث ػػارةكالىموػ ػ ي كالراش ػػي كت ػػيـك1917كا ره ػػيلكض ػػدك
تدا يطكمفكخالؿكج يزكالتويليكالذ كتـكتلشيشهكىحدكو ريفكمفكقييـكالثارة .ك
ايمثػػؿك رهػػيلكالدالػ كالمشػػتىدةكااالشػػتحميري ك خطػػرك نػااعكا رهػػيلكتمػػمكا طػػالؽطكاهػػاك رهػػيلكمػػيك
زالتكالوحالكتحينيكمنهطكاهذاكالناعكمفكا رهيلكتميرشػهك ج ػزةكالدالػ كتمنػيككاىطػرؽكشػري طكىااشػط ك ج ػزةك
ىاليشػػي كمتخبب ػ كلػػيكاغتيػػيؿكامطػػيردةكالمنيضػػميفكمػػفك جػػؿكال ريػ كااالشػػتقالؿطكاهػػذاكالنػػاعكينقشػػـك لػػم:ك
رهيلطكدال كداليطكاارهيلكدال كم ميكم كتػداخؿكال ػيلتيفكمحػيكلػيكلثيػركمػفكا

يػيفطك يػثكنممػسكالنػاعك

االاؿكليكالشييش كاالشتحميري كلمداؿكاللرىي كاتجياكالوحالكالمشتحمرةطك يثكيحدكا رهيلكولالككمفك وليؿك
الحنب ػري كاالتمييػػزكالحنبػػر طكاالحنب ػري كهػػيكالتجشػػيدكال حمػػيكالمممػػاسكلبرهػػيلطك فكشييش ػ كاال ػػتالؿطك
ان ػػلكالثػػرااتطكاقم ػ كال ريػػيتطكهػػاك رهػػيلطكيملػػفك فكيتنػػيقضكم ػ كا شػػسكاالمىػػيدركالتػػيكقيمػػتكتمي ػػيك
الورتي كالدالي كاميثيؽكا مػـكالمت ػدةكالػذ كي لػدكتمػمك ػؽكالوػحالكلػيكتقريػركمبػيرهي.كهػذاطكاقػدكاشػتمرك
رهػػيلكالػػداؿكاالشػػتحميري كىحػػدكمر مػ كاالشػػتقالؿكالشييشػػيكلػػداؿكالجنػػالطكاهػػاك رهػػيلكالدالػ كالػػذ كتميرشػػهك
الاالييتكالمت دةكضدكالحراؽطكا للينشتيفطكاميرشتهكشيىقيككليكالحديػدكمػفكالػد كاؿطكمثػؿكغ ارنػيداكاىنمػيطك ضػيل ك
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المكالشادافكاليىييطكم كىقيءك خطركوػلؿكمػفك وػليؿك رهػيلكالدالػ كالػذ كيميرشػهكاال ػتالؿكا شػ ار يميكضػدك
الوػػحلكال مشػػطينيطكايضػػيؼكالػػمكلػػؿكمػػيكشػػىؽطكالنػػاعكالثػػينيكمػػفك رهػػيلكالدال ػ كاالشػػتىدادي طكالتػػيكتمػػيرسك
رهيى يكضدكوحى يكى لـكلقدافكورتيت يكاموراتيت يكليكال لـطكلتشتحيضكتنػهكىمميرشػ كالحنػؼكاا رهػيلك
ااكال لـكىيلقاةكدافكافكتتارعكتفكاشتخداـك كاشيم كموػرات كااكغيػركموػرات كللػيكت ػيلظكتمػمك لم ػيك
انظيم يكالشييشي.ك ك
االت ييػػدكاالت ػااز كم ػ كمػػيكشػػىؽكمػػفك ن ػااعكا رهػػيلطكياجػػدكمػػيكيحػػرؼكىإرهػػيلكالضػػح يءكضػػدك رهػػيلك
الدال طك اكا رهيلكالشييشيكضػدكالدالػ طك يػثكتمػيرسكاللثيػركمػفكال رلػيتكاالجميتػيتك رهيىػيككضػدكالدالػ ك
كا فكاللثيركمفكال رليتكالحنبري كقدكميرشتكهذاكالناعكمػفكا رهػيلطكالػذ كيقػاـك
دليتيككتفكن ش يطكخيب ك
تم ػػمكاغتي ػػيؿكاتبػ ػ ي كرج ػػيؿكال ل ػػـطكاض ػػرلكالمنو ػػيتكاالم شش ػػيتكالتيىحػ ػ كلمدالػ ػ ك...كال ػػخطكمحتىػ ػريفك فك
مميرشػ كا رهػػيلكهػػاكالمػػن جكاالطريػػؽكا لثػػركنجيتػ كلػػيكمقيامػ كاشػػتىدادكالػػداؿكاتشػػمط يكاقمح ػػيكلم ريػػيتك
ىولؿكتيـطك الك فكهذاكالمميرشػ ك بػى تكمنىػاذةكمػفكالحػيلـكاوػريحتهكالدالػ طكمػ كتػدـكالخمػطكىين مػيكاىػيفك
نضيؿكالوحالكمفك جؿك ريت ـكااشتقرارهيكاتقريركمبيرهيطكرغـك فكالداؿكالرشميلي كاللرىي كت ػياؿكتوػايهك
ؽكالوحالكليكمميرش كلؿك وػليؿكالنضػيؿكالحن ػيكمحتىػرةك يػياكناتػيككمػفكا رهػيل.كاهػذاكا مػركيػتـكىقبػدك
ىقػ ػػيءكاال ػ ػػتالؿكالمىيوػ ػػرك اكغيػ ػػركالمىيوػ ػػر.كاىقيػ ػػتكالشييشػ ػػيتكاالشػ ػػتحميري كتنػ ػػيهضك ػ ػػؽكالوػ ػػحالكلػ ػػيك
االشػػتقالؿكالػػاطنيطكااتتىػػرتكالجمحي ػ كالحيم ػ كلالمػػـكالمت ػػدةكى ػلف:ك) خضػػيعكالوػػحالكلالشػػتىحيدكا جنىػػيك
اشػػيطرتهكااشػػتلاللهكيوػػلؿك نلػػي اركل قػػاؽكا نشػػيفكا شيشػػي طكاينػػيقضكميثػػيؽكا مػػـكالمت ػػدةطكاي ػددكقضػػي ك
الشمـكاالتحيافكالحيلميلطكالذلؾك تطتكال ؽكلجمي كالوحالكليكتقريركمبيرهيطكا تمنتكافكل ػذاكلموػحالك
ىمقتض ػػمكه ػػذاكال ػػؽطكافكت ػػددكى ريػ ػ كمرلزه ػػيكالشييش ػػيطكاتش ػػحمكى ريػػ كال ػػمكت قي ػػؽك نمي ػػيكاالقتب ػػيد ك
ااالجتميتيكاالثقيليطكاىنيءكتميهطكاتتىرتكا مـكالمت دةكىلفكاالشتحميركنقيضك ؽكتقريػركالمبػيرطكا مػرك
الػػذ كنػػددتكىػػهكالجمحي ػ كالحيم ػ كلالمػػـكالمت ػػدةطكىيتتىػػيراكي ػػرـكالوػػحالكمػػفك رييت ػػيكااشػػتقالل يطكايوػػلؿك
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انت يل ػػيكلل ارم ػ ػ كا نشػ ػػيفطكلمػ ػػيكن ػػددتكىلػ ػػؿك وػ ػػليؿكا ػػػتالؿكا ارضػػػيكى ػػيلقاةطكىيتتىػ ػػيراكوػ ػػلالككمػػػفك وػ ػػليؿك
االشػػتحميرطكالػػذ كينت ػػؾكالل ارمػ كالاطنيػ كاا نشػػيني طكاالػػذ كيتحػػيرضكمػ ك ػػؽكتقريػػركالمبػػيركالػػذ كتدتمػػهك
الو ػػرتي كالداليػ ػ طكىيتتى ػػيراك مػ ػ اركيخ ػػدـكالش ػػالـكالح ػػيلميطكلق ػػدك تط ػػتكالجمحيػ ػ كالحيمػ ػ كلالم ػػـكالمت ػػدةكال ػػؽك
ىيلمجاءكالمكلؿك وليؿكالنضيؿكىميكلي يكالل يحكالمشػم طكمػفك جػؿكنيػؿكاشػتقالل يطكاذلػؾكلػيكىيين ػيك
لموحالك ك
المحنػػافكىػ ػ ػ ػػك...كىرنػػيمجكالحمػػؿكمػػفكاجػػؿكالتقيػػدكالتػػيـكى ػإتالفكمػػن كاالشػػتقالؿكلمىمػػدافكاالوػػحالكالمشػػتحمرةك
البيدركىتيريخك12كتوريفك اؿ/كالتاىرك1977طكا لدتكتممكجاهركهذاكالىرنيمجكىقاةك لىركتيـك .1977ك
نػػصكالق ػراركالبػػيدركتػػفكالجمحيػ كالحيم ػ كلالمػػـكالمت ػػدةكتػػيـك1977طك لػػدتكمػػفكجديػػدكتمػػمكا تػػالفك
الح ػػيلميكل ػػؽكالو ػػحالكل ػػيكتقري ػػركالمب ػػيركاالش ػػيدةكاالش ػػالم كا قميميػ ػ طكمػ ػ كض ػػرارةكا شػ ػراعكل ػػيكم ػػن ك
االشػػتقالؿكلمىمػػدافكاالوػػحالكالمشػػتحمرةطكى كاب ػ ميكوػػرطيفك لمػػيفكلتمت ػ كى قػػاؽكا نشػػيفطكلمػػيكاشػػتنلرتك
الجمحي كالحيم كاالنت يليتكالمشتمرةكل قاؽكا نشيفكالتيكترتللكليك ؽكالوحالكالتيكالكتزاؿكااقحػهكت ػتك
الش ػػيطرةكاالش ػػتحميري كاا جنىيػ ػ طكاال ػػت لـكا جنى ػػيطكامااب ػػم كاال ػػتالؿكغي ػػركالو ػػرتيطكا رم ػػيفكالو ػػحلك
ال مشطينيكمفك قاقهكغيركالقيىم كلمتبرؼطكاىنيءكتميه:ك ك
 .1تدتاكجمي كالداؿك لمكالتن يذكالليمؿكاا ميفكلق ارراتكا مـكالمت دةكىوػلفكمميرشػ كالوػحالكالااقحػ ك
ت تكالشيطرةكاالشتحميري كاا جنىي كل ؽكتقريركالمبير .ك
 .2ت لػػدكمػػفكجديػػدكوػػرتي كل ػػيحكالوػػحالكلػػيكشػػىيؿكاالشػػتقالؿكاالشػػالم كا قميمي ػ كاالا ػػدةكال كاطني ػ ك
االت ريركمفكالشػيطرةكاالشػتحميري كاا جنىيػ طكاالػت لـكا جنىػيطكىجميػ كمػيك تػي كل ػذاكالوػحالكمػفك
اشي ؿكىميكليكذلؾكالل يحكالمشم  .ك
 .3ت لػػدكمػػفكجديػػدكمػػيكلوػػحىيكنيميىيػػيكازيمىػػيىا طكالموػػحلكال مشػػطينيكاشػػي ركالوػػحالكالااقح ػ كت ػػتك
الشػػيطرةكا جنىي ػ كااالشػػتحميري كمػػفك قػػاؽطكغيػػركقيىم ػ كلمتبػػرؼطكلػػيكتقريػػركالمبػػيركااالشػػتقالؿك
الاطنيطكاالشالم كا قميمي طكاالا دةكالا دةكالاطني طكاالشييدةطكدافك كتدخؿكخيرجي .ك
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 .4تديفكالجمحي كالحيم كلممـكالمت دةكىلؿكقاةطكجمي كال لاميتكالتيكالكتحتػرؼكى ػؽكتقريػركالمبػيرك
ااالشػػتقالؿكلجمي ػ كالوػػحالكالتػػيكمػػيك ازلػػتكااقح ػ كت ػػتكالش ػيطرةكاالشػػتحميري كاا جنىي ػ طكاالػػت لـك
ا جنىيطكاالكشيميكوحالك لريقييكاالوحلكال مشطيني.
لػػذاكيجػػلكتػػدـكالخمػػطكىػػيفك ػػؽكالوػػحالكلػػيكمميرشػ كليلػ ك وػػليؿكالنضػػيؿكا شػػيليىهطكىمػػيكلي ػػيكالل ػػيحطك
تمػػيالككل ق ػػيكلػػيكتقريػػركالمبػػيرطكمػ كا تمػػيؿكا رهيىيػ كالتػػيكتميرشػ يكالػػداؿك اكالجميتػػيتك اكا لػرادطكالك
ػيميكا فكل ػػيحكالوػػحالكيبػػلكمىيو ػرةكلػػيكبػػيل كت قيػػؽكالشػػالـكاالشػػمـكالػػدالييفطكايجشػػدكتمميػػيكك قػػاؽك
شػ ك
ا نشػيفكالتػػيكتػـكالتاالػػؽكتمي ػيكداليػػيطكالكشػيميكال ػػؽكا نشػينيكلم ريػ كااالشػتقالؿكاتقريػػركالمبػيرطك ضػػيل ك
لمكمجماعكال رييتكا خرىكالتيكل م يكالقينافكالداليطكلميكيجلكمقيام كاال تالؿكىوػلؿكمىػرمجكامخطػطك
امػػنظـطك فكاللثيػػركمػػفكالوػػحالكقػػدكميرشػػتكهػػذاكالضػػرلكمػػفكالنضػػيؿك اك تػػمك)ا رهػػيللكالموػػراعكضػػدك
مشتحمري يكاقيهري يطكىؿك فكغيلىي كالوحالكالمشتحمرةكقدكلجلتك لمكالل ػيحكالمشػم كالػذ كي مػؿكلػيكطييتػهك
تميؿكتن ي كاارهيىي كضدكالداؿكالمشتحمرة .ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
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 2.2.1مقدمة:

المبحث الثاني :مفهننننوم الديمقراطينننننة

الديمقراطي كطريق كليكال ييةكتجحػؿكلػؿكلػردكيحتقػدك فكلديػهكلربػيكمتشػياي طكلمموػيرل كى ريػ كليممػ ك

لػػيكقػػيـكالمجتمػ كات قيقػػهك هدالػػهكالحميػػي.كليلديمقراطيػ كتػػالركلربػ كالموػػيرل طكلػػدىك تضػػيءكالمجتمػ طكلػػيك
اتخيذكالق ارراتطكليكمجيالتكال ييةكاالجتميتي طك كاليكاتخيذكالق ارراتكالشييشي كالتػيكتػ ثركلػيك يػيت ـكال رديػ ك
االجميتيػ كتمػمك ػدكشػااء) .تػادةكالػيظـط:2009ك234ل.كىمحنػمك/خػرطكالديمقراطيػ كمػذهلكشييشػيكىحيػداك
تػػفك كطػػيى كاقتبػػيد كتضػ كا ل ػرادكلػػيك يل ػ كمػػفكالمشػػيااةك مػػيـكالقػػينافطك الك نػػهكلػيكتػػيلـكاليػػاـكاقترنػػتك
الديمقراطي ػ ػ كىيلميىرالي ػ ػ كتمػ ػػمكالػ ػػرغـكمػ ػػفكاخػ ػػتالؼكلمي مػ ػػيكتػ ػػفكا خػ ػػرىطكليلديمقراطي ػ ػ كتحنػ ػػيك االك:كال ري ػ ػ ك
الشييشػػي طكىمحنػػمكتملػػيفكا لػرادكمػػفكموػػيرلت ـكالشييشػػي كاالتمتػ كى ق ػػـكاالنتخػػيىيطكلػػيكالاقػػتكن شػػهكالػػذ ك
تحنػػيكالميىرالي ػ طك ري ػ كاقتبػػيدي ك كليىرالي ػ كتملػػفكلػػؿكوػػخصكىمطمػػؽك ريتػػهكاىاشػػي مهكالخيب ػ كمػػفك فك
يويرؾكايقاـكىنويطهكاالقتبيد ك)م د طك:2011ك3ل .ك
ليلديمقراطي كىم ام يكالتيريخيطكتحنيك دك وليؿكا/لييتكالتلييركالشييشيطك الك ن يكليشػتكنماذجػيك
جيه ازكيملفكاشتيراداطكىيتتىيرهيكظيهرةكتيريخي كتنمػاكلػيكلنػؼكالىي ػ كاالجتميتيػ كاتتطػاركتمػمكتطارهػيكلػيك
طػػيركالتػػلثيركالمتىػػيدؿطكليلديمقراطيػ كالكتتضػػمفك مػاالكشػ ري كلمحضػػالتكالمجتمػ طكىػػؿكهػػيكتمميػ كمشػػتمرةك
ترالمي كمفك يػثكتلثيرهػيكاوػماليت يكتمػمكمختمػؼكجاانػلكال يػيةطك ك ن ػيكلحمميػ كتتطمػلكت ليػ اركااقحيػيكلػيك
ش ػػييؽكد ارشػ ػ كمن جيػ ػ كلااقػ ػ كالمجتمػ ػ كاقد ارت ػػهكارغىيت ػػهكم ػػفك ج ػػؿكاختي ػػيركالىػ ػرامجكا لث ػػركمال مػ ػ كااملينيػ ػ ك
لتطىيق ػ ػػيطكاهػ ػػذاكيتطمػ ػػلكىي شػ ػػيسكت ديػ ػػدكنمػ ػػاذجكالتلييػ ػػرطك كالمضػ ػػيميفكال لري ػ ػ كلمت ػ ػػاؿكال ػ ػػديمقراطيك
) يالط:2006ك20ل .ك

 2.2.2النشأة التاريخية لمديمقراطية:
دوػػنتكجزي ػرةك راادكالتػػيك شش ػ يكال ينيقيػػافكلػػيكا ل ي ػ كالثيني ػ كقىػػؿكالم ػيالدككارىمػػيكتحػػادك لػػمكالقػػرفك
الشيدسكقىؿكالميالدطكللاؿكديمقراطي كليكالتػيريخكالىوػر طك يػثك طمػؽكتمي ػيكالديمقراطيػ كالىدا يػ كقىػؿك ثينػيك
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ىقترةكطايم .كليلديمقراطي كلذلؾطكلينتكمحرال كليكال ضيرةكالمبري طكا ضيرةكالورؽكا دنمكااشتندتكليك
ػيهيـكالديمقراطيػ طكلمػػيكترلػػتكال نػػدك يضػػيكمىيد ػػيطكالػػيفكالتحىيػػركالقػػديـكالمقيىػػؿك
ك
مميرشػػت يكتمػػمكمىػػيدركالم ػ
لمديمقراطي كهاك"ال لـكىيلمنيقو "ك)تميشطك2011ك11:ل .ك
كاتحادكجذاركا باؿكالديمقراطي كل لرةكالمميرشػ ك لػمكمر مػ كالدالػ -المدنيػ كالتػيكترل ػيكا غريػؽك
خػػالؿكالقػػرفكالخػػيمسكقىػػؿكالمػػيالددكل ػػيكذلػػؾكالاقػػتكلينػػتكالديمقراطي ػ كتحنػػيكالىشػػيط ك"ك لػػـكالم ػااطنيف"ك
)الوػػحللطكاقػػدكمارشػػتكل ػااليك200كتػػيـكلػػيكمػػدفكالكيزيػػدكشػػلين يكتػػفكتو ػرةك/الؼكنشػػم طكاشػػرتيفكمػػيك
ػزااتكاال ػػرالطككاانتقمػػتكمػػفكالمجتم ػ كاليانػػينيكالقػػديـك لػػمكالحػػيلـكتىػػركتطػػاراتكامحػػينيك
ان ػػيرتكى حػػؿكاللػ ك
مختم ػ طكامارشػػتكىط ػػرؽكاىحػػدكمػػيكتل ػػافكتػػفكالديمقراطيػ ػ كىمحنيهػػيكالوػػي كاالمح ػػراؼطك ك لػػـكالو ػػحلطك
الشػػيميكاافكالم ػػاـكاليانػػينيكلموػػحلكلػػيفكيشػػتىحدكل ػ كالػػرؽكمػػفكالوػػحلكلػػيك ثينػػيكااشػػىيرط كرغػػـك فكل ػت ـك
لينػػتكتمثػػؿكنشػػى كتيلي ػ كمػػفكالمجتم ػ كللػػيفكال لػػـك قػػرلك لػػمكاالرشػػتقراطي كمنػػهك لػػمكالػػديمقراطيطكالػػيفك
اليانينيافكيىررافكماق ـكذلؾكىلفكالرقيؽكالكيحتى كرافكمااطنيفطكاىيلتػيليكالكيجػازكل ػـك فكيتمتحػااكىػيل قاؽك
الشييشي  .ك
ميك لالطافكلقدكتىركتفكالديمقراطيػ كىقالػه:ك" فكا رادةكالمت ػدةكلممدنيػ كهػيكمبػدركالشػييدة"كلمػيك
ىػػيفك رشػػطاكىػػلفكالشػػمط كيجػػلك فكتنىػ كمػػفكالجميتػ كالػػيسكمػػفكوػػخصكال ػػيلـطكاافكخيػػركال لامػػيتكهػػيك
ال لام كالتيكيشادكلي يكالقيناف .ك
االديمقراطي كليكالمجتم كا ارىيكليشتكاليدةكزمين يك اكملين يطكاانميكجػيءتكتىػركتطػاركمتاابػؿك
لحالق كالم لاميفكىيل ليـكابراعكوديدكىيفكالشمط كالزمني كالتػيكلػيفكيمثم ػيكالممػاؾكاالشػمط كالدينيػ كالتػيك
لينػػتكتمثم ػػيكاللنيش ػ طكاانتقػػيؿكهػػذاكالب ػراعكىػػيفك ط ػراؼكالشػػمط كالزمني ػ كممثم ػ كىػػيلمماؾكاال لػػيـك ب ػ يلك
الشمطيفكالمطمؽكمفكج كاكالوحالكمفكج ك خر كطك تيكاشتطيعكم لرافكاشييشيافكالالش كمميػزافك
ى لػػرهـكخػػالؿكالق ػرنيفكالشػػيى كاالثػػيمفكتوػػرك مثػػيؿكجػػافكلػػاؾكلػػيكانجمتػراكاجػػيفكجػػيؾكراشػػاكلػػيكلرنشػػيك فك
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ػذر كلػػيكللػػركالوػػحالكوػػيرتيفك شػػم ت ـكالمختم ػ كلػػيك اجػػهكال لػػـكالمطمػػؽك-ك/نػػذاؾك-ك
يم ػػدااكالنقػػاللكجػ ك
ى ػدؼكتقييػدكالشػمط كاال ػدكمػفكبػال ييت ي.للينتكالثػػارةكال رنشػي كتػيـك1789ـكالتػيكنػيدتكى ريػ كالوػػحالك
امشيااةكالنيسكاال يظكتممكمملييت ـكا ق ـكليكمقيام كالطلييفكالااق كتمي ـك .ك
لقدكتزامنتكالديمق ارطي كاتطاركم ام ػيكاتليػركىتطػاركاتليػركال لػركالشييشػيكلػيكالوػرؽك اكاللػرلك
تممكالشااءكليلديمقراطي كلمميرش ك اكتبارك خالقيك اك يل كاجتميتي كتلثرتكىينتويركالمذهلكال ػرد كلػيك
اراىػػيكلػػيكالقػػرفكالشػػيى كتوػػركاالثػػيمفكتوػػركاتقديشػػهكلم ػػردكل شػػرتكالػػداركالشػػمىيكلمدالػ كال يرشػ كام ػػاـك
شييدةكا م كالذ كاتتىركليكلترةكزمني كمحين كا طيركالقينانيكلممميرش كالوػحىي كاتاجي ػيكلمشػمط كال يلمػ ك
اج ػيفكلحممػ كاا ػدةطكاظ ػرتكالديمقراطيػ كالنييىيػ كلػيكىريطينيػيكلػيكالقػرفكالشػيى كتوػرطكا بػى تكتػدريجييك
ةكالمبلرةكلموػحلكاالنيطقػ كىيشػمهطكالشػيميكاافك
ك
نماذجيكلمحيلـطك يثكيبى كالىرلميفكالمنتخلكىمثيى كالبار
الديمقراطي كهيكالطريؽكالتيكتتي كال رب كلموحلكلممويرل كلػيكبػن كالقػ ارراتكالشييشػي كالتػيكشػاؼكيلػافك
ل يكتلثيركىولؿكمىيورك)ميرويؿطك748:2000ل .ك
 2.2.3مفهوم الديمقراطية:
رغ ػ ػػـكتح ػ ػػددكالتحري ػ ػػيتكلمب ػ ػػطم كالديمقراطيػ ػ ػ طك الك فكذل ػ ػػؾكالكيحن ػ ػػيكغم ػ ػػاضكه ػ ػػذاكالمب ػ ػػطم طك
ليلديمقراطي كل ػيكثااىػتكم ػددةكتتجمػمكاليػاـكلػيكمىػيدركام ششػيتكا/ليػيتكاضػمينيتكالدشػتاركالػديمقراطيطك
لم ػػيك فكلمديمقراطيػ ػ كقيم ػػيطكتتمث ػػؿكل ػػيكال ريػ ػ كاالمش ػػيااةكاالح ػػدؿكاالتش ػػيم كات ت ػػرضكض ػػرارةكقى ػػاؿكا خ ػػرك
االتحيمؿكمحهكتممكقدـكالمشيااة .ك
االديمقراطي كمبطم كيانينيكا بؿطكملافكمػفكلممتػيفكطك ضػي تك ػدهميك لػمكا خػرىطك االهمػي:ك
ديماسك)Demosلكامحنيهيكالوحلطكثيني ػي:كل ارتػاسك)Kratosلكاتحنػيك لػـطكايقبػدكىيلديمقراطيػ :النظيـك
الشييشػػيكالػػذ كيلػػافكليػػهكلموػػحلكنبػػيلكلػػيك لػػـك قمػػيـكالدالػ طكىطريقػ كمىيوػرةك اكوػػىهكمىيوػرةك)ا طػػرشطك
:2010ك3ل .ك
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االلمم كاليانيني كديماقراشيكاالتيكتحنيك لـكالوحلطكتػـكاشػتخدام يكلػيكالػنظـكالديمقراطيػ كتمػمكاتتىػيرك فك
الوػحلكهػػاكالػػذ كيممػػؾكالشػمط كالشػػييدي كتمػػمكالمجمػػسكالتوػريحيكاال لام طاالديمقراطيػ كهػػيكمجماتػ كمػػفك
المىػػيدركاالمميرشػػيتكالتػػيكت مػػيك ري ػ كا نشػػيفطكاتقػػاـكالديمقراطي ػ كتمػػمك شػػيسك لػػـكا غمىي ػ كالمقػػرافك
ى ق ػػاؽكال ػػردكاا قمي ػػيتطكلجميػ ػ كال ػػديمقراطييتكالت ػػيكت ت ػػرـك رادةكا غمىيػ ػ طت ميكل ػػيكالاق ػػتكذات ػػهكال ق ػػاؽك
ا شيشي كلم ردكاا قمييتك) ىاكترلط2008ك105:ل .ك
ايو ػػيركري ػػيضكالحيمػ ػ طك ل ػػيك فكالديمقراطيػ ػ كه ػػيكتب ػػاركام ػػاـكتل ػػافكخ ػػالؿكالتج ػػيرلكا نش ػػيني ك
المتحػػددةكطكالمتحمقػ كىيلشييشػ كامبػػدركالشػػمط طكاهػػيكلمشػ كلمتحػػييشكالموػػترؾكلػػيكالمجتمػ كىوػػلؿكشػػمممطك
ت ػ ػ ػػتمخصكىيش ػ ػ ػػتقاللي كال ػ ػ ػػردكا ريت ػ ػ ػػهكاتقالنيت ػ ػ ػػهكاش ػ ػ ػػمالهكالمت ض ػ ػ ػػركمػ ػ ػ ػ كىقيػ ػ ػ ػ كا لػ ػ ػ ػرادكل ػ ػ ػػيكمجتمػ ػ ػ ػ ك
منظـ).الحيم ط2012ك42:لطكلميكتحتىركالديمقراطيػ كمػن جكالتخػيذكالقػ ارراتكالحيمػ كمػفكقىػؿكالممػزميفكطكاهػيك
ػرارةكيقتضػػيهكالتحػػييشكالشػػمميكىػػيفك ل ػرادكالمجتم ػ كاجميتيتػػهكيقػػاـكتمػػمكمىػػيدركام ششػػيتكتملػػفك
مػػن جكضػ ك
الجميت كالشييشي كمفك دارةك اجهكاالختالؼكليكاآلراءكاتىييفكالمبيل كىولؿكشمميكاالشيطرةكتممكمبيدرك
)هرم ػػزطك
الحن ػػؼطكاه ػػيكمقي ػػدةكىدش ػػتاركي ارت ػػيكالو ػػراطكالت ػػيكتت ارض ػػمكتمي ػػيكالق ػػاىكال يتمػ ػ كل ػػيكالمجتمػ ػ ك ك
امتحلط2010ك116:ل .ك
لميكت لدكشػ يم كتىػدكا نػيسطك فكالديمقراطيػ كنظػيـكاجتمػيتيكي لػدكقيمػ كال ػردكالرامتػهكاوخبػيتهك
ا نشيني كاتقاـكتممك شيسكمويرل ك تضيءكالمجتم كلػيك دارةكوػ افكالػىالدكطكاتحنػيكالديمقراطيػ كىبػارت يك
ال ديثػ ػ ك ريػ ػ كال ػػردكمو ػػتمم كتم ػػمكالمااطنػ ػ كاال ق ػػاؽكاالمشػ ػ الييتكم ػػفك ج ػػؿكالن ػػاضكىيلاظ ػػي ؼكالت ػػيك
يختيران يكدافكت رق طكامفكدافكالنظركلمخم ي كاالجتميتي ك اكاالقتبيدي ك اكالشييشي ك اكالحرقي ك اكالجنسك
اكالمػػافطكلمميرشػػت يكتحنػػيكال ػػؽكلػػيكال يػػيةكاالتحىيػػركتػػفكالػػر كاالمحتقػػدكمػػفكدافكمحاقػػيتك اكت ديػػدكا فك
تختيركالوحالكمبيرهيك)ا نيسطك:2007ك112ل .ك
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ل ػػيك ػػيفكيحرل ػػيك/خ ػػرافكىلن ػػي:ك نو ػػيءكمو ػػياراتكى ػػيفكنظ ػػيـكال ل ػػـكاالمػ ػااطنيفكطكيتش ػػيا كلي ػػيك
المااطن كافطكاتممك اش كنطيؽطكاتلافكنتي ج يكممزم كلقاىكالشمط طكلػيكت قيق ػيكمبػيل كجميػ كالمػااطنيفطك
اتراتيكتن يذهيكاال رصكتمي يطكاالتلليػدكتمػمكناتيػ كال يػيةكالتػيكيالرهػيطكهػذاكالنظػيـكمػفك يػثكقػدرةكجميػ ك
المااطنيفطكتممكتقريركمبيرهـكت تك ميي كالقينافطكل ـكمفكاالشتىدادكاال شيدطكاتحزيػزكرضػي ـكا ريػيت ـك
ال ردي ػ طكا مػػن ـكاالحدال ػ كل ػػـطكاالمشػػيااةكاجتميتيػػيكىيػػن ـطكاالمشػػيااةكالحيم ػ كمح ػػـطكاال ػػؿكالشػػمميكلن ازتػػيت ـكك
)الومر طك2012ك:ك116ل .ك

ميكركاىرتكداؿطكالذ كيحدكمفك ىرزكمنظر كالديمقراطي كالمحيبرةكليكاللرلطكيػرىكلػيكالديمقراطيػ ك
لثري كالذ كيتميزكىخيبيتيفكا الػم:كاتشػيعك ػؽكالمااطنػ كاوػمالهكالجميتػيتكليلػ كاالتشػيلك
نظيـك لـكا ك
ذلػػؾكال ػػؽكمػػفكقىػػؿكنشػػى كتيليػ كمػػفكالىػػيلليفكلػػيكالمجتمػ كالمحنػػيطكاالثينيػ :ك فكيتضػػمفك ػػؽكالمااطنػ كلػػيك
تن ي ػ ػ ك تمػ ػػمكمش ػ ػ اؿكتن يػ ػػذ كلػ ػػيكال لام ػ ػ كمػ ػػفكمنبػ ػػى كمػ ػػفكخػ ػػالؿكالتبػ ػػايتكضػ ػػداكلػ ػػيكاالنتخيىػ ػػيتك
)م د ط2011ك3:ل .ك
ميكالماشات كالشييشي كلتحػرؼكالديمقراطيػ كىلن ػي:كنظػيـكشييشػيكااجتمػيتيكيقػيـكالحالقػ كىػيفك لػرادكالمجتمػ ك
لػػيكالدال ػ كالػػؽكمىػػد كالمشػػيااةكىػػيفكالم ػااطنيفكاموػػيرلت ـكال ػرةكلػػيكبػػن كالتو ػريحيتكالتػػيكتػػنظـكال يػػيةك
الحيم ).لتاحطك:2006ك24ل ك
 2.2.4خصائص النظام الديمقراطي:
تحرؼكالديمقراطي كاللرىي كىلن يك لـكالوحلكىيلوحلكامفك ؿكالوحلطكىيتتىيرك فكالوحلكمبػدركالشػييدةك
يميرش يكىن شهك اكىااشط كناالكتنهك اكىيلطريقتيفكمحيطكاتتمت كىحدةكخبي صكناجزهيكىميكيمي :ك
.1الديمقراطية التقميدية مذهب سياسي:
تتميزكالديمقراطي كالتقميدي كىلن يكمذهلكشييشيكيقاـكتممكاتتىيركالوحلكمبػدركالشػييدةكابػي لك
الشػػمط كال قيقيػ كيميرشػ يكىيلطريقػ كالتػػيكتنيشػػىهكات قػػؽكلػػهكال ريػ كاالمشػػيااة.كاالديمقراطيػ كالتقميديػ كتختمػػؼك
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ت ػػفكالديمقراطيػ ػ كالميرلش ػػي ك اكالديمقراطيػ ػ كاالجتميتيػ ػ كالت ػػيكت ػػدؼكاتش ػػحيكل ػػؿكمن ػػيك ل ػػمكالترلي ػػزكتم ػػمك
الجينػػلكاالقتبػػيد كااالجتمػػيتيكات قي ػػؽكالمشػػيااةكاالجتميتي ػ كىػػيفكا لػػرادكقىػػؿكت قيػػؽكال ري ػ كاالمش ػػيااةك
الشييشي ك)الخطيلطك2011ك231:ل .ك
ام ػ كذلػػؾكلقػػدكىػػد تك نظم ػ كالػػديمقراطييتكاللرىي ػ كتميػػؿك لػػمكتطح ػيـكالديمقراطي ػ كالتقميدي ػ كىػػىحضك
مظيهركالديمقراطييتكاالوترالي ك يمينيكمن يكىلهميت يكاضرارت يكلت قيؽكال ري كال قيقيػ كلم ػردكاانوػيءكجشػرك
م ػ ػػفكالثقػ ػ ػ كمػ ػ ػ كالنظ ػ ػػيـكالشييش ػ ػػيك)تى ػ ػػدكال مي ػ ػػدكط2013ك214:لطكاازدادتك همي ػ ػػهكالتح ػ ػػيطيكمػ ػ ػ كالىح ػ ػػدك
االجتميتي-االقتبيد كلمديمقراطي طكم كازدييدك همي كا
التحددي كال زىي طكالتيكتتي كالتنيلسكال قيقيكىيفكا

زالكالشييشي كليكزمفكالديمقراطي كالىرلميني طك ك

زالطكاالتمثيؿكال قيقيكلم زالكالمختم طكخيب كاافك

االنتخيىػػيتكال ػرةكاالنزي ػ ػ كتمثػػؿكا ػػدك هػػـكالو ػػراطكالضػػراري كلمديمقراطيػ ػ طكاذلػػؾكلالختي ػػيركال قيقػػيكى ػػيفك
المرو ػ يفطكاىػػيفكالشييش ػػيتكالمطرا ػ طكاتمت ػ كالىرلم ػػيفكالمنتخػػلكىقػػاةك قيقيػ ػ طكاال بػػؿكىػػيفكالش ػػمطيتطك
ك
اتاليركال قاؽكالمدني كلممااطنيفكليل كاشييدةك لـكالقيناف.كك ك
 .2الديمقراطية التقميدية تقدس الفرد:
نولتكالديمقراطي كاللرىي كالتقميدي كاترترتتكاانتورتكليكظؿكا يديالاجي كالت رري ك اكلميكتشميك
المذهلكال رد كالذلؾكليفكطىيحييك فكتتاالؽكاتت ؽكم كالمذهلكالقي ـكتممكتقديسكال ردكىيتتىيراك شيسكلؿك
نظػػيـكاجتمػػيتيك اكشييشػػيطكا فكالدال ػ كاالشػػمط كمػػيكهػػيك الك داةكلخدم ػ كال ػػردكات قيػػؽكمبػػيل هكاضػػميفك
ىيىيكىارقيهكالر يسكالتانشيكمثيؿكااض كتمػمكناتيػ ك
ك
رييتهك)الخطيلط:2011ك231لطكالنيكليكنماذجكال
الديمقراطي كالتقميدي كليكمنطقتنيكالحرىي كاتممي كتقديسكال رد .ك
.3الديمقراطية التقميدية تقرر المساواة:
تقاـكالديمقراطي كاللرىي كالتقميدي كتممكتقريركالمشيااةكىيفكا لرادطكاللفكالمشيااةكالتيكنقبػدهيكهػيك
المشيااةكالقيناني كالكالمشػيااةكال قيقيػ كال حميػ طكاالمشػيااةكالتػيكت ػدؼكالديمقراطيػ كالتقميديػ ك لػمكت قيق ػيكهػيك
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تمليفكال ردكمفكالمشيهم كليك دارةكو افكال لـكىلضكالنظركتػفكا بػؿك اكالجػنسك اكالملػ ك اكالػديفك اك
االنتميءك لمكطىق ك اكمرلزكاجتميتيكمحيف)كتىدكال ميدكط2013ك221:ل .ك
 .4الديمقراطية التقميدية تهدف إلى تقرير الحقوق والحريات العامة:
قيمػتكالديمقراطيػ كاللرىيػ ك اؿكمػيكقيمػتكى ػػدؼكم يرىػ كاشػػتىدادكالممػاؾكاال لػيـكلػػيك اراىػيكااضػ ك
دكلشمطين ـكالمطمؽكاطليين ـكاتقريركال قاؽكاال رييتكالوخبي كلملرادكامن كال ليـكمفكاالتتداءكتمي يك
اكانت يل يك)الخطيلط2011ك232:ل .ك
لقػػدكقيمػػتكالثػػارةكال رنشػػي كلاض ػ ك ػػدكلم لػػـكالمطمػػؽكالػػذ كلػػيفكيميرشػػهكالممػػاؾكلػػيكلرنشػػيكااتػػالءك
قاؽكا رييتكا لرادك.كالػذلؾكلقػدكتضػمفك تػالفك قػاؽكا نشػيفكاالمػااطفكال رنشػيكمجماتػ كمػفكال قػاؽك
ػي.كااكفكلينػػتكهنػػيؾكقيػادكقػػدكت ػػدكمػػفكالنوػػيطك اك
اال ريػػيتكالتػػيكالكيجػػازكاالتتػػداءكتمي ػػيك اكاالنتقػػيصكمن ػ ك
ال ري كال ردي كطكلإفكال دؼكمن يكليكلؿكا

ااؿكيجلك الكيتجيازكتنظيـكهذاكال رييتكاضميفكالتمت كى يطك

ل ذاكلقدكىقيتكاظي ؼكالدال كليكظؿكم اـكالديمقراطي كالتقميدي كم بارةكليكال ػيظكتمػمكا مػفكالػداخميك
اتػلميفكالػدليعكتػفكالدالػ كا ػؿكالمنيزتػػيتكىػيفكا لػرادكالػذلؾكشػميتكالدالػ كلػيكتمػؾكال تػرةكىيلدالػ كال يرشػ ك
)متػػاليطك2012ك63:لكالتػػيكت ػػيلظكتمػػمكال ريػػيتكالوخبػػي كل ريػ كا مػػفكا ري ػ كالتنقػػؿكا رم ػ كالمشػػلفك
ا ري ػ كالم ارشػػالتكا ري ػ كالػػر كا ري ػ كالتحمػػيـكاالػػتحمـكاال ريػػيتكاالقتبػػيدي كل ري ػ كالتممػػؾكا ري ػ كالتجػػيرةك
ا ري كالبنيت طكاا هـكمفكذلؾكال ري كالشييشي ك)الخطيلط2011ك233:ل .ك
 2.2.5أنواع الديمقراطية:
ذاكلينتكالديمقراطي كتحنيكالنظيـكالذ كيلافكليهكالوحلكبي لكالشييدةكلػإفكمميرشػ كالديمقراطيػ ك
متحددةكاتلخذك وػليالككمختم ػ طكلػإذاكتػالمكالوػحلكا مػاركىن شػهكمىيوػرةكاقػرركوػ انهكانظػـكتالقتػهكالداخميػ ك
االخيرجيػ ػ كت ػػفكطري ػػؽكجمحيػ ػ كالو ػػحلكالحيمػ ػ كلنل ػػافك م ػػيـك)الن ػػاعكا اؿلكلمديمقراطيػ ػ كاه ػػي:ك)الديمقراطيػ ػ ك
المىيوػ ػرةلطك م ػػيك ذاكانتخ ػػلكالو ػػحلكم ػػفكيمثم ػػهكايخال ػػهكمميرشػ ػ كالش ػػمط كنييىػ ػ كتن ػػهكاللن ػػهكي ػػت ظكى ػػىحضك
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البال ييتكايراقلكممثميهكتفكلثلكليك يالتكمحين كل ذاكالنػاعكنطمػؽكتميػهك)الديمقراطيػ كوػىهكالمىيوػرةلطك
اقػدكيقتبػػركداركالوػػحلكتمػمكاختيػػيركممثميػػهكايخػال ـكمميرشػ كالشػػمط كنييىػ كتنػػهكاهػػذاكهػاك)النػػاعكالثيلػػثلك
الػػذ كيطمػػؽكتميػػهك)الديمقراطيػ كالنييىيػ ك اكالتمثيميػ لك)هرمػػزكامتحػػلط2010ك116:لطكلػػيكضػػاءكذلػػؾكتاجػػدك
لمديمقراطي كثالث ك نااعكهي:ك ك
 .1الديمقراطية المباشرة:
ايرادكى يك فكيتالمكالوػحلكىم امػهكالشييشػيطكمظػيهركالشػييدةكىن شػهكدافكاشػيط كنػاالكتنػهطك ك
قييـكالوحلكىإدارةكو افكالدال كليل طكل اكالذ كيوكرعكالقاانيفكاين ذهيك)الومر ط121-120:2012ل .ك
اتحتىػػركالديمقراطيػ كالمىيوػرةكالنمػػاذجكالمثػػيليكلم لػػـكالػػديمقراطيطك ن ػػيكتشػػم كلموػػحلكاتملنػػهكمػػفكمميرشػ ك
الشمط كىن شهطكليلػافكالمااطنػافكم لػاميفكا ليمػيكلػيكن ػسكالاقػتطكليلديمقراطيػ كالمىيوػرةكنظػيـكىمقتضػياك
يىيوركالوحلك)جمي ك لرادكالوحلكالذ كينطىؽكتمي ـكالقػينافلكبػي لكالشػييدةكطكالشػمط كىػدافكاشػيطكمػفك
ن ػاالك اكممثمػػيفكتنػػهطك ك فكالوػػحلكي لػػـكن شػػهكىن شػػهطكليتػػالمكالوػػحلكالشػػمطيتكجميحػػيكمػػفكتو ػريحي ك
اتن يذي كاقضي ي طكيض كالقاانيفكايورؼكتممكتن يذهيكاتممكشيركالمرالؽكالحيم طكايقيـكالقضيءكىيفك لراداطك
ليلوػػحلكيجتمػ كىوػػلؿكجمحي ػ كتيمػ كمػػفك جػػؿك قػراركالقػاانيفكااتخػػيذكالق ػ ارراتكال لاميػ :كلتحيػػيفكالمػػاظ يفك
ااىػ ػراـكالحق ػػادكاالمحيه ػػداتطكااب ػػداركالقػ ػ ارراتكالقض ػػي ي طكاات ػػالفكال ػػرلكاالش ػػالـكاتش ػػييركالوػ ػ افكالحيمػ ػ ك
ااختييركال ليـك)الدىسطك2011ك27:لطك الك فكهذاكالولؿكمفكالديمقراطي كلـكيحدكقي ميكلحدـك مليني كتطىيقهك
لزيػػيدةكتػػددكالشػػليفطكل ػػذاكالنػػاعكمػػفكالديمقراطي ػ كيشػػتمزـكاجػػادكمجمػػاعكمػػفكالمػااطنيفكبػػليركال جػػـكنشػػىييك
امتجينسطكلذلؾك لدكراىرتكداؿك نهكمفكالبحاى كىمليفكتطىيؽكالديمقراطي كال قيقػ كلػيكجميتػ كيزيػدكتػددك
لرادهيكتفكتورةك/الؼطكامفكالمشت يؿكت قيق يكىيلنشى كلجميت كمفكالشػليفكيزيػدكتػددهيكتػفكخمشػيفك ل ػيكك
)ميرويؿطك746:2000ل .ك
ك
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 .2الديمقراطية النيابية:
ايقبػػدكى ػػيك فكيق ػ كاـكالوػػحلكىيختيػػيرك يلمػػهكايخػػال ـطكمميرش ػ كالشػػمط كنييى ػ كتنػػهطكنظ ػ اركلتحػػذرك
تطىيؽكالديمقراطي كالمىيورةطكالشيميكاافك لرادكالوحلطكالكيت مافكىترىي كشييشي كت هم ـكلمميرشػت يكامتيتػلك
االشت تيءكالوحىي كمميكجحؿكاالنتخيلكهاكمحييركالتحىيػركتػفك دارةكالوػحلكا فكظ ػاراكيحػادك شػىيلكااقحيػ ك
)الومر ط:2012ك120ل .ك
ل ػػيكنظ ػػيـكشييش ػػيكيب ػػاتكلي ػػهك لػ ػرادكالو ػػحلكتم ػػمكاتض ػػيءكالىرلم ػػيفكال ػػذ كي ػػتـكاختي ػػيرك تض ػػيءك
ال لام ػ كمػػفكىيػػن ـكالػػذيفكىػػدارهـكيتخػػذافكالق ػ ارراتكالتػػيكتت ػػؽكامبػػيل كالنػػيخىيفكطكاتشػػميكىيلنييىي ػ كالفك
الوحلكالكيباتكتممكالق ارراتكال لامي كىؿكينتخلكنااىيكيقرركافكتػن ـك.كاقػدكوػيعكهػذاكالوػلؿكلػيكال لػـك
الػػديمقراطيكلػػيكالحبػػاركا خيػرةكاوػ دكالقػػرفكالحوػريفكت ازيػػداكلىيػ اركلػػيك تػػدادكنظػػـكال لػػـكهػػذاكال ػػذاكبػػيرك
غيلىي ػ كشػػليفكالحػػيلـكيحيوػػافكلػػيكظػػؿك لامػػيتكديمقراطي ػ كنييىي ػ طكلمػػيكىي ملػػيفكتقشػػيـكالػػديمقراطييتك لػػمك
ليىرالي ػ ك) ػرةلكاغيػػركليىرالي ػ ك)غيػػرك ػرةلكليلديمقراطي ػ كالميىرالي ػ كوػػلؿكمػػفك وػػليؿكالديمقراطي ػ كتلػػافكلي ػػيك
الشمط كال يلم كخيضح كلشمط كالقينافكامىػد كلبػؿكالشػمطيتطكالػمكن ػسكالاقػتكتضػمفكلممػااطنيفك قاقػيك
الكيملػػفكانت يل ػػيطك مػػيكالديمقراطيػ كغيػػركالميىراليػ ك)غيػػركال ػرةلكل ػػيكوػػلؿكمػػفك وػػليؿكالديمقراطيػ كالكتاجػػدك
لي يك دادكت دكمفكشمطيتكالناالكالمنتخىيفكلي لمااكلي ميكويءااك)الحيمر كاالشحد طك2013ك108:ل .ك
 .3الديمقراطية شبل المباشرة:ك ك
تم ػػيرسكالديمقراطيػ ػ كم ػػفكخ ػػالؿكقي ػػيـكالو ػػحلكىيختي ػػيركنػ ػاالكتن ػػهكاى ػػن سكالاق ػػتكي ػػت ظكى ػػىحضك
البال ييتكالتيكيميرش يكتندكالضرارةطك كىمحنمك ن يكنظيـكاشطكيجمػ كىػيفكىحػضكخبػي صكالنظػيميفك
الشيىقيفكاهذاكالنظيـكهػاكنظػيـكالديمقراطيػ كوػىهكالمىيوػرةكايقػاـكهػذاكالنظػيـكتمػمكاجػادكىرلمػيفكمنتخػلكمػفك
قىػػؿكالوػػحلكيمػػيرسكالش ػػييدةكنييى ػ كتنػػهطكمػ ػ كا ت ػػيظكالوػػحلك) لو ػػلر طك2012ك174:لكلػػن سكال ػػؽكل ػػيك
التدخؿكالمىيوركلمميرش ك قاقهكايراقلكتبرليتكممثميهطكتفكطريؽكاشي ؿكااجراءاتكتختمؼكمفكنظيـك لمك
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خركلمن يكميكيتبػؿكىيلاظي ػ كالتوػريحي ك)لػيقتراحكالقػاانيفلطكااالتتػراضكاالماالقػ كتمي ػيطكامن ػيكمػيكيتبػؿك
ىمراقىػ ػ ك داءكال ل ػػيـكام ػػفكث ػػـكتقري ػػركمشػ ػ اليت ـك)ل ػػؿكالمجم ػػسكالني ػػيىيطك اكت ػػزؿكالني ػػلك اكت ػػزؿكر ػػيسك
الجم اري لك)الومر طك2012ك:ك121ل .ك
المديمقراطي ػ كوػػىهكالمىيو ػرةكتػػدةكمظػػيهرطكتنبػػلكجميح ػػيكتمػػمكموػػيرل كالوػػحلكلػػيكالشػػمط طكمػػفكخػػالؿك
االشت تيءكالوحىيكااالتتراضكالوحىيكااالقتراحكالوحىيكا ؽك ؿكالىرلميفطكا ؽك قيل كالني لطكا خيػ اركطمػلك
تزؿكالر يسك)الولر ط2012ك174:ل .ك
خالبػ كالقػػاؿطكلقػػدكتىمػػارتكالديمقراطيػ كلثم ػرةكلتجرىػ ك نشػػيني كرغػػـكخبابػػيت يكالزمنيػ كاالمليني ػ ك
االثقيلي .كتالدتكمفكبراعكتنيؼكشيدك اراىيطكاخرجتكمنهكىم يهيـكاالييتكاط ار ػؽكتمػؿكلمنػ كالحػادةك لػمك
االشػػتىدادكاالتشػػمططكااض ػ كضػػمينيتكلم قػػاؽطكا بػػى تكالديمقراطي ػ كترتلػػزكتمػػمكملػػانيف:كا اؿ:كشػػييدةك
الو ػػحلكالان ػػهكمب ػػدركالش ػػمطيتطكاتم ػػيرسكه ػػذاكالش ػػييدةكتى ػػرك/لي ػػيتكاض ػػمينيتكدش ػػتاري طكم ػػفكم ردات ػػيك
المشػ ػػيااةطكااالنتخيىػ ػػيتكال ػ ػرةكاالنزي ػ ػ طكلبػ ػػؿكالشػ ػػمطيتطكالتحددي ػ ػ كالشييشػ ػػي طكالتػ ػػدااؿكالشػ ػػمميكلمشػ ػػمط طك
اال رييتكاال قاؽكالشييشي كاالمدني طكاالملافكاآلخرطكااالتتراؼكىيلقيمػ كالذاتيػ كلبنشػيفكالتػيكتلهمػهكل ػظك
ال قػػاؽكىمػػيكيتضػػمفكقاام ػ كالوػػحلكتمػػمكال لام ػ كاتىحيت ػػيكلػػهك)منبػػارطك14:2004لطكلػػذاكيملػػفكتحريػػؼك
الديمقراطي كىولؿكمىشطكتممك ن ي:كنظيـكشييشيكاجتميتيكاقتبيد كثقيليكينظـكالحالق كىيفك لرادكالمجتم ك
االدال طكالؽكمىد كالمشيااةكىيفكالمااطنيفطكاالمويرل كال رةكلػيكبػن كالتوػريحيتكالتػيكتػنظـكال يػيةكالحيمػ طك
لميك فكنظيـكال لـكالديمقراطيكهاكنظيـكم ددكالمحيلـطكيتطمػلكاجػادكمنظامػ كليممػ كامتليممػ كىحضػ يكمػ ك
ىحػػضطكى يػػثكتتضػػمفكمىػػيدركام ششػػيتكااليػػيتكتضػػىطكتمم ػ كت ديػػدكالخيػػيراتكااتخػػيذكالق ػ ارراتكالحيم ػ طك
كاالت ػػدااؿكالش ػػمميكال ػ ػدار كلمش ػػمط ككاالتللي ػ ػدكتم ػػمكالموػ ػػيرل كالشييش ػػي كال يتم ػ ػ كل ػػيكتممي ػ ػ كاتخ ػػيذكالق ػ ػ ارراتكك
)اللاار كط2003ك45:ل .ك
ك
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المبحث األول :نبذة عن الجزائر
 3.1.1الجزائر بعد االستقالل:
كككككلػيك يير/مػيياك1962ك قػػركالمجمػسكالػاطنيكلمثػػارةكالج از ريػ كلػػيكاجتميتػهكلػيكليىيػػيكىرنيمجػيك تدتػػهك
لجنػ كترشػ يك مػػدكىػػفكىمػ *طكتنػػياؿكلػػيكىنػػاداكاالبػػالحكالز ارتػػيطكامبػػيدرةكا ارضػػيكاتازيح ػػيكااقيمػ ك
تحيانييتكلال ي  .ك
كككككاليكن يي ك يماؿ/شىتمىرك1962كتـكانتخيلكلر يتكتىيسك اؿكر يسكلمج از رطكاتيفك مدكىفكىم ك
ر يشيكلم لام .كاقدك قدمتكهذاكال لام كليميكىحدكتممك ؿكال ػزلكالوػياتيطكا ػزلكالثػارةكاالوػتراليك
)م مدكىاضييؼلكا زلكمبيليكال يجك) ىاكالاطني كالج از ري ل)داهشطك:2009ك142ل .ك
 3.1.1.1عهد الرئيس أحمد بن بمة:
كككككال ػػيكنيش ػػيف/اىريؿك1963كت ػػالمكى ػػفكىمػ ػ كمنب ػػلكش ػػلرتيركجى ػ ػ كالت ري ػػرطكث ػػـكانتخ ػػلكل ػػيك23ك
يماؿ/شػػىتمىركىحػػدكتىنيػػهكلدشػػتاركر يشػػيكر يشػػيكلمجم اري ػ كلمػػدةك5كشػػنااتكىي ضػػيل ك لػػمكتاليػػهكر يش ػ ك
ال لام كامنبلكالقي دكا تممكلمجػيشطكاقػدكاشػتقيؿكلر ػيتكتىػيسكمػفكر يشػ كالجمحيػ كالتلشيشػي ك ثػرك
هذاكالتطػاراتطكثػـكطػردكمػفكجى ػ كالت ريػر.كثػـكقػيـكتمػردكلػيكمنطقػ كالقىي ػؿكيتزتمػهكزتػيـكجى ػ كالقػااتك
االوػػترالي ك شػػيفك/يػػتك مػػدكاالمش ػ اؿكالشػػيىؽكلماالي ػ كالحقيػػدكم نػػدكالػػدكال ػػيجكالػػذ كاشػػتطيعكىػػفكىم ػ ك
الت يهـكمحهكليك يفكظؿك/يتك مدكمتمردا .ك
كككككاليكتوريفكا اؿ/التاىرك مـكىفكىم كميكتىقمكمػفكالم ششػيتكال رنشػي طكلمػيكتطػؿكالبػ ؼكالتػيك
ليفكال رنشيافكيورلافكتمي ي .ك

*

مدكىفكىم ك)25كديشمىرك1916ك11-ك ىريؿك2012لطك اؿكر شيءكالج از ركىحدكاالشتقالؿطكمفك15ك لتاىرك1963ك لمك19كيانياك.1965ك

نشيطكاويرؾكليكتلشيسكجى كالت ريركالاطنيكليكتيـك1954كااندالعكالثارةكالت ريري .ك
ك
نيضؿكمفك جؿكاشتقالؿكالىالدكتفكاال تالؿكال ر
ليتتىرك«رمزاكاقي داكلثارةك اؿكنالمىر...كازتيم يكالرا ي»]2[.كاىحدكاالشتقالؿك بى ك اؿكر يسكلمج از ركالمشتقم ك تمكانقملكتميهكازيرك
الدليعكهاار كىامديف.
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كككككال ػػيكتوػ ػريفكا اؿ/الت ػػاىرك1963كت ال ػػتكالخالل ػػيتك ػػاؿكال ػػدادكمػ ػ كالمل ػػرلك ل ػػمكاو ػػتىيليتك
تشلري طكميكلىثتك فكتاق تكىحدكتاشطكىحضكالداؿكا لريقي ك)الزىير ط:1999ك189ل .ك
 3.1.1.2عهد هواري بومدين:
ككككككل ػػيك19ك زيراف/ياني ػػاك1965كااش ػػطكاالش ػػتحدادكالشتض ػػيل كالمػ ػ تمركاآلش ػػيا كا لريق ػػيطك ط ػػيحك
انقاللكتشلر كتزتمهكقي دكجيشكالت ريركالحقيدكهاار كىامديفكتممكالر يسك مدكىفكىم طكاذلؾكنتيج ك
براتيتكشييشي كاخالليتكتممكالن جكالحيـكلمشييش كالداخمي  .ك
كككككاقػػدكوػػلؿكهػاار كىامػػديفك لامػ كىن شػػهكتشػػمـكلي ػػيك قيىػ كالػػدليعكا الػػؿك لػػمكتىػػدكالحزيػػزكىات ميقػ ك
م م كا ازرةكالخيرجي طكاليفكهدلهكلميك ددكليكىيينهك تيدةكتلليدكمىيدركالثارةكاتب ي ك خطػيءكالشػمط ك
اان يءكاالنقشيميتكالداخمي .كاقدكاتتمدكالر يسكىامديفكليكشييشتهكالداخمي كتممكمىد كالشييش كالتنمايػ ك
لليل كقطيتيتكا نتيجكاتزامفكهذاكا مركم كتممييتكا بالحكالزراتيكليكالريػؼكالتػيكان بػرتكلػيك
تلميـكالمملييتكاللىيرةكاتازيح يكتممكال ال يف.كاليكمجيؿكالشييش كالخيرجي كلقدكاضػ كهػاار كىامػديفك
الحالقػ ػ كمػ ػ كال رنش ػػييفكتم ػػمكالش ػػل كالبػ ػ ي كال ػػؽكو ػػراطكامحيه ػػداتكااش ػػتطيعكاش ػػتردادكالو ػػرليتك
الج از ريػ كمػػفكال رنشػػييفطكرغػػـكاال تجيجػػيتكالتػػيكبػػدرتكمػػفكالدالػ كال رنشػػي طكلمػػيكمػػتفكالحالقػػيتكمػ ك
االت يدكالشاليتيك)شحدكاهللطك:2000كك78ل .ك
ككككك ميكتممكبحيدكالبراعكم ك ش ار يؿطكلقػدكقيمػتكالج از ػركىػدتـكمنظمػيتكالمقيامػ كال مشػطيني طكلمػيك
اتمػػدتك لػػمك خػػذكماقػػؼكمتبػػملكمػػفك ش ػ ار يؿكاىحػػدكات يقي ػ ك«ليمػػلكدي يػػد»كتػػيـك1978كىػػيفكمبػػرك
ااشػ ار يؿكانضػػمتكالج از ػػرك لػػمكجى ػ كالبػمادكاالتبػػد طكلمػػيكوػػيرلتكلػػيكقمػ كىلػػدادكالتػػيك دانػػتكهػػذاك
االت يقي ػ .كامنػػذكتػػيـك1975طكتػػاترتكالحالقػػيتكالج از ري ػ كالملرىي ػ كاالج از ري ػ كالماريتيني ػ كىشػػىلكقضػػي ك
الب ػ راءطكاظمػػتكالج از ػػركت ػرلضكتشػػميـك شػػىينييكالب ػ راءكلمملػػرلكاماريتينيػػيطكلقػػدكلينػػتكتػػدتـكجى ػ ك
الىالي ازريا)الزىير ط:1999ك189ل .ك
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 3.1.1.3عهد الشاذلي بن جديد:
كككككانتخ ػػلكالو ػػيذليكى ػػفكجدي ػػدكر يش ػػيكلمجم اريػ ػ كل ػػيك7كو ػػىيط/لىرايرك1979طكاق ػػدكوػ ػ دتكالش ػػنااتك
ا المكمفكت داكارت يتيككليك شحيركالىتػراؿكممػيكانحلػسك يجيىػيكتمػمكالج از ػرطكلوػ دتكالػىالدكناتػيكمػفك
الرخػػيءكااالزدهػػيركا مػػركالػػذ كشػػيهـكلػػيكت د ػ كالج از ػرييفكمػػفكالموػػيداتكالشييشػػي كالخ ي ػ كالتػػيكلينػػتك
ت ػػدثكىػػيل لـطكاقػػدكاشػػتمركتمػػمكهػػذاكالمنػااؿك تػػمكتػػيـك1985طك يػػثك تمػػفكالم وػػركاالقتبػػيد كتػػفك
ان يػػيركمم ػػاظكلػػيكمػػداخيؿكالدال ػ كمػػفكالحمم ػ كالبػػحى طكللبػػى تكلقم ػ كالحػػيشكال ػػـكاليػػاميكلمم ػااطفك
الج از ر طكاترالمتكا خطيءطكااشتورىكال شيدطك ضيل ك لمك زم ك شحيركالن طكالتيكاندلحتكتيـك1986ك
)كتميمارطك:2006ك124ل .ك
دتكلػػؿكهػػذاكالترالمػػيتكالشػػمىي ك لػػمكان جػػيركاجتمػػيتيطكتمثػػؿكىينت يض ػ كتو ػريفكا اؿ/التػػاىرك
1988كالتػيكىػػد تكلػػيكال ارىػ كمنػػهكىمظػػيهراتكوػػحىي طكمػيكلىثػػتك فكتطػػارتك لػػمكتمميػػيتكوػػللكااشػػح طك
االمك ػرؽكاتػدميركالحديػدكمػفكالم ػالتكالتجيريػ .كالػيكالثػيمفكمنػهكلت ػتكقػااتكالجػيشكنيػرافك شػم ت يك
تممكالمتظيهريفكليكضي ي كالقى طكلقتمتك60كوخبيكطكاليكالحيوػركمػفكهػذاكالوػ ركتمػتكالمااج ػيتك
ليل كالمدفكالج از ري طكلجرتك تنؼكالمااج يتكىيفكالجيشكاالمتظيهريفكاخيب كليكالحيبم كالج از رطك
يثكشقطك لثركمفكخمشمي كقتيؿك)داهشطك:2009ك142ل .ك
اهلػػذاكلقػػدكطػػاتكانت يض ػ كتو ػريفكا اؿ/التػػاىرك1988كب ػ
الت ػػتكبػ ػ
ا

كثػػارةكالت ريػػركا زى ػػيكال ػػيلـك

كالث ػػارةكاالجتميتيػ ػ كل ػػيكت ػػيريخكالج از ػػركالمش ػػتقم طكللق ػػدـكالو ػػيذليكى ػػفكجدي ػػدكتق ػػلكه ػػذاك

ػػداثكتمػػمك ػػؿك لامتػػهكاتػػـكاختيػػيرك"قيبػػد كمرىػػيح"كلتوػػليؿكال لامػ كالجديػػدة.كا خػػذكتمػػمكتيتقػػهك

الشػ ػ ػ ػ ػ ػيركىإب ػػال يتكجذري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كيى ػ ػ ػ ػد هيكىػ ػ ػ ػي داءكالشيػ ػ ػ ػيشيكم ػ ػ ػ ػ ػ ػرا اركىشييشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كاالقتبػ ػ ػ ػيدكالجدي ػ ػ ػ ػدةك
)شحدكاهللطك2000طك75ل .ك
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ل ػػـكيلم ػػؿكقيب ػػد كمرى ػػيحكش ػػنتهكا ال ػػمكل ػػيكال لامػ ػ طكل ػػلخرجكمن ػ ػيكى جػ ػ كتىيط ػػهكل ػػيكتن ي ػػذك
ا بػػال يت.كاجػػيءكملينػػهكمالػػادك مػػراشكلمتش ػري كلػػيكاض ػ كالىرنػػيمجكا بػػال يكماض ػ كالتطىيػػؽطك
اليفكهذاكالىرنيمجكيوتمؿكتممكوقيفكر يشييف:كا اؿكشييشيكاينصكتممكتطىيؽكالتحددي كال زىي كمػفك
خػػالؿكالشػػميحكىتوػػليؿكالجمحيػػيتكالتػػيكل ػػيكطػػيى كشييشػػيطكانػػزعكب ػ كال زىي ػ كتػػفكالدال ػ ك) ذك بػػى ك
ا ميفكالحيـكلجى كالت ريركتىدكال ميدكم ر كاىقيكالويذليكىفكجديدكر يشيكلمدال كالاؽكالجمي ل.كا ميك
الوؽكالثينيكاهاكاالقتبيد كايحنيكالحمؿكىشرت كن اكاقتبيدكالشاؽ .ك
ال ػػيفكم ػػفك ى ػػرزكا

ػ ػزالكالشييش ػػي كالت ػػيكىػ ػػرزتك ل ػػمكالاج ػػادكىو ػػلؿكو ػػرتيطكجى ػ ػ كا نقػ ػػيذك

ا شالمي كليك22ك/ل /غشطسك1989كاترالؽكذلؾكم كت جيـكجى كالت ريركىحػدكانشػ يلكالحشػلرييفك
مػػفكتضػػايت يطكثػػـكجػػيءتكاالنتخيىػػيتكالىمديػ ػ كلػػيك12ك زيراف/يانيػػاك1990كالتػػيكلػػيزتكى ػػيك«جى ػ ػ ك
ا نقيذكا شالمي »كىػك853كىمدي كمفك بؿك1541طكلػيك ػيفكلػـكت بػؿكجى ػ كالت ريػرك الكتمػمك487ك
ىمدي طكلتدؿكتممكالوحىي كالااشح كالتيك بى تكتممل يكجى كا نقيذ .ك
ثـكليجلكالر يسكالويذليكالجمي ك يفكقػررك جػراءكاالنتخيىػيتكالتوػريحي كلػيكن ييػ كتػيـك1990طك
ىينميكليفكر يسكازراءك مراشكيرىكضرارةكتلخيركالماتدكاتشري كا بػال يتكالتػيكلينػتكتتطمػلكمػيك
الكيقػػؿكتػػفكثػػالثكشػػنااتكلػػيكتػ كتيكثميرهػػي.كالػػيك26كتماز/ياليػػاك1990طك جػػرىكالػػر يسكالوػػيذليكىػػفك
جديدكتحديؿكازار كليك لام ك مراشطكتنيزؿكىماجىػهكر ػيسكالجم اريػ كا اؿكمػرةكمنػذكاالشػتقالؿكتػفك
منبلكازيركالدليعطكا ؿكملينهكالمااءكخيلدكنزاركالذ كليفكقدكتيفكر يشيك رليفكالجيشكىحدكانت يضػ ك
توريفكا اؿ/التاىرك1988ك)كتميمارطك:2006ك126ل .ك
اجػػيءتك ػػداثك25ك يير/مػػيياك لػػمك4ك زيراف/يانيػػاك1991طك يػػثك تمػػفكتىيشػػيكمػػدنيكزتػػيـكجى ػ ك
ا نقػػيذكا ض ػرالكالم تػػاحكاىػػد تكالتظػػيهراتكالضػػخم طكاىػػد تكال رل ػ كا شػػالمي كتت ػػرؾكن ػػاكموػػراعك
اشتالـكالشمط كللقدـكالويذليكات ػتكضػلطكالجػيشكاازيػركالػدليعكخيلػدكنػزاركلػيك4ك زيػرافك لػمك تػالفك
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يل كالطاارركااقيل ك لام ك مراشكاتلجيؿكاالنتخيىيتكالتوريحي كالتيكلينػتكمقػررةك لػمك وػحيرك/خػرطك
اليكالياـكالتيليكتـكتحييفكشيدك مدكغزاليكتممكرسك لام كجديدةكاىحدكمدةكاجيزةك تمفكالوػيذليكىػفك
جديدكاشتقيلتهكمفكر يش كجى كالت ريركالاطنيك)كليت كالنارطك:2007ك63ل .ك
اىداكااض يكىحدكذلؾكني كالجيشكلػيك ىحػيدكالنبػركتػفكجى ػ كا نقػيذكاىػداكلبنقػيذك فكالمااج ػ ك
م كالجيشكبيرتك تمي كم ك ن يكلينتكتطيللكدا ميكالجيشكىرل ك يل كالطاارركتفكالىالدك)ال بػيرلك
اليفكالجيشكيردكتمي يكىلن يكتخؿكىي مفكاتدتاكالشتحميؿكالحنؼ .ك
ياؿكشيدك مدكغزاليكمتيىح كشييشتهكليك ضحيؼكجى كالت ريركاتوتيتكجى كا نقيذك الك فك
ا خي ػرةكشػػرتيفكمػػيك تػػيدتكتلػػايفكقيػػيدةكىديم ػ كا ىقػػتكجميهيرهػػيكمتميشػػل كاخيضػػتكالػػدارةكا الػػمكمػػفك
االنتخيىيتكالتوريحي ك ااخركتيـك1991كااشتطيتتك فكت ازكلا ازكليش يكلحمدكالجيشك لمكتحطيػؿكهػذاك
االنتخيىػػيتكىإللػػيءكالػػدارةكالثينيػ كليضػػطركالػػر يسكالج از ػػر كالوػػيذليكىػػفكجديػػدك لػػمكاالشػػتقيل كلػػيكلػػينافك
الثيني/ينييرك1992ك)الزىير ط:1999ك201ل .ك

 3.1.2المجتم .المدني الجزائري:
يحتىػػركالمجتمػ كالمػػدنيكوػػلالككمتقػػدميككمػػفك وػػليؿكالتنظػػيـكاالتحىيػػركتػػفكالمػااطنيفكداخػػؿكالػػداؿك
الديمقراطي طكامجيؿكلحمهكال قيقيطكاهاكتنظيـكالحالقيتكىيفكالشمط كالشييشي كاالمااطنيفكاالشػ ركتمػمك
شفكشيرهيطكاالتدخؿكلمميكاشتدتيكا مركذلؾطككمفك جؿكال دكمفكطلييفكالشمط كالشييشي كتمي ـ .ك
اليسكهنيؾكىدكمفك دراؾك فكالشحيكالمكالديمقراطيػ كهػاكتمميػ طكنقطػ كالىػدءكلي ػيكالحمػؿكمػفك جػؿكىنػيءك
رل كاجتميتي كااشح كتنخرطكلي يكالجميهيركىولؿكنضيليطكااذاكليفكىنيءكال رل كاالجتميتي كالشػيتي ك
ال ػػمكالديمقراطيػ ػ كه ػػاكنقطػ ػ كاالنط ػػالؽطكلمينب ػػرؼكالج ػػدكم ػػيك مل ػػفكال ػػمكتط ػػايركىنيػ ػ كا داءكم شش ػػيتك
المجتم كالمدنيطكخيب كا

ػزالكالشييشػي كاالنقيىػيتكاخبابػيكالديمقراطيػ كمن ػيطككلتبػى كم ششػيتك
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و ػػحىي ك ق ػػيطكاذل ػػؾكه ػػاكالش ػػىيؿك نق ػػيذكا مػ ػ كاض ػػميفكنج ػػيحكتمميػ ػ كالت ػػاؿكال ػػديمقراطيكل ػػيك كىم ػػدك
)م تيحط:2013ك12ل .ك
ايقبػػدكبننالمجتم .المنندنيك:كالم ششػػيتكالشييشػػي كااالقتبػػيدي كااالجتميتي ػ كاالثقيلي ػ كالتػػيكتحمػػؿكلػػيك
مييدين ػػيكالمختم ػ ػ طكل ػػيكاش ػػتقالؿكت ػػفكش ػػمط كالدالػ ػ كلت قي ػػؽك غػ ػراضكمتح ػػددةطكمن ػػيك غػ ػراضكشييش ػػي ك
ليلموػػيرل كلػػيكبػػن كالق ػراركتمػػمكالمشػػتاىكالػػاطنيكاالقػػاميطكامثػػيؿكذلػػؾكا

ػزالكالشييشػػي طكامن ػػيك

غراضكنقيىي كليلدليعكتفكمبيل ك تضي يطكامن يك غراضكثقيلي كلميكلػيكات ػيداتكاللتػيلكاالمثق ػيفك
االجمحيػػيتكالثقيلي ػ كالتػػيكت ػػدؼك لػػمكنوػػركالػػاتيكالثقػػيليكالقػػيكالتجيهػػيتك تضػػيءكلػػؿكجميت ػ طكامن ػػيك
غراضكلبش يـكليكالحمؿكاالجتميتيكلت قيؽكالتنمي ك)كمور طك:2008ك23ل .ك
الك فكالػػىحضكيشػػتثنيكا

ػزالكالشييشػػي كمػػفكتوػػليؿكالمجتم ػ كالمػػدنيطكاللت ػراضك ن ػػيكتشػػحمك

لماباؿك لمكالشمط ك)ال لام لطكليك يفكيبركالىحضكاآلخركتممكمرلزي كدارهيكليكالمجتم كالمدنيك
لان يكالكتشحمك لمكاشتالـكالشمط كلقططكىؿك ن يكتطػرحكىػرامجكاجتميتيػ كااقتبػيدي كاتحميميػ كاغيرهػيطك
اىحض ػ يك بػػلركمػػفك فكيلمػػؿكلمابػػاؿك لػػمكالشػػمط طكىػػؿكيشػػحمك لػػمكالتػػلثيركتمػػمكشييش ػ كال لام ػ ك اك
الدليعكتفكمبيل كاتطمحػيتك قميػيتكقاميػ ك اك ثنيػ ك اكدينيػ ك اكل ػيتكاجتميتيػ كمحينػ طكال ػذاكيشػتثنيك
الىحضكا

زالكال يلم كمفكالمجتم كالمدنيطكايحتىرك زالكالمحيرض كمفكضمنه .ك

لقػػدك ققػػتكالج از ػػركق ػزةكناتي ػ كالمي ػ كلػػيكمنظمػػيتكالمجتم ػ كالمػػدنيطكش ػااءكمػػفك يػػثكالمػػدىك
الجل ارلػػيك اكمػػفك يػػثكاالشػػتم ارري ك اكمػػفك يػػثكميػػدافكنوػػيط ي.كلمػػفك يػػثكالم ػدىكالجل ارلػػيكانتقمػػتك
تػػداىك نوػػيءكالجمحيػػيتكمػػفكالمػػدفكاللىػػرىكلتوػػمؿكاغمػػلكمنػػيطؽكالج از ػػرك تػػمكالبػ رااي طكاذلػػؾكلػػيك
طيركشييش كان تيحكالنظيـكالشييشيكالج از ر كتممكجمي كو ار هطكاتوجيحهكلمحمػؿكالجمحػيك)شػااءكمػفك
يػػثكتقػػديـكا تينػػيتكالميدي ػ ك اكمػػفك يػػثكتقمػػيصكالرقيى ػ كات ريػػركالنوػػيطكالجمحػػيل.ك مػػيكمػػفكني ي ػ ك
االشػػتم ارري طكلنجػػدك فكىحػػضكمنظمػػيتكالمجتم ػ كالمػػدنيكيحػػادكتيريخ ػػيك لػػمكال قى ػ كاالشػػتحميري طكمثػػؿك
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جمحيػ كالحممػػيءكالمشػػمميفكالتػػيكالكتػزاؿكتنوػػطكلػػيك طػػيركترىيػ كالمجتمػ كالج از ػػر كاتاتيتػػهطكاالػػدليعكتػػفك
قيمهكامىيد ه.كلمػيك فكم ششػيتكالمجتمػ كالمػدنيكاالىػتكالتطػاراتكال يبػم كلػيكال يػيةكالحيمػ كلمج از ػرك
مفكخالؿك نويءكجمحييتكض يييكالملشيةكالاطني ك)كمور طك:2008ك17ل .ك
اىمػػيكيخػػصكمجػػيؿكال ػػؽكالنقػػيىيكلػػيكالج از ػػركلػػإفكلت ػرةكالتشػػحينييتكتحتىػػركلت ػرةكاالن تػػيحكتمػػمك
الحمػؿكالنقػػيىيكىحػػدكاالتتػراؼكىيلتحدديػ كال زىيػ كاالشػػميحكلمنقيىػػيتكىػػلفكتمػيرسكنوػيط يكلمػػيكيػػنصكتميػػهك
الدشتار .ك
لػػإليكجينػػلكا

ػزالكاالنقيىػػيتكتظ ػػركالمنظمػػيتكغيػػركالرشػػمي كالمتمثم ػ كلػػيكداركالجمحيػػيتك

االتحيانيػػيتكاالجميتػػيتكالضػػيغط كاالػػر كالحػػيـطكالم ػػيكتمحػػلكدا ارك يايػػيكلػػيكالت ػػاؿكالػػديمقراطيكلػػيك
الج از رطكمفكخالؿكالتلطيركاالتنو كالشييشي ك)كالداشرطك:2006ك8ل .ك
 3.1.3األحزاب في الجزائر:
كككككخضػحتكالج از ػػركلنظػيـكال ػػزلكالاا ػػدكمنػذكاالشػػتقالؿطكالػـكيىػػد كلي ػػيكمشمشػؿكا بػػال يتك الكمػ ك
تػػيـك1988كالتػػيكيحتىرهػػيكالخى ػراءكشػػن كالت ػاالتكاللىػػرىكلػػيكمجػػيؿكا بػػال يتكالشييشػػي كاالدشػػتاري ك
اا داري كااالقتبيدي طكاذلؾكىحدكالتخميكتفكا يديالاجييكاالوت ارلي .كاهلذاكىد نيكنال ػظكتالوػيكالتيػيرك
المرلز كالمتوددكتممكمشتاىكالق ارراتكا داري طكاتـكال دكمفكهيمنػ كالدالػ كىإوػراؾكلحيليػيتكجديػدةكمػفك
ك
المجتم كالمدنيكليميكيخصكالتشييركاادارةكالو افكالج اي كاا قميمي كاالم مي ك) الداشرطك:2006ك5ل .ك
تخض ػ ك ري ػ كالتجم ػ كل ػيكالج از ػػرك
ا

لػػيـك"ا مػػركالتو ػريحيكالخػػيصكىشػػفكقػػينافكيػػنظـكتمػػؿك

زالكالشييشي طكالقينافكالطاارركلحيـك1992طكالقينافكالا يـكالمدنيكلحيـك1999طكاتومؿكا

ػزالك

الشييشػػي كالج از ري ػ كالممثم ػ كلػػيكالىرلمػػيف:ك"التجم ػ كالػػاطنيكالػػديمقراطي"طك"ا رل ػ كالن ض ػ كا شػػالمي "طك
ا"جى ػ ػ كالقػ ػػاىكاالوػ ػػترالي "طكا"التجم ػ ػ كمػ ػػفك جػ ػػؿكالثقيل ػ ػ كاالديمقراطي ػ ػ "طكا" ػ ػػزلكالحمػ ػػؿ"طكا"ال ػ ػػزلك
الجم ار كالتقدمي"طكا"االت يدكمفك جؿكالديمقراطي "كا"ال ري "طكا"ال زلكاالجتميتيكالميىرالي" .ك
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اتابؼكا

زالكالشييشي كليكالج از ركىلن يكهو كاممزق كاتحينمكمػفكاضػط يدكاقيػادكلثيػرةك.ك

لػػيكتػػيـك2003كقػػيـكالقضػػيءكالج از ػػر كىتجميػػدكجمي ػ كك نوػػط كجى ػ كالت ريػػركالػػاطنيك)ال ػػزلكال ػػيلـك
الاا دكليكالشيىؽلكايرش يك"تميكىفكلميس"كالذىكليفكمرو يككليكاالنتخيىيتكالر يشي كلػيكنيشػيف /ىريؿك
2004كلػػيكالج از ػػر.كاجػػيءكهػػذاكال ظػػركىحػػدكرلػػضكال ػػزلكلػػيكم ػ تمراكالثػػيمفك تػػيدةككتروػػي كىات ميق ػ ك
لاالي ػ كثيني ػ كاتروػػي كىػػفكلمػػيسكا مػػيفكالحػػيـكلم ػػزلكىػػدالكمنػػه.كامػػفكالمحػػراؼك فكنجػػيحكىات ميق ػ كلػػيك
االنتخيىيتكالر يشي كالشيىق كجيءكىحدكمشيندةكجى كالت ريركالاطنيكله.كاقدك يالػتكال لامػ كاالشػتحين ك
ىيلقضيءكلتحطيؿك تميؿكالم تمرطكثـكىحدكلوم يكدلحتكالقضيءكالمكاتخيذكقراركالتجميد .ك
اتحتىركاالنتخيىػيتكالر يشػي كالتػمكتقػدتكلػيكنيشػيف /ىريؿك2000كمػفكا ػدكا شػىيلكالتػيك دتك
لػػمكىحػػضكالبػراتيتكداخػػؿكا

ػزالكالشييشػػي كاكىين ػػي.كلقػػدكتحػػرضك ػػزلكجى ػ كالت ريػػركلملثيػػركمػػفك

التمزقيتكاالبراتيتكالداخمي كالتيكدارتك اؿكاالختييركميكىيفك"ىات ميق "كا"تممكىفكلميس"كلالنتخيىيتك
الر يشي كالمقىم  .ك
امػػفكا مثم ػ كالتػػيكتاض ػ كمػػيكتتحػػرضكلػػهكا

ػزالكمػػفكقم ػ كهػػاكقيػػيـكا ازرةكالػػدليعكلػػيكتو ػريفك

ثػػيني/نالمىرك2003طكىرل ػ كدتػػاىكقضػػي ي كضػػدكر ػػيسك ػػزلك"كجى ػ كالقػػاةكاالوػػترالي ك"ك شػػيفك/يػػتكك
ػيكارتلػيلكمجػيزركاتبػ ييتك
مدكىشىلكتبري يتك طمق يكاات ـكلي ػيكجنػراالتكلػيكالجػيشكىيلضػماعكل ك
جشدي كضدكالمدنييفكالحزؿ.كليلم شش كالحشلري كالج از ري كترلضكاالنتقيدكاالمراجح كات يشػلكمػفكيقػاـك
ىذلؾكىدالكمفك فكتجرىكت قيقيتكليكالت ـكالماج كلىحضكرمازهي .ك
اقدكلو تكتمؾكالبراتيتكتميكيميزكالمو دكال زىيكليكالج از ركمػفكهويوػ كامػفكتػلثيركلىيػرك
ىيلمااق كالشمطاي كالنيلذة.كاا

زالكليكالج از ػركالكتقػاـكتمػمك شػيسكىػرامجكشييشػي كاموػيري كمجتمحيػ ك

مختم كاللن يكتقاـكتمػمك شػيسكالتنػي رك ػاؿكالشػمط .كاقػدك ظ ػرتكالبػراتيتكىػيفكا
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ػزالكاالشػمط ك

التن يذي كا شيليلكالردي كليكمميرش كالبراعكاالتنيلسكغيركالوػريؼكلػـكتقتبػركتمػمكالقػذؼكاالتوػ يرك
ىؿكتحدتكاشتخداـكالقضيءكليكتب ي كال شيىيتكىيفكا

زال .ك

لقدكشػحيكالػر يسكىات ميقػ كخػالؿكااليتػهكالثينيػ ك يجػيدكمخػرجكمػفكالتػدهاركالشييشػيكاا منػيكلػيك
الج از ػػركلػػذاكتمػػؿك بػػداركقػػينافكالشػػمـكاالمبػػيل كالاطني ػ كاالػػذ كنوػػركلػػيكالجريػػدةكالرشػػمي كلػػيك15ك
طكا جر كاالشت تيءكتميهكليك29ك يمػاؿك/شػىتمىركمػفكالحػيـكن شػهك)كال مػدانيطك
/ل /غشطسكتيـك 2005ك
2012ك:ك175ل .ك
 3.1.4المؤسسة العسكرية في الجزائر:
الم ششػ كالحشػػلري كلػػيكالج از ػػركلليرهػػيكمػػفكالم ششػػيتكالحشػػلري كلػػيكداؿكالحػػيلـكالثيلػػث كػكقػػدك
تلافكاشيم كلالشتقرارك ذاكاشػتطيتتكالقيػيدةكالشييشػي ك فكتراضػ يكاتاج ػيكلمقيػيـكىاظي ت ػيكا شيشػي طك
اقدكتنخرطكالم شش كالحشلري كليكالمحترؾكالشييشيكات قدكاظي ت يكا شيشي كاذلؾكيػ د ك لػمكال اضػمك
االحنػػؼكاتػػدـكاالشػػتقرارطكاهػػذاكي ػػدثكلػػيك يلػ كشػػيطرةكالم ششػ كالحشػػلري كتمػػمكالقيػػيدةكالشييشػػي .كاقػػدك
مػػرتكالج از ػػركىيل ػػيلتيفكالشػػيىقتيف:ككا الػػمكل ػيكت ػػدكالػػر يسكه ػاار كىامػػديفطك يػػثكلػػيفكيتمت ػ كىقػػاةك
الوخبػػي كاالقيػػيدةكالليريزمي ػ .كلقػػدك يػػدكالػػر يسكىامػػديفكالم شش ػ كالحشػػلري كمػػفكاالنخ ػراطكلػػيكال يػػيةك
الشييشػػي كالج از ري ػ طكالػػذلؾكان ػػردكىػػيل لـكليرضػػيكقػػاةكال ػػزلك)جى ػ كالت ريػػركالػػاطنيلكلػػيك دارةكو ػ افك
الدالػ طكاقػػدك دىكذلػػؾك لػػمكاالشػتقراركالشييشػػيكااالقتبػػيد كااالجتمػػيتي.كك مػػيكال يلػ كالثينيػ كلقػػدكىػػد تك
ىحدكاليةكالر يسكىامديفكمىيورةطك يثكاتشمتكىتدخؿكالجيشكليكالشمط كالشييشي كا بى كيحػيفكايقيػؿك
القييداتكالشييشي كليكالدال ك)كالحتيىيطك:2000ك15ل .ك
ظيتكالم شش كالحشلري كليكالج از ػركىيهتمػيـكااضػ كارىمػيكلريػدكمػفككقىػؿكالدارشػيفطكااللثيػرك
مفكهذاكالدراشيتكرلزتكتممكالداركالشييشيكلمحشلرطكاا لراطكليكا طرا يتكالتيكتى ثكلػيكتالقػ ك
الجيشككالج از ر كىداا ركبنيت كالقرارطكىيتتىيركالم شش كالحشلري كلػيكالج از ػركهػيككالم ششػ كا لثػرك
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بالى كاانضىيططكاا لثركتنظيمػيطكىػؿك فكالػىحضك كامػفكمنطمقػيتككشييشػي ك اك يديالاجيػ كيابػؼكهػذاك
الم شش كىلن يكبينح كالشييشي كاالشييشييفككادارهيكم ددكللؿك تميؿكالشمط  .ك
لخ ػػالؿكمر مػ ػ كالتش ػػحينييتكا ت ػػمكىح ػػدكه ػػذاكالت ػػيريخكث ػػيركج ػػدؿكلىي ػػرك ػػاؿكمااق ػػؼكالم ششػ ػ ك
الحشػػلري كلػػيكظػػؿكالتجيذىػػيتكا يديالاجيػ كالتػػيكت جػػرتكىحػػدكاقػػؼكالمشػػيركاالنتخػػيىيطكاانػػدالعكمشمشػػؿك
الحنػػؼكالمشػػم طكالثيػراكمػػيكلينػػتكتاضػ كقيػػيدةكالجػػيشككلػػيكهػػذاكالمر مػ كضػػمفكمػػيكلػػيفكيشػػممكىيلتيػػيرك
االشت بيليكالرالضك

كولؿكمفكك وليؿكالت ياضكمػ كالجى ػ كا شػالمي كلبنقػيذكالم ظػارةطكرغػـك فك

قييدةكالجيشكهيكالتيك رشمتكالر يسكالشيىؽكاليمػيفكزرااؿك لػمكالشػجفكالحشػلر كىيلىميػدةكلمت ػياضكمػ ك
الرجػػؿكا اؿكلػػيكال ػػزلكالمن ػػؿطكالوػػيخكتىيشػػيكمػػدنيطكاني ىػػهكالوػػيخككتمػػيكىػػفكال ػػيجطكاالااق ػ ك فك
المااقؼكالمتبمى كمفكالت ياضكم كا شالمييفككات ديداكم كقييدةك)ال يسلكالمن ػؿطكلػـكتميػزكالم ششػ ك
الحشلري كللؿطكاانميكك شميءكمحرال كمفكقييدةكالجيشكياب افكىػك)الجين ييفلطكنشى ك لمكاقػؼكالمشػيركك
االنتخيىيكالذ كليفكليكجين يك92ك)كجريدةكباتكا

رارطك26كنالمىرك2013ل .ك

امػػيكميػػزكمر م ػ كالتشػػحينييتكلضػػالكتػػفككالنقػػيشكالمػػذلاركهػػاكالمااج ػ كالشػػيخن كالتػػيكاجػػدك
الجيشكالاطنيكالوػحىيك لػمكجينػلكىػيقيكا شػالؾكا منيػ كا خػرىطكن شػهكلي ػيطك كالمااج ػ كمػ ك لايػ ك
الماتكمىيورةكىحدكاندالعكمشمشؿكالحنؼكليكشن ك92طكلاجدكالحشلركن شهطكىلػضكالنظػركتػفككمااقػؼك
ىح ػػضكقييدات ػػهكات ػػارط ـكل ػػيكالشييشػ ػ طكيم ػػيرسكم ػػيـكل ػػـكياج ػػدك جم ػػيطكم ػػيـك ػػظكا م ػػفكاالتب ػػد ك
لممجماتػػيتكا رهيىي ػ كالتػػيكابػػمتكلػػيكمنتبػػؼكالتشػػحينييتك لػػمكك قشػػمكمػػيكيملػػفكتبػػاراكمػػفكتنػػؼك
اهمجي كك)كجريدةكباتكا

رارطك26كنالمىرك2013ل .ك

فكالمشمشػػؿكالػػديمقراطيكالػػذ كىػػد كلػػيكالج از ػػركم ػ كالتحددي ػ كال زىي ػ كاتنظػػيـكانتخيىػػيتكتػػيـك1991ـطك
اتتىرتكا اليكمفكنات يكمفك يثكالو يلي كاالمبداقي كالـكيوػى يكالتزايػركقػدك ج ػضكى حػؿكالم ششػ ك
الحشػػلري طك يػػثكتػػـك للػػيءكهػػذاكاالنتخيىػػيتكااتػػالفك يلػ كالطػاارركمػػفكقىػػؿكالم ششػ كالحشػػلري كىحػػدكمػػيك
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لػػيزتكجى ػ كا نقػػيذكا شػػالمي كلػػازاكشػػي قيكلػػيكاالنتخيىػػيتكالتو ػريحي طكممػػيك لضػػيك لػػمكانػػدالعكلاضػػيك
تيرم ػ ػ كلػ ػػيكالػ ػػىالدكا ػ ػػرلك همي ػ ػ ك بػ ػػدتكاآلالؼكمػ ػػفكا رااحطكاىيلتػ ػػيليكتػ ػػـكطػػػيكب ػ ػ

كالمشمشػ ػػؿك

الديمقراطيكالذ كليفكمرجااطككرغػـك فكالج از ػركنظمػتكانتخيىػيتك خػر كغيػرك ن ػيكلػـكتلػفكلػيكالمشػتا ك
المطمالك)الداشرطك14:2006ل .ك
لقدكولمتكالم شش كالحشلري كلػيكالج از ػركالتػيكلينػتكشػىىيكلػيكان جػيركماجػ كالحنػؼكاا رهػيلك
ليكالج از رطمفكخالؿكتػداخالت يكاللىيػرةكلػيكال يػيةكالشييشػي كالج از ريػ كاشػيطرت يكتمػمكمجرييت ػيطكتي قػيك
يؿكدافكت قيؽكت اؿكديمقراطيك قيقيكليكالج از ركليكالشنااتكالميضي طكليلم ششػ كالحشػلري كلينػتك
تحتىركن ش يكابي كتممكهذاكالت اؿكخدم كلمبيل يكا يظيكتممكامتييزات يطكاهذاكميك لضيكىيلج از رك
لػػمكالػػدخاؿكلػػيكلاضػػيكا ػػرلك هميػ ك بػػدتكتوػراتكاآلالؼكمػػفكا ىريػػيءكىشػػىلكتػػدـكا تػراـكا رادةك
ػديمقراطيك دتك يضػػيك لػػمكت مػػيشكا طػراؼك
الوػػحىي كال قيقيػ ك.كتمػػؾكالابػػيي كالحشػػلري كتمػػمكالت ػػاؿكالػ ك
ا خػػرىكالمحني ػ كىي بػػال يتكالشييشػػي طكلمػػيك فكالج ػػيزكالقضػػي يكوػػلؿكترقم ػ كقاي ػ كىيتتىػػيراكج ػػي ازك
موػػماالكاغيػػركقػػيدركتمػػمك بػػداركا

لػػيـكاالحقاىػػيتكلػػيك ػػؽكالمخػػيل يفكاالمحتػػديفكمػػفكرجػػيؿكا مػػفك

االدرؾكاالحشلرييفكاغيرهـكمفكالمش اليفكتفكالتبرليتكالجشػدي كاالقتػؿكالجمػيتيكاالتحػذيلك)الداشػرطك
14:2006ل .ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
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 3.2.1مقدمة:

المبحث الثاني :دواف .اإلرهاب في الجزائر

ىيتػتكقضػي كا رهػيلكالػػداليكتوػلؿكجميػ كداؿكالحػػيلـكلػيكالاقػتكال يضػػر-تمػمكالػرغـكمػػفك فك

ا رهيلكلجريم كليسكىيلقضي كالجديدة-ك الك فكالجديدكليكماضاعكا رهيلكالداليطك نػهك بػى كظػيهرةك
تيلميػ ػ طكالكتػ ػرتىطكىمنطقػ ػ ك اكثقيلػ ػ ك اكمجتمػ ػ ك اكجميت ػػيتكدينيػ ػ ك اكترقيػ ػ كم ػ ػ ػ ػحين ك)م م ػػدط:2011ك
268ل .ك
تيوػػتكالج از ػػركلػػيكا تػااـكالحوػريفكا خيػرةك اضػػيتيككخيبػ طكتميػػزتكىتشمشػػؿكا

ػػداثكتمػػمك

ػرؼكاالشػماؾك
ػركمػفك ػيالتكاالن كا
اختالؼكخبي ب يكاشرت كتطارهيكاانتويرهيطك يثك لرزتكتػدداككلىيكاك
ػيركاترايجػيككلػيكاقتنػيك
االجتميتيكغيركالمتاالؽ.كامػفكالااضػ ك فكظػيهرةكالحنػؼكمػفك وػدكالظػااهركانتو كاك
ال ػػيليطكى يػػثكتطػػارتكالظػػيهرةكتىػػركالتػػيريخكلػػيكوػػلم يكالتػػدمير ك لػػمك فك بػػى تك يليػػيككليمػػيكنشػػميهك
ىيلحنؼكا رهيىي .ك
ػيكالجز ػػرطكطىػ ػ كىط ػػيى كالقت ػػؿكاالت ػػدميركاشػ ػ ؾكالػ ػدميءكاانتو ػػيركالمج ػػيزركاتخري ػػلك
كا
ل ػػيلحنؼكل ػ
الممتمل ػػيتطكا لث ػػركم ػػفكذل ػػؾكل ػػـكتقتب ػػركا لح ػػيؿكا رهيىيػ ػ كتم ػػمكزي ػػيدةك ت ػػدادهيكاالتب ػػحيدكم ػػفك رق ػػيـك
ض يييهيطكىؿكتحدىكذلػؾك لػمكتطػاركلػيك شػمالكتن يػذكهػذاكالحمميػيتطك اكلػيكالمنظمػيتكاالج ػيتكالتػيك
تىيوػػركهػػذاكالحمػػؿكا رهػػيىيطك يػػثكىملػػتكذراةكلظيتتػػهك لػػمكالمجػػيزركالجميتي ػ طكالتػػيكمشػػتكا ط ػػيؿك
االرض ػ ػ كاالوػ ػػياخ...كىي ضػ ػػيل ك لػ ػػمك تمػ ػػيؿكالتػ ػػدميركاالتخريػ ػػلكتمػ ػػمكالمػ ػػدارسكاالا ػ ػػداتكالب ػ ػ ي ك
الرتطك غرق ػػتكال ػػىالدكل ػػيك زم ػػيتك
ػيرتكال ػػدا كا
ااالقتب ػػيدي طكمم ػػيك دىك ل ػػمكخش ػػي ركميديػ ػ ك لث ػػركم ػػفكممي ػ كا
اقتبػيدي كهيمػ ك)وػرتينيطك:2012ك305لطكاذلػػؾكلليػيلكالديمقراطيػ كاال ريػيتطكاالوػ يلي كلػيكاوػػتليؿك
الم ششيتطكاغييلكلبؿكالشمطيتكالتن يذي كاالتوريحي كاالقضي ي طكزيػيدةكتمػمكالمااج ػ كىػيفكجميتػيتك
القاىكداخؿكالشمط طكخالؿكالحقادكا رىح كا خيرةطك لمكتلذي ك زم كالثق كالتيكزتزتتكالنظيـكالج از ػر طك
ا دتكليكالن يي ك لمكان جيركالاض كالشييشيكااالجتميتيكليكالتشحينييتك)ا ىراهيميطك:2001ك9ل .ك
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رغـكذلؾطكلإفكا رهيلكليكالج از ركم بم كترالميتكتيريخي كتحادكىداييت يكا اليك لمكال رل كالاطني طك
مرا اركىثارةكالت ريركالذلؾكلتراتكتيريخي كتمتكاالشتقالؿ).ىايىي طك:2008ك3ل ك
 3.2.2الدواف .السياسية:
تلػػيدكالحاامػػؿكالشييشػػي كتلػػافكاا ػػدةكمػػفك هػػـك شػػىيلكظػػيهرةكا رهػػيلكاتنيمي ػػيطككاتقشػػـكهػػذاك
ا شػػىيلكىػػدارهيكتمػػمكنػػاتيفكداخمي ػ كاخيرجي ػ طكارىمػػيكلينػػتكالخيرجي ػ كهػػيكاليػػدةكا ش ػىيلكالداخمي ػ .ك
ليلق ركالشييشيكالداخميكغيلىيكميكيدل كا لرادكاالطاا ؼكالمضط دةكالتيكالكتشتطي كالتحىيػركتػفك /ار ػيك
لمكالحنؼطكلشىيؿكلمثلركلن ش يكاالنيؿكمفكتداهيك)م مدطك:2011ك278ل .ك
اتحتىركالداال كالشييشي ك لثركا شيليلكاا شىيلكوياتيكا ودهيكضرااةكاخط اركا لثرهيكدمايػ طكمػفكقىػؿك
ل ػ ك اكجميتػ كاجتميتيػ كلػػدي يكداالػ كالتحبػلكلمىػػد كللػر ك اك يػديالاجيك اكدينػػيطكهػدل يكتلييػركنظػػيـك
ال لػػـك اكطىيح ػ كالحالقػػيتكالشييشػػي كااالجتميتي ػ كداخػػؿكالمجتم ػ طككا فكتمػػيرسكا رهػػيلكاالحنػػؼكضػػدك
ال يتكا خرىكمفك جؿكلرضكهيمنت يكا يديالاجيت يكتممكالمجتم ك)ا يدطكاجىيرطك2012ك245:ل .ك
يىداكمميكشىؽطكىلفكمش الي كالحنؼكاا رهيلكالدا ركليكالج از ركمنذكتيـك1992طكليك تقػيلكاالنقػاللك
الحشػػلر كتمػػمكنتػػي جكاالنتخيىػػيتكالىرلميني ػ كالتػػيك ققػػتكلي ػػيكالقػػاىكاالشػػالمي كلػػا ازكشػػي قيطكيق ػ كتمػػمك
الطرليفك)الجيشكاقاىكاالشالـكالشييشيلطكىلضكالنظركتفكنشلكهذاكالمش الي طك ذكلاالكاالنقاللكلمػيك
بػ ػػؿكالحنػ ػػؼطكالػ ػػمكالاقػ ػػتكن شػ ػػهطكلػ ػػيفكىإملػ ػػيفكقػ ػػاىكا شػ ػػالـكالشييشػ ػػيك فكتتقيىػ ػػؿكم ػ ػ كاالنقػ ػػاللك
ىإ تجيجػػيتكوػػحىي كشػػممي كطكاتمػػيرسكالمشمشػػؿكالشييشػػيكالشػػمممكىحيػػداكتػػفكالحنػػؼكاا رهػػيلطك الك فك
تلايفكهذاكالقػاىكال لػر كيقػاـكتمػمكالحنػؼكااالرهػيلطكاىيلتػيليكرغىػت ـكلػيكاشػتالـكالشػمط كلػيكالج از ػرك
هيكالتيك ددتكتممييكشمال ـكالحنيؼكتجيه ي .ك
ك
ك
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كامفك هـكالداال كالشييشي كلبرهيلكليكالج از ركميكيمي :ك
 3.2.2.1التراكمات السياسية وأعمال العنف:
ترلػػتكا نظمػ كالشييشػػي كالشػػيىق كلحػػيـك1992ـك)ىػػدءاكمػػفك ااخػػركت ػػدكالػػر يسكىػػفكجديػػدكمػػرا ارك
ك
ىح ػػدكال ػػر يسكم م ػػدكىاض ػػييؼكاانت ػػيءكىح ػػدكال ػػر يسكتم ػػمكل ػػيليلكمجماتػ ػ كم ػػفكالترالم ػػيتكالشييش ػػي ك
ا تميؿكالحنػؼطكتمػؾكا نظمػ كالثالثػ كامػيكخم تػهكمػفكترلػ كشييشػي كااقتبػيدي كااجتميتيػ كمحقػدةطكلينػتك
تمثؿك شسكالحنؼكالشييشػيكلػيكت ػدكا مػيفكزرااؿ.ككاافكالت ػاالتكالشييشػي كااالجتميتيػ كااالقتبػيدي ك
االت ػػاؿكمػػفكنظػػيـكال ػػزلكالاا ػػدك) ػػزلكجى ػ كالت ريػػركالػػاطنيل*ك لػػمكالنظػػيـكالػػديمقراطيكالقػػي ـكتمػػمك
تحػػددكا

ػزالكالشييشػػي طكاالمنيلش ػ كال ػرةطكاالتػػدااؿكالشػػمميكلمشػػمط طككالتػػيكو ػ دت يكالج از ػػركلػػيكظػػؿك

دشػػتاركتػػيـك1989طكاجػػرتكتمػػمك شيشػػهكاالنتخيىػػيتكالم ميػ كلػػيك زي ارف/يانيػػاكتػػيـك1990طكامػػفكثػػـك
االنتخيى ػػيتكالىرلمينيػ ػ كل ػػيكل ػػينافك اؿ/ديش ػػمىرك1991طكت ػػلثرتكى ػػيلت االتكالجذريػ ػ كالت ػػيكوػ ػ دت يكداؿك
اراىيكالورقي كااالت يدكالشاليتيكالشيىؽطكلؿكهػذاكالت ػاالتكلػـكتحلػسكت ػاالك شيشػييكلػيكطىيحػ كهيمنػ ك
الم شش كالحشلري طكىؿك فكهذاكالتجرى كتمتك يطت يكىشييجكمفكالقاانيفكاا جراءاتكالتػيك لرغت ػيكمػفك
مضمان يكال قيقيك)الحتيىيط2000ك23:ل .ك
تويركظيهرةكا رهػيلك لػمكدالالتكلثيػرةكلحػؿك هم ػيكتجػزكال لامػيتكاالػداؿكتػفكتػاليركا مػفك
ااالطم نػػيفك ل ػرادكالمجتم ػ .كامػػفكهنػػيكلػػإفكت ازيػػدكا رهػػيلكي ػ د ك لػػمك فكيبػػى كاشػػيم ك ثىػػيتكتجػػزك
الشمطيتكتفكتػاليركا مػفكلمااطني ػي.ك ضػيل ك لػيكلانػهكمشيشػيكىملينػ كالدالػ كا هميت ػيكاهيىت ػيطكاذلػؾك
تندميكيحمدكىحضكا لرادكلضرلكىحضكالمبػيل كاا نوػط كالمدنيػ طكا مػركالػذ كيخمػؽك ػيالتكارتىػيؾك

*كجى كالت ريركالاطنيك)جكتكالك)اتػحرؼكىيالختبيركFLNكالشػم يك)ىيل رنشػي :ك Front de libération nationaleلكلكا مين ػيكالحػيـكتمػيرك
شحداني.كاهيك زلكشييشيكاوتراليكليكالج از ركاكليفكيمثؿكالجنيحكالشييشػيكلجػيشكالت ريػركالػاطنيك.كىػد كنوػيطهكىوػلؿكشػر كقىػؿك1كنػالمىرك
1954ك يثكليفكهذاكتيريخكاندالعكالثارةكالت ريري كالمجيدةكالتيكاشتو دكلي يك لثػركمػفكمميػافكانبػؼكمميػافكوػ يدطكليػهكات ػدكالوػحلكالج از ػر ك
اا داكما داطكلم باؿكتممكاشتقالؿكالج از ركمفكاالشتحميركال رنشي.
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كااالقتبيدي ك
الاضيكتقادكىيلضرارةك لمكا ضراركىجمي ك جزاءكالدال كاملانيت يكالشييشي كااالجتميتي ك
)الوي كايشطك2008ك115:ل .ك
لقػػدك دىكانتوػػيركا رهػػيلكلػػيكالج از ػػرك لػػمكتػػدهاركا اضػػيعكا منيػ طكاانتوػػرتكمظػػيهركالحنػػؼك
الشييشػػيكخيب ػ كىحػػدكاقتران ػػيكىتػػلزـكالاض ػ كاالقتب ػػيد كااالجتمػػيتيطكممػػيك دخ ػػؿكالج از ػػركلػػيكداامػ ػ ك
البراعكىيفكالنظيـكالشييشيكمفكج كاالمحيرض كا شالمي كمفكج كثينيػ طكاتبػيتدتك تمػيؿكالحنػؼك
االمجيزركالجميتي كالتيكىيتتكت دثكلؿكياـكليكمختمؼكمنيطؽكالج از رك)ىايىي ط2008ك:ك19ل .ك
امػ ػ كىدايػ ػ كت ػػيـك1994طكل ػػيفكالج ػػيشكا ش ػػالميكلبنق ػػيذكال ػػذراعكالحش ػػلري كلمجى ػػ كا ش ػػالمي ك
لبنقيذكاىقي كالجميتيتكا شالمي كالمشم كات ديداكالجميت كا شػالمي كالمشػم طكقػدك ن ػتكشػنتيفكمػفك
ب ػرات يكالحشػػلر كم ػ كالق ػااتكالنظيمي ػ طكاقػػدك ل قػػتكهػػذاكالجميتػػيتك ض ػ ار اركلظيح ػ كىمقػػدراتكالج از ػػرك
اتملنتكمفك قيم كوىليتكتشلري كليكلؿكاالييتكالقطػركالج از ػر طكا بػى كللػؿكمنطقػ كقي ػدكتشػلر طك
لمكدرج ك فكالج از ػركلػيكذلػؾكالاقػتكلػيفكي لم ػيكبػىي يككالقػااتكالنظيميػ طكالػيالكتنيبػركالجميتػيتك
ا شالمي كالمشم ) ىاكزلرييطك2003ك:ك102ل .ك
ايرىكالىي ثك فكتػدهاركا اضػيعكا منيػ كيحتىػركنتيجػ ك تميػ كل ػداثكالحمميػيتكا رهيىيػ كلػيك
الج از ػػرطكلقػػدك د كقيػػيـكالجميتػػيتكا شػػالمي كىحمميػػيتكالت جيػػركلػػيكاللثيػػركمػػفكالمنػػيطؽكالج از ري ػ كالػػمك
لقػػدافكا مػػفكاالطملنين ػ كلػػدىكالم ػااطفكالج از ػػر طككلمػػيك بػػى تكالشػػمطيتكالج از ري ػ كغيػػركقػػيدرةكتمػػمك
ا مشػػيؾكىزمػػيـكا اضػػيعكا مني ػ كلػػيكالج از ػػر.كنتيج ػ كلػػذلؾكمػػيكنػػتجكتنػػهكتػػدهاركااض ػ كلػػيكالن ػاا يك
ا مني طكنتجكتن يكزييدةكالحمؿكا رهيىيكليكالج از رطكالذىكهاك يضيكنتيج ك تمي كلبنقػاللكالحشػلر طك
اميكتالاكمفك لحيؿكتني كميرش يكالجيشكضدكقاىكاالشالـكالشييشيطكاذلمؾكميكشيتـكتاضي هكليكالىندك
التيلي .ك
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لميكا فكتمؾكالترالميتكليفكل يكالداركا لىركاا هـكليك وحيؿكلتيؿكا رهيلكلػيكالج از ػرطكلقػدك
ك
جحمتكتمؾكالترالميتكالج از ركم هم كل داثكالحممييتكا رهيىي كتندك داثك زميتكلػيكالنظػيـكالشييشػيك
اكاالقتب ػػيد ك اكاالجتم ػػيتيطكاالكيخ ػػيكالىي ػػثكهن ػػيك فكهن ػػيؾكم ػػفكاش ػػتلؿكتم ػػؾكالترالم ػػيتك دخ ػػيؿك
الج از ركليكداام كالحنؼكاا رهيلطكىحدك داثكاالنقاللكالحشلر كليكتيـك1992ـ .ك
 3.2.2.2االنقالب العسكري عام 1992م:
كاالنقاللكالحشلري كالتيكاقحتكليكالج از ركتيـك1992طكا طي ػتكىيلوػيذليكىػفكجديػدكالػذ ك
ك
كككككتممي
رشـكلهكبنيعكالقػراركال حميػافكخػطكالىدايػ كاالن ييػ كتمػمكالشػااءكىتقديمػهكاشػتقيلتهطكليتػرؾكالج از ػركتلػرؽك
لػػيك تػػافكال تنػ طك يػػثكاشػػتحدتكالم ششػ كالحشػػلري كلمبػػيدرةكنتػػي جكاالنتخيىػػيتكالتػػيكجػػرتكىتػػيريخك26ك
لينافكا اؿك/ديشمىرك1991طكاالتيكتبدرتكلي يكالجى كا شالمي كلبنقيذكنتي جكتمؾكاالنتخيىيتك) ىاك
زلريػػيط2003ك:ك48لطك يػػثكليجػػلتكالجمي ػ كىمػػيكلي ػػيكالنخى ػ كال يلم ػ كالتػػيكلين ػتكتنتظػػركلػػازكجى ػ ك
الت ريػػركال ػػاطني.كاك ت ػػمكالقي ػػيدةكا شػػالمي كالجدي ػػدةكالت ػػيكل ػػـكتتاقػ ػ كلػػا ازكش ػػي قيكمم ػػيثالطكلق ػػدك ب ػػؿك
ا شالميافكمنذكالداركا اؿكلالنتخيىيتكتممك231كمقحداكمفك بؿك430كمقحػداكطكلػيك ػيفكلػـكت بػؿك
جى ػػ ػ كالت ري ػ ػػركال ػ ػػاطنيك الكتم ػ ػػمك15كمقح ػ ػػداطكا ب ػ ػػمتكجى ػ ػ ػ كالق ػ ػػا كاالو ػ ػػترالي كتم ػ ػػمك25كمقح ػ ػػداك
)البيداا طك2000ك34:ل .ك
ككككك فكنتيج كاالنتخيىيتكجيءتكىولؿكمختمػؼطكليلديمقراطيػ كلػيك ػدكذات ػيكلػـكتلػفكتطمحػيكوػحىييكلػدىك
الج از رييفطكىميك فك غملكالنيخىيفكاختيرااكالجى كا شالمي كلبنقيذطكلػيك ػيفك فكالجى ػ كلػـكتخػؼك ىػداكك
تقييم يكلمنظيـكالديمقراطيكلنظيـكليلر.كاليكالمقيىؿكيحتىرك فكالوحىي كالشي ق كالتيك ظيكى يكا شالـك
الشييشيكليكتمؾكال ترةكلينتكنتيج كلاتداك"ىتازي كالحاا دكالن طي "طك كالحادةك لمكالوحىاي كاالقتبيدي ك
التيكميرشت يكجى كالت ريركالاطنيكليكشنااتكالشتينييتكاالشىحينييت .ك
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كككككاىحدكا طي كىيلويذليكاىيلمحىػ كاالنتخيىيػ كاالديمقراطيػ طكانػدلحتكال تنػ كاللىػرىكلػيكالج از ػركاالتػيك
ػؼكالم ششػ ػ ك
ادتكى ي ػػيةكمي ػ ػ كاخمش ػػافك لػ ػؼكج از ػػر طكاخش ػػي ركق ػػدرتكىممي ػػيراتكال ػػداالرات.كال ػػـكتلت ػ ِك
الحشػػلري كىػػذلؾطكىػػؿكقيمػػتكى ػػرضك يل ػ كالط ػااررطكا ػػؿكالجى ػ كا شػػالمي كلبنقػػيذ*طكازجكاآلالؼكمػػفك
نبيرهيكليكالمحتقالتك) ىاكزلرييط:2003ك48ل.كمميك دىك لمكتدهاركا اضيعكا مني طكانواءكال راغك
الشييشيكليكالج از رطكاان ييركالم ششيتكالدشتاري كليكالدال  ،مما أدىكىيلدال كالج از ري كىيالن ييركىحدك
للػيءكالمشػيركاالنتخػيىي.كاقػدكتمثػؿكهػذاكاالن يػػيركلػيكاخت ػيءكلػؿكالم ششػيتكالدشػتاري طككليلر يشػ كىػػيتك
مرهػػيكىيػػدكالم شش ػ كالحشػػلري كالتػػيكتقػػاـكىن ش ػ يكىتحيػػيفكمػػفكيتاالهػػيكدافكالرجػػاعك لػػمكا رادةكالوػػحىي طك
امجمسكالناالك اكالىرلميفكتػـك مػهكىقػراركلػاقيطكاتػـكتحيػيفكهي ػ كتوػريحي كيجػر كتحيػيفكلػؿك تضػي يطكك
االمجمػػسكالدشػػتار كلينػػتك خػػركم م ػ ك المػػتكلػػهكتتمثػػؿكلػػيكالماالق ػ كالدشػػتاري كتمػػمكشػػينيرياكانش ػ يلك
الوػيذليكىػفكجديػػدكمػفكر يشػ كالدالػ طكا تػمكالىمػػدييتكالتػيكلينػػتكتيىحػ كلمجى ػ كا شػػالمي كلبنقػيذكاىقيػ ك
ا

ػزالطكجػػرىكتشػػميم يكلر شػػيءكىمػػدييتكمحينػػيفكمػػفكقىػػؿكالج ػػيتكالحميػػيطكادافكالمػػراركىيالنتخ ػ ػ ػ ػيىيتك

) ىاكزلرييط:2003ك98ل .ك
لمػي ػػدثكلػراغكلػػيكالنظػيـكالشييشػػيكالج از ػػر كىحػػدك للػيءكالمشػػيركاالنتخػػيىيكلػػيكتػػيـك1992ـطكك
ليلم شش ػ كالحشػػلري كالج از ري ػ كلين ػتكمب ػرةكتمػػمك ىقػػيءكالاض ػ كتمػػمك يلػػهكاتػػدـكالرجػػاعك لػػمكالمشػػيرك
االنتخػػيىيكم م ػػيكلم ػػؼكا مػػرطكاالجى ػ ػ كا ش ػػالمي كلبنقػػيذكلين ػػتكمبػػرةكتمػػمكالتليي ػػركالج ػػذر كلمنظ ػػيـك
اتط ي ػػركالج از ػػركم ػػفكالنظ ػػيـكال ػػذ كجره ػػيك ل ػػمكال يايػ ػ ك) ى ػػاكزلري ػػيط:2003ك61ل.ككاهيمنػ ػ كالم ششػ ػ ك
الحشلري كتممكالقراركالشييشيكليكالدال طكاىرازهيكلطرؼكر يشػيكلػيكالحنػؼكالشييشػي.كاهػذاكالشػم كالك
تقتب ػػركتم ػػمكت ػػدكزرااؿكىق ػػدركم ػػيكلين ػػتكش ػػم كم ػػفكش ػػميتكالح ػػادكالش ػػيىق طكاخيبػ ػ كت ػػد كم م ػػدك
*كالجى كا شالمي كلبنقيذكهيك ػزلكشييشػيكج از ػر كشػيىؽك ػؿكىقػراركمػفكالشػمطيتكالج از ريػ كلػيكمػيرسك1992طكيحػرؼكاختبػيراكىيل ػ يسك نوػلك
ل ػػيك18كلى اري ػػرك1989كىح ػػدكالتح ػػديؿكالدش ػػتار كاادخ ػػيؿكالتحدديػ ػ كال زىيػ ػ كال ػػذ كلرض ػػت ميكاالنت يضػ ػ كالو ػػحىي كل ػػيك5ك لت ػػاىرك.1988كااتترل ػػتك
ال لام ػ كالج از ري ػ كرشػػمييكىيلجى ػ كا شػػالمي كلبنقػػيذكلػػيك6كشػػىتمىرك1989كالػػيفكيترش ػ يك/نػػذاؾكالوػػيخكتىيشػػيكمػػدنيكاينػػالكتنػػهكالوػػيخكتمػػيك
ىم يج) ىاكزلرييط:2003ك52ل.
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ىاضييؼكاتميكليليطك يثكالتشىتكالم شش كالحشلري كالج از ري كهيىت يكاا ترام يكمفكتيريخ يكالطايؿك
لػػيكالل ػػيحك تػػمكت قػػؽكاشػػتقالؿكالج از ػػرطكثػػـكاشػػتمرتكلمرلػػزكقػػاةكداتم ػ كلمنظػػيـكالشييشػػيكلػػيكىرامجػػهك
ا بال ي كالشييشي كااالقتبيدي كااالجتميتي طكالـكتتػارطكالم ششػ كالحشػلري كىوػلؿكمىيوػركلػيكبػن ك
الشييش كالج از ري كالخيرجي كاالداخمي كليكمر م كىنػيءكالدالػ كالج از ريػ طكاهػيكالمر مػ كالتػيكاشػتمرتكمػفك
تيريخكاالشتقالؿكتيـك1962طك تمكاليةكالر يسكهاار كىامديفكتيـك1978طك الك فكالم شش كالحشلري ك
ىرزتكم كىداي كت دكالويذليكىفكجديدكللقاىكطرؼكليكالبراعكالدا ركتممكالشمط كليكالج از رطك يثك
نج ػػتكلػػيكالموػػيرل كاالػػت لـكلػػيكلػػؿكالخيػػيراتكالشييشػػي طكاتحػػددكتػػدخم يكلضػػىطكتاازنػػيتكالقػػاىكلػػيك
الج از رك)الحتيىيطكك2000ك28:ل .ك
ايرىكالىي ثك فكدخاؿكالج از ركليكداام ك تميؿكالحنؼكقدك دىك لمكشػيطرةكالجػيشكتمػمكليلػ ك
م ششػيتكالدالػ طكممػيك د ك لػمك ػػداثكلػراغكشييشػيكلػيكالنظػيـكالج از ػػر طكنتيجػ كلشػيطرةكالجػيشكتمػػمك
ليل كالم ششيتكالدشتاري طكاتحطيؿكم يم يكىإتالنهك يل كالطاارركليكالج از رطكاذلؾكرغى كمػفكالجػيشك
ليكالشيطرةكتممكالىالدطكاالتخ يؼكمفك دةك تميؿكالحنؼكالتيكت دثكليكالىالد.كك ك
 3.2.2.3إلغاء المسار االنتخابي عام :1992
هػػذاكالخطػػاةكلجػػرتكلػػؿكالب ػااتؽكلػػيكالج از ػػركتمػػمكمشػػتاىكالشػػمط كاتمػػمكمشػػتاىكالقيتػػدةطك
اى ػػيلرغـكم ػػفك فكا

ػ ػزالكالج از ريػ ػ كتن ػػيدتك ل ػػمكض ػػرارةكالمب ػػيل كالاطنيػ ػ كاتحي ػػيفك لامػ ػ كالال ػػيؽك

ال ػػاطنيطك الك فكالش ػػمط كالقي مػ ػ كن ج ػػتكالخي ػػيركا من ػػيطكاب ػػمتك ذان ػػيكت ػػفكل ػػؿكن ػػداءاتكالمب ػػيل ك
الاطني .كاىدؿك فكت ت كالشمط ك اا اركماشحيكم كلؿكال حيلييتكالشييشػي كلمػيكطمػلك مػدكىػفكىمػ كر ػيسك
ال رل ػ كمػػفك جػػؿكالديمقراطي ػ كاتىػػدكال ميػػدكم ػػر كا مػػيفكالحػػيـكل ػػزلكجى ػ كالت ريػػركالػػاطنيكا غمػػلك
الوخبػػييتكالشييشػػي ك الك فكالشػػمط ك للػػتكلػػؿكالم ششػػيتكالتيىح ػ كلمجى ػ كا شػػالمي كلبنقػػيذكاج ػػزتك
لمااج كال رل كا شالمي كالمشم ك) ىاكزلرييطك:1993ك94ل .ك
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لػ ػػـكيلػ ػػفك يقػ ػػيؼكالتجرى ػ ػ كالديمقراطي ػ ػ كاايقػ ػػيؼكالمشػ ػػيركاالنتخػ ػػيىيكوػ ػػي يكىشػ ػػيطيكطك فكالشػ ػػي ك
ا ش ػػالمي كل ػػيكالج از ػػركل ػػيكذل ػػؾكالاق ػػتطكلين ػػتكل ػػيكطميحػ ػ كالق ػػا كالمحيرضػ ػ طكالين ػػتكتض ػػـكلػ ػريقيفك
متحيرضػػيف:كا اؿكهػػاك قميػ طكالينػػتكتػػرىك فكالج ػػيدكا ػػداكهػػاكالل يػػؿكىإ ػػداثكالتلييػػركاىإقيمػ كالدالػ ك
ػيؾكلريػؽك خػرطكلػيفكيػر ك فكالتلييػركيجػلك فكيػتـكىقىػاؿكالمشػيركالػديمقراطيطك
ا شالمي .كاللفكليفكهن ك
كقىػاؿكاالنتخيىػيتكلاشػيم كلمتلييػر.كاتنػػدميك ج ضػتكالتجرىػ كمػفكقىػؿكالجػػيشطكلػيفكذلػؾكتىػيرةكتػػفك
تزلي كلمجنيحكالمتطرؼكالذ كليفكيقاؿكىلفكالديمقراطي كهيكلحى كليك يد كا نظم كا فكا نظم طكتمليك
لؿكمشيركديمقراطيك ذاكلـكيلفكلبيل يك)م ر ط1997ك5:ل .ك
ايرىكالىي ثك فكالتحيمؿكم كاالنتخيىيتكى ذاكالولؿطكيدؿكتممكاشتخ يؼكالشمط كى ؽكالوحلك
الج از ر كليكالتحىيركتفكرغىيتهكالشييشي .كليلوحلكالج از ر كترؼكاالنتخيىيتكمنػذكاال ػتالؿكال رنشػيطك
اترل ػػيكلشػػالحكضػػدكالمشػػتحمرطكاالكيملػػفك فكيقىػػؿكاالنتخيىػػيتكالبػػاري كالتػػيكتػذلركالمػااطفكالج از ػػر ك
ىيالشتحميركالتيكلينتكاالنتخيىيتكليكظمهكبراتيكىيفكالمشتحمركال رنشيكاالاطنييفكالج از رييف .ك
 3.2.2.4الحريات العامة وحرية التعبير:
خن ػػؽكال ري ػػيتكال رديػ ػ كاالحيمػ ػ كاالتض ػػييؽكتم ػػمك ريػ ػ كالتحىي ػػرطكال ػػرضكقاال ػػلكج ػػيهزةطكامنػ ػ ك
المىيدرةكالمىدت طكان يكاالخػتالؼكاالتمػييزطكاتلليػدك يديػ كمتحشػ كلػيكلػؿكوػيء.ك لػمكجينػلكالتحشػؼك
ليكاشتحميؿكالشمط كاا تليركاالمتييزاتطكاتبملكالج ػيزكالىيراق ارطػيكالوػمهكلػيك داءكم ميتػهكلاشػيم ك
لالتب ػ ػػيؿكا داةكلتن ي ػ ػػذكالىػ ػ ػرامجكاالمخطط ػ ػػيت.كاق ػ ػػدك دىكل ػ ػػؿكذل ػ ػػؾك ل ػ ػػمكتاش ػ ػػي كال ج ػ ػػاةكى ػ ػػيفكال ل ػ ػػيـك
االم لػ ػ ػ ػػاميفطكالقػ ػ ػ ػػدافكم ششػ ػ ػ ػػيتكالدال ػ ػ ػ ػ كلمبػ ػ ػ ػػداقيت يكلػ ػ ػ ػػدىكو ػ ػ ػ ػ ار كتريض ػ ػ ػ ػ كمػ ػ ػ ػػفكالمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػجتم ك
)تنبرط:1995ك32ل .ك
لمنػػذكشػػيطرةكالجػػيشكتمػػمكالشػػمط كلػػيكلػػينافكالثيني/ينػػييرك1992طكااتػػالفك يلػ كالطػاارركلػػيك
لى اريػركمػفكالحػػيـكن شػهطكضػػيقتكالشػمطيتكالج از ريػ كتمػمك ريػ كالتحىيػػركلػيكالػػىالد.كايقػاؿكال ػاار :ك" فك
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ال ري ػ كال قيقي ػ كالتػػيكلػػيفكيتمت ػ كى ػػيكالوػػحلكالج از ػػر كىجمي ػ كو ػ ار هكمػػيكىػػيفكىداي ػ ك1989طكان يي ػ ك
1991كل ػػيكالمج ػػيؿكالشييش ػػيكاا تالم ػػيكااالجتم ػػيتيكت ػػـك للي ه ػػيطكل ػػؿكالج ػػيشكجميػ ػ كالم شش ػػيتك
المنتخى ػ طكا غمق ػااكلػػؿكالب ػ ؼكال ػرةكاا ػػدةكتمػػاكا خػػرىطكالػػـكيىق ػااك الكتمػػمكالب ػ يل كذاتكالتاجػػهك
ال رنلال ػ كانيكالتػػيك يػػدتكاالنقػػاللكا رضػػتكتميػػه"ك)ال ػاار طك:2001ك108ل.كا د كذلػػؾك لػػمكظ ػػار
تنظيمننات جدينندة مسننمحة تمػػمك ثػػرك يقػػيؼكالمشػػيركاالنتخػػيىيكتػػيـك1992طكمػػفكقىػػؿكالمجمػػسكا تمػػمك
لمدال ػ طكاهيمن ػ كالم شش ػ كالحشػػلري كتمػػمكو ػ افكالدال ػ طك لػػمكت جػػركا زم ػ كىػػيفكشػػمط كالنظػػيـكالشييشػػيك
االقا كالمحيرض كخيب كجى كا نقػيذكا شػالمي طكا د كاوػتدادكا زمػ كااوػتدادكالحنػؼكلػيكالج از ػرك لػيك
ػػداثك زم ػ كمجتمحي ػ كوػػيمم كلػػيفكمػػفكنتيجت ػػيكظ ػػاركالمزيػػدكمػػفكى ػ ركالتػػاتركااالن جػػيركلػػيكالمجتم ػ ك
الج از ػػر طكاىػػرزكالحديػػدكمػػفكالتنظيمػػيتكال رتيػ كالمشػػم طكالتػػيكلػػـكتحػػدكتػػلتمركىػػلاامركاتاجي ػػيتكالقيػػيدةك
الشييشي كلجى كا نقيذكا شالمي طكاانخرطكالمجتم كليكداام كمفكالحنؼكيبحلكتممكالر يسك اك تػمك
الم شش كالحشلري كالت لـكليهطك اكت ديدكالحنيبركال يتم كليهك)الحتيىيطكك2000ك28:ل .ك
 3.2.2.5تأثير العوامل الخارجية عمى حدوث اإلرهاب في الجزائر:
لػػـكتقتبػػرك ىحػػيدكا كزم ػ كالج از ري ػ كالمختم ػ طكتمػػمكالحاامػػؿكالداخمي ػ كلقػػططكىػػؿك فكهنػػيؾك ىحػػيداك
دالي كخيرجي طك ثػرتكلػيكمشػيرهيكاطىيحت ػيكمػفك يػثكتنبػركالبػراعكاكاشػتم ارريته.كلي زمػ كالج از ريػ ك
تحلػسكجػػزءاكمػػفكالبػراعكالػػداليكتمػػمكالج از ػػركىػيفكالااليػػيتكالمت ػػدةكالرنشػػيطكالػػؿكمن مػػيكلػػهكامتػػداداتك
داخػػؿكالج از ػػرطكاي ػػلتيكاهتم ػػيـكه ػػيتيفكال ػػدالتيفكىي اضػػيعكالشييش ػػي كل ػػيكالج از ػػرك ل ػػمك فكالت ػػاؿك ل ػػمك
التحدديػ كلػػيكالج از ػػركيىػػيفكالتػػلثركىػػيلنماذجكاللرىػػي.ك"لػػيلنماذجكالج از ػػر كيحلػػسكىاضػػاحكجدليػ كالحيلميػ ك
كالديمقراطي ػ ػ ك
ك
االخبابػ ػػي كالتػ ػػيكيثيرهػ ػػيكم ػ ػػاـكالديمقراطي ػ ػ طك يػ ػػثكت ػ ػرتىطكتيلمي ػ ػ كالم ػ ػػاـكىمميرش ػ ػ
الميىرالي طكاميكتحرضهكمفكتحددي ك زىي كىاب يك دك ىحيدهيك)الحتيىيك:2000ك32ل .ك
ك
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 3.2.2.5.1التدخل الفرنسي في القرار السياسي الجزائري:
لىحدكانتبيركجى كا نقيذكا شالمي كليكالداركا اؿكلالنتخيىيتكالتوريحي كتيـك1992طكالقتكهذاك
القضي كاهتميميكلىي اركليكا اشيطكا تالمي كاالشييشػي كال رنشػي طككل ػازكالجى ػ كا شػالمي كشػاؼكيػ ثرك
تمػػمكالحالق ػػيتكالج از ري ػ كال رنش ػػي طكايملػػفك ب ػػركاج ػ كالنظ ػػركالرشػػمي كال رنش ػػي كلػػيكالنق ػػيطكالتيليػ ػ ك
)ىايىي ط:2008ك7ل :ك


يكلرنشػػيكت ارج ػ كالحالقػػيتكىػػيفك
فكقيػػيـكدال ػ ك شػػالمي كيحتىػػركملشػػيةكىيلنشػػى كلمج از ػػرطكاالكتخو ػ ك
الىمديفكتممكالمبيل كال رنشي طكاللفكتخويكطاليفكال جرةكالىوري كالتيكيملفك فكتتدلؽك لي ػيك
مفكالج از ر .ك

 تر كلرنشيك نهكالكياجدكىديؿكتفكمشيندةكالنظيـكالقي ـكتشلرييكااقتبيدييكرغـك خطي هكالظيهرة .ك
 تحتقػػدكلرنشػػيك فكالت ػاالتكلػػيكالج از ػػركامػػيكتىح ػػيكمػػفكتبػػيتدكتػػلثيركالتيػػيركا شػػالميكاابػػالهك
لمكالشمط طككاميكي ممهكمفكنظرةكتدا ي كل رنشيكامبيل يكليكالج از ركاالتيكتحدكمنطق كن اذك
ىيلنشػػى كل رنشػػيطكممػػيكيشػػتدتي يكالتػػدخؿكلضػػىطكتبػػيتدكا

ػػداثكاالاقػػاؼك مػػيـك كم ػػياالتطك

لتقميصكالن اذكال رنشػيكلػيكالج از ػرطكلقػدكلينػتكلرنشػيكتخوػيكان ػرادكالتيػيركا شػالميكىيلشػمط طك
لػػذلؾكلقػػدكشػػيندتكالم شش ػ كالحشػػلري ك د ارلػػيككمن ػػيكىلن ػػيكهػػيكالقػػاةكالا يػػدةكالتػػيكتشػػتطي كلػػى ك
جميحكالتييركا شالميطكا مركالذ ك د ك لمكتبيتدك تميؿكالحنؼكليكالج از ر .ك
 3.2.2.5.2التدخل األمريكي في القرار السياسي الجزائري:
تااجدكالاالييتكالمت دةكليكالج از ركلـكيلفكاليدكا زم كالج از ري كالراهن طكىؿكلقدكشىؽكذلؾكى ترةك
طايم ػ .كلقػػدكتملنػػتكالوػػرليتكا مريلي ػ كمػػفكالشػػيطرةكتمػػمكقطػػيعكالػػن طكااللػػيزكاالتجػػيرةكالخيرجي ػ كمنػػذك
منتبؼكالشتينييتكمفكالقرفكالحوريف.ك لدكذلؾك دكالمشػ اليفكالرشػمييفكا مػريلييفكتنػدميكقػيؿ:كك" فك
الاجادكا مريليكليكالج از ركهاك هـكا ضخـكاجادكاقتبيد كليكالقيرةكا لريقي طكرغـكتدـكاجادك ك
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تالقػ ػ ػ ػيتكشييش ػػي كى ػػيفكالىم ػػديفكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػنذكت ػػيـك1967طك ػػيفكقيم ػػتكال ػ ػ ػ ػ ػرلكى ػػيفكالح ػ ػ ػ ػ ػ ػرلكااش ػ ػ ػ ػ ار يؿ"ك
)م يى طك1994ك123:لطككالذلؾكلإفكر ي كالاالييتكالمت دةكلمزم كالج از ري كاطريق ك م ػيكتختمػؼكتػفك
تمؾكال رنشي .كليلماق كاالشتراتيجيكالم ثرطكاالثراةكالىترالي كال ي مػ طكاالديمقراطيػ كتاامػؿك شيشػي كت ػددك
ماقؼكالاالييتكالمت دةكمفكا زم كالج از ري .كلي خيرةكتض كمبيل يكاالقتبيدي كاالشييشي كليكمقدم ك
الاييت ػػيكلػػيكالتحيمػػؿكم ػ كالج از ػػرطكى لػػـكماقح ػػيكاالشػػتراتيجيكالػػذ كي ػ ثركتمػػمكاالشػػتقراركلػػيكمنطق ػ ك
الورؽكا اشطكاوػميؿك لريقيػيطكاهػيكمنطقػ كتحتىػركمجػيالكك يايػيككل ػي.كاي م ػيكلػذلؾكاالشػتقراركالشييشػيك
ليكالج از ركىحيداكتفكالجميتيتكا شالمي طكخيب كاهيكتمتمؾكثرااتكطىيحي كهي م كمفكالن طكااللػيزطك
ات تـكلذلؾكىت ريركاالقتبيدكالحيلمي.كاقدك ققتكالورليتكا مريلي ك نجيزاتكلىيرةكليك بػال يكتمػمك
تقادكضخم كليكمجيؿكالتنقيلكتفكالن طكاالليزطكالذلؾكليكمجيؿكا تميرك)قااصطك1998ك210:ل .ك
اير كالىي ثك نهكرغـكاالختالؼكليكنظػرةكلرنشػيكاالااليػيتكالمت ػدةكلمزمػ كالج از ريػ طك الك ن مػيك
تت قػػيفكلػػيك مػػاركجاهري ػ طكليلػػدالتيفكت ػرافك فكتطػػاركا

ػػداثكلػػيكالج از ػػركمػػيكهػػاك الكى ػاادرك"بػػحادك

لبشػػالـكالراديلػػيليك اكا بػػالي"طكاهػػيكالحػػداكاالشػػتراتيجيكلمديمقراطي ػ كاللرىي ػ طكاهػػذاكالبػػحادكيوػػلؿك
ت ديػػداكخطي ػ اركلممبػػيل كاللرىي ػ كالمديمقراطي ػ كاللرىي ػ طكلػػذلؾكل مػػيكمت قتػػيفكلػػيكمن ػ كا

ػزالكالشييشػػي ك

ا شػػالمي كمػػفكاالن ػرادكىيلشػػمط كلػػيكالج از ػػرطكاتق ػػيفكخمػػؼكالنظػػيـكالشييشػػيكلػػيكالج از ػػركضػػدكالتيػػيراتك
ا شالمي  .ك

 3.2.3الدواف .االقتصادية:
مفكالمت ؽكتميػهك فكلػيسكلالشػتحميركبػارةكاا ػدةطككاللػفكلػهكغييػيتكموػترل كتتمثػؿكمػفكن ػلك
ثػػرااتكالوػػحالكااذالل ػػيطككىاشػػي ؿكمتحػػددةكم ػرةكىػػيلقاةكالحشػػلري طكا خػػرىكىيلتىحي ػ كاالقتبػػيدي طكاثيلث ػ ك
ىيلحقاىػػيتكاهلػػذاك.كاىحػػدكبػػداركق ػراركالجمحي ػ كالحيم ػ كلػػيك14كلػػينافكالثيني/ينػػييرك1960طكالقيضػػيك
ىتب ي كاالشتحميركىلؿك وليلهكاباراطكاتخػذكاالشػتحميركطيىحػيكاقتبػيدييطككللخضػحتكالوػحالكاالػداؿك
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امااردهػػيكاالقتبػػيدي كل يمن ػ كالػػداؿكاللىػػرىكت ػػتكذريح ػ كمػػدكيػػدكالحػػافكلمػػداؿكا قػػؿكنم ػااكك اكلػػيكطريػػؽك
ػاضكااالرتقػػيءكى ػػي.كااذاكمػػيكنظرنػػيك لػػمكالبػراتيتكالحرقيػ كاال ػػرالكا هميػ كالتػػيك بػػى تك
ك
التنميػ كلمن ػ
الظيهرةكالمميزةكخالؿكالحقػدكا خيػركمػفكالقػرفكالحوػريفكامطمػ كال ػيد كاالحوػريفكلاجػدنيطك فكمػفكيقػؼك
اراءك ذلي ػػيكه ػيكالػػداؿكاللىػػرىكاللني ػ طكش ػااءكمػػفكخػػالؿك وػػحيؿكنػػيركال تن ػ طك اكمػػدك طرال ػػيكىيلشػػالحك
االم فكالحشلري ك)م مدطك2011ك:ك280ل .ك
امفك ىرزكالػداال كاالقتبػيدي كلبرهػيلكتمػؾكالػداال كالتػيكتػرتىطكىتىػييفكالمشػتا كالمحيوػيكامشػتا ك
الدخؿكىيفكطىقػيتكالمجتمػ طكلضػالككتػفكانتوػيركالطمػ كالػذ كيػ د ك لػمكالخمػؿكلػيكالتػاازفكاالقتبػيد ك
ااالجتمػػيتيطكالػػذلؾكاالن تػػيحكالمت ازيػػدكلػػيكمحػػدالتكالتضػػخـكااوػػتدادكا زمػػيتكاالقتبػػيدي ككالتػػيكتػ د ك
لمكتزايدك شىيلكاداال كا رهيل.ك)ا يدطكاجىيرطك2012ك246:لطكامفك هم يكميكيمي :ك
 .1ان ييرك شحيركالن طكلػيكالشػاؽكالداليػ كتىحػيككل ػرلكا شػحيركالتػيكوػنت يكىحػضكالىمػدافكالن طيػ ك
الخيضػ ػػح كلن ػ ػػاذكالرشػ ػػميؿكالحػ ػػيلميطكا دىكذلػ ػػؾك لػ ػػمكتقمػ ػػصكم شػ ػػاسكلػ ػػيكالم ػ ػااردكالميلي ػ ػ ك
)تنبرط:1995ك25ل.
 .2انخ يضكالنماكاالقتبيد كاتدـكالحدال كليكالتازي كالتيكو دهيكاالقتبػيدكالج از ػر كلػيك ااخػرك
الثمينينييتكاىداي كالتشحينييتكانخ يضيككلىي اكرطكممػيك ثػركتمػمكنبػيلكال ػردكمػفكالػدخؿكالػاطني.ك
)قراؼطكاالشحاد ط2012ك:ك313ل .ك
 .3تب ػػيتدكمديانيػ ػ كالدالػ ػ كا م ػػركال ػػذ كلو ػػؼكت ػػفكهويوػ ػ كالاضػ ػ كاالقتب ػػيد كلم ػػىالد.ك)رو ػػيدطك
:1999ك24ل ك

 .4موػػلم كالىطيلػ كالتػػيكتػػينمكمن ػػيكالمجتمػ كالج از ػػر كخيبػ كمػ كن ييػ كالثمينينيػػيتكشػػيتدتكلػػيك
انتوػ ػػيركا رهػ ػػيلطكات جيػ ػػركا

ػ ػػداثطك كادخػ ػػاؿكالج از ػ ػػركلػ ػػيك يل ػ ػ كمػ ػػفكانحػ ػػداـكا مػ ػػفكاتػ ػػدـك

االشتقرار)شالطني طكا ميدطك2011ك126:ل .ك
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اي ػػرىكالىي ػػثك فكغي ػػيلكاالش ػػتقراركاالقتب ػػيد كل ػػيكالج از ػػركل ػػيكىدايػ ػ كالتش ػػحينييتطكنتيجػ ػ كلو ػػؿك
الج از ركليكت مػؿكتىحػيتكالنمػاكالشػلينيكالمت ازيػدطكات ػيقـك زمػ كالىطيلػ كالمرتىطػ كىيرت ػيعكمحػدالتكالنمػاك
الش ػػلينيطكاتب ػػيتدكمو ػػلم كالمديانيػ ػ طككاغي ػػيلكالنم ػػاكاالقتب ػػيد طك د ك ل ػػمكى ػػركازكلراق ػػيتكاجتميتيػ ػ ك
ااض طكمميك دىك لػمكاجػادكل ػيتكمشػتحدةكلمميرشػ كالحنػؼكلػيك قبػيكمشػتاييتهطكنظػ اركالنشػدادكا لػؽك
ميم يكم يال كمن يكلتلييركا اضيعكالمتلزم كالتيكيحيو يكالمجتم كالج از كر  .ك
اتػزامفكمػ كهػػذاكاالخػػتالؿكمظػػيهركمرضػػي طكمثػػؿ:كا قبػػيءكاالت مػػيشكاا تلػػيركم ششػػيتكالمجتمػ ك
مػػفكقىػػؿك قميػ كقيمػػتكىإخضػػيت يكلمبػػيل يكالخيبػ طكممػػيكالػػدكوػػحا اركىي

ىػػيطكاالظمػػـكاتػػدـكالمشػػيااةطك

االت ياتكاالجتميتيطكىؿك زم كهاي كىيفكدتيةكا بيل كاال يظكتممكالثااىت.كمفكج ك خرىكلإفكلوؿك
الم ششيتكاالجتميتي كاتجزهيكتفك داءكدارهػيكى يتميػ كاغيػيلكداركالمىنػ كا شيشػي كلػيكالمجتمػ كاهػيك
ا ش ػ ػرةطكاضػ ػػحؼكمنظام ػ ػ كالترىي ػ ػ كاالتحمػ ػػيـكتمامػ ػػيكطكلضػ ػػالكتػ ػػفكغيػ ػػيلكمنظمػ ػػيتكالمجتم ػ ػ كالمػ ػػدنيك
ااخضيت يكلمدال كشيهمتكلؿكهذاكا شىيلكليكتاابؿكاازدييدكالحنؼكليكالج از رك) مدط2012ل .ك
تيوػػتكالج از ػػركلػػيكظػػؿكالحنػػؼك اضػػيتيكاقتبػػيدي كخينق ػ كلمليي ػ طكل ػػيكلػػـكتحػػدكقػػيدرةكتمػػمكتشػػديدك
ديان يكاالكتممكتاليركال نط كلموحلكالج از ر طكاليفكخزين كالدال كخيلي كمػفكالحممػ كالبػحى كىػيتتراؼك
لىيركالمش اليفطكلميك فكالم ششيتكالتيكلينتكتيىح كلمقطػيعكالحػيـكلػيفكقػدكانتيى ػيكالوػمؿكىوػلؿكليمػؿ.ك
ليلدال ػ كالج از ري ػ كالتػػيك ن لت ػػيكاالختالشػػيتطكاشػػاءكالتخطػػيطكاالمدياني ػ كاالتذىػػذلكىػػيفكاقتبػػيدكالشػػاؽك
ااالقتبيدكالماجهطكاجدتكن ش يكتممك يل كال ياي كاا لالسك) ىاكزلرييطك2003ك:ك101ل .ك
كككككامفك هـكتداتييتكالحنؼكاالقتبيدي كليكالج از ركميكيمي :ك
ػدهارتكا اضػػيعكاالقتبػػيدي كلػػيكالج از ػػركىوػػلؿكخطيػػركمنػػذكانقػػاللكتػػيـك1992طكلمػػيكتوػ دك
 .1تػ ك
تممكذلؾكالثااىتكالتيلي ك)ا ىراهيميط:2001ك239-238ل :ك
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 هػػىطكالنػػيتجكالػػداخميكالخػػيـكلم ػػردكىبػػارةكملشػػياي كمػػفك2500كداالركشػػناييكلػػيكالحػػيـك
1990ك لمك1376كداالركليكالحيـك1997طكاىم ك1661كداالركليكتيـك .1998ك
 ت مػػيشكالز ارت ػ كالمتاابػػؿكىزيػػيدةكال ػاارداتكمػػفكالمنتجػػيتكالزراتي ػ كاللذا ي ػ طك لػػمك ػػدك
ن يكلم تكالىمدك االيكثالث كممييراتكداالركتيـك.1998
 تقميصكقدرةكالقطيعكالبنيتيكل يكالحيميفك1998-1997طكاوتلؿكالقطيعكالبنيتيك
الحيـكاالخيصطكميكتداكالم راقيتكىلقؿكمفكمحدؿك%20كمفكقدرتهكال حمي .
 انخ يضكنشى كاالشتثميرك لمكمحدالتكوديدةكاالنخ يضكلـكت دثكخالؿكالثالثػيفكشػن ك
ا خي ػرةكقىػػؿكتػػيـك1992طك يػػثك فكقشػػميكم مػػيكمػػفكالم ػااردكالميلي ػ كالمتػػالرةكيشػػتخدـك
لزيػػيدةكاارداتكالشػػم كاالشػػت اللي طكاالتج ي ػزاتكالحشػػلري كاالتشػػم طكلقػػدكزادتككالن قػػيتك
الحشلري كخالؿكالحوري كال مراءطكاذلؾكىنشى كىملتك%45كليكتيـك1994طكك%144ك
تػػيـك1995طكى يػػثكابػػمتك لػػمكمميػػير كداالركلػػيكالحػػيـك.1996كازادتكتمػػؾكالن قػػيتك
ليكالحيـك1998كىنشى ك%100طكالؿكذلؾكتممك شيلكاالشتثميراتكا نتيجي .
 .2زيػػيدةكمحػػدالتكالىطيل ػ كتخطػػتكالىطيل ػ كالمت ازيػػدةكىيشػػتمراركتتى ػ كال ػػك40ك%كمنػػذكتػػيـك1997طك
اىملػػتك50ك%طككالكىػػؿك لثػػركلػػيكلثيػػركمػػفكالمػػدفكالج از ري ػ طكاتبػػيلكالىطيل ػ كالوػػىيلكىاجػػهك
خيصك.كل يكالااق كيولؿكالوىيلكالمتراا ك تميرهـكىيفك16ا29كطك%83كمفكالحيطميفكتػفك
الحمػ ػػؿكاتػ ػػددكه ػ ػ الءكاللمػ ػػيكارت ػ ػ كمػ ػػفك1.300.000كتػ ػػيـك1992ك لػ ػػمك3.500.000كتػ ػػيـك
 .1998ك
لميك فكخمؽكلرصكتمؿكليفكمفكالبحاى طكىشىلكالميػؿك لػمكانخ ػيضكمحػدالتكاالشػتثميرطكاذلػؾك
شاؼكتت يقـكالىطيل ك يضيكا يضيكلتبؿك لمكمشتاييتكملشياي كليكالشنااتكالتيلي طك ن يكشتزدادكىاتيرةك
260ك ل يكليكالحيـكلحػدؿكاشػطيك)ا ىراهيمػيط:2001ك239ل.كلمنػذكالثمينينػيتكلػيفكالت ازيػدكال ي ػؿكلػيك
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جػـكالىطيلػ طككاىػداكالجػيشكاالوػػرط كاالػدرؾكال ي ػيتكالا يػدةكلػيكالدالػ كالتػيكيملنػهكتقػديـكتمػؿكثيىػػتك
ال ؾكالذيفكيتقدمافكلؿكتيـك لمكشاؽكالحمؿك)شايدي طك:2003ك31ل .ك
 .3تدميركالىني كالت تي كاالم ششػيتكالحيمػ ك)م ارلػؽكتػػيم طكم ششػػيتكالدالػ طكالمػدارسطكالمبػين طك
ى ػػيدةكقطح ػػيفكالمااو ػػيكىو ػػلؿكتم ػػد كخ ػػالؿكالم ػػذاى كل ػػيكا ريػ ػػيؼطكت ػػدميركالجش ػػارطكشرقػ ػػيتك
المبػيرؼطكشرقػيتكالمااطنيفكخالؿكال ااجزكالمزي كاالمذاى لك)زرااطيطك2012ل .ك
 .4زيػػيدةكالػػديفكالخػػيرجيكمػػفك26كمميػػيركداالركلػػيكتػػيـك1992ك لػػمك34كمميػػي اركلػػيكالحػػيـك1998طك
اهاكيتجيازكالػك40كمميي ارك ذاك ض نيكالديفكالحشػلر كالػذ كتخ يػهكا

بػي ييتكالرشػمي كىحنييػ .ك

ليلمدياني كالخيرجي كتولؿكتى يكثقيالك د كليكالشييؽكاالقتبيد ك لمكت يقـكالرلادكالى كج ػادك
ا نحيشكاالقتبيد ك)ا ىراهيميط2001ك:ك244ل .ك
ايػػرىكالىي ػػثك فكماجػ كتمميػػيتكالحنػػؼكالتػػيكاجتي ػػتكالج از ػػركلػػيكشػػنااتكالتشػػحينييتطكقػػدك لػػرزتك
اللثيػػركمػػفكالموػػلالتكاالقتبػػيدي كالتػػيك ثػػرتكلػػيكىنيػػيفكالدالػ كالج از ريػ كا رجحت ػػيكشػػنااتك لػػمكالػػاراءطك
لىػػرزتكموػػلالتكلثي ػرةطكمن ػػي:كالىط ػػيل طكاالدي ػػافطكاارت ػػيعك شػػحيرطك كات ارج ػ كالػػدخؿكاالمشػػتاىكالمحيوػػي.ك
لمػػيكالػػدكالحمػػؿكالحن ػػيكلػػيكالج از ػػركوػػحاركلػػدىكالمػااطفكالج از ػكػر كىي

ىػػيطكااليػػلسطكاالحػػداءكلمطػراؼك

الم يمن كتممكالمجتم ك اكالدالػ طكاخبابيككتمؾكالتػيكتشيطرك اكت تلركتشييركاالقتبيدطكاهػذاكمػيكقػدك
ثركىداركتممكزييدةك دةكالحنؼكا دةكالحمؿكالحن يكليكالج از ر .ك
 3.2.4الدواف .االجتماعية :ك
تتبؿكالداال كاالجتميتي كالم دي كلبرهيلكى يل كالتناعكااالنشجيـكالثقيليكليكالمجتمػ طكالممػيك
قمتكدرج كالمياؿكا رهيىي طكاذلؾكىشػلكشػييدةكال ايػ كالحيمػ كاالثقيلػ كالوخبػي كالحيمػ كلممجتمػ كاالتػيك
تمثؿكمجمات كالقيـكاالحيداتكاالتقيليدكلتتا دكال اي كالخيب كاالحيم كلػيكهايػ كاا ػدةكجيمحػ كتشػادكلػيك
المجتم ػ طكللػػفكت ازيػػدكا لحػػيؿكال ردي ػ ك اكالمجتمحي ػ كالتػػيكتحػػيرضكالثقيل ػ كالشػػي دةكاالتػػيكت ػػدثك ض ػ ار ارك
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ػرضكا ل ػرادكالتػػيكتشػػتلؿكمػػفكقىػػؿكالجميتػػيتك
ن شػػي ك اكميدي ػ كتمػػمكالمجتم ػ طككي ػ د ك لػػمك ػػداثك غػكا
ا رهيىيػ كلػػيكت قيػػؽكمبػػيل ي)ا يدطكاجىػػيرطك2012ك245:ل.كلقػػدكارتىطػػتكالتاازنػػيتكاالجتميتيػ كلػػيك
الج از ركىتنيقضػيتكالمر مػ كاالشػتحميري كالتػيكانحلشػتكشػمىيكتمػمكمر مػ كمػيكىحػدكاالشػتقالؿطكىمحنػمك فك
البراعكالمجتمحيكالذ كتحرضكلهكالج از ركانقشـك لمكجني يفكا اؿكيرىكالاج ػ كا نشػلكلممجتمػ كلػيك
الض كا خرىكمفكالى ركالمتاشطكىيلمقيىؿكيرىكالجنيحكا خركال يظكتممكالقيـكالتقميدي كالمتاارث كلػيك
المجتم ك) مدط2012ل .ك
اير كالىي ثك فكالحاامؿكاالجتميتي كشيهمتكىولؿكلىيركليك داثكال حؿكا رهيىيكالذ ك دىك
لمكدخاؿكالج از ركلػيكداامػ كا رهػيلطكاشػتمرتكلشػنااتكطايمػ .كلمػيكوػلؿكاالنقشػيـكالااضػ كلػيكنظػرةك
المجتم كلحيداتك كاتقيليدكالمجتم كالج از ر كمفكا شىيلكالتيكهيلتكا جااءكل داثكال حػؿكا رهػيىيكلػيك
الج از رطك لمكجينلكغييلكداركم ششيتكالمجتم كالمدنيكالج از ر كليكتمؾكال ترةك ثركىولؿكلىيػركتمػمك
تػػدـكال ػػيظكتمػػمكال ايػ كالج از ريػ كاتمػػمكا ػػدةكالمجتمػ ككلػػيكمااج ػ ك كمخػػيطركقػػدكت ػػدثكلممجتمػ ك
الج از ر ك كالمم يهيـكالتيكلينتكشي دةكلديه .ك
لمي فكتبيتدكالحممييتكا رهيىي كلػيكالج از ػرطك دىكالػمك ػداثكخمػؿكلػيكالػرااىطكاالجتميتيػ ك
لػػيكالج از ػػرطكاه ػػذاكل ػػيكااقػ ػ كا م ػػركم ػػيكه ػػيك الكنتيجػ ػ كمنطقيػػ كلخم ػػؿكىني ػػا كتم ػػمكمش ػػتاىكالتج يػػزاتك
ا شيشي كالضيمن كلوراطكال ييةكاللريم كالاكليكمشتااهيكالمقىاؿ.كاهػذاكمػيكي لػدك فكالج از ػرييفكال ازلػااك
لػػيك يج ػ كمم ػ ك لػػمكتحيقػػدكىخبػػاصكاالختيػػيراتكالتنماي ػ كالمال م ػ كل يجيػػيت ـكاطما ػػيت ـكمػػفك جػػؿك
التابؿك لمكتجشيدك الم ـكاطما يت ـكليكاطفكمشتقؿكيضمفكال ييةكاللريمػ كلجميػ كل يتػهطكايجحمػهك
يالدكالرااىطكاالجتميتي كاالثقيلي كلحاامؿكلالنتميءكالشييشيكاالثقيليكااالجتميتيكااالقتبيد طكاهػذاكمػيك
يولؿكلحالككجشدكاراحكالاطف .ك
ك
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 3.2.5الخالصة:
لق ػػدك درؾكالج از ري ػػافك فكخطػ ػػركا ره ػػيلك قػ ػػؿكخطػ ػ اركمػ ػػفكخ ػػذالفكالديمقراطي ػ ػ طكلحن ػػدميكتلػ ػػداك
الديمقراطي ػ كلػػيكخطػػرطكلػػإفكالج از ػػركن ش ػ يكتلػػداكلػػيكدا ػرةكالخطػػر.كام ػ كىمػػاغكا رهػػيلكلػػيكالج از ػػرك
درجيتكمذهم كمفكالا وي كاال مجي طكاتزايدكاالهتميـكالداليكىيلولفكالج از ر طكلقدك ػدثك جمػيعكاطنيػيك
ديمقراطيك خراجكالج از ركمفكن ؽكا زم كالم تدم طكلافكالج از ركلمجمي .ك ك
فكالتليػػركالػػذ ك ػػدثكلػػيكالمجتمػ كالج از ػػر كلػػيك ااخػػركالتشػػحينييتكمػػفكالقػػرفكالميضػػيطكلػيفك
تليػ اركت الػػتكليػػهكالج از ػػركمػػفكنمػػطكمجتمحػػيك لػػمكنمػػطكملػػييركلمػػيكلػػيفكشػػي داكقىػػؿكهػػذاكال ت ػرةطك ذكمػػسك
التليػػركجميػ كمنػػي يكال يػػيةطكمػػفكخػػالؿكشييشػ كت ػػديثكاترقيػ كالمجتمػ كىااشػػط كموػػراعكتنمػػا كاتتمػػدك
تممك جراءاتكبيرم كلمخراجكمفكالملزؽطكاتجػيازكا زمػ كالتػيكشػيدتكخػالؿكلتػرةكالتشػحينييت.كلتجمػتك
الحممي كليكت جيركلؿكالقيـكاالمحيييركاالضػااىطكاالمحػيلـكالتػيكلينػتكشػي دةكلػيكالمجتمػ كالج از ػر طكاتػـك
رشيءك شسكثقيل كاقيـكجديدةكتختمؼكتفكالتيكميزتكالثقيل كالمجتمحي كالج از ري كقىؿكتمؾكال ترة .ك
درت يك
اليكال بؿكالتيليكنتنياؿكالت اؿكالديمقراطيكاتلثيراكتمػمكا رهػيلكلػيكالج از ػرطك كامػد كقػ ك
كاال ػػازكىمحرلػ ك
تمػػمكمااج ػ كخطػػركالتطػػرؼكاا رهػػيلطك كامػػدىكنجي ػػيكلػيكتجػػيازكالمنحط ػػيتكال رجػ ك
الديمقراطي  .ك
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الفصل الراب.

التحول الديمقراطي وتأثير عمى اإلرهاب في الجزائر
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 4.1.1مقدمة:

المبحث األول :طبيعة التحول الديمقراطي في الجزائر

تطػ ػػارتكال رل ػ ػ كالشييشػ ػػي كالاطني ػ ػ كمنػ ػػذكىداي ػ ػ كالحو ػ ػرينييتكمػ ػػفكالقػ ػػرفكالميضػ ػػيك لػ ػػمكن يي ػ ػ ك
ا رىحينييتكمفكالقرفكالميضيك لمك فكابمتك لمكمشتاييتكراقي كليك دا يكانضيل يطكغيرك فكالتحنتك
االشتحمير كالذ كقيىمهكارت يعكلىيركلم سكالػاطنيكلػدىكالج از ػرييفطكتكجػؿكىينػدالعكالثػكارةكالت ريريػ كلػيك
ن ػػالمىرك1954طكللب ػػى كالحم ػػؿكالمش ػػم كه ػػاكالحم ػػؿكالر يش ػػيكل ييل ػػؿكالث ػػارةكمػ ػ كاج ػػادكتم ػػؿكشييش ػػيك
ادىماميشيكااتالمػيكالنػيكانضػيؿكمػدنيطك شػنيدكالثػارةكاالمشػيهم كلػيكقييدت ػي.كامػ كتطػاركا اضػيعك
نوػػلتك زم ػ كلىيػرةكىػػيفكقػػيدةكالثػػارةكالشييشػػييفكاالحشػػلرييفك ػػاؿكجدليػ ك الي ػ كالحشػػلر كتمػػمكالمػػدنيك اك
الحلػػسطكاجدليػ كالػػداخؿكتمػػمكالخػػيرجك اكالحلػػسطكلتلمػػلكالحشػػلر كتمػػمكالمػػدنيكاالػػداخؿكتمػػمكالخػػيرجك
ضػػمفك رلػ كت يل ػػيتكمحقػػدةكلػػيكاتجيهػػيتكتػػدةك دتك لػػمك شػػـكمشػػتقىؿكالج از ػػركلبػػيل كالحشػػلركتمػػمك
شيلكال لـكالمدنيك)مقر طك2012ك:ك4ل .ك
كاتممكالرغـكمفكنولةكالنظػيـكالشييشػيكالج از ػر كمػفكر ػـكال رلػ كالاطنيػ كالج از ريػ طكلػإفكنظػيـك
ال ل ػػـكل ػػيكالج از ػػركالكيختم ػػؼكت ػػفكغيػ ػراكم ػػفكا نظمػ ػ كال يلمػ ػ كل ػػيكالح ػػيلـكالحرى ػػيطكم ػػفك ي ػػثكنزتت ػػهك
التشمطي طكارغىتهكليكاالشتمرارطكاخالهكمفكالت يتؿكال ركلممجتم طكاا داءكالديمقراطيكلمولفكالشييشيك
مػ كمػػيكيميػػزكهػػذاكا نظمػ كمػفكضػػحؼكاتػػدهاركلػػيكمجػػيالتكالتنميػ كالمختم ػ طكرغػػـكا ملينيػػيتكاللىيػرةك
المتي .ك الك نهكيختمؼكتفكىيقيكا نظم كالشييشي كالحرىي طكمفك يثكنوػلتهكاتوػليمتهكاالتاازنػيتكالتػيك
ت لمهطكامفك يثك شماىهكاالتطاراتكالتيكاقحتكله.ك ك
لقدكتولؿكالنظيـكالشييشيكالج از ر كليكر ـكال رل كال كاطنيػ كثػـكالثػارةكالت ريريػ طك يػثكتحػييشك
الشييشػػيكاالحشػػلر كلػػيكالىػػدءطكثػػـكمػػيكلت ػػتكالقػػاةكالحشػػلري ك فكتػػت لـكلػػيكزمػػيـكا مػػارطكالتػػيكتحتىػػرك
الديمقراطي ػ كقيم ػ ك نشػػيني كخيلػػدةكوػػلن يكلػػيكذلػػؾكوػػلفكالقػػيـكا نشػػيني كال ي ػ .كليلديمقراطي ػ كهػػيكا ت ػراـك
رادةكا ري ػ كاتقيػػدةكا نشػػيفطككيتشػػياىكالنػػيسكمػػفكخالل ػػيكلػػيكال قػػاؽكاالااجىػػيتكىلػػضكالنظػػركتػػفك
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جنش ػ ـك اكلػػان ـك اكتقيػػدت ـك اكللػػت ـك اكانتمػػي ـكالشييشػػيك اكاالجتمػػيتيك اكال زىػػيك اكالحرقػػيك اك
القػاميك اكال لػػر طكك اكتمػػمك ػػدكتحىيػػركلػػاردكىػرايس*طك فكالديمقراطيػ كهػػيكالتػػيكتػػالركال قػػاؽكالر يشػػي ك
الثالث كلبنشيفكال قاؽكالمدني طككاال قاؽكالديني طكككاال قػاؽكالشييشػي ك)الوػمير طك2005ك:ك91ل.ك كاقػدك
لخب يكماريسكدي رجي *طكمحنمكالديمقراطي كىقاله:ك فكالم لاميفكيختيرافكنظيـكال لـكا يلمي ـكتفك
طريؽكاالنتخيىيتكالتيكتحدك داةكالديمقراطي كلماباؿك لمكالحدال كاالمشيااةكاالتقػدـكال ضػير طكاموػيرل ك
الجميهيركليكتممي كبن كالقرار)الومير طك2005ك:ك83ل .ك
لقػ ػػدكو ػ ػ دكالحػ ػػيلـكلػ ػػيكالحقػ ػػادكا خي ػ ػرةكمتلي ػ ػراتكشييشػ ػػي كلىي ػ ػرةكيملػ ػػفكاتتىػ ػػيركالت ػ ػػاؿكىيتجػ ػػياك
الديمقراطي ػ كالشػػم كا شيشػػي كل ػػذاكالمتلي ػراتطك يػػثكانضػػمتكتو ػراتكالػػداؿكلػػيك اراىػػيكالو ػرقي كىحػػدك
ان ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيركا ت ػػيدكالشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالييتيطك ل ػػمكن ػػيد كال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػداؿكالت ػ ػ ػ ػ ػ ػيكتلخ ػػذكىلو ػ ػ ػ ػ ػليؿكال ػ ػ ػ ػلـكالديمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراطيك
) Bromberg, 2003:65ل .ك
ليلديمقراطي ػ ك بػػى تكت تػػؿكالقيم ػ كا الػػمكلػػيكشػػمـكالمحػػيييركالشييشػػي طكلمػػيك ض ػ تكمطمىػػيككمػػفكىػػيفك
المطيللكاالجتميتي كا المطكىؿكمفكالضراراتكااال تييجيتكا المكالتيك بى كال ردكليك يجػ كميشػ ك
لي ي .ك
 4.12مفهوم التحول الديمقراطي:
يحػػرؼكالت ػػاؿكال ػػديمقراطيكىلن ػػه:كتمميػ ػ كاالنتق ػػيؿكم ػػفكالنظػ ػيـكالتش ػػمطيك ل ػػيكالنظػ ػيـكالتح ػػدد ك
االػػتخمصكمػػفكنظػيـكال يمنػ ك لػػيكبػػي ك لثػػركديمقراطيػ كلػػيكال لػػـك كاالحمػػؿكتمػػيك يجػػيدكنظػػيـكشييشػػيك
اجتمػػيتيكيقػػيـكالحالق ػ كىػػيفكا ل ػرادكاالدال ػ كالػػؽكمىػػد كالمشػػيااةكىػػيفكالم ػااطنيفكاموػػيرلت ـكقػػيكاض ػ ك
التوريحيتكالتيكتنظـكال ييةكالحيم ك)ادتيف ك:2003ك63لطكلمػيكايحنػمكالت ػاؿكالػديمقراطيكاشػتىداؿكنظػيـك

* لورد برايس مؤرخ ودبلوماسي بريطاني .
*كماريسكداليرجيهك)الدكلػيك5كيانيػاك1917لكلرنشػيك..كلقيػهكشييشػيكاتػيلـكاجتمػيعك شػتيذكالحمػاـكالشييشػي كلػيكجيمحػ كىػارداك..كالػهكالحديػدكمػفك
اللتلكاالمقيالتكليكالب ؼك.
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ال لػػـكالشػػمطا كىليل ػ ك وػػليلهكا لاانػػهكاال ػذ كيتشػػـكىيلشػػمطاي كلي ػػؿكم مػػهكنظ ػيـك خػػركلػػيكال لػػـكيحتمػػدك
تمػيكاالختيػػيركالوػػحىيكال قيقػيكتىػػركاالنتخيىػػيتكالنزي ػ كلاشػػيم كلتىػػيدؿكالشػمط ك اكالابػػاؿكل ػػيكاذلػػؾك
لىديؿكتفك لـكال ردكاانت يؾكالقاانيفكاالدشتار)ويهيفطك:2007ك96ل .ك
ػمطيكااالنتقػيؿك
ك
كايحتىركم اـكالت اؿكالديمقراطيكليكال ترةكالزمنيػ كالتػيكت بػؿكىػيفكالنظػيـكالتش
الػمكالنظػػيـكالػديمقراطيكمػػفكالم ػيهيـكالتػػيكوػػلمتكىػيؿكاللثيػريفكمػفكالم لػريفكالشييشػييفطكللػػؿكال ػػيتميفك
الشييشييفكيحمقافك/مػيالككااتػدةكتمػمكالمر مػ كالراهنػ طكايشتىوػرافكخيػ اكركىمػيكقػدكي بػؿطكشػيميكا فكللػرةك
االنتقيؿكن اكنظيـكشييشيكيحترؼكى قاؽكال ردكا رييتهك كاىيلتحددي كالشييشي  .ك
اتمركتممي كالت اؿكالديمقراطيكىم ار ؿكمتحػددةكالكيملػفكال بػؿكىين ػيطكتىػد كمػفكمر مػ كان يػيرك
النظػػيـكالتشػػمطيكالػػذ كي ػ د ك لػػمكت ػػاؿكالنظػػيـكالشييشػػيك لػػمكالديمقراطي ػ طكاتػػلتيكىحػػدهيكمر م ػ كدتػػـك
الت ػػاؿك اكم ػػيكيش ػػممكىيلديمقراطيػ ػ كا ج ار يػ ػ كالت ػػيكيل ػػافكالنظ ػػيـكو ػػىهكمش ػػتقركايش ػػيركىيتج ػػياكتلػ ػريسك
الديمقراطي ػ طك كاقىػػاؿكليل ػ كال ػػيتميفكالشييشػػييفكىوػػرتي كالم ششػػيتكالجديػػدةطكتػػـكتػػلتيكالمر م ػ كا خي ػرةك
االمتمثم كىمر م كالنضاجكالديمقراطيطكاالتيكتت قؽكلي يكالديمقراطي كاالقتبيدي كالتيكتحمؿكتمػمكتازيػ ك
الشػػم كاالخػػدميتكىوػػلؿكمتشػػيا طكاالمشػػيااةكاالجتميتي ػ كلػػيكم ػن كجمي ػ كل ػػيتكالمجتم ػ كن ػػسكال قػػاؽك
لممويرل ك)تاداطك:2011ك17ل .ك
ْكاترتلزكتممي كالت اؿكالديمقراطيكتممك تيدةكهيلم كالدال طكىيتتىيرك ن ػيكا طػيركالػذ كت ػدثكليػهطك
ات تؿك ي اكزكلىي اكركليكال ضيءكالشييشيكااالجتميتيطكلميكتك ثركطىيحت يكتممكتمميػ كالت ػاؿكالتػيكيمحػلك
ج يزكالدال كلي يكتدةك داارطك جراءك بالحكشييشيك قيقيطكي د ك لمكالتحددي كاالتنيلشي كاالم يشػى طك
كاالتدااؿكتممكالشمط .كالػؿكهػذاكلػفكيت قػؽك الكلػيكظػؿكتػالركىحػضكالرلػي زكالضػراري كلحمميػ كالت ػاؿك
الديمقراطيك هم يك)ن يش طك2009ك96:ل" :ك

- 90 -

 .1المبػػيل كىػػيفكالدالػ كانظيم ػػيكالشييشػػيكاىػػيفكالمجتمػ طك اكمػػيكيحػػرؼكىيلتشػػاي كالتيريخيػ كىػػيفك
ليل ػ كالقػػاىكالشييشػػي كالتػػيكت ػديركالحممي ػ كالشييشػػي طكالتػػيكيحى ػركمػػفكخالل ػػيكتػػفكقىػػاؿكاآلخػػرك
االتحػػييشكمحػػهطكاال ػػدكمػػفكقضػػي كا ىحػػيدكاا قبػػيءك

كمػػفكهػػذاكالقػػاىكال يتم ػ كلػػيكالشػػي ك

الشييشي  .ك
 .2الحمػػؿكتمػػمك ػػؿكا زم ػ كاالقتبػػيدي كالتػػيكلينػػتك ػػدكداال ػ كاالنتقػػيؿكاالت ػػاؿكن ػػاكنظػػيـك لثػػرك
ان تي يككتممكالشاؽطكاالحمؿكتممكت قيؽكالن اضكاالقتبيد كاالتنمي .ك يثكثىتكاجادكتزامفك
اتراىطكىػيفكا زمػ كالشييشػي كاا زمػ كاالقتبػيدي طكا فكا نظمػ كالتػيكتتميػزكىيشػتقراركاقتبػيد ك
اشييشيكتتمت كىنظـكتحددي كمتجذرة .ك
 4.1.3التحول الديمقراطي في الجزائر:
وػ ػ دتكالش ػػي كالشييش ػػي كخ ػػالؿكالحق ػػديفكا خيػ ػريفكالحدي ػػدكم ػػفكالتط ػػاراتكالشييش ػػي طكالت ػػيك ى ػػدىك
محظم ػػيكتراجحػػيكلػػيك ُّ
التاج ػػيتكالتشػػمطي كاتنيميػػيكلػػيكالت ػاالتكالديمقراطيػ طكلػػيك طػػيركمػػيكشػػميكىػػيلثارةك
الديمقراطي ك)ن يش طك:2009ك13لطكالتيكتشيرتتك داث يكمنذكانت يض ك لتاىرك1988طك كاموراعكا بالحك
الشييشػػيكالػػذ كىػػد كىيالشػػت تيءكتمػػمكدشػػتاركجديػػدكلػػيكلى اريػػرك1989طكالػػذ كلثػػؼكالم ػػياالتكلبش ػراعك
ىي بال يتكاالقتبيدي كالتيكوػرعكلي ػيكمػ كموػراعك تػيدةكهيلمػ كالمنوػآتكاالقتبػيدي كاللىػرىكالتيىحػ ك
لمقطيعكالحمامي.كالحؿك هـكميكميزكالنظيـكالم ششيتيكاالشييشيكلمج از ركميكيمي:ك)تنبرط:1996ك1ل ك
 .1اجادكتىييفكاجتميتيكليكالنظيـكاالجتميتيكالج از ر  .ك
 .2الحجرل كالشييشي كلمنخى كال يلم  .ك
 .3ا ثراءكال ي شك قمي كم مي كمفكالشمط  .ك
 .4ت ميشكااقبيءكغيلىي كالمجتم طكخيب كالوىيلكالذيفكيمثمافك ػااليك%75كمػفكالشػليفطكتػفك
لؿكالق ارراتكال يشم كليكال ييةكالشييشي كااالقتبيدي كلممجتم  .ك
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تممكالرغـكمميكشىؽطكلقػدكدخمػتكالج از ػركمنػذك ػداثكتوػريفك اؿ /لتػاىرك1988كلػيكمر مػ كت ػاؿك
اانتقيؿكن اكنظيـك لثركديمقراطي طكم كالحمـك فكالديمقراطي كل لرةكامميرش كلـكتلفكاليدةكتمؾكا

داثطك

ىؿكل يكجػذارهيكالمتلبػم كلػيكتػيريخكنضػيؿكال رلػ كالاطنيػ كىمختمػؼكتاج يت ػيكالشييشػي كاا يديالاجيػ طك
التيكطيلىتكىت قيػؽكالحدالػ كاالجتميتيػ كاالموػيرل كالشييشػي طكاالمشػيااةكمػ كالمشػتاطنيفكال رنشػييفكلػيك
ال قاؽكاالااجىيتك)كن يش طك:2009ك16ل .ك
قيمػػتكالتجرى ػ كالديمقراطي ػ كلػػيكالج از ػػركتػػيـك1989كتمػػمك شػػيسكخػػيطئكى حػػؿكغيػػيلكتقػػايـكجػػد ك
اماضػػاتيكلماضػػيعكالمتلزم ػ كالتػػيك دتك لػػمكانت يض ػ ك لتػػاىرطكالػػذلؾكالطما ػػيتكااآلمػػيؿكالتػػيكاق ػ ك
التحىيركتن يكقىػؿكاىحػدكذلػؾ.ك ذكتػـكاختػزاؿكا زمػ كىحمق ػيطكاتوػحلكتاامم ػيطكاتحػددكجاانى ػيك لػمكمجػردك
لوػػؿكنمػػطكالتنظػػيـكاالقتبػػيد كالشػػي دك تػػمكذلػػؾكال ػػيفطكاضػػرارةكاشػػتىدالهطك ضػػيل ك لػػمك دخػػيؿكىحػػضك
ا ج ػراءاتكالوػػلالني كتمػػمكالمشػػتاىكالشييشػػيكالمتمثم ػ كلػػيكمراجح ػ كنظػػيـكاالنتخػػيلك)مراجح ػ ك شػػمالك
االقتراعطكااتيدةكتقشيـكالداا ركاالنتخيىي ...الخلطكىينميكتـكتجيهؿكالىحديفكالشييشيكااالجتميتيكلمزم طك
ىػػيلرغـكمػػفك ن ػهكالكيملػػفك الك فكنشػػجؿكدرج ػ كاالن ػػالؿكالتػػيكابػػؿك لي ػػيكالنظػػيـكالشييشػػيطكامشػػتاىك
الت لػػؾكالػػذ كىملػػهكالمجتمػ ػ طكاانقػػاللكش ػ ػ ػمـكالق ػػيـكاالمحػػيييركرشػػيككتمػػمكتق ػػلكت ػػتكضػػلطكالت ػ ػاالتك
الش ػ ػريح كالتػ ػػيكمػ ػػرتكى ػ ػػيكالػ ػػىالدكلػ ػػيكمػ ػػدةكقييشػ ػػي كالكتتجػ ػػيازكتقػ ػػدكمػ ػػفكالزمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيفك)1979-1969لك
)تنبرط:1996ك1ل .ك
اير كمجيدكىفكالويخكليكلتيىهك"الج از ر:كنظيـكشييشيكمحشلر"طك فكمػيكطػركتمػمكالنظػيـكالشييشػيك
الج از ر كمفكت االتكتممكبحيدكالتحددي كالشييشي طكك اكتنػيميكالقػا كاالجتميتيػ كاىػرازكىحػضكالقػا ك
االقتبيدي كاالميلي طكميكهيك الك شػتراتيجي كيتليػؼكمػفكخالل ػيكالنظػيـكالشييشػيكالج از ػر كمػ كا اضػيعك
ا قميميػ ػ كاالداليػ ػ طكالت ػػيك ب ػػى تكتتحيم ػػؿكمػ ػ ك نظمػ ػ كالح ػػيلـكالثيل ػػثطكم ػػفكخ ػػالؿكم ػػدىكت ال ػػيكن ػػاك
الديمقراطي ك)كىاضييؼطك2008ك3:ل .ك
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ارغػػـكاش ػػتمراركىح ػػضكالمظ ػػيهركالش ػػمىي كالت ػػيكت ػػا يكىيش ػػتمراركا زمػ ػ كل ػػيكالج از ػػرطك الك فكتط ػػارك
م وػراتكالديمقراطيػ طكت لػػدكتمػػمكتنػػيميكالمجتمػ كالمػػدنيكالمشػػتقؿكتػػفكالشػػمط طكااجػراءكانتخيىػػيتك ػرةك
انزي ػ طكلػػيك وػػيرةك لػػمكاالنتخيىػػيتكالر يشػػي كاالتو ػريحي كلػػيكال تػرةكمػػيكىحػػدكتػػيـك1999طكاتاشػػي كنطػػيؽك
المويرل كليكال لـكىدخاؿك زالكذاتكامتدادكجميهير كت يل تكم كالشمط ك)كىاضييؼطك2008ك2:ل .ك
 4.1.4دور المجتم .المدني في التحول الديمقراطي في الجزائر:
كككككدخؿكالمجتم كالمدنيك لمكالخطيلكالشييشيكاال لر كالحرىيكمػفكىػيلكال يجػ كلمديمقراطيػ كا قػاؽك
ا نشيفطك كمفكمدخؿكاض كالمجتم كالمدنيكليكمااج كالدال ك)اخمؽكثني ي كالمجتم كاالدال كاتالق ك
تن ػػيلركااش ػػتىحيدكىين ػػيلطكال ػػيسكم ػػفكم ػػدخؿك ت ػػيدةكتنظ ػػيـكالدالػ ػ كاالمجتمػ ػ كالم ػػدنيكىيتتىيرهم ػػيكرليػ ػزتيفك
شيشػػيتيفكلممااطن ػ طكا رشػػيءك شػػسكالديمقراطي ػ كالشييشػػي كااالجتميتي ػ .ك فك تػػيدةكتنظػػيـكالدال ػ كتمػػمك
شػػيسكلبػػؿكالشػػمطيتك)التن يذيػ كاالتوػريحي كاالقضػػي ي لطكاتوػري ك ريػ كالػػر كاالتنظػػيـكاالتظػػيهركتمػػمك
شػػيسكدشػػتاركيضػػمفكال ريػػيتكالمدنيػ ك مػػاركضػػراري كلترشػػيخكالمااطنػ كىمػػيكلي ػػيكمػػفك قػػاؽكاااجىػػيتك
)موػػر طك2008ك:ك7لطك يػػثكمػػفكالبػػحلك فكنجػػدكمجتمحػػيكمػػدنييكمشػػتقالكتػػفك دارةكالدال ػ كقػػيدراكتمػػمك
التػػلثيركلي ػػيطكليشػػتقاللي كالمجتم ػ كالمػػدنيكتػػفكالدال ػ كالكتحنػػيكالىت ػ كاشػػتقاللهكتػػفكالشػػييؽكاالجتمػػيتيك
االثقيليكالحيـطك فكمشلل كا بالحكالشييشيكتحدكتممي كالكاختيػيركلي ػيك الكالقىػاؿكى ػيطككايتاجػلكذلػؾك
وراؾكم ششػيتكالمجتمػ كالمػدنيكلمضػلطكتمػمكال لػـكاتلييػركالشييشػ طكتىػركمليل ػ كال شػيدكالتػيكتحػدك
م م كمتليمم كىيفكالدال كاالمجتم ك)تيمرطك:2008ك57ل .ك
ممػػيكشػػىؽطكنػػرىك فكالمجتم ػ كالمػػدنيكيىنػػيكتمػػمك شػػيسكثقيل ػ كالمااطن ػ كالتػػيكتنقػػؿكال ػػردكمػػفك يل ػ ك
الرتيي ػ كالتػػيكتجحمػػهكمحنيػػيككاموػػيرليككامشػػيهميككاتىػػرركال ػػؽكلػػيكالمراقى ػ كاالمشػػيءل طكاتجشػػدكتمميػػيككهػػذاك
ال ؽكمفكخالؿ :ك
 .1تحزيزكالتاجهكالديمقراطيكلبدارةكليكتالقيت يكىيلمااطنيف .ك
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 .2ت قيؽكالو يلي كامش الي كا دارةكاتجياكالمااطف .ك
 .3ىنيءكالثق كىيفكالمااطفكالمشيهـكم كورلي هكليكالمااطنيػ كاا داراتكالحيمػ كالتػيكتتػالمكالجىييػ ك
اا ن يؽ .ك
 .4تحزيزكالمااطني كالضريىي كالتيكهيك شيسكالشماؾ .ك
لميك فكتاشي كداركالمجتم كالمدنيكىميكي تايهكمفك زالكانقيىيتكا رليتكاجتميتي كتشتندكل ري ك
المااطفكليكالتنظيـكاالدليعكتفكمبيل كار ىكاانتميءاتطكيولؿكالمدخؿكلتلػريسكالديمقراطيػ كلتجشػيدك
لتحددي كالمبيل كاالر ىكليكالمجتم كا ؽكا

زالكاالقاىكالمختم كلػيكالتنػيلسكالشػمميكتمػمكالشػمط ك

امفك جؿكالتلييركالشييشيكااالجتميتيكااالقتبيد كاالثقيليك)مور ط2008ك:ك7ل .ك
فكتممي ػ كالت ػػاؿكالػػديمقراطيكلػػيكالج از ػػركت تػػيجكالػػمكتضػػيلركج ػػادكجمي ػ كال حيليػػيتكاالجتميتي ػ ك
ااالقتبيدي كاالثقيلي كاالشييشي طك يثكتحدكتممي كمرلى كامحقدةطكتمسكليل كجاانلكال يػيةكات ػدؼك لػمك
تلييركشمالييتك لرادكالمجتم كىولؿكخيصكالمجتم كالمدنيكالذ كيحتىرك دكال حيلييتكا لثركتلثي اركليك
هػػذاكالحممي ػ طكلمػػيك ثىتػػهكمػػفكقػػدرةكتمػػمكالتجنيػػدكاتملنػػهكمػػفكالابػػاؿك لػػمكت قيػػؽكمشػػتاييتكتيلي ػ كلػػيك
مجيليكالتلثيركاا قنيعك)م تيحط2013ك10:ل .ك
فك وػػليلي كالحالق ػ كىػػيفكمنظمػػيتكالمجتمػ كالمػػدنيكاا نظم ػ كالشييشػػي كال يلم ػ كتحػػادك لػػمك وػػليلي ك
لثػػركتمقػػيكتلػػيدكتطػػاؿكالنظػػيـكالشييشػػيكاتوػػلمهكالمحيبػػر.كلم مػػيكلػػيفكقبػػاركالدال ػ كلػػيك خػػذهيكتػػفك
ػدنيكاا لثػركقػػدرةك
الثقيلػ كالديمقراطيػ كلإن ػػيكتىقػمكلػػيكالج از ػركالم ششػ كا لثػركشػيطرةكتمػػمكالمجتمػ كالمػ ك
تمػػمكمراقىػ ػ كالمجتم ػ كاكتاجي ػػهكلحمػػهكالت ػػيريخيطك كاتجشػػيداكل ػػبرادةكالاطني ػ كرغ ػػـكمػػيكل ق ػػيكمػػفك زم ػػيتك
شييشػػي كاكميديػ كرغػػـكاختنيق ػػيكت ػػتكاطػػلةكىيراقراطيػ كتديمػ كالنجيتػ كاتػػيجزةكتميمػػيككتػفكتجشػػيدكراحك
الحقالني كاكالمحيبرةك.كاكلحؿكاالنتبيركالمرجاكلمللػيركالديمقراطيػ ك نمػيكيىػرزكمػفكخػالؿكت ال ػيك لػمك
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نظ ػػيـكت رض ػػهكق ػػيـكالمجتمػ ػ كالم ػػدنيكاكم كشش ػػيتهكال ػػذ كيو ػػلؿكخط ػػاةكهيمػ ػ كل ػػيكطري ػػؽكىن ػػيءكالمجتمػ ػ ك
الديمقراطيك)ىازييفط2012ك7:ل .ك
ظ ػػرتكمنظمػػيتكالمجتم ػ كالمػػدنيكلػػيكالج از ػػركىوػػلؿكااض ػ كاجمػػيكخػػالؿكال ت ػرةكالممتػػدةكمػػيكىػػيفك
توريفك اؿ /لتاىرك1988كاك1995طككذلؾكىشىلكالت اؿكالػديمقراطيكالػذ كترلتػهكالج از ػركتمػمكغػرارك
الحديػػدكمػػفك نظم ػ كالحػػيلـطكالقػػيكلدشػػتاركلى اريػػرك1989طكامػػيكتضػػمنهكمػػفكاالتت ػراؼكىيلتحددي ػ كال زىي ػ طك
اتوجي كالمويرل كالشييشي طكاالذىكتتطمىهكالديمقراطي كمػفكت ريػرك ريػيتكا لػرادكلػيكالتحىيػركاالتنظػيـطك
لميكليفكلمزم كاالقتبيدي كالتيكترلت يكالج از ركىداي كمفكتيـك1986طكداركليكنوػلةكالمجتمػ كالمػدنيك
الج از ػػر ك)موػػر طك2008ك:ك10لكالملػػافكمػػفكالمجػػيفكاالجمحيػػيتطكلجمحيػػيتك ميي ػ كالىي ػ طالجمحييتك
الخيري طكالم ني ...الخطكاىمجردكا تػالفكتػفكقػينافكالجمحيػيتكذاتكالطػيى كاالجتمػيتيكلإطػيركقػينانيك
اوػرتيكلمميرشػ ك ػػؽكتلػػايفكالجمحيػػيتطكل ػػؽك نشػػينيكت لػدكتميػػهكلػػؿكمااثيػػؽك قػػاؽكا نشػػيفطكترلػػتك
ال رلػ كالجمحيػ كن شػػيكجديػػداطكجشػػداكذلػػؾكاللػػـكال ي ػػؿكمػػفكالجمحيػػيتكتمػػمكالمشػػتاىكالػػاطنيكاالم مػػيطك
ػتاىكالػػاطنيكلقػػططكتػػـكتلش ػيسك ػااليك434كجمحي ػ كلػػيكغضػػافك رى ػ كشػػنااتكلقػػططك كلػػيك
لحمػػمكالمشػ ك
ال ترةكالممتدةكىيفكشنتيك-1991ك1995ـك)مور ط2008ك:ك11ل .ك
ايرىك"م تيح"طك فكالج از ركارغـكاجادكتددكهي ؿكمفكالجمحييتكذاتكا هداؼكالمختم ك)الرييضػي طك
االثقيلي طكااالجتميتي طك...كالػخلطكاتمػمكمشػتاييتكمختم ػ ك يضػيك)الاطنيػ طكاالم ميػ لطككلػإفكمشػيهمت يك
م دادةكلمليي طكاذلؾك ارجػ ك لػمكالتػلثيركالشػمىيكلماضػ كغيػركالطىيحػيطكلػيكم وػراتكالديمقراطيػ طكتمػمك
مشتا كتنظيميتكالمجتم كالمدني)نقيىيتكاجمحييتكاتنظيمػيتكاطنيػ لطكاذلػؾكرغػـكالتشػ يالتكا داريػ ك
االدتـكالميليطكامىييحت يكلمشمطيتكالميلي كاالاطنيػ طكاالػذ كلػـكيجحم ػيكىمنػلىكتػفكالبػراتيتطكاالتىحيػ ك
لم زالكاهذاك يؿكاغملكتنظيميتكالمجتم كالمدنيكالج از ر ك)م تيحط2013ك15:ل .ك
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ايرىكالىي ثطك نهكارغـكضحؼكالمجتم كالمدنيكالج از ر طك الك فكهنيؾكاللثيركمػفكالم وػراتكالتػيك
ت لػػدكداركالمجتم ػ كالمػػدنيكلػػيك ػداثكالت ػػاؿكالػػديمقراطيكلػػيكالج از ػػرطكمػػفكخػػالؿكلحيليتػػهكالشييشػػي ك
اا تالمي كمفكخالؿكتحددكالب يل كالخيب طكاتاشي كقيتدةكالحمؿكالجمػيتيطكااشػتمراركالتنػيلسك ػاؿك
ىحضكالمم يتكال يم كىيفكالتييريفكالحممينيكاالاطنيكا شالميطكالتيكتا يكىلفكالمشيركالديمقراطيكليك
الج از ركيتدرجكن اكا لضؿطكاتممكالرغـكمفكلؿكميكت ممهكالتجرى كمفكشمىييت .ك
 4.1.5االنتخابات الرئاسية والتشريعية عام :1999
لحلكالمجتم كالمدنيكدا اكركلىي اكركليكجحؿكاالنتخيلكتيميكطكلتمليفك لىركتددكمفكالمااطنيفكمػفك
الموػػيرل كالشييشػػي كا يجيىي ػ طكل ل ػرةكاالقت ػراعكالحػػيـك بػػى تكاليػػاـكمرتىط ػ كىيلمىػػيدركالديمقراطي ػ كالتػػيك
انتوػػرتكلػػيكالحػػيلـطكممػػيكدل ػ كا نظم ػ كت قيقػػيككلرغى ػ كوػػحاى يك لػػمكاشػػتخداـكتحىيػػركالديمقراطي ػ كىجحػػؿك
االقتراعكالحيـكاشيم كضراري كيوترؾكلي يك لرادكالوحلكالختييركممثمػي ـطكلتمثػيم ـكلػيكالمجػيلسكالنييىيػ ك
المختم طمشػػتخدم كنظمػػيكانتخيىي ػ كتػػتالءـكم ػ كالظػػراؼكالشييشػػي كااالجتميتي ػ كالتػػيكت ارهػػيكالدال ػ كم ػ ك
ظراؼكاطىيح كىي ت يكالشييشي ك)تيمرطك:2008ك37ل .ك
كككككلمنذكاشتقالؿكالج از رطكت ػيدیكالاقػاعكلػيكا زمػيتكالتػيكترلت ػيكالػداؿكاللرىيػ طككا فكتطىػؽكم يشػفك
ا نظمػ ػ كالديمقراطيػ ػ كاكتش ػػتىحدكل ػػؿكم ػػيكق ػػدكي ػػددكاش ػػتقرارهي.كاكق ػػدكت ػػرؼكالنظ ػػيـكالشييش ػػيكالج از ػػر ك
جم ػػاريتيف:كا ال ػػم:كمثمػػتكى لامػ ػ كال ػػزلكالاا ػػدكمػػفكت ػػيـك1963ك تػػمك1988طك م ػػيكالثيني ػ كالت ػػيك
جيءتكم كتحديؿكدشتاركتيـك1976كليك10توريفكثينيك/نالمىرك1988كهيدليكك لمكمن كال ري كلر يسك
الجم كاري كىيلرجاعكمىيورةك رادةكالوحل.كاازدااجي كالشمط كالتن يذي طككاكقدكجيءكهذاكالتحديؿكالذىككقػرك
ىد كالتحددي كخيرجيككتفكنطيؽكال زلكالذ كىد كي قػدك هميتػهكالدشػتاري كلمجشػدكلمقيػيدةكالاطنيػ طكلثالثػ كافك
شػػن كلينػػتكليلي ػ كلنضػػاجكااتػػيكالجمػػيهيركالتػػيكىػػد تكى ػرلضكالنظػػيـكاللمػػيكاالمطيلى ػ كىموػػيرلت يكلػػيك
ال لـك)ىازييفط2012ك11:ل.
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لمػػيكلو ػ تكانت يض ػ كتو ػريفك اؿ /لتػػاىرك1988ك كاللضػػلكالوػػديدكلمجمػػيهير كتمػػمكالشييش ػ ك
المتىحػ كمػػفكطػػرؼكالنظػػيـكالشييشػػيكمػػفكج ػ ك كاتػػفكالاضػػحي كالتػػيك بػػى كيحيوػ يكالمػااطفكمػػفكج ػ ك
خرىك كمميك زكالتييركا شالميكالكشتلالؿكغضلكالويرعك كاتاجي هكاالتحىيركتفكمطيلىهطكتندميكقيـك
"كتميكىفك يجك"ك دكقيدةكا شالمييفكىداركالاشيطك كىيفكالمتظػيهريفكاالشػمط طك يػثكاشػتقىؿكالػر يسك
"الوػػيذليكىػػفكجديػػد"ك كقػػيدةك شػػالمييفكخػػالؿكالمظػػيهرات كتمػػمكرش ػ ـك"تمػػيكىػػفك ػػيجكام ػػاظكن نػػيح ك
ا مػػدكش ػ ناف"كاقػػدكمثػػؿكهػػذاكالمقػػيء كاتت ارلػػيككضػػمنييك كىػػداركال كرل ػ كا شػػالمي كلػػيكال قى ػ كالجديػػدةكمػػفك
تػػيريخكالج از ػػر كلػػيك ػػيفكلينػػتكقػػدكاج ػػتكانتقػػيداتكوػػديدة كلمم شش ػ كالحشػػلري كخػػالؿك ػػداثكتو ػريفك
اؿ /لتػػاىرك 1988كى ج ػ كاشػػتحميل يكلمقػػاةكضػػدكالم ػااطنيف كاتػػدخم يكىحنػػؼكمػػفك جػػؿك تػػيدةكال ػػداء ك
لونتك مم كلتواي ي كااتتىيركالجيشكمش االككتفكالحديدكمفكالتجيازات كا نهكيقػؼكتي قػيكك مػيـكالتحدديػ ك
ال زىي ك كاىيلتيليكالديمقراطي ك)كليت كالنارطك2007ك:ك87ل .ك
 4.1.6دور األحزاب السياسية في التحول الديمقراطي:
كككككتت م ػػؿكا

ػ ػزالكالشييش ػػي كل ػػيكال ل ػػركال ػػديمقراطيكتم ػػمكتيتق ػػيكم مػ ػ كالت ػػلثيركل ػػيكش ػػيركالمش ػػيرك

الشييشيكلمدال طكاذلؾكتفكطريؽكموػيرلت يكلػيكبػييغ كالىػرامجكاالشييشػ كالحيمػ كلمدالػ طكالػذاكىمػيكل ػيك
مفكداركليكت حيؿكاتنويطكالمويرل كالشييشي كلممااطفكتفكطريؽكتثقي هكشييشييككا ممهكتمػمكالموػيرل ك
ال حمي ػ كل ػػيكاالنتخيىػػيت.كاانطالق ػػيككم ػػفك همي ػ كا

ػ ػزالكالشييشػػي كالت ػػيكظ ػػرتكلػػيكالمج ػػيؿكالشييش ػػيطك

تلثيرهػيكتمػػمكالمجػػيليفكاالقتبػػيد كااالجتمػيتيطكلقػػدكتػرؾكاللثيػػركمػػفكالم لػريفكاالمنظػريفكاالشييشػػييفك
كا ك
اهتميم ـكى ذاكالظيهرةطكاهاكميكتىماركليك طيركتمـكاالجتميعطك الك فكهػذاكالماضػاعكلػـكيلخػذكانطالقتػهك
ال قيق طك الكمفكخالؿكم لؼكا

زالكالشييشي ك)تيمرطك:2008ك28ل .ك

ليلحمؿكال زىيكلهكتقيليدكقديم كليكالج از ركتحادك لمكلترةكالحورينييتكمفكالقرفكالميضيك ىػيفكال تػرةك
االش ػػتحميري طك ذكىح ػػدك ن ػ ػيءكالمقيامػ ػ كالو ػػحىي كالت ػػيكدام ػػتك لث ػػركم ػػفكش ػػىحيفكش ػػن طكات ػػدميركالم ششػ ػ ك
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االجتميتي كليكالريؼكمفكقىؿكالجيشكاالشتحمير طككاانتقػيؿكالنضػيؿكالػاطنيكمػفكا ريػيؼك لػمكالمدينػ طك
ام ػػفكالش ػػالحك ل ػػمكالشييشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كال ػػذ كش ػػيتدكتم ػػمكىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرازكالمقيامػ ػ كالشييشيػ ػ ػ ػ ػ ػ كالاطنيػ ػ كم ػػفكخ ػػالؿك
)مقر طك:2012ك4ل :ك
 .1اجػػادكطىق ػ كىارجاازي ػ كمثق ػ كمػػفكالج از ػرييفكالػػذيفكتحػػيممااكم ػ كالم ششػػيتكالتحميمي ػ كاا داري ػ ك
ال رنشي  .ك
 .2تلثيرك رل كا بالحكالدينيكليكالحيلـكا شالميكتممكالحمميءكالج از رييف .ك
 .3تػػلثركالم ػػيج كركافكالج از ري ػ كافكلػػيكلرنشػػيكىيل رل ػ كالحميلي ػ كاليشػػيري كالتػػيكانخرط ػااكلي ػػيكاتحمم ػااك
شيليلكالنضيؿكمفكخالل ي .ك
 .4تػػلثيراتكال ػػرلكالحيلمي ػ كا الػػمكلػػيكالػػاتيكالشييشػػيطك يػػثكا تػػؾكالمقػػيتمافكالج از ريػػافكلػػيك
ب اؼكالجيشكال رنشيكىمختمؼكاالتجيهيتكال لري كاالتييراتكالشييشي  .ك
 .5بحادكالجى ػ كالوػحىي كاليشػيري كلم لػـكلػيكلرنشػيكىحػدكال ػرلكالحيلميػ كالثينيػ كالضػيءكال ريػيتك
النشىيكالذ ك تي ته .ك
فكالحاامػؿكالشػيىق ك دتك لػمكتوػليؿكتيػيراتكاطنيػ طكوػحىي كاشػتقاللي طك شػالمي ك بػال ي كاليىراليػ ك
اندميجي ػ كاوػػياتي كتيلمي ػ كتضػػـكتػػدداكلىي ػ اكركمػػفكالوخبػػييتكالمشػػتقم كاا

ػزالكاالجمحيػػيتكاالن ػااد ك

ااشي ؿك تالـكتىمارتكىولؿكتيـكليك رى كتوليالتك شيشي طكهي:كجمحي كالحمميءكالمشػمميفكالج از ػرييفك
)تيـك1931لطككا زلكنجـكوميؿك لريقييك)تلشسكلػيكلرنشػيكتػيـك1926كادخػؿكالج از ػركتػيـك1936لطك
ثـكت اؿك لػمك ػزلكالوػحلكالج از ػر طكثػـك رلػ كانتبػيركال ريػيتكالديمقراطيػ طكلان دراليػ كالنخىػ ك)تػيـك
1927لكتط ػػارك ل ػػمكاالت ػػيدكال ػػديمقراطيك

ى ػػيلكالىي ػػيفكالج از ػػر ك)ت ػػيـ1946لطكاال ػػزلكالو ػػياتيك

الج از ر ك)تيـك1936لكالذ كليفكليكالىداي كلرتيككلم زلكالوياتيكال رنشي ).شحدكاهللطك2000ك:ك56لك
اش ػػتطيتتكه ػػذاكا

ػ ػزالك فكتػ ػ د ك داا اكركشييش ػػي كم مػ ػ طكاش ػػيهمتكىو ػػلؿكلىي ػػركل ػػيكالم يلظػ ػ كتم ػػمك
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القضػ ػػي كالاطني ػ ػ طكىمختمػ ػػؼك ىحيدهػ ػػيكال ضػ ػػيري كااالجتميتي ػ ػ كاالثقيلي ػ ػ كاالشييشػ ػػي .كغيػ ػػرك فكال مجي ػ ػ ك
االشتحميري كا مالتكالتوايهكاالتزايركاالقم كالرهيلطكقضمكتمػمك دااركهػذاكا

ػزالطكااتجػهكالنضػيؿك

الج از ػػر ك ل ػػمكال م ػػاؿكالراديليليػ ػ كالت ػػيكتىنت ػػيكمجماتػ ػ كم ػػفكو ػػىيلكالمنظمػ ػ كالخيبػ ػ كالتيىحػ ػ كل رلػ ػ ك
االنتبػػيرطك ذكرلضػػتكالحمػػؿكال زىػػيكالجػػرتكالثػػارةكاطمىػػتكمػػفكجمي ػ كا

ػزالك ػػؿكن ش ػ يكاالت ػػيؽك

لرادهػيكىجى ػ كالت ريػركالػػاطنيكىوػلؿكان ػراد طكاغػػيلك ثنػيءكالثػارةكالت ريريػ كالىحػػدكال زىػيطكىػؿكانتبػػرك
الحشلر كتممكالشييشيك)مقر طك2012ك:ك12ل .ك
لقدكاشتندكالنظيـكالج از ر كمنذكاالشتقالؿك لمكمػيكتػرؼكى ػػك)الوػرتي كالثاريػ لطكثػـك ػياؿكالنظػيـكىنػيءك
"ورتي كدشتاري "كليكظؿك لـكالر يسكال ار ؿك"هاارىكىامديف"كاقىؿك فكيشتلمؿك بال يتهكالم ششيتي ك
دخمػػتكالػػىالدكلػػيك زم ػ كخطي ػرةكشػػىى يكغييىػػهطكاتػػـكالت ارج ػ كتػػفكالخػػطكاالوػػتراليكاىداي ػ كالحمػػؿكىقػػينافك
الشاؽكالػذ كاشػتلرؽك لثػركمػفكتوػريفكتيمػيطكالػـكت مػ كالشػمط كلػيكتلشػيسكات ريػركمجيالتػهكاالتملػيفك
آللييتػػهطكلقػػدكلوػ تكا زمػ كالج از ريػ كالتػػيكشػػىىت يكانتليشػ كالمشػػيركالػػديمقراطيطك فكالشػػمط كلػػيكالج از ػػرك
لـكمبيدركت تلراكنااةكالكتريدك طالؽكش ار هطكل ػيكتخػيؼكمػفكالديمقراطيػ دك ن ػيكشػتن يكلػؿكبػارك
ابي كالتالتلكى تمي كال ؿكالديمقراطيكلمزم كالج از ري ك)ىاضييؼطك2008ك4:ل .ك
 4.1.7األحزاب السياسية بعد االنتخابات التشريعية عام :1997
ج ػػيءتكه ػػذاكاالنتخ ػ ػ ػيىيتكىح ػػدك فكقيم ػػتكالشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمط كالج از ريػ ػ كىترتي ػػلك م ػ ػ ػ ػ ػ ػارهيطكاذل ػػؾكم ػػفكخ ػػالؿك
)مقر طك2012ك:ك14ل :ك
 .1تػػيدةكترتيػػلك اضػػيعكجى ػ كالت ريػػركااخراج ػػيكمػػفكالمحيرضػ كىحػػدك فك دخم ػػيكلي ػػيكتىػػدكال ميػػدك
م ر طكااىحيدكهذاكا خيركامفكمحهكىحدكاالنقاللكالذ كت دثتكتنهكاشي ؿكا تالـكلثي اكر .ك
 .2تلشػػيسك ػكػزلككجديػػدككىػػديؿككلجى ػ كالت ريػػركالػػاطنيك)التجمػ كالػػاطنيكالػػديمقراطيلطكامنيلشػمكلػػهك
مااق كداخؿكم ششيتكالدال  .ك
تممكال ك
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 .3تحديؿكالدشتاركاتلييركقينانيكا
ترقػػيطكاطمػػلكمػػفكا

زالكااالنتخيىيتكلمن كتلشيسكا

زالكتممك شيسكدينيك اك

ػزالكالتليػػؼكالػػؽكذلػػؾ.كال ػػـكلثيػػركمػػفكالم ػراقىيفكالشييشػػييفكىػػلفك هػػـك

التلييػ ػراتكالقينانيػ ػ كاالدش ػػتاري كقب ػػدتكمن ػ ػيك رلػ ػ كمجتمػ ػ كالش ػػمـكىح ػػدكالنتيجػ ػ كاللىيػ ػرةكغي ػػرك
المتاقح ػ كمػػفكطػػرؼكالشػػمطيتكالتػػيك قق ػػيكر يش ػ يكلػػيكاالنتخيىػػيتكالر يشػػي ك)ك62ك%ك شػػلك
ا تالفكالرشميلطك يثكاتتقدكىلفكشىلكالنتيج كا يجيىي كالمافكا شالميكالذ كت ممه .ك
 4.1.8األحزاب السياسية بعد االنتخابات التشريعية عام :2002
ج ػ ػ ػ ػ ػ ػيءتكاالنتخػ ػ ػ ػ ػ ػيىيتكالتوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريحي كتػيـك2002كلػيكظػؿكتطػاراتكالشػ ػ ػ ػ ػي كالشييشيػ ػ ػ ػ طكمن ػ يك
)كشحدكاهللططكك2000ك:ك145لك :ك
 .1هيمن ػ كر ػػيسكالجم اري ػ كتمػػمكالشػػي كالشييشػػي كىلث ػرةكتنقالتػػهكلمختمػػؼكااليػػيتكالقطػػركاخػػيرجك
الىمػ ػػدطكاتدخالتػ ػػهكالتم زياني ػ ػ كالمتاابػ ػػم طكامىيد ارتػ ػػهكالشييشػ ػػي ك)الا ػ ػػيـكالمػ ػػدنيطككدشػ ػػترةكالمل ػ ػ ك
ا ميزيلي لكاالمويري كاالقتبيدي كالتيك طمق ي .ك
 .2ت شفكم شاسكليكا اضيعكا مني  .ك
 .3بػػحادكجى ػ كالت ري ػػركلمااج ػ كالشييش ػػي كىااشػػط كال ػػدتـكاللىيػػركالممن ػػاحكل ػػيكم ػػفكقىػػؿكر ػػيسك
الجم اريػ كالػػذ كقػػرلك ليػػهكتمػػيكىػػفكلمػيسك)ا مػػيفكالحػػيـكلم ػػزللطكلجحمػػهكر يشػػيكلم لامػ كىػػدالكك
مفك مدك اي يكرغـكتالركهذاكا خيركتممكا غمىي كليكالمجمسكالوحىيكالاطني .ك
 .4تطػػاراتكخطي ػرةكلػػيكمنطق ػ كالقىي ػػؿكاىتػػداءككمػػفكتػػيـك2001طكاموػػيداتكمتاابػػم كىػػيفكالوػػىيلك
اا ج ػزةكا مني ػ كخيب ػ كالػػدرؾكالػػاطنيكاىػػرازكتيػػيركشييشػػيكجدي ػدك"ك رل ػ كالحػػراش"طك ػػرجك
ا

زالكالماجادةكليكالمنطق .ك)جى كالقاىكاالوترالي كاالتجم كمفك جؿكالثقيل كاالديمقراطي ل ك

 .5بػػاؿكانقشػػيـكلىيػػركداخػػؿك رلػ كالن ض ػ كالتػػيكغيدرهػػيكر يش ػ يكتمػػمك ثػػركخاللػػيتك ػػيدةكىينػػهك
اىيفكطيقمهكالقييد طكاتلشيشهكل زلكجديدكهاك رل كا بالحكالاطني .ك
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 .6مرارك رل كمجتم كالشمـكىظراؼكبحى طكتممك ثركمن كر يشػ يكمػفكالموػيرل كلػيكاالنتخيىػيتك
الر يشي كتيـك1999كااليتهكليميكىحد .ك
 4.1.9معوقات التحول الديمقراطي في الجزائر:
كككككليكضاءكتجيرلكا

زالكالشييشي كالج از ري كليكاالنتخيىيتكالتوريحي كللفكالت اؿكالديمقراطيك

ليكالج از ركقدكااج هكمجمات كمفكالمحاقيتكترتلزكليك)كزرقيفطك2010ك:ك134ل :ك
 .1تدـكالتاازفكىيفكبال ييتكالشمطيتكالثالثطكاهيمن كم ششػ كالر يشػ طك ضػيل ك لػمكقمػ كتجرىػ ك
التوليم كالشييشي  .ك
 .2ت و ػػيكراحكالزتيمػ ػ كاالقداشػ ػ كالوخب ػػي كالرا يػ ػ كالثقيليػ ػ كاالج ايػ ػ كاالتيريخيػ ػ كل ػػيكا اش ػػيطك
كك

الوحىي .

 .3االخػػتالؼك ػػاؿكم ػػاـكا ىحػػيدكال حػػؿكالػػديمقراطيكالػػذ كيتنيشػػلكم ػ كطىيح ػ كالمجتم ػ كالج از ػػر ك
اخبابييتهكال ضيري  .ك
 .4تدـكاالشتقراركاالجتميتيكاالشييشيكااالقتبيد كلممجتم كالج از ر  .ك
 .5تجذركالثقيل كالوػحىي ك"الطرقيػ "كالمحيقػ كلمت ػاؿكالػديمقراطيطكاانتوػيركا ميػ كاانخ ػيضكمشػتاىك
ال سكالمدنيكلدىكوري كااشح كمفك لرادكالمجتم  .ك
 .6تدخؿكالجيشكالمىيوركاغيركالمىيوركليكال ييةكالشييشي كاا داري كااالقتبيدي  .ك
 .7الحددكالمحتىركمفكالمنتخىػيفكامشػ اليكا

ػزالكهػـكذااك بػاؿكري يػ كمػيكتػزاؿكترشػىيت يكتبػن ك

شمالييت ـكالتيكالكتتنيشلكم كال حؿكالديمقراطيكالمحمف .ك
 .8الخمطكىيفكثااىتكامقاميتكالنظيـطكاهنيكملمفكالخمؿكليكالتجرى كالديمقراطي كالج از ري طكليلقاىك
الشييشػػي كتتبػػيرعك ػػاؿكالثااىػػتطكىػػؿكقػػدكتوػػلؾكلي ػػيك اكتشػػت يفكى ػػيطكاهػػذاكمػػيكيحطػػيكلمتنػػيلسك
ذاتكطيى كبراتيكدما ك قبي ي .ك
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ال ذاكلإفكال يج كبيرتكمم كلمت اؿكمفكم اـكديمقراطي كالمحتقػداتك لػمكديمقراطيػ كالىػرامجطكليلػافك
الىنيءكتممييكتاضيككتفكيلافكهدميكتىثيي .ك
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 4.1.10الخالصة:
ك كليكضاءكالتجيرلكالديمقراطي كالشيىق كالتيكمػرتكى ػيكالج از ػركمػفكخػالؿكاالنتخيىػيتكالتوػريحي ك
االر يش ػػي كالمتح ػػددةطكل ػػإفكالىي ػػثكي ػػرىك فكالنظػ ػػيـكالشييشػ ػيكال ػػيليكل ػػيكالج از ػػركىاض ػػح يكالشييشػػػيك
ااالقتبيد كااالجتميتيكاالثقيليطكميكزالتكتممكتتى كالنظيـكالػديمقراطيطكل ػيكليشػتكنظيمػيككاشػتىدادييكك
م ضيكك اكتشمطييكطك يثكيجم كىيفكخبي صكالديمقراطي كاىػيفكىحػضكخبػي صكالػنظـكالتشػمطي دك ك
اجػادكاتػػالركالج از ػػركتمػػمكىحػػضكا شػػسكالقيتديػ كلمىنػػيءكالػػديمقراطيطكليلدشػػتاركالػػديمقراطيكالػػذ كيقػػرك
كاالم ششيتكالتيكالكغنمكتن يكلمىنيءكالديمقراطي.
ال قاؽكالشييشي كالحيم ك
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المبحث الثاني :تأثير التحول الديمقراطي عمى اإلرهاب في الجزائر
 4.2.1مقدمة:
الديمقراطي كم اـكمحيير طكالكيلؼكتفكالتقدـطك نهكينطا كتممكقدرةكلي ق كليك تيدةكالتولؿطك
امران ػ كلػػيكاشػػتيحيلكتحػػيريؼكجديػػدةطكلان ػيكتحػػدك/لي ػ كانظري ػ كااشػػيم ك نجػػيزدكلػػذلؾكيقتضػػيكم ػػاـك
الديمقراطي ك فكيتطاركىيشتمراركدافكالتراج طكالؿك خ يؽكي بؿكل يكتممكمشتاىكالتطىيػؽكهػاك خ ػيؽك
طيرهيكاالجتميتيكقىؿكالشييشيطكلحندميكتشاءك ااؿكالحميؿكاالماظ يفطكاتزدادكنشى كا ميػ كا ىجديػ ك
االتحميمي ػ طكاتنح ػػدـكاش ػػي ؿكالبػ ػ كاالاقييػ ػ كاالح ػػالجطكاتتػػدهارك يلػ ػ كالىي ػ ػ طكل ػػإفكالديمقراطيػ ػ كتت ارجػ ػ ك
ىيتتىيرهيكمحييراكلمتقدـكلميكلمتخمؼكداخؿكالمجتم كاالدال  .ك
االاللػػتك فكا زم ػ كالتػػيكتب ػ تكىػػيلج از ركمنػػذكشػػنااتكهػػيكالجػػزءكالظػػيهركمػػفكالىنػػيءكال يشػػدك
ىرمتػػهكالػػذ كالتقػػركلبشػػمنتكالمشػػم كالػػذ كيلػػذ كثقيل ػ كالديمقراطي ػ كاالقنيت ػ كال ضػػيري كلنظري ػ كتػػدااؿك
الشمط .كانتيج كل ذاكاللييلكلقدكتىرتكا زمػ كىحنػؼكتػفكاجػادكتالقػ كتػاتركىػيفكالموػراعكالػديمقراطيك
اىني كالمجتم طكخيب كا فكالديمقراطي كلآلي ك نجيزكالكتلت يكىذات يطكاانميكت تيجك لػمكقػدراتكلحيلػ كلػيك
اجدافكا م كاالمجتم طكاالمكقاىك يجيىي كتحززكالطريػؽكالشػميـكلزيػيدةكالتنميػ كاالتقػدـطكاتميػهك"لي خ ػيؽك
الػػديمقراطيكي ػرتىطكىػػيلجاهركىت ارج ػ كم و ػراتكالاض ػ كاالجتمػػيتيكااالقتبػػيد كل يل ػ كا م ػ ك)كزرقػػيفطك
2010ك:ك129ل .ك
لقػػدكمثػػؿكتػػيـك1997ك كنقط ػ كاالن ػراؼكالخطيػػرك كا لىػػركمر م ػ كاوػػتدكلي ػػيكالحنػػؼكالشييشػػي ك
اتداخمتكلي يك طراؼكا زم كلميكلينتكنتي ج يكا شا كتممكا طالؽ ك الك نهكىن سكالاقت كام كج ػ كادك
ال ااركالذىكقيـكىهكالر يسكاليميفكزرااؿكم كالجى كا شالمي كالتػيكمثمػتكاىوػلؿكنشػىيكنقطػ كالت ػاؿك
ن اكاالن راجك كاتراج ك تميؿكالحنؼكالشييشيك)كليت كالنارطك2007ك:ك142ل .ك
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فكج ػػادكاى ػاادركاالن ػراجطكالتػػيكىػػد هيكالػػر يسكزرااؿكمنػػذكتػػيـك 1995كااتالنػػهكتػػفكق ػػينافك
الر م ػ ك كالػػذ كل ػيفكلػػهكا ثػػركاللىيػػركلػػيكت قيػػؽكهػػذاكاالن ػراجطكتجشػػدكىحػػدكاالتبػػيالتكالمتاابػػم كىػػيفك
الر يسكاىحضكقيدةكالجى كا شالمي كلبنقيذ كىإتالفكال دنػ كمػفكجينػلكالجػيشكا شػالميكلبنقػيذكتػيـك
 1997ك يثك تمفكزتيـك)AISل*كمدنيكمزراؽ كتفكهػذاكال دنػ كاكاضػ كالشػالحك كثػـكانطمػؽكلػيكدتػاةك
ىيقيكالجميتيتككالمشم ك ك ن يءكتممييت يكا تتدا ي ك كااالنضميـك لمكموراعكال دن ك.كاتحتىركتممي ك
ال دنػ كخطػػاةكم مػ كجػػداك كلػػيكطريػؽكت قيػػؽكاالكن ػراجك كامػػفكج ػ ك خػرىكخطػػاةك كلتلليػدكنجػػيحكالمخػػرجك
الشييش ػ ػػيكالش ػ ػػمميك كتم ػ ػػمكالمخ ػ ػػرجكا من ػ ػػيكالحش ػ ػػلر ك)ل ػ ػػيت كالن ػ ػػارطك2007ك:ك171لطكلم ػ ػػيكو ػ ػػلمتك
االنتخيىيتكالج از ري كتيـك1999طكىداي كل قى كجديدةكليكالدال كالج از ريػ طكليلقيػيدةكالج از ريػ كالجديػدةكلػـك
تلػػفكلتىيوػػركال ػػديثكتػػفكا بػػال يتكالشييشػػي كااالقتبػػيدي كالتػػيكاتػػدتكى ػػيكالوػػحلكالج از ػػر كانػػيرك
ال تن ػ كاا رهػػيلكموػػتحم كلػػيكلػػؿك رجػػيءكالج از ػػرطكاتنوػػركالػػذتركلػػيك اشػػيطكالمجتم ػ طكليلقيػػيدةكالجديػػدةك
لمج از ركاتتىرتك فكت قيؽكا هداؼكاللىرىكشيظؿكمرهانيكىيلقضيءكتممكا جراـكا رهيىيكاتػادةكالا ػيـك
الاطنيطكاان يءكمظيهركالحنؼكاا رهيلطكاتجػيازكالخاللػيتكاىنػيءكالم مػ كالاطنيػ ك)ىاضػييؼطك2008ك
:ك278ل .ك
فكتيـك1999كيحتىػركنقطػ كت ػاؿكجاهريػ كلػيكتػيريخكالدالػ كالج از ريػ ك ك يػثكوػلؿكمر مػ كلبػؿك
ىػػيفكالحنػػؼكالشييشػػي كاىػػيفكىنػػيءكمر مػ كجديػػدةك كلمدالػ كالج از ريػ كال ديثػ كاالحبػري كالتػػيكانطمقػػتكمػػفك
مااج ػ كام يرى ػ كمخم ػػيتكا/ثػػيركالحنػػؼكالشييشػػي كالػػمكاالهتمػػيـكىإتػػيدةكىنػػيءكاقتبػػيدكالدال ػ كاا ػػداثك
ك
انطالق كجديدةك كن اكالتنمي كالمتاازن كليكجميػ كالمجػيالتطكالػمكجينػلك فكظ ػاركقػينافكالا ػيـكالمػدنيك
لػي13كتماز/ياليػاك 1999كاالمحمػفكتنػهكمػفكقىػؿكالػر يسك"تىػدكالحزيػزكىات ميقػ " كالػذ

بػيدؽ تميػه

الىرلميف ىلغمىيته الشي ق ط اتمت تزليته تػف طريػؽكاشػت تيء  16يماؿ/شػىتمىر مػف ن ػس الحػيـطككلػيفك
*كالجيشكاالشالميكلبنقيذ.
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خطاةكثيني كم م كجداكك كليكماابم ك نجيحكالمخرجكالشييشيك زم كالحنؼكالشييشي.كليل ترةكالممتدةكمفك
تيـك1999ك تمكتيـك2006ك كو دتكتراجحيككلىي اكركليك تميؿكالحنؼ ك كانظ اركلتزايدكتددكالذيفكاشتجيىااك
لقينافكالا يـكالمػدنيك كا رادااكاالشػت يدةكمػفكال قػاؽكاالضػمينيتك كالتػيكمن ػيكل ػـك كهػذاكالقػينافكالػذ ك
اتتمدكتممكثالث كم يارك شيشي كهيك)كليت كالنارطك2007ك:ك172ل :ك
تاالػؽ اطنػيط كااكشػترجيع
 .1الم ػار ا اؿ :تمثػؿ لػي ا ت ػيءكمػفكالمتيىحػيتكالقضػي ي كلت قيػؽ ك
الا يـ المدني.
 .2الم ػار الثػيني  :تمثػؿ لػي ماابػم الحمػؿ ىيل ػؿ ا منػيطكاكا ىقػيء تمػم يلػ الطػااررطك
اتحزيز قاات ا مػف االحمػؿ تمػم تج يػؼكمبػيدر الشػالح تىػر ال ػداد  ,لمااج ػ الجميتػيت
المشم كىيلقاةط ,شيهـ لػي تػادة ا مػف ىوػلؿ لىيػرطككا تػيد اتمػير المنػيطؽ الني يػ اتػادةطك
شلين ي ىحد النزاح الملثؼكن اكالمدف.
 .3الم اركالثيلثك:كتمثؿكليكتػاليركالوػراطكالتػيكمػفكوػلن يك فكتمػـكالوػمؿك كاتقػدـكمنيخػيككمنيشػىيكك
لما ػػيـكلمر م ػ ك الػػمكمػػفكالمشػػيركالم ػ د ك لػػمكالمبػػيل كالاطني ػ ك كتجشػػدكذلػػؾكلػػيكالخطيىػػيتك
الثيىت ػ كلػػر يسكالجم اري ػ كالتػػيكدتػػتك لػػمكالمبػػيل كالاطني ػ ك كاوػػجحتكالجمحيػػيتكا كرل ػيتك
ا مػػركىػػيلمحراؼ كمثػػؿك يػػيءكداركالمشػػيجدكاالزاايػػيك كلمقيػػيـكىػػدارهيكالمجتمحػػيكلتػػاليركىػػدا ؿك
لمتطرؼ.
 4.2.2سياسة الوئام المدني:
نج كالر يسكالج از ر كىات ميق كليكاض كالج از ركتممكالطريؽكالبػ ي كالمػ د ك لػمكال ػؿكا شػمـطك
تندميك قركقينافكالا يـكالمدنيطككاالذ ك لدكتممك فكالمبيل كالاطنيػ كيجػلك فكتوػمؿكلػؿكالج از ػرييفك
ىيشتثنيءكمفكقتؿكن شيك اكهتؾكترضيك اكلجركشي كتماميػ طكلىيوػركالػر يسكىات ميقػ كلػيكشػىيؿكالا ػيـك
الاطنيكمشيركالتلييػركا ػرصكتمػمكتزليتػهكاتلريشػهكتػفكطريػؽكاشػت تيءكوػحىيكلػيك16ك يماؿ/شػىتمىرك
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1999طكن ػػيؿكلي ػػهكالمو ػػراعكم ػػيكيزي ػػدكت ػػفك%98كم ػػفكا بػ ػااتك)تميم ػػارطك:2006ك24ل.كااش ػػتم متك
شييشػ ػ ػ كالا ػ ػػيـكج ػ ػػذارهيكتم ػ ػػمكالمش ػ ػػتاىكال ػ ػػاطنيكل ػ ػػيكالج از ػ ػػركم ػ ػػفكث ػ ػػالثكاث ػ ػػي ؽكر يشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي كهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيك
)نحيم ط2006ك:ك77ل .ك
 .1وثيقة الوفاق الوطني:كالاثيق كالتيكجػيءتكلتنظػيـكالمر مػ كاالنتقيليػ كاايجػيدك مػاؿكلمخػراجكمػفك
ا زم .كلػيك طػيركال ػااركالػاطنيكاالحػادةك لػمكالمشػيركاالنتخػيىيطكتػـكتىني ػيكىتػيريخك26كلػينافك
الثيني/ين ػػييرك.1994كاانطالق ػػيككم ػػفك ه ػػداؼكالمر مػ ػ كاالنتقيليػ ػ كال ػػيفك هم ػػي:كاش ػػترجيعكالش ػػمـك
المػػدنيطكضػػميفك مػػفكا وػػخيصكاالممتملػػيتطكالرجػػاعك لػػمكالمشػػيركاالنتخػػيىيكاتحزيػػزكالالػػيؽك
الػػاطني.ك كاماابػػم كمليل ػ كا رهػػيلكم ػ كلػػت كالمجاؿك مليني ػ كاتخػػيذكتػػداىيركمتشػػيم كلت د ػ ك
ا اضيعكا مني .
 .2عقد روما:كالاثيق كالتيكاضحت يك زالكالمحيرض كالج از ريػ كالمتحيط ػ كمػ ك"الجى ػ كا شػالمي ك
لبنقيذ"طكى ػدؼكت قيػؽكالمبػيل كالاطنيػ كاايقػيؼك تمػيؿكالحنػؼكىػيلىالدطكاكتػـكتىني ػيكيػاـك13ك
لينافكثيني/ينييرك1995ـ.كالمكجينلكمجمات كالمىيدركالتػيكاتتىرهػيكااضػحاهيكوػرطيكك شيشػييكك
جػراءك ك ػااركمػ كالشػػمط ك هم ػػي:كتجشػػيدكىيػػيفكا اؿكتوػريفكثػػيني/نالمىركمػػفكخػػالؿك قيمػ ك
دال ػ كج از ري ػ كديمقراطي ػ كاوػػحىي كلػػيك طػػيركالمىػػيدركا شػػالمي ك-كاا ت ػراـكمىػػد كالتػػدااؿكتمػػمك
الشػػمط كتػػفكطريػػؽكاالنتخيىػػيتطككاا ل ػراجكتػػفكمش ػ اليكامنيضػػمي"الجى كا شػػالمي كلبنقػػيذ"طك
ااىطيؿكقرارك م يطكاالشميحكىحػادت اك لػمكالنوػيطكالشييشػي.كاكاقػؼكالحمميػيتكالمشػم كاالحػادةك
لمكالشييدةكالوحىي .
 .3قننانون الرحمننة:كايحػػدكالن ػااةكال قيقي ػ كلشييش ػ كالا ػػيـكاا لثػػركاقت ارىػػيككمن ػػيطكاقػػدكاضػػحهكر ػػيسك
الجم اري كا شىؽك"اليميفكزرااؿ"كليك اجكا زم كا مني كات ديداككلػيك25كوػىيط/لىرايرك1995ك
ى دؼكالتخ يؼكمفك دةكالحممييتكا رهيىي طكايتلافكمف)12لكميدةكمازت كتممكثالثػ كلبػاؿطك
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ايتضمفكالتداىيركالتيلي :كا ت يءكمفكالمتيىحيتطككاتخ يؼكالحقاى طكا رل كالحقاى ك لمك قبيهيك
ليك يؿكمخيل كقينافكالر م  .ك
 4.2.3مظاهر التحول الديمقراطي في الجزائر
 4.2.3.1االنتخابات:
 االنتخابات الرئاسيةك:كجرتكاالنتخيىيتكالر يشػي كتػيـك1999طكالػيزكلي ػيكتىػدكالحزيػزكىات ميقػ ك
ىحػػدكانش ػ يلكجمي ػ كالمرو ػ يفكاآلخ ػريفكمن ػػيطكىشػػىلكوػػلال ـكلػػيك مليني ػ ك ج ػراءكانتخيىػػيتك
نزي .ك
 االنتخابات البرلمانيةك:كليكميياك2002كجرتكانتخيىيتكىرلميني طكالينتكنشى كالنػيخىيفكالػذيفك
دلػ ػااكىلبػ ػاات ـكلي ػػيكمتدنيػ ػ كلملييػ ػ طكاذل ػػؾكىش ػػىلكمقيطحػ ػ كاالنتخيى ػػيتكالت ػػيكقيده ػػيكال زى ػػيفك
الر يشػ ػػيفكالمشػ ػػيندافكلمىرىػ ػػرطكاهمػ ػػيك"كجى ػ ػ كالقػ ػػاىكاالوػ ػػترالي "ك"كاالتجم ػ ػ كمػ ػػفك جػ ػػؿكالثقيل ػ ػ ك
االديمقراطي ػ "ك.كالػػيزك ػػزلك"جى ػ كالت ريػػركالػػاطني"كىػػللىركتػػددكمػػفكمقيتػػدكالمجمػػسكالوػػحىيك
ال ػػاطنيطكات ػػالاك"التجمػ ػ كال ػػاطنيكال ػػديمقراطيطك"ث ػػـك ػػزلككالحم ػػيؿكالو ػػياتيك)منب ػػارطك2004ك

112:ل .ك
 االنتخابات المحمينة:كجػرتكانتخيىػيتكم ميػ كلػيك10كتوػريفك اؿ /لتػاىرك2002طكالػيزك" ػزلك
"جى كالت ريركالاطنيكالذىكيرشهكىات ميقػ ك"ىػػك798كمقحػداككمػفكجممػ كمقيتػدكالمجػيلسكالم ميػ كك
اتددهيك1960كمقحداك.كاجيءتك" رل كا بالحكالاطني"كليكالمرتى كالثيني كىحدكلازهػيكىػػك374ك
مقحدكاال يطكا يزكك"التجم كالاطنيكالػديمقراطي"كتمػمكالمرتىػ كالثيلثػ كىحػدكلػازاكىػػك336كمقحػداكطك
اك"ال رلػ كمػػفك جػػؿكمجتمػ كالشػػمـ"كجػػيءتكلػػيكالمرتىػ كالراىحػ كىحػػدكلازهػػيكىػػك184كمقحػػداك.كالػػيك
انتخيىيتكالمجيلسكالىمدي طكليزك زلك"جى كالت ريركالاطني"كىػك4878كمقحػداككىمػدييكطكاجػيءكلػيك
المرتى كالثيني ك"التجم كالاطنيكالديمق ارطي"كىحدكلازاكىػك2827كمقحداككىمدييكطكثـك" رل كا بالحك
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الاطني"كالتيك بمتكتممك1237كمقحداككىمدييكطكثـك"ال رل كمفك جؿكمجتمػ كالشػمـ"كاهػيك لىػرك
ػػزلك شػػالميكمػػرخصكقينانيػػيككاقػػدك بػػمتكتمػػمك989كمقحػػداكىمػػدييك.كاقػػدكشػػيرتكاالنتخيىػػيتك
ىولؿكشمممكىيشتثنيءكىحضكالقالقؿكالتيك ثيرتكليكااليتيكتيز كازاكاىجيي كليكمنطق كالقىي ؿك
التػػيككقيطحػػتكاالنتخيىػػيتطكاقػػيـكلي ػػيكالىرىػػركى ػػرؽكبػػنيديؽكاالنتخيىػػيتكاان جػػرتكلي ػػيك تمػػيؿك
تن ػػؼطك دتك ل ػػمك لل ػػيءكاالنتخيى ػػيتكل ػػيك52كىمديػ ػ كم ػػفك ب ػػؿك129كىمديػ ػ كل ػػيكه ػػذاكالمن ػػيطؽك
)منبارطك2004ك112:ل .ك
 4.2.3.1.1تعديل قانون االنتخابات عام :2003ك
و دتكالج از ركليكتيـك2003كضلطيككلىيػ اكركمػفكجينػلكا

ػزالكالشييشػي كاخيبػ كجى ػ كالت ريػرك

ال ػػاطنيكلممطيلىػ ػ طكىإدخ ػػيؿكىح ػػضكالتح ػػديالتكالخيبػ ػ كىق ػػينافكاالنتخيى ػػيت.كانتيجػ ػ كل ػػذلؾطكاش ػػتجيىتك
ال لامػ ػ ػ كطكاى ػ ػػد كالمجم ػ ػػسكالو ػ ػػحىيكال ػ ػػاطنيكالج از ػ ػػر كمنيقوػ ػ ػ كمو ػ ػػراعكالق ػ ػػينافكل ػ ػػيك ااخ ػ ػػركل ػ ػػينافك
اؿ/ديشمىرك2003طكاتـكالتبديؽكتممكالقينافككالمتحمؽكىنظيـكاالنتخيىيت.كمفكىيفك هػـككالمػاادكالتػيك
دخمػػتكتمي ػػيكتحػػديالتكلػػيكهػػذاكالقػػينافككهػػيكالمػػيدةك63كالتػػيك بػػى تكتػػنصكتمػػمك" ػػؽك لػرادكالجػػيشك
ال ػػاطنيكالو ػػحىيكاا م ػػفكال ػػاطنيكاال مييػ ػ كالمدنيػ ػ كامش ػػتخدميكالجم ػػيرؾكالاطنيػ ػ كامب ػػيل كالش ػػجافك
اال رسكالىمد كليككالتبايتكمىيورة.ككاك بى تكالمػيدةك21كتمػن كلجػيفكالمراقىػ كال ػؽكلػيكاالطػالعك
تمػمكقي مػ كاالنتخيىػيتكالىمديػ كاال بػػاؿكتمػػمكنشػػخ كمن ػػيطكىينمػػيكيػػنصكالتحػػديؿكالػػذ كمػػسكالمػػيدةك68ك
تمػػمك فكالمجن ػ كاالنتخيىي ػ كالم مي ػ كتتػػللؼكمػػفكر ػػيسكيحينػػهكازيػػركالحػػدؿكىرتى ػ كمشتوػػيركاني ػػلكر ػػيسطك
امشيتديفكيحين ـكم يلظكالاالي كمفكىيفكنيخىيكالم يلظ طكم كاشتىحيدك قرىيءكالمرو يفك تػمككالدرجػ ك
الثينيػ كلمػػيكيوػػيركنػػصكن ػػسكالمػػيدةك لػػمك فككقػ ارراتكالمجنػ كقيىمػ كلمطحػػفك مػػيـكالج ػ كالقضػػي ي كا داريػ ك
المختب ك)منبارطك2004ك112:ل .ك
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امػػفكج ػ ك خػػرىطكرلػػضكالن ػاالك دراجكشػػى كم ػاادكجديػػدةكتػػنصكتمػػمكتخبػػيصكبػػنيديؽكو ػ يل ك
لحمميػػيتكاالقتػراعطكانوػػركقي مػ ك تضػػيءكالمجنػ كاالنتخيىيػ كالىمديػ كاتشػػميم يك لػػمكالمروػ يفك اكممثمػػي ـطك
لميكتـكرلضككتخ يضكشفكالتروي كالنتخيىيتكالمجمسكالوحىيكالاطنيكمفك28ك لمك25كشن  .ك
اقػػدك ىػػدىكالن ػاالكرلض ػ ـك يضػػيك"كلممػػيدةكالجديػػدةكالمقتر ػ كاالتػػيكتػػنصكتمػػمك"لقػػدافكالحضػػاي كمػػفك
المجم ػػسكالو ػػحىيكال ػػاطنيك اكمجم ػػسكا مػ ػ كل ػػيك يلػ ػ كاش ػػتقيل كني ػػلك اكتض ػػاكم ػػفك زى ػػهك اك قيلت ػػهك
ااشتخاللهكىيلمرو كالمااليكليكالقي م كاالنتخيىي ".ك ك
 4.2.3.1.2االنتخابات التشريعية في نيسان/أبريل  :2004ك
جرتكاالنتخيىيتكالر يشي كلػيكالثػيمفكتوػركمػفكنيشػيف /ىريؿك2004طكاشػطكجػاكيوػاىهكال ػذرك
االتاتركخوي ك داثككتزايركمفكجينػلكال لامػ .كاقػدكتنػيلسكلػيكتمػؾكاالنتخيىػيتكشػت كمروػ يفطكهػـ:ك
الر يسكتىدكالحزيزكىات ميق كالػذ كيشػينداكمػيكيحػرؼكىيلت ػيلؼكالر يشػيكالج از ػر كالػذ كتلشػسكلػيكمطمػ ك
تػػيـك2004طكاالػػذ كيضػػـكثػػالثكتوػػليالتكشييشػػي طكهػػي:ك ػػزلكالتجم ػ كالػػاطنيكالػػديمقراطيكا رل ػ ك
مجتم كالشمـكاال رل كالتب ي ي كل زلكجى كالت ريركالاطنيطكينيلشهكتمػمكىػفكلمػيسك)ر ػيسكالػازراءك
ا شػىؽكار ػيسك ػزلكجى ػ كالت ريػركالػاطنيكالمجمػػدكنوػيط يكا رلػ كالالػػيؽككاالحػدؿلطكاتىػدكاهللكجػػيلك
ػىالدكا لىػركقػاةك شػالمي كاهػمك رلػ ككا بػالحكالػاطنيلطكاشػحيدكشػحد ك
ك
)زتػيـكثيلػثك لىػرك ػزلكلػيكال
)مرو ػ كالتجم ػ كمػػفك جػػؿككالثقيل ػ كاالديمقراطي ػ طكثػػينيك كلىػػرك ػزالكالىرىػػرلطكالػػايزةك ػػينافكك)زتيم ػ كك
اتممكلاز ككرىيتيفك)ر يسك زلكت دك54لك)تىدكالحزيزطك8كمػيرسك2004لدك
ك
زلكالحميؿكاليشير لطك
ك
يثكلينتكنشى كالمويرل كا جميلي كقايػ طككرغػـكضػحؼكالتبػايتكلػيكمنطقػ كالقىي ػؿطكالتػيكدتػيكلي ػيك
ػػدكجنػػي يككتنشػػيقي كالحػػراشك لػػمكمقيطح ػ كاالنتخيىػػيتكالتػػيكو ػ دتك ػاادثكتنػػؼ.كل ػػيكاالي ػ كىجيي ػ كك
ورؽكالحيبم ككالج از ري كتيبم كالقىي ؿكالبلرىطككجرىك رؽكن اك20ككمرلػ اكزك"كانتخيىيػيك"طكالػـكتجػرك
تمميػػيتكاالقت ػراعككلػػيك22كىمدي ػ كمػػفك بػػؿك52كلػػيكالاالي ػ طكىحػػدكقيػػيـكتو ػراتكالو ػىيفكىت طػػيـكا ػػرؽك
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بنيديؽكاالقتراع.كاترج كتمؾكا ضراىيتك لػمكلوػؿكالموػلالتكالشييشػي كالتػيك ػياؿكىات ميقػ ك تطيءهػيك
لمنطق ػ كالقىي ػػؿطكاذلػػؾكتنػػدميكلمػػؼكال لام ػ ككىيلت ػػياركم ػ كزتمػػيءكالقىي ػػؿدكلمن ػ كالىرىػػركمػػفكمقيطح ػ كك
اترقمػ كشػيركاالنتخيىػيتطكلمػيك ػػدثكلػيكاالنتخيىػيتكالتوػريحي كالشػػيىق كلػيك يير/مػيياك.2002كاقػدكلػػيزك
الر يسكتىدكالحزيزكىات ميق كىنشى ك85ك%كمفكا بااتكا بؿكمنيلشهكالر يشيطكتممكىفكلميسطكتممك
7.93ك%كمفكا بااتك)تىدكالحزيزطك8كميرسك2004ل .ك
كايػرىكالىي ػثك فكهػػذاكاالنتخيىػيتكالر يشػػي ككتحتىػركنقطػ كت ػاؿكم مػ كلػيكتػػيريخكالج از ػركطكاذلػػؾك
ن ػػيك شػػلكتقػػديركالحديػػدكمػػفكالم ػراقىيفطكاتشػػمتكىقػػدركالكىػػلسكىػػهكمػػفكالن ازه ػ كاالو ػ يلي طكالػػيفكهنػػيؾك
جمػػيعكااشػ كتمػػيك ن ػػيكلينػػتكا لثػػركن ازهػ كمنػػذكاالشػػتقالؿ.ككاىي ضػػيل كالػػمكالمػراقىيفكا جينػػلطكقيمػػتك
لجن ػ كاطني ػ كضػػمتكممثمػػيفكتػػفكا

ػزالكالشييش ػي كالمحتػػرؼكى ػػيكىي و ػراؼكتمػػيكاالنتخيىػػيت.كاكلػػيفك

ا داءكال ػػديمقراطيكلالنتخيى ػػيتكالر يش ػػي كالج از ريػ ػ ك"اش ػػتثني ييك"طككل ػػيسكلق ػػطككىيلنش ػػى كلليرثػػ كاالنتخيى ػػيتك
الشيىق كليكالج از رطكاللفك يضيككىيلنشى كلليل كانتخيىيتكالر يش كليكجمي كالداؿكالحرىي دك يثكقيـكشت ك
مرو ػ يفكيحىػػرافكت ػفكتاج ػػيتكاجميتػػيتكمختم ػ كىيلتنػػيلسكتمػػيكالمنبػػلكالر يشػػيطكالػػـكتلػػفكنتيج ػ ك
االنتخيىيتكم شام كمشىقيككلميكجر كالحرؼكليككالج از ركاليل كا قطيركالحرىي كا خرى .ك
 4.2.3.1.3االنتخابات التشريعية في عام :2007
ولمتكاالنتخيىيتكالىرلميني كاالم مي كشػن ك2007كاختىػي اكركم مػيكلمج از ػركالتػيكلينػتكتحػينيكمػفك
الخػػراجكمػػفكالمر م ػ كالشػػاداءكلشػػنااتكالتشػػحينييتكمػػفكالقػػرفكالميضػػيطكلمنػػذك تػػيدةكالحمػػؿكىيلمشمشػػؿك
االنتخ ػػيىيكل ػػيك1995طكك جري ػػتكاالنتخيى ػػيتكل ػػيكالج از ػػركل ػػيكمن ػػيخكمت ػػاترطكمو ػػالكىيلريىػ ػ طكامتمي ػػزك
ىيلمقيطحيتكالمتتيلي كلحدةك زالكمحيرض .كلميك ن ػيكتميػزتكىينخ ػيضكهػيـكلػيكالموػيرل .كاىػيلرغـكمػفك
فكالتوري كاالنتخيىيكيملفك فكيولؿكتممكمدىكااش ك شيشيككمحقاالكك جراءكاالنتخيىيتطك الك فكا طػيرك
االنتخيىيكلحيـك2007كتطملك دخيؿكت شػينيتكجاهريػ كمػفك جػؿكالرلػ كمػفكوػ يلي كالمشػطرةكامػفكالثقػ ك
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تجػػياكا دارةكاالنتخيىيػ .كتػػالاةكتمػػمكذلػػؾطك نػػهكلػػيفكمػػفكالم ػػـك يضػػيكضػػميفكالمميرشػ كالليممػ كلم قػػاؽك
المدني كاالشييشي دك تػمكيبػى كالشػييؽكالػذ كتػنظـكليػهكهػذاكاالنتخيىػيتك لثػركمالءمػ طكلت قيػؽكمنيلشػ ك
م تا ك)المنظم كالدالي ك اؿكالديمقراطي ك2007ك4:ل .ك
اجيءتكاالنتخيىيتكالتوريحي كليكتيـك2007كىحدكتطاراتكشييشي كم مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ طكهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيك)مقػر طك
:2007ك18ل :ك
 انتخيىػػيتكر يشػػي كلبػػيل كتىػػدكالحزيػػزكىات ميق ػ كلػػيكت ػػدةكثيني ػ كىنشػػى كتيلي ػ كتجػػيازتك84ك%طك
اضػػمفكت ػػيلؼكت ػريضكوػػمؿ:كجى ػ كالت ريػػركالػػاطنيطككاالتجم ػ كالػػاطنيكالػػديمقراطيطككا رل ػ ك
مجتمػ كالشػػمـطكاتػػددكمػػفكالمنظمػػيتكالاطنيػ طكالجػػيفكالتلييػػدكالوػػحىي طكا اؿكمػرةكلػػـكيطحػػفك ك
دكليك قيق كالنتيج كانزاه كاالنتخيىيت .ك
 تنظيـكاشت تيءكوحىيك قركمىيدرةكالمبيل كالاطني كالتيكترض يكىات ميق  .ك
 تشىىتكهذاكاالنتخيىيتكليك زمػ كلىيػرةكداخػؿكىيػتكجى ػ كالت ريػرطك يػثك ػدثتكخبػام كلىيػرةك
ىػػيفك مين ػػيكالحػػيـكتمػػيكىػػفكلمػػيسكار ػػيسكالجم اري ػ كتىػػدكالحزيػػزكىات ميق ػ كىحػػدكالػػادكالػػذ كلػػيفك
ىين مػػي.كلتوػػلمتك رلػ كمػػفكداخػػؿكالجى ػ كشػػميتكال رلػ كالتبػ ي ي ك يػػدتكر ػػيسكالجم اريػ طك
ا طي تكليكا خيركىػكتميكىفكلميسكىحدكخشيرتهكليكاالنتخيىيتكالر يشي  .ك
 ازده ػػيركالاضػ ػ كالمػ ػػيليكلخزينػ ػ كالدالػ ػ كىشػػػىلكارت ػػيعك ش ػػحيركالىتػ ػػراؿكاالل ػػيزطك ي ػػثكابػ ػػؿك
ا تييطيكالبرؼك56.18كن يي ك .2005ك
 دتػػاةكتىػػدكالحزيػػزكىمخػػيدـكلتحػػديؿكالدشػػتاركاتملػػيفكر ػػيسكالجم اريػ كمػػفكالتروػ كلح ػػدةكر يشػػي ك
ثيلث طكاليكن سكالاقتكلثركال ديثكتفكتدهارك اضيتهكالب ي  .ك
 اشػتردادك رلػ كمجتمػ كالشػمـكثقت ػػيكىن شػ يكىحػػدكالػيةكزتيم ػػيكاتنظيم ػػيكلمػ تمركنػػيج كجػيءكىػػلىيك
جرةكشمطينيكر يشيككجديداككلم رل طكىحدكانتخيىيتكداخمي كترو كلي يك لثركمفكاا د .ك
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 اقػػاعكلضػػي كميليػ كلىيػرةكتمػػمكرشػ يكلضػػي كىنػػؾكالخمي ػ طكاانتوػػيرك خىػػيركال شػػيدكلػػيكاشػػي ؿك
ا تالـك)مقر طك2007ك:ك18ل.
 اقاعكتىػدكاهللكجػلكاهللكر ػيسك رلػ كا بػالحكلػيك زمػ كاالنوػقيؽكمػفكجديػدطك دتك لػمك خ ارجػهك
مػػفكال رل ػ كالتػػيك شش ػ يكىق ػرارك دار كلبػػيل كخبػػامهكلػػيكال رل ػ كتمػػمكرشػػهكىال ي ػ كاج يػػدك
يانشي.
 ت شػػفكا اضػػيعكلػػيكمنطق ػ كالقىي ػػؿكاتضحض ػ ك رل ػ كالحػػراشكاانقشػػيم يكاتنظػػيـكانتخيىػػيتك
م ميػ ػ كجز يػ ػ كل ػػيكالمنطقػ ػ كل ػػيك24كتوػ ػريفكث ػػيني/نالمىرك2005طكىح ػػدكالطح ػػفكل ػػيكمب ػػداقي ك
االنتخيىيتكالشيىق كليكتيـك2002طكىشىلكقمػ كالموػيرل )ك%6لكاتللػدكرشػاخكقػدـكجى ػ كالقػاىك
االوػترالي كلػػيكالمنطقػ كىحػدك بػػال يكتمػػمكالمرتىػ كا الػػمكليمػػيكتميػػزك ػػزلكالحمػػيؿكىمحيرضػػتهك
لقينافكالم راقػيتكالػذ كبػيدؽكتميػهكالمجمػسكالوػحىيكالػاطنيكىػيقتراحكمػفكر ػيسكالجم اريػ طك
ثػـكت ارجػ كهػػذاكا خيػػركتميػػهكااتت ارلػهكىلنػػهكالكي ػػظكمبػػيل كالػػاطفطكاقػدكشػػيهـكهػػذاكلػػيكارت ػػيعك
ا ش ـكالشييشي كلمايزةك نافكر يش ك زلكالحميؿك)مقر طك2007ك:ك19ل .ك
 4.2.3.1.4االنتخابات الرئاسية في عام :2009
كككككليزكالر يسكالمنت ي كااليتهكتىػدكالحزيػزكىات ميقػ كتمػمكمنيلشػيهكىيالنتخيىػيتكالر يشػي كالج از ريػ كتػيـك
2009طكى بالهكتمػمكغيلىيػ كمطمقػ كىملػتك%90.2كمػفك بػااتكالنػيخىيفطكار كمراقىػافك فكالنتػي جك
تظ ػػركالضػػحؼكالشييشػػيكلمنيلشػػيكىات ميق ػ طكىينمػػيكيظ ػػركترتيػػلكا ب ػااتكااق ػ كال يػػيةكالشييشػػي كلػػيك
الػػىالددك يػػثكت ظػػمكزتيم ػ ك ػػزلكالحمػػيؿكىوػػحىي كلػػيك اشػػيطكالحمػػيؿكال ػػيتكااشػػح كم ػفكالج از ػرييفطك
ملنت يكمفك فكتبى ك هـكوخبي كشييشي كليكالىالدطكىحدكر يسكالجم اري  .ك
كككككاشػػم كال ػػازكالشػػي ؽكلمػػر يسكىات ميق ػ كىتن يػػذكاتػػاداكاالنتخيىي ػ طكخبابػػيككتمػػؾكالمتحمق ػ كىػػإجراءك
اشت تيءكوحىيك اؿكالح اكالويمؿطكاهاكالمر م كالثيلث كمفكالموراعكالتبيل يكىيفكالج از رييف .ك
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كككككلمػػيك فكالموػػيرل كالمرت ح ػ كلػػيكاالنتخيىػػيتطكتحطػػيكرشػػيل ك لػػمكالػػذيفكلػػينااكيػػلممافكلػػيك فكيضػػرك
ا قىيؿكالضحيؼكتممكالتبايتكىمبداقي كاالنتخيىيتك)ىمحمر طك2009/4/10ل .ك
 4.2.3.2الفصل بين السمطات:
ىيلنشػػى كلمشػػمط كالتن يذي ػ طكيتػػالمكر ػػيسكالػػازراءكالػػذ كيحينػػهكر ػػيسكالجم كاري ػ كتحيػػيفك تضػػيءك
ا ازرت ػػه.كايق ػػاـكمجم ػػسكال ػػازراءكىتن ي ػػذكالىػ ػرامجكالت ػػيكيقره ػػيكالمجم ػػسكالو ػػحىيكال ػػاطنيطكايمل ػػفكلممجم ػػسك
الوحىيكالاطنيكالتبايتكتممكش لكالثق كىيل لامػ طكاتاجيػهكالمػاـكرشػمييككل ػي.ك مػيكالشػمط كالتوػريحي ك
ل ػػيكتتل ػػافكمػػفكمجمش ػػيف:ك"المجمػػسكالو ػػحىيكالػػاطني"كال ػػذ كتوػػلؿكت ػػيـك1963طكاالػػذ كيض ػػـك389ك
تض ػااكمنتخى ػػيكا"مجم ػػسكا مػ ػ "كال ػػذ ك ش ػػسكتػػيـك1996طكاال ػػذىكيض ػػـك144كتضػ ػااك.كايت ػػالمكر ػػيسك
الجم اري كتحييفكثمثك تضيءكمجمسكا م طكىينميكيتـكانتخيلكىقيػ كا تضػيءكىيلتبػايتكغيػركالمىيوػرك
لمدةكشتكشػناات.كايرتلػزكالنظػيـكالقضػي يكتمػمك"القػينافكالمػدني"كاتمػمكمىػيدركالو كػريح كا شػالمي .كاك
يػػنصكالدشػػتاركالج از ػػر كتمػػمكاشػػتقاللي كالقضػػيءكاي شػػسكم لمػ كتميػػيكتػػنظـك تمػػيؿكالم ػػيلـك امجمػػسك
تممكلمدال كيتػالمكتقيػيـك تمػيؿكالج ػيتكالقضػي ي كاا داريػ طكام لمػ كتنػيزعكتتػالمكال بػؿكلػيك ػيالتك
تنيزعكاالختبيصكىيفكالم لم كالحمييكاالمجمسكا تممكلمدال ك)كال رجيطك2003ك63:ل .ك
االشمط كالقضي ي كليكالج از ركغيركمشتقم طكاذلؾك فكالقضيةكيحينافككل ترةكتوركشنااتكىااشط كا ازرةك
القضػػيءكالتػػيكيملػػفك از ت ػػيك يضػػيككتػػفكطريػػؽكال لام ػ .ككل ػػيك غشػػطسك2000طكقػػيـكالػػر يسكىات ميق ػ ك
ىتلييػػرك%80كمػػفكقضػػيةكالم ػػيلـكاالىتدا يػ كاقػػيـكىتليػػرك ػااليكثالثػ كقضػػيةكمػػفكالم لمػ كالحميػػيطكاذلػػؾك
الشماؾك فكدؿكتممكويئكلحممكمدىكالتلثيركالذ كيمتملػهكالػر يسكتمػمكالشػمط كالقضػي ي كادا مػيكمػيكيػتـك
م يلمػ كالمػدنيفكالمت مػيفكىلتمػيؿكتتحمػؽكىػي مفك مػيـكالم ػيلـكالحشػلري طكاقػدكىملػتكمخػيطركاالنخػراطك
لػػيكال ػػـكا منػػيك لػػمك ػػدكخػػاؼكىحػػضكالم ػػيميفكمػػفكتػػالمكقضػػيييكا ل ػرادكالتػػيكتتحمػػؽكىمشػػي ؿك مني ػ طك
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اخبابيككقضيييكا شالمييفطككخاليكمفكتقيلكالقااتكا مني طكلتمؾكال يمن كالكوؾكتمثؿكانت يليكلمىد ك
اشتقاللي كالقضيءكالذ كتنصكتميهكالميدةك138كمفكالدشتاركالج از ر ك)اللاارىطك2003ك145:ل .ك
ام ػػفكا

ػ ػداثكالمثيػ ػرةكالت ػػيكوػ ػ دهيكت ػػيـك2003طك م ػػركاالش ػػتدتيءكال ػػذ كتمق ػػياكم ػػديركت ري ػػركل ػػؿكم ػػفك

ب ي تيك"الخىر"كا"الاطني"طكالذلؾكالب ي كشميم كتممشينيكلممثاؿك ميـكم لم كالج از رك ثركالػدتاىك
التيك قيم يكازيركالداخمي كناركالػديفكزرهػانيطكىشػىلكتػدـكارتيي ػهكل لػـكبػدركىىػراءت ـ.كامػفكاللريػلك
ػيكازيػػركالداخمي ػ كتػػـكد ارشػػت يكا ىم ػ ك طرال ػػيكى ػػيكلػػيكن ػػسكيػػاـكرلح ػػي.كلتمػػؾك
فكتمػػؾكالػػدتاىكالتػػيك قيم ػ ك
ال يدثػ كتىػػيفكالتػػلثيركالػػذ كيمملػػهكالج ػػيزكالتن يػػذ كتمػػمكتمػػؿكالج ػػيزكالقضػػي يك)الم تػػرضكاشػػتقاللهلطك
الذ كيشتخدـكللداةكلقم كالب ييفكخيب .كك ك
ميكىيلنشىي ككلمشمط كالتوريحي كلحممكالرغـكمفكانتخيلكثمثيك تضيءكمجمسكا م كتػفكطريػؽك
المجػػيلسكالم مي ػ كامجػػيلسكالااليػػيتطك الك فكتمػػؾكالم ششػػيتكالكتزيػػدكتػػفكلان ػػيكزم ػرةكتيىح ػ كلمم شش ػ ك
الحشػػلري كالممخػػيىراتكالحشػػلري كاالػػذيفكيمملػػافكزمػػيـكالشػػمط كلػػيكالػػىالدطكتػػفكطريػػؽكتزايػػركاالنتخيىػػيتك
)اللاارىطك2003ك147:ل .ك
فكالتجرى ػ كالدشػػتاري كالج از ري ػ كق ػدكتلرج ػػتكلػػيكا خػػذكىيلمىػػد كتىػػركتػػيريخكهػػذاكالتجرى ػ كىػػيفك
ا نليركاا قرارطكلنممسك يرةكاتػرددكالم شػسكالدشػتار كالػذ كلػـكي ػردكل ػذاكالمىػد كرتىػ كخيبػ كلػيكشػمـك
ا الاييتطكىؿك فكالتضيرلكهاكالذ كطى كالماقؼكم كالمىد طكاليكلؿكم ط كمفكم طيتكمشػيركهػذاك
التجرى ك)ىيلتبيدـكىيلمىد طك اكىيلتقيط كمحهطك اكىيلتاالؽل .ك
كككككايحادكهذاك لمكتاامؿك هم يك) ميمادطك:2007ك118ل :ك


داث ػ كالدال ػ كاهويو ػ كم ششػػيت يكليلدال ػ كالج از ري ػ كخرجػػتكمثخن ػ كىج ػراحكمشػػتحمركداـكن ػػاك
120كتيميك.

 اختالؼكاتىييفكثقيليتكا/راءكالم ششيف.
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 ال ذركاالتخاؼكمفكلؿكليىراليك تمكالاكليفكهذاكيتمثؿكليكمىد كال بؿكىيفكالشمطيت.
 تىييفكااختالؼكالمرجحييتكال لري كالتيكاتتمدتكليكىنيءكالدشتار .ك
 4.2.3.3المجتم .المدني:
الػػيسكهنػػيؾكىػػدكمػػفك دراؾك فكالشػػحيكالػػمكالديمقراطيػ طكهػػاكتمميػ كنقطػ كالىػػدءكلي ػػيكالحمػػؿكمػػفك
ليطكااكذاكلػ ػػيفكىنػ ػػيءكال رل ػ ػ ك
جػ ػػؿكىنػ ػػيءك رل ػ ػ كاجتميتي ػ ػ كااشػ ػػح كتنخػ ػػرطكلي ػ ػػيكالجمػ ػػيهيركىوػ ػػلؿكنضػ ػػي ك
االجتميتيػ كالشػػيتي كالػمكالديمقراطيػ كهػػاكنقطػ كاالنطػػالؽطكلمينبػػرؼكالج ػدكمػػيك ملػػفكالػمكتطػػايركىنيػ ك
ا داءكم ششػػيتكالمجتم ػ كالمػػدنيطكخيب ػ كا

ػزالكالشييشػػي كاالنقيىػػيتكاخبابػػيككالديمقراطي ػ كمن ػػيطكك

لتبى كم ششيتكوحىي ك قيطكاذلػؾكهػاكالشػىيؿك نقػيذكا مػ كاضػميفكنجػيحكتمميػ كالت ػاؿكالػديمقراطيك
ليك كىمدك)م تيحط:2013ك12ل .ك
ايقبدكبالمجتم .المدنيك:كالم ششيتكالشييشي كااالقتبيدي كااالجتميتي كاالثقيليػ كالتػيكتحمػؿك
لػػيكمييدين ػػيكالمختم ػ ككلػػيكاشػػتقالؿكتػػفكشػػمط كالدالػ كلت قيػػؽك غػراضكمتحػػددةطكمن ػػيك غػراضكشييشػػي ك
ليلموػػيرل كلػػيكبػػن كالق ػراركتمػػمكالمشػػتاىكالػػاطنيكاالقػػاميطكامثػػيؿكذلػػؾكا

ػزالكالشييشػػي طكامن ػػيك

غراضكنقيىي كليلدليعكتفكمبيل ك تضي يطكامن يك غراضكثقيلي كلميكلػيكات ػيداتكاللتػيلكاالمثق ػيفك
االجمحيػػيتكالثقيلي ػ كالتػػيكت ػػدؼك لػػمكنوػػركالػػاتيكالثقػػيليكالقػػيككالتجيهػػيتك تضػػيءكلػػؿكجميت ػ طكامن ػػيك
غراضكلبش يـكليكالحمؿكاالجتميتيكلت قيؽكالتنمي ك)كمور طك:2008ك23ل .ك
الكزاؿكالمجتم كالمدنيكالج از ر كيحينيكمفكىحضكالتوريحيتكالتيكتض كاللثيركمفكالقيادكتممك
ري ػ كالتجم ػ طكتضػػـكالجمحيػػيتكالم ني ػ كالج از ري ػ كالر يشػػي كجمحي ػ كلىػػيركالمػػاظ يفكا داريػػيفطكاالت ػػيدك
الحػػيـكلمنيوػػطيفكاقتب ػػيدييطكااالت ػػيدكالج از ػػر كلرجػػيؿكا تم ػػيؿ.كامػػفكالجميت ػػيتكاالقتبػػيدي كا خ ػػرىك
ز رك)ال رجيطك2003ك101:ل .ك
غرل كالتجيرةكاالبنيت كالج از ري كاغرل كالتجيرةكاالبنيت كال رنشي كليكالج ا
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كايضػـكاالت ػيدكالحػيـكلمحمػػيؿكالج از رييف)اهػاكاالت ػيدكالحمػيليكا ـلكتػػدداكمػفكالنقيىػيتكالمنظمػ ك
ش ػػلكالقطيت ػػيتكاالقتب ػػيدي .كاهن ػػيؾكىح ػػضكالنقيى ػػيتكالمش ػػتقم كمث ػػؿكنقيىػ ػ كطي ػػير كالخط ػػاطكالجايػ ػ ك
الج از ريػ طكانقيىػ كلنيػػيكالمطػػيراتطكانقيىػ كالمحممػػيف.كاتخضػ ك ريػ كالتجمػ كلػػيكالج از ػػرك
التوػ ػريحيكالخ ػػيصكىش ػػفكق ػػينافكي ػػنظـكتم ػػؿكا

لػػيـك"ا مػػرك

ػ ػزالكالشييش ػػي "طككالق ػػينافكاالت ػػيداتكالحميليػ ػ كلح ػػيـك

1990طكالق ػػينافكالطػ ػااررككلش ػػن ك1992كال ػػذ كي ػػرـكتم ػػمكالنقيى ػػيتكااالت ػػيداتكاالتب ػػيؿكى ػػي

زالك

الشييشػػي .ككالقػػينافكالا ػػيـكالمػػدنيكلحػػيـك.1999ايتمتػ كالحمػػيؿكى ريػ ك نوػػيءكات ػػيداتكتميليػ طكاى ري ػ ك
ا ضرالكاذلؾكىيلرغـكمػفك فكال لامػ كتشػتطي كشػ لكترخيبػ ـك ذاكمػيكتحيرضػتك هػدال ـكمػ كالنظػيـك
الحيـ.كامفكاالنتبيراتكالىيرزةكالذ كقيمتكى يكنقيى كالحميؿكالج از ري ككتيـك2003طكهاكالضلطكالوديدك
ااال تجيجيتكالااشح كالتيكقيدت يكمفك جؿكتجميدكقػينافكالم راقػيتكالػذ كيقضػيكىخبخبػ كتدريجيػ ك
لورل ككشانطراؾكال لامي كالحمالق .كانتيج كلتمؾكالضلاطكالػداال كانتخيىيػ طكاشػتجيلكىات ميقػ كا تمػفك
تجميدكالقينافك)ىمقزيزكا/خرافط2004ك210:ل .ك
مػيكتػػفكجميتػػيتك قػػاؽكا نشػيفطكلتاجػػدكلػػيكالج از ػػركجميتتػيفكل قػػاؽك نشػػيفكمشػػتقمتيفكهمػػي:ك
"الراىط كالج از ري كلمدليعكتفك قاؽكا نشيف"كاك"الراىط كالج از ري كل قاؽكا نشيف".كارغـك ن ميكتحمالفك
ى ريػ ػ كم ػػددةطكاتت مػ ػؿكال لامػ ػ كمظ ػػيهرات ـك) الك ذاكت ال ػػتكلمحن ػػؼلطكلق ػػدكمنح ػػتكال لامػ ػ كل ػػيكت ػػيـك
2003ككتشجيؿك"جمحي ك شركالمخت يفكتفكمنطق ك"كقشطنطيني "طكادا ميكميكتقم كالمظيهراتكالتيكتقاـك
ى يك شركالمخت يف.ك ك
 4.2.3.4األحنننننننزاب:
تخض ػ ك ري ػ كالتجم ػ كلػػيكالج از ػػرك
ا

لػػيـك"ا مػػركالتو ػريحيكالخػػيصكىشػػفكقػػينافكيػػنظـكتمػػؿك

زالكالشييشي طكالقينافكالطاارركلحيـك1992طكالقينافكالا يـكالمدنيكلحيـك1999طكاتومؿكا

ػزالك

الشييشػػي كالج از ري ػ كالممثم ػ كلػػيكالىرلمػػيف:ك"التجم ػ كالػػاطنيكالػػديمقراطي"طك"ا رل ػ كالن ض ػ كا شػػالمي "طك
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ا"جى ػ ػ كالقػ ػػاىكاالوػ ػػترالي "طكا"التجم ػ ػ كمػ ػػفكاجػ ػػؿكالثقيل ػ ػ كاالديمقراطي ػ ػ "طكا" ػ ػػزلكالحمػ ػػؿ"طكا"ال ػ ػػزلك
الجم ار كالتقدمي"طكا"االت يدكمفك جؿكالديمقراطي "كا"ال ري "طكا"ال ػزلكاالجتمػيتيكالميى ارلػي"ك)ىمقزيػزك
ا/خرافط2004ك203:ل .ك
اقدكاب تكا

ػزالكالشييشػي كلػمكالج از ػركىلن ػيكهوػ طكاذلػؾكلمػيكتينتػهكمػفكاضػط يدكالشػمط ك

ل ػػيطكاتقييػػدك رلت ػػيكا رال ػػيكتػػيـك2003طكخيب ػ كتنػػدميكقػػيـكالقضػػيءكالج از ػػر كىتجميػػدك نوػػط كجى ػ ك
الت ريركالاطنيكم ك نهكليفكال ػيلـكا ا ػدكقىػؿكذلػؾطكاهػاكتمميػيك ػزلكا غمىيػ كالوػحىي كلػمكالج از ػرطك
اب ػػي لك لى ػػركت ػػددكم ػػفكالنػ ػاالكل ػػيكالىرلم ػػيفك)الجمحيػ ػ كالاطنيػ ػ لطكاق ػػدكروػ ػ كر ػػيسكالجى ػ ػ كن ش ػػهك
لالنتخيىيتكالر يشي كتيـك2004طكالـكي يل هكال ػظكلػيكمااج ػ كالػر يسكال ػيليكىات ميقػ طكاقػدكتػـك ظػرك
جى كالت ريركالج از ر كتيـك2003كنتيج كماقؼكال زلكالػرالضك تػيدةكتروػي كىات ميقػ كلااليػ كر يشػي ك
ثيني ػ كالقػػيكلق ػراركم ػ تمراكالثػػيمفطكخيب ػ كا فكنجػػيحكالػػر يسكىات ميق ػ كلػػيكاالنتخيىػػيتكا الػػمكلػػيفكىػػدتـك
جى ػ كالت ريػػرطك الك فكال لام ػ كالج از ري ػ ك يالػػتكمن ػ كتقػػدكم ػ تمركالجى ػ كالػػـكتػػنج طكممػػيكادىكالػػمك
االشتحين كىيلقضيءكالج از ر كالتخيذكقراركى ظركنويطكال زلك)الجى لك)ىازيدط2005ك32:ل .ك
اتحتىػػركاالنتخيىػػيتكالر يشػػي كالتػػيكتمػػتكلػػيكنيشػػيف /ىريؿك2000طكمػػفك ػػدك هػػـكا شػػىيلكالتػػيك
دتك لػمكىحػػضكالبػراتيتكداخػؿكا

ػزالكالشييشػػي كاكىين ػي.كلقػػدكتحػػرضك ػزلكجى ػ كالت ريػػركلملثيػػرك

م ػػفكالتمزقػ ػػيتكاالب ػ ػراتيتكالداخمي ػ ػ طكالت ػػيكدارتك ػػػاؿكاالختيػ ػػيركمػ ػػيكى ػػيفكىات ميق ػ ػ كاتمػ ػػمكىػػػفكلمػ ػػيسك
لالنتخيىيتكالر يشي كالمقىم  .ك
امػػفكا مثمػ كالتػػيكتاضػ كمػػيكتحرضػػتكلػػهكا

ػزالكمػػفكقمػ طكهػػاكقيػػيـكا ازرةكالػػدليعكلػػيكتوػريفك

ثيني/نالمىرك2003كىرل كدتاىكقضي ي كضدكر يسك زلك"جى ػ كالقػاةكاالوػترالي ك"ك شػيفك/يػتك مػدطك
ىشػػىلكتب ػري يتك طمق ػػيطكاات ػػـكلي ػػيكجن ػراالتكلػػيكالجػػيشكىيلضػػماعكلػػيكارتلػػيلكمجػػيزركاتب ػ ييتك
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جشػػدي كضػػدكالمػػدنييفكالحػػزؿطكليلم شش ػ كالحشػػلري كالج از ري ػ كت ػرلضكاالنتقػػيدكاالمراجح ػ طكات يشػػلكمػػفك
يقاـكىذلؾطكىدالككمفك فكتجرىكت قيقيتكليكالت ـكالماج كلىحضكرمازهيك)ىازيدط2005ك74:ل .ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك

- 119 -

 4.2.4الخالصة :ك
نخمػػصك لػػمكالقػػاؿ:ك فكتمػػؾكالبػراتيتكقػػدكلوػ تكتمػػيكيميػػزكالموػ دكال زىػػيكلػػيكالج از ػػركمػػفك
هويوػ كامػػفكتػػلثيركلىيػػركىػػيلمااق كالشػػمطاي كالنيلػذة.كاا

ػزالكلػػيكالج از ػػركالكتقػػاـكتمػػمك شػػيسكى ػرامجك

شييش ػػي كامو ػػيري كمجتمحيػ ػ كمختم ػ ػ طكاللن ػػيكتق ػػاـكتم ػػمك ش ػػيسكالتن ػػي رك ػػاؿكالش ػػمط .ككاق ػػدك ظ ػػرتك
البػ ػراتيتكى ػػيفكا

ػ ػزالكاالش ػػمط كالتن يذيػ ػ كا ش ػػيليلكالردي ػ ػ كل ػػيكمميرشػ ػ كالبػ ػراعكاالتن ػػيلسكغي ػػرك

الو ػريؼطكلػػـكتقتبػػركتمػػمكالقػػذؼكاالتو ػ يرطكىػػؿكتحػػدتكاشػػتخداـكالقضػػيءكلػػيكتب ػ ي كال شػػيىيتكىػػيفك
ا

زال.
لقدكشحيكالر يسكىات ميق كخالؿكااليتهكالثيني طك ليك يجػيدكمخػرجكمػفكالتػدهاركالشييشػيكاا منػيك

ليكالج از ردكلذاكتمؿكتممك بداركقينافكالشمـكاالمبيل كالاطني كالذ كنوركلػيكالجريػدةكالرشػمي كلػيك
طكا جػر كاالشػػت تيءكتميػهكلػػيك29ك يمػاؿك/شػػىتمىركمػفكالحػػيـكن شػهك)ال مػػدانيطك
15ك/ل /غشػطسك 2005ك
2012ك:ك175ل .ك

- 120 -

الفصل الخامس

مستقبل اإلرهاب الدولي في ظل ممارسة الديمقراطية
ك

"الجزائر نموذجاً"

ك
ك
ك
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 5.1مقدمة:
توػػلؿكالحالقػ كىػػيفكالديمقراطيػ ككاا رهػػيلكاتلثيرهمػػيكتمػػمكىحضػ ميكالػػىحضطكتالقػ كجدليػ ك دتك
ل ػػمكش ػػجيالتكلثيػ ػرةكى ػػيفكجميػ ػ كا طػ ػراؼك ػػاؿكتم ػػؾكالحالقػ ػ طككاخيبػ ػ ك ػػاؿكم ػػيك ذاكلين ػػتكمميرشػ ػ ك
الديمقراطي كىميكتوممهكمفكتاليركلم رييتكالحيم كاال كردي كت ثركتممكا رهيل ك كاتشيهـكليكال دكمنػهطك ـك
فكا ره ػػيلك يديالاجيػ ػ كيش ػػحمكمرتلىي ػػهك ل ػػمكالش ػػيطرةكتم ػػمكال ل ػػـكل ػػيكال ػػداؿطكىااش ػػطته.ك فكتالقػ ػ ك
الديمقراطي ػ كىي رهػػيلكماضػػاعكمثيػػركلمجػػدؿطكىػػيفكمػػفكيػػر ك فكالديمقراطي ػ كليشػػتكدااءكنيجحػػيككلمليل ػ ك
ا رهيلطك اكالقضيءكتميهطكا/خركافكيرافكلػيكالديمقراطيػ ك ػدكالط كػرؽكاا شػيليلكالمنيشػى كلمتحيمػؿكمػ ك
فكلـكتقضكتميػهكن ي يػيكطك ن ػيككتُّ قػدكمميرشػيكا رهػيلك
ِك
ظيهرةكا رهيلطكى يثك ن يكتش ـكليكال دكمنهطك
الموراتي كال قيقي كلمميرشيت ـكالحني كاا رهيىي كميكدامتك ميم ـكلرب كالتحىيركتػفكمطػيلى ـكا /ارءهػـك
ىلؿك ري كليكظؿكميكتالراكالديمقراطي كمفكمنيخيتكقيناني كتشم كلملؿكىيلتحىيركتػفكن شػهكىوػلؿك ػرطك
ادافك يػ ػ كمال قػ ػ ك اك زت ػػيجكم ػػفكالش ػػمط كال يلمػ ػ طكاىيلت ػػيليكالكيح ػػادكهن ػػيؾكمى ػػرركلمميرشػ ػ كا ره ػػيلك
ىيتتىيراك داةكتلييركلمشييشيتكاال لاميت).اللاارىطك2003ك56:ل ك
فكميكشىؽكالكيمليكىلفكتالق كالديمقراطي كىي رهيلكمشػلل كت تػا كتمػمك وػليلي طكخيبػ كا فك
الم ػػاميفكي مػػالفك ىحػػيداكك يدي كالاجي ػ كضػػخم كمنػػذكان يػػيركاالت ػػيدكالشػػاليتيكالشػػيىؽكاىػػيقيكالمنظام ػ ك
االوػترالي طكمػ كن ييػ كالحقػػدكالتيشػ كمػػفكالقػػرفكالحوػريفطكاىػػدءكمحػػيلـكنظػػيـكدالػػيكجديػػدكىزتيمػ كالااليػػيتك
المت دةطك طمؽكتميهكتيلـكا يدكالقرفك تمكاقتكقريلطكاتزدادكم ماالتكالم اميفكتحقيداككالكشيميكا نهك
الكياج ػػدكتحري ػػؼكج ػػيم كام ػػين ك

كم ػػفكالم ػػاميفك)ا ره ػػيلكاالديمقراطيػ ػ لطكاالكزاالكماضػ ػ كخ ػػالؼطك

خيب كا فكل ميك وليالكا شيليلكمتحددةطكلميك نهكيتـكالخمطكالمتحمدكليك اقػيتكلثيػرةك–القػيكلممبػيل -ك
ىيفكا رهيلكاالمقيام كالاطني كالمورات طكلميكال يل كال مشطيني طكم ك فكا رهيلكقػدك طمػؽ -االك-تمػمك
قم ػ كال لامػػيتكلمحيرض ػػي يكلمػػيك بػػؿكتق ػػلكالثػػارةكال رنش ػػي طكا بػػى كا رهػػيلكل ػػيكالقػػرفكالحوػػريفك
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اكترقي طك
يلتشلكىني كمميزةطكتتشـكىيلحنؼكالذ كي دؼك لمك يبيؿكرشيل كشييشي ك اكديني ك اكطي ي طك ك
اذلػػؾكمػػفكخػػالؿك" رهػػيلك"ك اك" رتػػيل"كالػػر كالحػػيـكلت قيػػؽك هػػداؼكتمثػػؿكالوػػحلكالمشػػت دؼطكاىيلتػػيليك
بػػى تكب ػ كا رهػػيلكا شيشػػي كتطمػػؽكتمػػمكالشػػماؾكغيػػركالرشػػميكاافكرتتػػهكىحػػضكال لامػػيتك اك
الداؿطكىجينلكا رهيلكالرشميكالذ كتميرشهكالداؿكضدكمااطني ػيك اكضػدكداؿك اكوػحالك اكمنظمػيتك
اك لػ ػرادك/خػ ػريفطك فكال ػػدؼكالر يش ػػيكلبره ػػيلكه ػػاكتليي ػػركمااق ػػؼكاشييشػ ػيتكالج ػ ػ كالمش ػػت دل كمن ػػهكك
)ليط طك2011ك75:ل .ك
هذاطككاتوي كمميرش كا رهػيلك ينمػيكالكيتػيحكلمميرشػيهك ريػ كالتحىيػركتػفك ن شػ ـكىوػلؿكتػيـطك
ل ػػـكيمج ػػافك لػػمكالحنػػؼك يبػػيؿكري ػػـطك اكرغى ػ كمػػن ـكلػػيكالتلييػػرطكلػػذاكتظ ػػرك وػػليلي كالحالق ػ كىػػيفك
ا ره ػػيلكاالديمقراطيػ ػ طكاىيلت دي ػػدكمش ػػتقىالطك كه ػػؿكم ػػفكالممل ػػفك فكتشػ ػ ـكالديمقراطيػ ػ كل ػػيكال ػػدك اك
القضػػيءكتمػػمكا رهػػيلكلػػيكالمشػػتقىؿطك ذاكمػػيكتػػـكتحمػػيـكالديمقراطيػ كاا خػػذكى ػػيكلػػنمطك اك شػػمالك يػػيةطك
النظيـك لـ؟!طكاذلؾكهاكالماضاعكالر يشيكل ذاكال بؿكا خيركمػفكالدكارشػ طكاهػاك مػركيقػ كلػيك طػيرك
ميكيحرؼكىيلدراشيتكالمشتقىمي طك اك"تمـ"المشػتقىؿطك اك"د ارشػيتكال حػؿ"طكاىيلتػيليكل ػاكيشػتدتيكتاضػي ك
نظػر كلممقبػادكىيلد ارشػيتكالمشػتقىمي طكاالشتوػرالي طكالتنى يػ طكلمػيكتشػميك يينػػيكطكرىمػيكىشػ ـكلػيكاضػ ك
تبػػارك كالػػيكيىػػيفكطىيح ػ كالحالق ػ كىػػيفكا رهػػيلكاالديمقراطي ػ طكيتػػي كلرب ػ كال ػااركالمشػػتقىميطكاالىنػػيءك
تمي يكى دؼكالتابؿك لمكر ي كموترل كاالحمؿكتمي ي .ك
 5.2مقاربة نظرية حول المستقبل
ةكترىكالمشػتقىؿك
كككككتطاركم اـكالمشتقىؿطكلميكتطارتكالنظرةك ليهطكم كتطاركال لركالىوكر طكمفكنظر ك
"قػػدراكم تامػػي"ككرشػػمتهكاخططػػتكلػػهكقػكػاىكخيرقػ كالكيملػػفكتجيزاهػػيطك اكتجػػيازكتخطيط ػػيكاالقضػػيءكتمي ػػيك
ىػػل ك ػػيؿكمػػفكا

ػااؿطكاىيلتػػيليكالكيممػػؾكا نشػػيفك ييل ػػيكخيػػيراتكت ػذلرطك ل ػمكنظ ػرةكتنطمػػؽكمػػفكمىػػد ك

اترىكليكالمشتقىؿك
البيرارةكاقدرةكال ييةكتممكالتجددطك كاالنتقيؿكمفكالقدري ك لمكاال تميلي كالمملن طك ك

- 123 -

ىحداككزمنييككيملفكالت لـكليكبارتهطكلميكيقاؿكىريلاجيفك)prigogineلك"الكنشتطي كالتل فكىيلمشتقىؿطك
للننػػيكنشػػتطي كبػػنيتته"ك)ىنػػد طك2003ك12:لطكخيب ػ كا فك وػػليلييتكالمشػػتقىؿكتتحػػددكاتتنػػاعطكمن ػػيك
النظري ػ كامن ػػيكالمن يجي ػ كالحػػؿك ال ػػي:كم ػػاـكالمشػػتقىؿكى ػػدكذاتػػهطكل ػػاكم ػػاـكينطػػا كتمػػمكم يرق ػ طك
ليلمشػتقىؿكلػػيسكلػهكاجػػادكلوػيءكمشػػتقؿطكلػذاكالكيملػػفكد ارشػتهطكىػػؿكمػفكالمملػػفكد ارشػ ك للػػيركتنػهطكاقػػدك
يلػافكمبػدركهػذاكا للػػيركهػاكالميضػيك اكال يضػػرطك اكاالثنػيفكمحػيكطكتمػػمك فكتتػيحكىيشػتمراركدرجػػيتك
مفكال ري كاالمنيارةكت د ك لػمكتجػيازكهػذاكالميضػيك اكذلػؾكال يضػرطكالقػيككلػبرادةككاالخيػيراتطكىيتتىػيرك
فكجزءاككلىي اكركمفكالمشتقىؿكليسكانحليشيككميلينيلييككلمميضيكاال يضرطكىؿكيولؿكجزءاككهيميككمنهطكاهػذاك
يقػػادك ل ػمكتػػدـكالقػػدرةكتمػػمكرشػػـكبػػارةكيقيني ػ كلممشػػتقىؿكىوػػلؿكليمػػؿطكىػػؿكمػػفكالمملػػفك فكيػػتـكتبػػاراطك
كاتوػػلمهكضػػمفكاختيػػيراتكم تا ػ طكاافكلينػػتكهػػذاكالخيػػيراتكموػػراط كىػػيلااق كالماضػػاتيك)المبػػر طك
:2011ك21ل .ك
اقدك تي تكال يل كالراهن كلممحرل كا نشيني كاالحمميػ كاالتلنالاجيػ كلبنشػيفكقػدرةكهي مػ ك"الختيػيرك
مشػػتقىمهكالجمػػيتيكاال ػػرد "كتم ػمك ػػدكش ػااءطكلمػػيسكثم ػ كمشػػتقىؿك" الكلمػػيكنريػػدكن ػػف"طكالػػؿكلػػي فك ػػيكككك
–لمػيكيقػػاؿكجػيفكشػػيرتر–كيخمػؽكمشػػتقىمهكاتميػهك فكيت مػػؿكالمشػ الي كليممػ كتػفكهػػذاكالخمػؽك)منبػػارطك
:2013ك34لطكخيب كا فكلارنيشكقػدك ػددكلػيكمطمػ كالشػىحينيتكمػفكالقػرفكالحوػريفك–تليػريفكم مػيفك
لػػيكنظ ػرةكالن ػػيسك لػػمكالمش ػػتقىؿ:كأولهمننناكىػػلفكالن ػػيسك بػػى ااكتم ػػمكقنيت ػ كىإملينيػ ػ كد ارش ػ كالمش ػػتقىؿطك
وثانيهما :هػاكاالتتػراؼكىػلفكالمشػتقىؿكتػيلـكقيىػؿكلمتوػليؿطكالػيسكوػي يككمحػداككشػم يكطكاالىوػركالكيشػيرافك
ىلمضكا تيفكن اكتيلـكجىر كاقشػر كتنحػدـكليػهك ريػ كاالختيػيرطكىػؿك ن ػـكوػرليءكلػيتمافكلػيكتلػايفك
تػػيلـكالمشػػتقىؿطكامػػفكالااق ػ كالمحطػػيطك اكتمػػمك شيشػػهك)Cornish,1971: 137لطكرغمػػيككتػػفكتػػلخرك
ظ ػػاركالمن جيػ ػػيتكالحممي ػ ػ كالت ػػيكتحنػ ػػيكىيلد ارشػ ػػيتكالمش ػػتقىمي طكالكش ػػيميكا ن ػػػيكماضػ ػ كاخػػػتالؼكىػػػيفك
المختبػيفك تػمكتملػفكا نشػيفك اؿكمػرةكلػيكالشػىحينييتكمػفكالقػرفكالميضػيك–كى ضػؿكتطػاركالمحرلػ ك
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الحممي كاتقدـكالتلنالاجيي–كمفكاض كالمشتقىؿكليك طيركتمميكدقيؽطكللفكالخالؼكاالجدؿك اؿكميهي ك
هذاكالدراشيتكظؿكم تدميككالكيشتقركاالكي ػد طك يػثكتازتػتكاآلراءكتمػمكمروحنةكتريضػ كمػفكالتىيينػيتك
ػثكيحتىرهػػيكلػػيكمنطق ػ كاشػػطيكىػػيفكالحمػػـكاال ػػفطك اك
ك
ىػػيفكقي ػػؿكي ارهػػيك"تممػػيك"طكا/خػػركيبػػن يك"لنػػيك"طكاثيلػ
"دراش كىيني "كاتتقيط كلي يكالتخببيتكاتتحددكالمحيرؼطك الك نهكتممكالػرغـكمػفكغيػيلكا جمػيعكتمػمك
ميهي كالدراشيتكالمشتقىمي ك)...لطكل ػيكتظػؿكمجػيالكك نشػينييككتتليمػؿكليػهكالمحػيرؼكاتتحػددطكهػدل يكت ميػؿك
اتقيػػيـكالتطػػاراتكالمشػػتقىمي كلػػيك يػػيةكالىوػػركىطريقػ كتقالنيػ كاماضػػاتي ك)منبػػارطك:2013ك36لطكالك
شيميكا فكالمشتقىؿكالكيمثؿكتيلـكاليقيفطكىؿكهاكتيلـكاال تميالت .ك
ا مػػيـكتحػػددكاتىػػييفكاآلراءك ػػاؿكد ارش ػ كالمشػػتقىؿطك اكاشتو ػراؼكالمشػػتقىؿطك لػػدتكالجمحي ػ كالدالي ػ ك
لمد ارشػيتكالمشػػتقىمي طك فكالد ارشػ كالحمميػ كلممشػػتقىؿكهػاكمجػػيؿكمحرلػػيك اشػ كمػػفكالحمػػـكيشػتندك لػػمك رىحػ ك
تنيبركر يشي كهيك)زهرافطك110:1999ل :ك
 .1ن يكالدراشيتكالتيكترلزكتممكاشتخداـكالطرؽكالحممي كليكدراش كالظااهركالخ ي .
 .2ن ػػيكااشػػح كال ػػدادطكل ػػيكتتضػػمفكالمشػػيهميتكال مشػ ػ ي كاال ني ػ كجنىػػيكك ل ػػمكجنػػلكم ػ كالج ػػادك
الحممي .
 .3ن يكتتحيمؿكم كمروحةكااشح كمفكالىدا ؿكاالخييراتكالمختم طكاليسكمػ ك شػقيطكمفنردةكم ػددةك
تممكالمشتقىؿ.
 .4ن يكتمؾككالدراشيتكالتيكتتنياؿكالمشتقىؿكليك جييؿكزمني كتترااحكىيفك5كشنااتكا50كشن  .ك
ايحتػػرؼكشػػماترك)slaughterلكلػػيكلتيىػػهك"ت ليػػركجديػػدك ل ي ػ كجديػػدةك)1996لطكىػػلفك طػػالؽكب ػ ك
متحددكالتخببيتكتممكالد ارشػيتكالمشػتقىمي طكابػؼكدقيػؽطك كامجػيؿكجديػدكمػفكالد ارشػيتكاالجتميتيػ طك
هدلػػهكالد ارشػ كالمنظمػ كلممشػػتقىؿطكاي ػػددكهيرالػػدكوػػيفك)harold shanلكاللػػرضكمػػفكهػػذاكالتخبػػصك
الحمم ػػيكالجدي ػػدكل ػػيكمش ػػيتدةكمتخ ػػذ كالقػ ػ ارراتطكاب ػػينحيكالشييش ػػيتطكتم ػػمكاالختي ػػيركالرو ػػيدكم ػػفكى ػػيفك
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المنيهجكالىديم كالمتي كلم حؿكليكزمفكمحيفطكاىيلتػيليكلػإفكالد ارشػيتكالمشػتقىمي كالكتتضػمفكلقػطكد ارشػ ك
محمامػػيتكالميضػػيكاال يضػػركااالهتم ػيـكى ػػيطكاللن ػػيكتشتوػػرؼكالمشػػتقىالتكالىديم ػ كالمملن ػ كاالم تمم ػ طكك
ااختييركميكهاكمرغالكمن يك)كslaughter, 1996 :7لطكالشيميكمجيؿكالديمقراطي كىيتتىيرهيك دك هػـك
ػـكاامت ػيفكالل ارمػ كاىمػيكيتػي كلبرهػيىييفكلربػ كلمميرشػ ك
ىالشػـكوػ يءكالوػحالكمػفكالق ػركاالتشػمطكاالظمػ ك
و ػ اات ـكارغىػػيت ـطكاتىريرهػػيكلحػػدـكتػػالركمنيخػػيتكديمقراطي ػ كيحىػػركافكمػػفكخالل ػػيكتػػفكمطػػيلى ـكا/مػػيل ـك
المورات ك اكغيركالمورات طكالقيككلميكهاكمتيحكليكدال ـ .ك
فكمػػيكشػػىؽطكيىػػرركالمران ػ كال ي ق ػ كالتػػيكيملػػفك فكيتوػػلؿكى ػػيكالمشػػتقىؿكىيتتىػػيراك داةك لحيلنػػيكتمػػمك
الػػرغـكمػػفكتػػدـكاجػػاداكلوػػيءكمشػػتقؿطكهػػذاك ذاك جػػدنيكاشتوػراؼكهػػذاكالمشػػتقىؿكلػػيكالااقػ كالىػػيل كالتحقيػػدك
االم حػػـكى ػػيللماضك) ازه ػػرطك2004ك66-65:لطك اكمش ػػتقىؿكا ره ػػيلكلظػػيهرةك/لػ ػ كم ػػفك ل ػػيتكالمجتمػ ػ ك
ا نشػػينيكالمحيبػػرطكاذلػػؾكلحػػدـكاجػػادكر ي ػ ك شػػتراتيجي كمت ػػؽكتمي ػػيك)خيب ػ كلػػيكهػػذاكال ت ػرةلطكلتوػػلؿك
جميت ػيككل حػػؿكتوػػيار كا ػػدا طكاشػػماؾكشييشػػيكدالػػيكااقميمػػيكجمػػيتيكمػػفكلػػؿكالقػكػاىكال يتم ػ ك قميميػػيكك
ادالييكطك اكتممكا قؿكىيفكالقا كا لثركتلثي اكركليكالشييؽكاالجتميتيكالشييشيك

كىمدطك اكدالػ كتحػينيك

مفكا رهيلكاالحنؼطكاىيلتيليكتتا ػدكلػيكلي يػيتكا/ليػيتكمااج تػهطكااتتمػيدكالديمقراطيػ كلػنمطكا شػمالك
ي ػػيةطكالم ػػن جكلم ل ػػـك ت ػػمكتن ػػزعكالمو ػػراتي كت ػػفكا ره ػػيىييفطكىيلت يي ػػثكمػ ػ كجممػ ػ كم ػػفكا جػ ػراءاتك
االحمميػػيتكالتػػيكتبػػافكالديمقراطي ػ طكات ػػيلظكتمي ػػيكىلىحيدهػػيكالشييشػػي كااالقتبػػيدي ككااالجتميتي ػ طكالك
ش ػػيميكا فكهن ػػيؾكم ػػيهيـكمختزلػ ػ كلمديمقراطيػ ػ كيج ػػلكرلضػ ػ يطك ػػدهميكيقب ػػركالديمقراطيػ ػ كتم ػػمكىح ػػدهيك
الشييشيكالميىراليكالتحدد كلقططكااآلخػركيختزل ػيكلػيكمجمػاعكا جػراءاتكاالقتبػيدي ك–االجتميتيػ كالتػيك
تتاخيكالحدال كالمنزات كال رييتطكات اؿكا نشػيفك لػمكمجػردكلػي فكجػي طكاتميػهكاجػلكشػدكجاتػهطك الك
فكالديمقراطيػ ػ كال قيقيػ ػ كه ػػيكتم ػػؾكالت ػػيكتش ػػتندك ل ػػمكىح ػػديفكمح ػػيكطك كىملاني ػػيكالشييش ػػيكااالقتب ػػيد ك
االجتمػػيتيطكلػػذلؾكىػػد تكالػػديمقراطييتكالميىرالي ػ كتميػػؿك لػػيكتطحػػيـكذات ػػيكىػػىحضكالمظػػيهركاالجتميتي ػ ك
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االقتبيدي ك تمكتلتشلكموراتيت يطكاتحززكن ش يكليكىحدهيكالميىراليكالتحدد كالػذ كيبػافكال ريػيتطك
ايخدـك قاؽكا نشيف .ك
ممػيكشػػىؽطكيحػيلجكالىي ػػثكالحالقػ كىػيفكا رهػػيلكاالديمقراطيػ طكالػؽكر يػ كجدليػ كتمميػ كمشػػتندةك لػػمك
م ػػن جكتمم ػػيطكي ػػرىكل ػػيكل ػػؿكمن م ػػيكتض ػػيداككلآلخ ػػرك اكن ي ػػيكل ػػهطك ي ػػثكيب ػػحلكالتح ػػييشكى ػػيفكا ره ػػيلك
االديمقراطي كليك/فكاا دطكلي رهيلكنقيضكالديمقراطي كامحيؽكل يطك فكالحنػؼك ظ ػيركلمقػاةكالجشػميني ك
االميدي ػ طكقىػػؿكغيرهمػػيك)الحنػػؼكالم ظػػيطكالحنػػؼكالرمػػز طكالحنػػؼكالجشػػد طكالحنػػؼكالمػػيد لطكاهػػاك رادةك
ل رضكالر كاالحقيدةكتفكطريػؽكالق ػركااللمىػ كدافكاالهتمػيـكىػيل ااركاالجػدؿطكاللػفكال ػؽك فكالتطػرؼك
ليكالر كااالتتقيدكقمكميكيشمـكمفك مؿكبي ىهكتممك ظ يركالقاةكاالحنؼطكىؿكاارهػيلكالخبػـكاتخاي ػهك
تم يداك للي هكاالقضيءكتممك قهكليكالاجادك)الحمػا طك:2009ك202لطكلمػيك فك رادةكا للػيءكاا قبػيءك
االتذايلكتشتدتيكاالتتراضكاالمقيام طك كت مؿكتممكالمجاءك لمكالحنؼكمفكالطرؼكاآلخرطكلإفكمػفك
منط ػػؽكا و ػػييءك فكيػ ػ اؿكتط ػػاركالحن ػػؼكاالحن ػػؼكالمض ػػيدك ل ػػمكتش ػػاي كا ره ػػيلكاقىال ػػهطكل ػػيك ػػيفك فك
الديمقراطيػ كتشػػتمزـكاجاىػػيكىي ػ كيشػػادهيكا مػػفكاا مػػيفكاالشػػمـكا همػػيطكىحيػػداكتػػفكالحنػػؼكاالتطػػرؼطكالك
شػيميكا فكا خيػػركيتبػؿكىػػيلر كااالتتقػيدك االكا شيشػػيطكالػيسكمػػفكوػلفكترجمتػػهكلػيكشػػماؾك اكتمػػؿك فك
يلػػافكتن ػػيك اك شػػيءةك لػػمكا خػػرطكاىيلتػػيليكلػػإفكالديمقراطي ػ كالتػػيكتقػػاـكتمػػمكال ػااركاالجػػداؿكال ػػيدرك
االىنيءطكاالكتملػيكاآلخػرك اكت موػهطكاالكتشػحمكالشت بػيلهكىقػدركمػيكت تػرـكاجػاداكاتتاابػؿكمحػهطكتمػمك
رضػػي ك فكلػػيكالتحػػددك ث ػراءكااغنػػيءكلم يػػيةطكالكشػػيميكا فكاالخػػتالؼكهػػاكمػػفكطىيح ػ كال ط ػرةكالتػػيكلطػػرك
الن ػػيسكتمي ػػيكمب ػػداقيكلقال ػػهكتح ػػيلي:ك"االكي ازل ػػافكمختم ػػيفك الكم ػػفكر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـكرىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؾكالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذلؾكخمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـ"ك
)هادطك119-118ل .ك
ك

كاقػ ػػيؿكتحػ ػػيلم:ك"الػ ػػاكوػ ػػيءكاهللكلجحملػ ػػـك م ػ ػ كاا ػػػدةكاللػػػفكليىمػ ػػانلـك"ك)المي ػػدةطك148لطكليلىوػ ػػرك

مختم ػ كافطك مػػيكالاا ػػدكالمطمػػؽكل ػػاكاهللكالػػذ كالكو ػريؾكلػػهطكلػػذلؾكلػػإفك"االىػػتالءكاالت ػػد كال قيقػػيكهػػاك
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االتتراؼكىيالختالؼكاالنظرك ليهكالكتممك نهكليك بمهكظيهرةكمرضي كاوذاذكمطمالكاشت بيلهطكاانميك
ل ػ ػؿكالمطمػ ػػالكهػ ػػاك شػ ػػفك دارتػ ػػهك تػ ػػمكيلػ ػػافكخػ ػ ػ ػ ػالليكرليحػ ػػيكمثم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اركلم يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيةكالكمدمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اركل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يك
)اللناويطك2011طك65ل .ك
 5.3جدلية العالقة بين الديمقراطية واإلرهاب:
لق ػػدك خ ػػذتكقض ػػي كا ره ػػيلكمش ػػتاىكم ػػفكاالهتم ػػيـكال ػػداليكل ػػـكيش ػػىق يكظ ػػيهرةك خ ػػرىطكارىم ػػيكالك
تضيهي يكظػيهرةكمحيبػرةطك يػثكوػلمتكا نشػيني كلػيكجميػ كداؿكالحػيلـكىحػدك ػداثك11ك يماؿ/شػىتمىرك
2001طكتن ػػدميكتحرض ػػتكالاالي ػػيتكالمت ػػدةكل جم ػػيتكم ػػدمرةطكا ارل ػػؽكذل ػػؾكهجمػ ػ كتني ػ ػ كو ػػن يكاليم ػػيفك
المتطػػرؼكاالم ػػيمفكتمػػمكالشػػمط كلػػيكالااليػػيتكالمت ػػدةكىزتيم ػ كىػػاشكاالىػػفك)2008-2000لطكتمػػمك
محظـكداؿكالحيلـكاخيب كا شالمي كمن يطكاالورؽك اشطي طك يثك تمػفكالػر يسكا مريلػيكجػارجكىػاشك
االىفطكىلفك":مفكليسكمحنيكل اكضدني".كامفكذلؾكال يفطكىد تكالداؿكالرشميلي كاللىرىكىقييدةكالااليػيتك
المت دةكتشتخدـكن اذهيكاقات يكل رضك رادت يكتممكداؿكالحيلـطكلترغم يكتممكا خذكىر يت يكالقي م كتممك
"النظري كالاقي ي "كلممفطكا"ال ػرلكاالشػتىيقي "طكا مػركالػذ ك ثػركتمػمكنشػؽكامنظامػ كالحالقػيتكالداليػ ك
امن يكالحالقيتكالحرىي -كاللرىيػ طكخيبػ كىحػدكان يػيركاالت ػيدكالشػاليتيكالشػيىؽطكالػذ ك بػيلك)ان يػيرالك
النظػػيـكالػػداليكىػػيختالؿكلىيػػركاوػػديدكلػػيكتاازنػػهطكات ػػاؿكالنظػػيـكالػػداليكمػػفكثنػػي يكالقطىيػ ك لػػمكالقطىيػ ك
ا

يديػ ػ طك ك ل ػػمكا ي ػػدكالق ػػرفطك ي ػػثكترىح ػػتكالاالي ػػيتكالمت ػػدةكلا ػػدهيكتم ػػمكت ػػرشكالنظ ػػيـكال ػػداليطك

م يال كلحلكداركا مىراطاري كالا يدةكليكالحيلـطكاال يلـكلهطكى يثكالكيشم ك

دك فكىتجيازك رادت يطك

المرتىط كىيلطى كىمبيل يكال ياي كااالشتراتيجي ك)الويايشطك:2008ك15ل .ك
اىنػػيءكتم ػمكذلػػؾطكرلحػػتكالااليػػيتكالمت ػػدةكوػػحيرهيكالمحػػراؼ"الحننرب عمننى اإلرهنناب"طكلذريح ػ ك
امىػػرركلشييشػػت يكالحداانيػ كضػػدكالوػػحالكاالػػداؿكالتػػيكت ػرلضكشػػيطرت يكاهيمنت ػػيطكاتػػززتكوػػحيرهيكلػػيك
مليل ػ كا رهػػيلطكىوػػحيراتك خػػرىكمػػفكنػػاع:ك"نوػػركالديمقراطي ػ طكاالػػدليعكتػػفك قػػاؽكا نشػػيف...كالػػخ"طك
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ىيتتىػػيرك فكالديمقراطي ػ كهػػيكالخيػػيركالىػػديؿكلبرهػػيلطكا خػػذتكتجػػر كمرالزهػػيكالى ثيػ كالمتحػػددةكد ارشػػيتك
تػػدارك ػػاؿكالحالق ػ كىػػيفكالديمقراطي ػ كاا رهػػيلطكلتمػػؾكالتػػيكبػػدرتكمػػفكمرلػػزكىرالنجػػركلػػيكالدا ػ طك
خالؿكو ركلينافكثيني/ينييرك2011طكاالتيكلو تكتػفكاجػادكبػم كىػيفكاالرت ػيعكاللىيػركلبرهػيلكلػيك
الو ػ كػرؽكا اش ػػططكاالتق ػػيركالمنطقػ ػ كلمديمقراطيػ ػ طكاى ػػلفكالديمقراطيػ ػ كتل ػػافك ق ػػؿكترضػ ػ ك نت ػػيجكالنو ػػيطك
ا رهيىيطكاذلؾكىشىلكقدرت يكتممكتاجيهكالوليا كىطريقػ كشػممي طكلػيك ػيفك فكا نظمػ كالتػيكالكتلػافك
ليكطاركاالنتقػيؿك لػمكالديمقراطيػ كتبػى كترضػ كلزتزتػ كاالشػتقراركىوػلؿكلىيػرطكا فكالحنػؼكالشييشػيك
يملفكا تااكاكتندميكتىذؿكج ادكلمت رركىولؿكمنظـطكاتندميكيتـك وػراؾكالجميتػيتكا شػالمي كالمحتدلػ ك
ليكالمجيؿكالشييشيطكىميكلذلؾكمفك ثرك يجيىيكتممكاالشػتقرارطك فكهػذاكالجميتػيتكتشػيتدكتمػمك لػراغك
ت ػػدييتكالتطػػرؼكتػػفكطريػػؽكالشػػيطرةكتمػػمك تضػػي يكاتػػاليركمنىػػرك

ػػداثكتلييػػركم ػفكداخػػؿكالنظػػيـك

)ىاخرصطك2011ل .ك
فكميكتقدـكيمثػؿكلػالـك ػؽطكمػ ك فكالػذ ُّ
كيػرادكىػهك مريليػيكىيطػؿطكخيبػ كا فك"الخطػركال قيقػيك
الذ كيت ددكالحيلـكااالشتقراركالحيلميطك نهكتممييكالكيحلسك"قى كالور"كلميكيقاؿك)هاىزكىياـلطكىقدركميك
يحلسكاالشتحيض كتفكالمىيدركا خالقي كىشمطيفكا اامػركالحميػيطكلػيك دارةكالػر يسكجػارجكىػاشكاالىػفطك
ممػيكشػػيهـكلػػيكنمػاكمضػػطردكلم رلػػيتكا رهيىيػ طكارىمػػيكلممػرةكا الػمكمنػػذكلاضػػاي ك ااخػركالقػػرفكالتيشػ ك
تورطكبيركىمقدارك رل ك رهيىي ك فكتحمؿكتمػمكن ػاكمطػردكتىػركال ػدادطكخيبػ كا فكا مىراطاريػيتك
ال ميػػدةكاالخىيث ػ كقػػدكاوػػترلتيكلػػيكبػػن كمػػيكتو ػ داك قىتنػػيكمػػفكتػػادةك لػػمكالىرىري ػ كالتػػيكشػػيهمتكلي ػػيك
وحيراتك"ال رلكتمػمكا رهػيل"كالتػيكتممػتكتمػمكتالمػ كا رهػيلكمػفك يماؿ/شػىتمىرك2001طكاىيلتػيليك
ت ػػيدتك ي ػػيءكش ػػن كالتدخ ػ ػ ػالتكالحش ػػلري كا جنىيػ ػ كالتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيكت ػػدين يكالمااثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيؽكاالقاانيػ ػ ػ ػ ػفكالداليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ك
)ىياـطك15:2009ل .ك
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فكالخطركال قيقيكلبرهيلكالكيلمفكليميكتمثمهكمجماتيتكمج ال كال اي كمفكالمتطرليفكمفك
خطرطكاللفكليميكتثيراك تميل ـكمفكخاؼكغيركمحقاؿطكتوجحهكالياـكاشي ؿكا تالـكاال لاميتكتممك
الشااءطكاهاكخطلكلىيركنحيوهكليكهذاكالزميفكالال كمنظـطكهاكىالكوؾك لىركمفكالمجماتيتكا رهيىي ك
البليرةطكللفكميكالذ كيحلشهكا رهيلكالداليك يلييطك نهكيحلسك جـكالتقمىيتكاالجتميتي كاللىيرةكالتيك
جيءكى يكتممكليل كالمشتاييت).ىياـطك:2009ك116لطككا بى كيولؿكخط اركي ددكالحيلـكىيللي ي كالتيك ورنيك
ل يط كلذلؾ ك خذ كاللؿ كيى ث كتف كمخرج كل ذا كا زم ك ال ك نشيني كالتي ك خذت كتماث كشمياات كالىوري طك
لنيدى كىخيير كالديمقراطي كىديال كلبرهيلط كىيتتىير ك ف كالديمقراطي كهي كالخيير كالتي كي قد كا رهيىيافك
ورتيت ـطكايىرركلحم ـكالحن يطك الك فكالىحضكيقاؿكىلفكالديمقراطي كالكتقمؿكمفكالحمؿكا رهيىيطكالفك
تضحؼ كالدتـ كالوحىي كلبرهيىييفط كلمي ك ف كالديمقراطي كقد كت د ك لم كت يقـ كا رهيلط كذلؾ ك ف كا تراـك
ال لاميت كالديمقراطي كلم رييت كالمدني ط كا ري كالتحىيرط كقد كتشم كلبرهيىييف كىمشي

ك لىر كلم رل ك

اتلايفكالجميتيت.كاليكرينيك فكهذاكالر كليسكليكم مهكاالكيحىركتفكالب ي طكاذلؾكميك لداكتقريرك
بيدر كتف كمح د ك"راند" كالتيى كلمجيش كا مريلي كن شهط ك يث كاتتىر ك ف كغييل كالديمقراطي كها ك دك
ا شىيلكالر يشي كالذ كيقضي ك لمكمميرش كا رهيلطكلميك فكاجادكداؿكالكت ظمكىمقداركااش كمفك
ال رييتكالمدني طكاالتيكتليلكلي يكالديمقراطي كتلافكمرو ك لثرك نتيجكا رهيلطكال كشيميكا فكهذاك
الظيهرةكالىوح طكشيهـكليكانتيج يك–االكزاؿ-كالحديدكمفكالحاامؿكالمرتىط كىولؿك شيشيكىمجمات كمفك
الظراؼ كالشييشي كااالقتبيدي كااالجتميتي كاالتيريخي ط كايضيؼ ك لي ي كال قر كاالج ؿ كاالىطيل ككاغييلك
ال رييتكالديمقراطي ك)البليرطك2013ل .ك
مي كالديمقراطي كالتي كتشتند ك لم ك ىحيد كشييشي كااقتبيدي كااجتميتي ط كل ي كل يم ط كىؿ كالقيدرةك
تممكال دكمفكا رهيلطكتف كطريؽكتخ يؼكمىرراتهكامشاغيتهطكانطالقيك كمفك فكالتخمصكمفكال يمن ك
ا مريلي كتممكالمنطق كالحرىي طكاتخمب يكمفكمميرش كشييش كالليؿكىملييليفطكامميرش كشييش كنزي ك
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امتاازن كتتاخمكالحدؿكالداليطكااتطيءكال قاؽك ب يى يطكلإفكتحزيزكالديمقراطي كليكالمنطق كالحرىي ك
انوركالحدؿكاالمشيااةطكشي قدكا رهيلكاالمنظميتكا رهيىي كمفكقات يكالوحىي كاىيلتيليكاندثيرهي.كاهذاك
لداك)اانىيرجلكىلفكتحزيزكالديمقراطي طكانوركال ري كليك جزاءكلثيرةكمفكالحيلـكالتيكت تقرك لمكهذاك
ك
ميكي
الب يتط كشاؼكيقاضكليكالن يي كالدتـكلبرهيلكاا رهيىييفط كىلضكالنظركتفكمرجحييت ـكا ثني ك اك
ال لري ك)ااينىرجطك2012ل .ك
امف كهنيط ك لإف كالبراع كمشتمر كىيف كهذيف كالن جيفط كا كتقيتس ك ا كانل يء ك

داهميط كيلافك

اآلخر كها كالذ كيتشيد كالمجتم ط كلذلؾ كلإف ك لضؿ كاشيم كلد ر كا رهيل كها كنور كالديمقراطي كتممك
ا نشيفكال كرد طكاتممكمشتاىكالمجتم كللؿكثقيل كامميرش طكااالشتمراركى ذاكالن جك لمكن ييتهطكاا يميفك
ىهكتممك نهكالىابم كالتيكترودنيك لمكتيـكا مفكاا ميفك)البليرطك2013ل .ك
اىنػػيءكتميػػهطكي لػػدك)الشػػيدكييشػػيفلطكىػػلفكالديمقراطي ػ كالتػػيكتحػػدكهػػدليكلبرهػػيلكهػػيكن ش ػ يكالتػػيك
تضحؼكقاةكالقينافكالتيكت ياؿكااللتزاـكىهطكاا تميؿكا رهيىي كالمتلررةكهيكالتيكتدل كهذاكالديمقراطيػ ك
لمكخرؽك قاؽكا نشػيفكات ديػدكال ريػيتكالمدنيػ طكاالمزيػدكمن ػيكيقادهػيك لػمكالخمػؿكاالوػمؿكىػدالكمػفك فك
تقػػياـكالػػديمقراطييتكهػػذاكالخمػػؿطكليلبػراعكمشػػتمركىػػيفكالديمقراطيػ كاا رهػػيلطكىيتتىيرهمػػيكنقيضػػيفطكلػػؿك
من ميكي ياؿك فكين يكا خرطكلإذاكانتبرتكالديمقراطي كينت يكا رهػيلكاىػيلحلسطك ذاكانتبػركا رهػيلك
انتلشػتكالديمقراطيػ كاانت ػتطك فكا رهػيلكلػيكالااقػ كيػ د ك لػمكمخػيطركلىػرىكتمػسكبػميـكالمميرشػ ك
الديمقراطي كمفكني ي طكاقدكيحطؿك–ى لـكخطارته-كتممي كالت ػاؿكالػديمقراطيكالمحقػدةكاال شيشػ كالتػيك
تمركى يكالىالدكالحرىي كىحدكثاراتكالرىي كالحرىيكالتيكان جرتكلػيكالشػن كا الػمكمػفكالحقػدكالثػينيكلمل يػ ك
الثيني طكلإذاكليفكا رهػيلكقػدكاشػتطيعكلحػالك فكيػ ثركتػلثي اركىيللػيكتمػمكمجػيؿكال ريػيتكالشييشػي كا قػاؽك
المااطنيفكليكىمػدكمثػؿكالااليػيتكالمت ػدةكا مريليػ كتقػلك ػداثك11ك يماؿ/شػىتمىر2001طكلمػيذاكنقػاؿك
ذفكتفكتلثيركا رهيلكتممكا ىني كالديمقراطي كال و كليكالػىالدكالحرىيػ ك)ييشػيفطك2013لطكلػذلؾطكلػإفك
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ظ ػػيهرةكا رهػ ػػيلكالمحيب ػ ػرةطكشػ ػااءكاقحػػػتكضػػػدكداؿك جنىيػ ػ ك اكض ػػدكداؿكترىي ػ ػ طكاشػ ػااءكقيمػػػتكى ػػػيك
جميت ػػيتك جنىيػ ػ ك اكجميت ػػيتك ش ػػالمي ك رهيىيػ ػ طكلق ػػدك ب ػػى تك–اذل ػػؾكىإجم ػػيعكتدي ػػدكم ػػفكالم لػ ػريفك
تمثؿكخطركتممكمشتقىؿكالديمقراطي كليكالحيلـك)ييشيفطك2013ل .ك
كاك
االىي ثيف-ك
ُّ
حندميكي رـكالنيسكمفك رييت ـكا شيشي طكتتىماركلدي ـك هـكىااتثكلجا ـك لمكمميرش كالحنؼك
ل
اا ره ػػيلطك ي ػػثكيمج ػػلكا لػ ػرادكاالجميت ػػيتك يض ػػيطك ل ػػمكمميرشػ ػ كه ػػذاكالن ػػاعكم ػػفكالش ػػماؾكتن ػػدميكتُّش ػػملك
ريػػيت ـكالوخبػػي كاالحيم ػ طكاي رمػػافكمػػفك قػػاق ـكالشييشػػي كاالديني ػ طكايتحرضػػافكالضػػط يدكالدال ػ ك
)ال تالا طك:2009ك236لطكليمج افك لمكالحنؼكالمشم طكالذ كهاكتمؿك رهيىيكتنيؼطكىيتتىيراكالولؿك
الا يدكالمتىقيك ميم ـكلمتحىيػركتػفكطما ػيت ـكا/مػيل ـطكاىابػ هكالوػلؿكاليتػيـكالمتىقػيك مػيم ـك يبػيؿك
اج يتكنظرهـكامااق ـك لمكالج يتكالمش ال كليك لاميت ـطكاالمكالحيلـ.كامفكهنيطكجيءكالرىطكالجدليك
ىػيفكالديمقراطيػ كاا رهػػيلطك يػػثكتحتىػػركا الػػمكىمثيىػ كالمنػيخكاالىي ػ كالطىيحيػ كالتػػيكتتػػي كلملػػؿكالتحىيػػرك
تػػفكريػػهكالشييشػػيكاالحقػػد كدافك كضػػلطك اك لػرااطكلػػذلؾكالكيمجػػلكالنػػيسكلمتحىيػػركتػػفك ن شػ ـكىػػيلحنؼك
اا رهػػيلطكتنػػدميكتت ػػيحكل ػػـكلربػ ػ كالتحىيػػركت ػػفك ن ش ػ ـكى ريػ ػ كتيم ػ كال ػػؽكالقػػينافكالش ػػي دكلػػيكالدالػ ػ ك
االمجتم  .ك
اتتحػػززكلرضػػي كالحالق ػ كالجدلي ػ كىػػيفكا رهػػيلكاالديمقراطي ػ كمػػفكخػػالؿكت ديػػدكالػػداال كال قيقي ػ ك
لمميرش ػ كالحنػػؼكاا رهػػيلطكاهػػيكداال ػ كمتحػػددةطكامن ػػيكالشييشػػي طكالتػػيكتتجمػػمكلحػػالكاق ػاالكلػػيكغيػػيلك
الديمقراطيػ ػ طكلػ ػػإذاكل ػػـكتتػ ػػيحكلمنػػػيسكل ػػرصكالتحىيػ ػػركت ػػفك /ار ػػـكى ري ػ ػ كتيمػ ػ طكاالكيش ػػتطيح كافكم يشػػػى ك
المش اليفكتممك تميل ـطكلإن ـكيت الافك لمكالحمؿكالشر ك"غيركالموػراع"كا"غيػركالقػيناني"طك نػهكلممػيك
زادكاللىػػتكاالقم ػ كااالشػػتىدادكالتشػػمطيكمػػفكالدالػ ػ طكازدادكالتطػػرؼكاالحنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؼكمػػفكجين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلكالرتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ك
ػالراكم ػػفك
)ال قىػػينيطك:2009ك61لطكل ػػذلؾكيحتى ػػركال ػػدال كالشييشػػيكمم ػػثالكل ػػيكغي ػػيلكالديمقراطي ػ كىم ػػيكت ػ ك
رييتطكمفك هـكالداال كالم زةكلبرهيلطكاذلؾكميك ورنيك ليهكىولؿكااضػ كلػيكال بػؿكا اؿكمػفكهػذاك
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الدراش طكالتيكور تكىولؿكماش ك ىحيدكتالق كالديمقراطي كىي رهيلكنظرييكاتممييطكتممكضػاءكتجػيرلك
الااق كالمحطم .ك
اي لػ ػػدك)schmitlلكتمػ ػػمك فكتػ ػػدـكاج ػ ػادكالمشػ ػػيااةكاالحدال ػ ػ كاالجتميتي ػ ػ كاتلييػ ػػلكالديمقراطي ػ ػ ك
ات ميو يطكمميكيجحؿكالنيسكغيركمتشياييفكليكال قاؽكاالااجىػيتطكلمػيكتجحم ػـكمحرضػيفك لػمكالتمييػزك
االتحبػػلكاضػػيؽكال لػػركالػػذ كيػػدل كىػػىحضكا لػرادكاالجميتػػيتك لػػمكالقيػػيـكىحمميػػيتك رهيىيػ كضػػدك ج ػزةك
الدال كاالمجتم طكلذلؾكنػرىكىػلفكتػاليركالمنػيخكالػديمقراطيكلػيك كمجتمػ كل يػؿكىػلفكيشػيهـكىاضػ ك ػدك
لمتمػػيؿكالحني ػ كاا رهيىي ػ طكليتتىػػيرك فكال ري ػ كالنيتج ػ كتػػفكالديمقراطي ػ طكاالتػػيكهػػيك هػػـكا شػػممكقػػيـك
الديمقراطي طكالكتشم كلمنيسكىيلتحد كتممك رييتكاآلخريفكاا ضراركى ي .ك
ااذاكلينتكالديمقراطي كلميكتقاؿك)ا نيسلكقيم كال ردكالرامتهكاوخبيتهكا نشيني طكاتقاـكتمػمك
شيسكمويرل ك تضػيءكالمجتمػ كلػيك دارةكوػ افكالػىالدطكلمػيكتحنػيكالديمقراطيػ كىبػارت يكال ديثػ ك ريػ ك
ال ػػردكموػػتمم كتمػػمكالمااطن ػ كاال قػػاؽكاالمش ػ الييتكمػػفك جػػؿكالن ػػاضكىيلاظػػي ؼكالتػػيكيختيران ػػيكدافك
دق ػ طكامػػفكدافكالنظػػرك لػػمكالخم ي ػ كاالجتميتي ػ ك اكاالقتبػػيدي ك اكالشييش ػ ك اكالحرقي ػ طك اكالجػػنسك اك
المػػافطكلمميرشػػت يكتحنػػيكال ػػؽكلػػيكال يػػيةكاالتحىيػػركتػػفكالػػر كاالمحتقػػدكمػػفكدافكتمييػػزك اكمحاقػػيتك اك
ت دي ػػدكي ػػاؿكدافك فكتخت ػػيركالو ػػحالكلي ي ػػيتك ػػؿكمو ػػيلم يطكالش ػػيميكتم ػػؾكالمرتىطػ ػ كىتقري ػػركمب ػػيرهيك
)ا نػػيسطك:2007ك112ل.كاىنػػيءكتمػػمكذلػػؾطكتبػػى كالديمقراطي ػ كالمنػػيخكاا طػػيركالمنيشػػلكللػػيكيحىػػرك
ال ػردطك اكالجميتػ كتػفك ن شػ ـكىوػلؿك ػػرطكممػػيكالكيػدلح ـك لػػمكاشػتحميؿكطػػرؽكا شػيليلكغيػػركموػػرات ك
يبيؿكر اهـك لمكاآلخريفطكالكشيميك لمكالشمط كال يلم كام ششيت يكالمتحددةطكالتيكتمي يك فكتضػمفك
ؽكوحاى يطكا قمييت ػيك يضػيكلػيكالتحىيػركتػفكن شػ يكدافكقيػادك اكوػراطكتحجيزيػ طكلػذاكتحػدكالديمقراطيػ ك
مفك لىرك تػداءكا رهػيلطكاىػيلحلسطكيمثػؿكا رهػيلكالحػداكالمػدادكاالقيشػيكلمديمقراطيػ طكىيتتىػيرك فكلػؿك
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من م ػػيكنق ػػيضكلآلخ ػػرطكايش ػػحمك ل ػػمكن ي ػػهكلمي ػػيطك ي ػػثكي ق ػػدك ػػدهميكمػ ػ كاج ػػادكاآلخ ػػركمى ػػرراكالمنطق ػػيك
االحقمي .ك
االديمقراطي كىيتتىيرهيكتممي ك نوػيءكموػياراتكىػيفكنظػيـكال لػـكاالمػااطنيفكى يػثكيتشػياىكلي ػيك
مااطناكالمجتم كتممك اش كنطيؽطكاتلافكنتي ج يكممزمػ كلقػاىكالشػمط طكلج ػ كت قيق ػيكلمبػيل كجميػ ك
المػااطنيفكلمػيكيقػاؿك)الوػمر لطكلػإذفكلمػيذاكيمجػػلكالنػيسك لػمكالاشػي ؿكالحني ػ كاا رهيىيػ ك يبػيؿكاج ػ ك
نظػػرهـطكمػػيكداـكهنػػيؾكمجػػيؿكامتش ػ ك فكيحىػػرااكتػػفك ن ش ػ ـكلػػيكظػػؿك ميي ػ كالقػػينافكاالقػػي ميفكتميػػهطك
الشيميكا ن ػـكمحنيػافكىتػاليركنظػيـك يػيةكيشػم كلجميػ كالمػااطنيفكىتقريػركمبػيرهـكت ػتك مييػ كالقػينافك
ل ـكمفكاالشتىدادكاال شيدطكايشيهـكلػيكتحزيػزكرضػيهـكا ريػيت ـكال رديػ طكا مػن ـكال ػرد كاالحػيـطكاتػلميفك
الحدال كاالمشيااةكلمجميػ طكاال ػؿكالشػمميكلن ازتػيت ـكااختاللػيت ـك)الوػمر طك:2012ك116لطكخيبػ كا فك
الديمقراطيػ ػ كتح ػػدكاى ػػؽكمن جػ ػيككالتخ ػػيذكالقػ ػ ارراتكالحيمػ ػ كم ػػفكقى ػػؿكالمم ػػزميفطكلم ػػيكه ػػيكلمشػ ػ كلمتح ػػييشك
الموترؾكليكالمجتم كىولؿكشمميطكتػتمخصكىيشػتقاللي كال ػردكا ريتػهكاتقالنيتػهكاشػمالهكالمت ضػركمػ ك
ىقي كا لرادكليكمجتم كمنظـك)الحيم طك:2012ك42ل .ك
 5.4الديمقراطية واإلرهاب...الحالة الجزائرية:
يقػاـكالمجتمػ كاىىشػيط كلمػػيكيقػاؿك)هػيىركمػػيسلطك"ىتػلميفك ريػ كمتشػػياي كلمجميػ طك تػمكيتشػػنمك
للػؿكل كػردك فكيطػاركل مػهكلمخػالؽكالخيبػ كىػهطكاللػيكي قػؽكتبػاراكالوخبػيك"لم يػيةكالبػيل "طكتىحػيك
لمػػيكيشػػتطي كالمػػيكيلمػػؿك"ك)هػػيىركمػػيسطك:2006ك9-8لطكاىنػػيءككتميػػهطكلػػيكدالػ كالقػػينافكالػػديمقراطيطكالك
يملفكلملثري ك فكت رضكتممكا قمييتكولؿك ييت يكالثقيليػ كىيتتىيرهػيكثقيلػ كمحييريػ طكلػيلج از ركىمػدكليػهك
ثقيليتكمتحددةطكالكشيميكالحرىي ككاا ميزيلي كالتيكلـكتلفكشمطيتكالىمدكتحترؼكى ػيطكىيتتىػيرك فكا لثريػ ك
ػيزي كاثقػػيلت ـطكاذلػػؾكى لػػـكتػػدـكاجػػادكنظػػيـكديمق ارطػػيكلػػيكهػػذاك
هػػـكالحػػرلكالمشػػمميفكالػػذ كتنلػػرااكلممػ ك
الىالدكمنذكاشتقالل يكتفكلرنشيكتيـك1963طكا لمت يكجى كالت ريركالج از ري طك ك لـكال زلكا ا دطك
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الذ كبيدركلؿكثقيلػ كغيػركثقيلتػهطكىمػيكلي ػيكالثقيلػ كالشييشػ كالتػيكتمثػؿكاللػؿطكااللػؿكهنػيكهػاك لثػركمػفك
مجمػػاعكا ج ػزاءكالموػػلم كلػػهطكلمػػيك فكاللػػؿك يضػػركداخػػؿكالجػػزءطكلمػػيك فكالجػػزءك يضػػركداخػػؿكاللػػؿك
)مارافطك:2004ك85ل .ك
تميػػزتكثقيلػ ك ػزالكاالشػػتقالؿكالحرىيػ كالتػػيك لمػػتكىالدهػػيكىثقيلػ كقيبػرةكتقػػاـكتمػػمكالت مػػيشك
اا قبػػيءطكىػػؿكااالشػػتحالءكتمػػمكش ػااهـكلػػيكمجتمحػػيت ـطكمػػفك ػزالكام ششػػيتكاقػػاىكمجتم ػ كمػػدنيطك
ااشػتلثرتكىػػيل لـكهػػيكدافكشػااهيطكمحمنػ كال ػػرلكتمػمكلػػؿك ارغػػلكىيلموػػيرل كالشييشػػي طك اكالمجتمحيػ طك
ىيتتىػػيرك فكهػػذاكالموػػيرل كتحنػػيكىيلنشػػى كل لػػيـكالج از ػػركوػػرذم كات تيػػتكلمج ػػادطكالػػـكتػػركمطمقػػيكلػػيك
االختالؼكاالتىييفك ثراءكااغنيءكلم يػيةكاالتجرىػ طكللينػتكثقيلت ػيكالشييشػي كاشػت ثيري كااشػتىدادي كتشػمطي طك
يفكجػيءتك ػداثكتوػريفك اؿ /لتػاىركتػيـك1988طكليحىػركالشػاادكا تظػـكمػفك ىنػيءكالوػحلكالج از ػر ك
تػػفكشػػخط ـكتمػػمكالنظػػيـطكارغىػػت ـكلػػيكالتلييػػرطكممػػيكجحػػؿكالنظػػيـكالج از ػػر كيمجػػلك لػػمكاتتمػػيدكدشػػتارك
جديػػدكلػػيك23كلػػينافكثػػيني/كينػػييرك1989طك ي ػػثكلػػت كىػػيلكالتحددي ػ كال زىي ػ كاالشييشػػي كاا تالميػ ػ طك
اخػػالؿكلت ػرةكىػػيفكتػػيميك1991-1989طكلينػػتكلرب ػ كالوػػحلك فكيحىػػركتػػفكتاج ػػهكالشييشػػيكالحػػيـطك
اطىيحػ كالنظػػيـكالػػذ كيريػػداكخػػالؿكاالنتخيىػػيتكال ػرةكالم مي ػ كاالتو ػريحي طكت ضػػي اركلالنتخيىػػيتكالر يشػػي ك
)ال اار طك:2001ك106ل .ك
ا ينمػػيكتمػػتكاالنتخيىػػيتكالم مي ػ كاالتو ػريحي كلػػيكتمػػؾكا ت ػااـطكلػػيزتكجى ػ كاالنقػػيذكا شػػالمي ك
ىيلحديػػدكمػػفكالىم ػػدييتكلػػيكاالنتخيى ػػيتكالم مي ػ كل ػػيكمنتبػػؼكت ػػيـك1990طكلمػػيكل ػػيزتكلػػيكاالنتخيى ػػيتك
التوػ ػريحي كالت ػػيكج ػػرتكن ييػ ػ كت ػػيـك1991كتم ػػمكم ػػر متيفطكمم ػػيكو ػػلؿكخطػ ػ اركتم ػػمكالق ػػاىكال يلمػ ػ كل ػػيك
الج از رطكلقيـكالجيشكالج از ر كىيالنقاللكتممكنتي جكاالنتخيىيتكالىرلميني كالديمقراطي كليكالجال كالثيني ك
لػػيكلػػينافكثيني/ينػػييرك1992طكا مػػركالػػذ ك دخػػؿكالػػىالدكلػػيكدا ػرةكالحنػػؼكاا رهػػيلطك يػػثك ثػػيرك"القمػ ك
الحشػػلر كالحوػ ػاا يكلمجى ػ كا ش ػػالمي كلبنقػػيذكغض ػػلكا شػػالمييفطكا م ػػؿك تض ػيءهيكام ي ػػدي يكتم ػػمك
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التطػػرؼطكاقػػدكزادتكتػػادةكقػػداممكالم ػػيرىيفكالج از ػرييفكمػػفكال ػػرلكلػػيك للينشػػتيفكلػػيكالثمينينػػيتكمػػفك
ت يقـكالحنؼطكلميك فكالقم كالثكاكر كالذ كميرشتهكالدال كتشىلكلػيك تػيدةكىػرازكا

شػيسكىػيلظمـكاللػيمفك

داخػؿكالمجتمػ كالج از ػػر كمنػػذكمػػدةكطايمػ طكاهػػذاك ارجػ ك لػػمكالت ػػياتكاالقتبػػيد كاللىيػػرطكممػػيك ال ػػيك لػػمك
تاامؿك يلزةكقاي كلتحى كتني طكللبى كا شالميافك لثرك زميكمحتمديفكتممكالم يراتكالتنظيمي كالتيك
التشػػىاهيكخػػالؿكماج ػ كتػػيـك1989كمػػفكال ريػػيتكالشييشػػي طك كامشتوػػحريفكضػػحؼكالدال ػ طكل ػػيزااكتمػػمك
تلييدكوري كلىيرةكمفكالشليفك)مبىيحطك2011ل .ك
ايحػػزاكنػػيظـكالجيشػكارك شػػىيلكقيػػيـكالجػػيشكالج از ػػر كىينقالىػػهكالدشػػتار كىحػػدكاالنتخيىػػيتكالتوػريحي كتػػيـك
1992ك لمكالتيليك)الجيشارطك2001ل :ك
 .1تجزكجى كالت ريركمفكال باؿكتممكنشى كمفكا بااتطكت هم يكلتوليؿكا تالؼك لامي.
 .2لوؿكا

زالكالحمميني كااالوترالي كليكمنيلش كجى كا نقيذكا شالمي .

 .3اج ػػادكلاض ػػمك زىيػ ػ كنتيجػ ػ كالهتػ ػزازكالىي ػ ػ كالشييش ػػي طكمم ػػيكين ػػذركىت ػػدميركال يل ػػؿكاالجتم ػػيتيك
االشييشيكلمدال كاالمجتم كالج از ر .
 .4اشػػت يل كالتحػػييشكىػػيفكالجػػيشكالج از ػػر كبػػي لكالشػػمط كال قيقي ػ طكاجى ػ كا نقػػيذكا شػػالميك
ال ي زةكىيالنتخيىيتكالتوريحي طكى لـكاختالؼكالتباراتكال لري كاا يدلاجي كللؿكمن مي.
 .5ت ازيػػدكالخػػاؼكداخػػؿكالجػػيشكمػػفكا تمػػيؿكالتحػػييشكىػػيفكلػػؿكمػػفكىػػفكجديػػدك)الػػر يسكالج از ػػر لك
اجى كا نقيذكا شالميطكاالكشيميكاافكالر يسكالج از ر كلينتكلديهكهذاكالقيىمي .
 .6لث ػرةكالتب ػري يتكالتػػيك طمق ػػيك قطػػيلكجى ػ كا نقػػيذكاالتػػيكتػػدتاك لػػمك ػػداثكتليي ػراتكجذري ػ ك
اهيلمي كليكىنمكالدال كام ششيت يطكا مركالذ ك خيؼكالجيشكاىيقيكم ششيتكالدال كالج از ري ك
مفكتاج يتكجى كا نقيذكالمشتقىمي  .ك
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اىحدكشيطرةكالجيشكتممكمقيليدكا ماركليكالج از رطكدخمتكالػىالدكمر مػ كالحنػؼكالػدما كاا رهػيلطك
تم ػمكالػػرغـكم ػفكمر م ػ كالت ػػاؿكال ػديمقراطيكالتػػيكدوػػنت يكالج از ػػركلػػيكتو ػريفك اؿ /لتػػاىرك1988كن ػػاك
نظيـكشييشيك لثركديمقراطي كتىركدشتارهيكالجديدطكم ك فكالديمقراطي كل لرةكامميرش كليشتكاليدةكهذاك
ا

داثطكىؿكل يكجذارهيكالمتلبم كليكتيريخكال رل كالاطني كىمختمؼكتاج يت يكالشييشي كاا يديالاجي ك

التيكلينتكتطيللكىت قيؽكالحدالػ كاالموػيرل كالشييشػي طكاالمشػيااةكمػ كالمػااطنيفكال رنشػييفكلػيكال قػاؽك
االااجىػػيتك)زريػػؽكطك:2009ك16ل.كا خ ػػذكالنظػػيـكال ػػيلـكلػػيكالج از ػػركيح ػػيلجكىوػػلؿكخ ػػيطئك زم ػ كت ػػيـك
1988طك يثكاختزلتكالمحيلج كىإجراءاتكاجاانلكولمي كمػفكالدشػتاركالمتحمقػ كىيالنتخيىػيتطكااشػتىداؿك
نمطكالتنظيـكاالقتبيد طكليك يفك فكجاهركالمولم كلينتكتلمفكلػيك ىحيدهػيكاالقتبػيدي كااالجتميتيػ ك
االشييشػػي كاالثقيليػ طك ك فكالشػػمط كال يلمػ كقػػدكتجػػيازتكالىحػػدكالشييشػػيكااالجتمػػيتيكاالثقػػيليكال قيقػػيك
لمزم ػ طكلمػػيكتجػػيازتكمشػػتاىكالت لػػؾكالػػذ كىملػػهكالمجتم ػ كالج از ػػر كاانقػػاللكشػػمـكالقػػيـكاالمحػػيييركرشػػيك
تممكتقلكت تكضلطكالت االتكالشريح كالتيكمرتكى يكالىالدكليكمدةكقييشي كالكتتجيازكتوري كاا دةك
)1979-1969لطك كتمػػػؾكالحو ػ ػري كالزمني ػ ػ كالتػ ػػيك لمػػػتكلي ػػػيكجى ػ ػ كالت ري ػػركالج از ري ػ ػ كىخالليت ػ ػػيك
الداخمي طكاانقشيميت يكالحميق ك)تنبرطك:2006ك1ل .ك
فكمػػيك ػػدثكلػػيكالج از ػػركمػػفكانقػػاللكتمػػمكنتػػي جكاالنتخيىػػيتكالديمقراطيػ طك دخم ػػيكلػػيك تػػافكالحنػػؼك
اا رهيلطكا مركالذ كي لدكىلفكغيػيلكالديمقراطيػ كيحنػيكوػياعكا رهػيلطكاذلػؾكدليػؿك/خػركتمػمكجدليػ ك
الحالق ػ كىػػيفكالديمقراطي ػ كاا رهػػيلطكاى ػػذاطكيملػػفكافكنشتوػػرؼك/لػػيؽكهػػذاكالحالق ػ كمشػػتقىالطكلػػيسكلػػيك
الج از ػػركا ػػدهيطكى ػػؿكتم ػػمكالمش ػػتاىكا قميم ػػيكاال ػػداليطكالكش ػػيميكا فكتج ػػيرلكالو ػػحالكت ل ػػدكتم ػػمك فك
الديمقراطي كهيكتممي كت اؿكتدريجيكمشتمركامتاابؿطكاليشتكم اميكمجرداكجػيه ازطكلمػيك ن ػيكليشػتك
نظيميكيالدكمنذكالىداي كملتمالكانػيج ازطكالكي تػيجك الكلمتطىيػؽكلػيك كزمػيفكاملػيفطكاذلػؾك نػهكالكياجػدك
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ديمقراطي كمثيلي كنماذجي كتممكغراركميكتدتيهكالنظريػيتكالاظي يػ كاامتػدادات يكاىػدا م يكالمتنيغمػ كمح ػيك
)قيركا/خرافطك:2011ك4ل .ك
كا
لليػػيلكالديمقراطي ػ كلػػيكالج از ػػرطك شػػسكلاجػػادكالىي ػ كاالمنػػيخكالمال مػػيفكالنتوػػيركالحنػػؼكاا رهػػيلطك
اى ػػذاكتحػػدكالتجرى ػ كالج از ري ػ ك ار ػػدةكتمػػمكمشػػتاىكالحػػيلـكالثيلػػثكىبػػارةكتيم ػ طكاالػػاطفكالحرىػػيكىبػػارةك
خيب ػ طكمػػفك يػػثكالحىػػركاالػػدراسكالتػػيكيملػػفكاشتخالب ػ يكمػػفك/ثػػيركمميرشػػيت يكلمديمقراطي ػ كالشػػمىي ك
اا يجيىي طكالشيميكا فكالديمقراطي كالج از ري كالزالتكملىمػ كامقيػدةطك يػثكىػد تكمػ كىدايػ كا ل يػ كالثيلثػ ك
لقططكرغميكتفكا ضػراركالجشػيم كالتػيكل قػتكى ػيكتمػمكمختمػؼكالبػحدطك الك ن ػيكقػدكىػد تكتتػالمك دارةك
و افكالىالدكىديمقراطي كلشي طكمتممش كطريق ػيكن ػاكالىنػيءكاالتلػريسكلمم ششػيتك)رمضػيفطك2011لطك
كالجز ري ػ كىيتػػتكتمػػمكقنيت ػ كتيم ػ كىػػلفكا ج ػراءاتكا مني ػ كلا ػػدهيكليشػػتكقػػيدرةكتمػػمك
كا
خيبػ كا فكالدال ػ
مااج ػ ػ كالحن ػػؼكاا ره ػػيلكال ػػذ كت و ػػمكل ػػيكال ػػىالدطكمم ػػيكدت ػػيكالنظ ػػيـكال ػػيلـكل ػػيكالج از ػػرك ل ػػمكاتتم ػػيدك
هيلطكاا رهيلكتداكالديمقراطي  .ك
ك
ىيتتىيرهيكتداةكا ر
ك
الديمقراطي كلمن جكلممويرل كال حيل كلمجمي طك كا
لمنذكىد تكالج از ركليكا خذكىيلمن جكالديمقراطيطك كاليكبييغ كتاج ػيتكشييشػي كتقػاـكتمػمكت ليػؾك
يل كاال تقيفكال يدةكىيفكالجميتيتكا شالمي كا رهيىي كاالدال طك خذتكتمميػيكتػنج كلػيكالقضػيءكتمػمك
ظيهرةكا رهيلطكالكشيميكا ن يكقدكاتىحتكشييشيتكلحيل كليكمجيؿكالدليعكاالجتميتيطك دتك لمكمميرش ك
الديمقراطي ػ كىوػػلؿكمال ػػـكنشػػىييكممػػيك دىك لػػمكنىػػذكا رهػػيلكمػػفكالوػػحلكالج از ػػر كالت ػااؽك لػػمكال ري ػ ك
االديمقراطيػ كاالحدالػ كاالشػػمـكا همػػيطكالػػذ كيتػػي كلمدالػ كاالمجتمػ كالج از ػػر كتػػدتيـكالقػاانيفكاالتنظيمػػيتك
التػػيكتش ػػيتدكل ػػيك فكتل ػػافك داةكلخدمػ ػ كالمب ػػم كالحيمػ ػ طكم ػػفكخ ػػالؿكرلػ ػ كمح ػػدالتكالتنميػ ػ طكات ش ػػيفك
مشػػتاىكالمحيو ػ كلمشػػليفطكاالتخ يػػؼكمػػفكال ػاارؽكاالجتميتي ػ طكادتػػـكاترشػػيخكالقػػيـكالديمقراطي ػ ك تػػمك
تبى كمميرش كياميػ كلػيكال لػركاالشييشػ طك تػمكالكتتحػرضكالج از ػرك لػمكانتليشػ كمخيىػ كلآلمػيؿكىحػدميك
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خذتكت ىاكن ػاكالديمقراطيػ كالتحدديػ كالمت ييثػ كمػ كىحػدهيكاالجتمػيتيكاالقتبػيد طكاتلػيدكالديمقراطيػ ك
تت اؿك لمكثقيل كانمطكاشماؾكتيـكليكالمجتم كالج از ر ك)تنبرطك:2006ك3ل .ك
يتىػػيفكمػػفكخػػالؿكم ػػياالتكربػػدكتاا ػػؽكالت ػػاؿكالػػديمقراطيكلػػيكالج از ػػرطكات ديػػدكملػػيمفكالخطػػرطك
االثلراتكالتيك ثرتكات ثركشػمىيكتمػمكمشػيرةكالت ػاؿكالػديمقراطيطك فكالنظػيـكالشييشػيكلػيكالج از ػركلػيسك
نظيميكديمقراطييكىيلمحنمكالليمؿطك ك فكالج از ركىاضح يكالشييشػيكااالقتبػيد كااالجتمػيتيككاالثقػيليطك
مي ازلػػتكدافكمشػػتاىكابػ يكىيلنظػػيـكالػػديمقراطيطكلمػػيك ن ػػيكليشػػتكنظيمػػيكاشػػتىدادييكاتشػػمطييطكىػػؿكيملػػفك
اب ػ يك"ىيلنظػػيـكالػػديمقراطيكا منػػاقراطيك كالنظػػيـكالػػديمقراطيكالم ػػدادطك اكوػػىهكالػػديمقراطي"كالػػذ ك
يجم ػ كىػػيفكخبػػي صكالنظػػيـكالػػديمقراطيكاالػػنظـكالتشػػمطي كلػػيكالمميرش ػ كال حمي ػ طك كاىحىػػيرةك خػػرىكلػػن سك
الليتلطكلإفكالتجرى كالديمقراطي كالج از ري طكميزالتكجػديرةكىيلػدتـكاالبػيين كاالترقيػ كالمتاابػم كالػـكتىمػ ك
ىح ػػدكالليي ػػيتكالقبػ ػاىكالت ػػيكتش ػػيتدهيكل ػػيكالقض ػػيءكالن ػػي يكتم ػػمكالحن ػػؼكاا ره ػػيلطكلىق ػػدركمش ػػي يتك
الديمقراطيػ ػ كيل ػػافكالقض ػػيءكتم ػػمكا ره ػػيلطكللمم ػػيكزادتكمش ػػي يتكالديمقراطيػ ػ كتقم ػػصكال ح ػػؿكاالش ػػماؾك
ا ره ػػيىيك)ى ػػفكيمنيػ ػ طك:2012ك86لطك ي ػػثكي ق ػػدكمى ػػرركاج ػػاداكامميرش ػػتهطكخيبػ ػ كا فك رادةكا لل ػػيءك
اا قبػػيءكاالتػػذايلكالالديمقراطي ػ طكتشػػتدتيكاالتت ػراضكاالمقيامػ طك كت مػػؿكتمػػمكالمجػػاءك لػػمكالحنػػؼك
مفكالطرؼكاآلخرطكلإنهكمفكمنطؽكا وييءك فكي اؿكتطاركالحنؼكاالحنؼكالمضيدك لمكتشػاي كا رهػيلك
اقىالهك)الحما طك:2009ك206ل .ك
ااشتنيداكالمكالتجرى كالج از ري طكاتجيرلكاللثيركمفكالداؿكاالوحالكالتيكتينتكاالكزالتكمفكايالتك
الحنؼكاا رهيلطكالقي ـكتممكغييلكالديمقراطي طكلميكهػيكالشػينيرياهيتكاالخيػيراتكالمتاقحػ كلػيكتالقتػهك
ىيلديمقراطي كىولؿكتيـطكالػيكالج از ػركىوػلؿكخػيصطكالشػيميكا فكجػاهركالت ػدييتكالتػيكتااج ػيكالػداؿك
لليركاالقػيـك
ك
الحرىي كىولؿكتيـطكاالداؿكالتيكتحينيكالحنؼكاا رهيلكها:كتحدي حضاريطككىمحنمكافكا
كاميكانىثؽكتن يكمفكم ششيتكا شػيليلك يػيةكلػـكتقػدركتمػمكتمىيػ ك يجػيتكا جػـكالموػلالتكالتػيكتااجػهك
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الج از رطك)اهذاك يؿكالػداؿكالتػيكتتحػرضكلم اضػمكاا رهػيللطكمػفكلاضػمك داريػ كاشػمالي كااجتميتيػ طك
اهػ از ـكتشػػلري كاديلتيتاريػػيتكشييشػي طكلػػيسك الكتحىيػ اركتػفكهػػذاكالػػنمطكال ضػير كالمتخمػػؼكالػػذ كيشػػادك
ىمداننيكجميحيك)اللناويطك:2011ك104ل.كتمميكىلفكالديمقراطيػ كال قيقيػ كالكيملػفك فكتػنج كمػ كالج ػؿك
اا مي كاال قرطكلميك فكاهللكالكيُّحىدكىج ؿ.كلذلؾطكلإفكلؿكخطيلكليكالديمقراطي كيظػؿك ىػ اركتمػمكارؽطك
كاخط ػػركال ق ػػركالم ػػدق كم ػػفكج ػ ػ ك خ ػػرىكق ػػي ميف)الحما طك:2009ك46ل.ك
م ػػيكداـكخطػ ػركا ميػ ػ كم ػػفكج ػ ػ ك
ليلديمقراطي ػ ك تػػمكتػػنج كلػػيكالىمػػدافكالحرىي ػ كالػػيكالج از ػػركتمػػمكاجػػهكالخبػػاصطكتشػػتمزـكاجػػادك نػػيسك
ديمق ػراطييفكتػػيزميفكاقػػيدريفكتمػػمكالقضػػيءكتمػػمكالج ػػؿكاال قػػركاا مي ػ طكامػػفكثػػـكي قػػدكلػػؿكلػػردكالمىػػررك
لمميرش كا رهيلك اكالحنؼ .ك
ليلحنؼكاا رهيلكىلؿك وػليل ميكابػارهميكا شػيليى ميطكي تيجػيفك لػمكىي ػ كمنيشػى ك تػمكي يػيكلي ػيطك
االمنيخكا نشلكل ميكهاكدافكوؾكغييلكالديمقراطي كاشييدةكالتشػمطكااالشػتىدادطكاىيلتػيليكلػإفكا رهػيلك
هاكالاليدكالورتيكلنظـكالقمػ كالػديلتيتار طكاا رهػيلكالػذ كيمػيرسكضػدكهػذاكالػنظـكيت ػاؿك لػمك"ج ػيد"ك
موػػراعطك اكرىمػػيكىملػ كا شػػالـك"لػػرضكتػػيف"طكىيتتىػػيرك فكالج ػػيدكااجػػلكدينػػيكتمػػمكلػػؿكمشػػمـكمبػػداقيك
لقالػػهكتحػػيلي:ك"اجيهػػدهـكىػػهكج ػػيداكلىيػ ار"ك)ال رقػػيف:ك52لطكللػػفكيتنيشػػمكالػػىحضك–ارىمػػيكتػػفكتمػػد-كىػػلفك
الج يدكالشمميك لضؿكىلثيرطك يثكيقاؿكال ديثكالنىا كالوريؼ:ك" لضؿكالج يدكلمم ك ؽكتندكشمطيفك
جي ر"طك الك فكهذاكالج يدكالشمميكال ؽكي تيجك لمكىي كديمقراطي طكتشم كلهكىيلتحىيركتفكن شهكى ري طك
اهػػذاك مػػركغيػػركمتػػالرطكاغيػػركمتػػيحكلػػيكلثيػػركمػػفكا

يػػيفطكممػػيكيجحػػؿكمػػفكالحنػػؼكاا رهػػيلك لحػػيؿك

امميرش ػػيتكمو ػػرات طك ت ػػمكتش ػػم كا نظمػ ػ كالشييش ػػي كال يلمػ ػ كىو ػػلؿكو ػػرتيكىمميرشػ ػ كالديمقراطيػ ػ ك
ال قيقي طكالتيكت د ك لليءكا رهيلكاالحنؼكليك/فكاا د .ك
ك
ك
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 5.5الديمقراطية واإلرهاب ...رؤية مستقبمية إستشرافية.
كككككاختمؼكتمميءكالمشتقىمييتكتممكلي ييتكدراش كالمشػتقىؿطكىابػ هكتمػـك ـكلػفطك اكد ارشػ كىينيػ طك الك
فكالد ارشػػيتكالمشػػتقىمي كتلخػػذكمػػفكلػػؿكذلػػؾكنبػػيلطكل ػػيكتمػػـكالػػفكاد ارشػػيتكىينيػ كلػػيك/فطكلػػذلؾكتظػػؿك
مجػػيالك نشػػينييكتتليمػػؿكليػػهكالمحػػيرؼكاتتحػػددطكهػػدل يكت ميػػؿكاتقيػػيـكالتطػػاراتكالمشػػتقىمي كلػػيك يػػيةكالىوػػرك
ىطريق ػ كتقالني ػ كاماضػػاتي كت ش ػ كمجػػيالكلمخمػػؽكاا ىػػداعكا نشػػينيطكاهػػيكالكتبػػدركنىػػاءاتطكاللن ػػيك
اجت ػػيدكتممػػيكمنػػتظـكياظػػؼكالمنطػػؽكاالحقػػؿكاال ػػدسكاالخيػػيؿكلػػيكالتوػػيؼكالحالقػػيتكالمشػػتقىمي كىػػيفك
ا وييءكاالنظـكاا نشيؽكاللمي كاال رتي طكاليكال يل كالج از ري كيلوؼكتفكطىيحػ كالحالقػ كىػيفكا رهػيلك
االديمقراطي طكم كاالشتحدادكل ػيطكام يالػ كالتػلثيركلي ػيطك"ليلمشػتقىؿكلػيسكملتاىػيك"طكالػيسكمحطػمكن ي يػيطك
اللن ػػهكقي ػػدكالتو ػػليؿطكاينىل ػػيكتو ػػليمهطكاالد ارش ػػيتكالمش ػػتقىمي كالكتق ػػدـكمطمق ػػيكب ػػارةكيقينيػ ػ كامتليممػ ػ ك
لممشتقىؿطكلميك ن يكالكتقدـكمشػتقىالكاا ػداطكليلمشػتقىؿكمتحػددكاغيػركم ػددطكاهػاكم تػاحكتمػمكتنػاعكلىيػرك
ليكالمشتقىالتكالمملن ك)منبارطك:2013ك32ل .ك
اقدكىيتكاالهتميـكىيلدارشيتكالمشػتقىمي كمػفكالضػراراتكالتػيكالكغنػمكتن ػيكلمػداؿكاالمجتمحػيتك
االم ششػػيتطكالػػـكتحػػدكترلػػيكتلخػػذكىػػهكتمػػؾكالػػداؿك اكت ج ػراطكاتشػػتا كلػػيكذلػػؾكالػػداؿكالمتقدم ػ كاالػػداؿك
النيميػ طكلػػيلقرفكال ػيد كاالحوػػرافكي مػػؿكمػفكتاابػػؼكالتلييػػرطكمػيكي مػػؿكالىوػري كتمػمكاالشػػتحدادكلػػهطك
اا خ ػػذكىلش ػػىيلكمااج ت ػػهطكىج ػػدكجم ػػيتيكتمم ػػيكيشتو ػػرؼكه ػػذاكالتليػ ػراتك–تى ػػرك دااتكاالشتوػ ػراؼك
المشتقىمي-كاميكتنذركىهكمفكت دييتطكاميكتنىئكتنهكمفكلرصطكايوػ ذكاالشػتحدادكتمػمكمااج ػ كالقػاىك
المضػػيدةكاالحاامػػؿكغيػػركالمرغاىػ كاالتػػلثيركلي ػػيكاالتحيمػػؿكمػ كالمتليػراتكالمتشػػيرت كلػػيكليلػ كالمجػيالتطك
الشػيميكا فكالد ارشػػيتكالمشػػتقىمي كت ػياؿك فكترشػػـكخريطػ كلميػ كلممشػػتقىؿكمػػفكخػالؿكاشػػتقراءكاالتجيهػػيتك
الممتدةكتىركا جييؿكااالتجيهػيتكالم تمػؿكظ ارهػيكلػيكالمشػتقىؿطكاا

ػداثكالم يج ػ كاالقػاىكاالحاامػؿك

ػيراتكالمملنػ كاالمتي ػ طكاتروػػيدك
الدينيميػ طكالم رلػ كلم ػػداثطكلمػيكتشػحمكهػػذاكالد ارشػيتك لػػمكىمػارةكالخي ك
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تممييتكالم يضم كىين يطكاذلؾكىإخضيعكلؿكخييركمن يكلمدراش كاال صكىقبػدكاشػتطالعكمػيكيملػفك فك
ي د ك ليهكمفكتػداتييتطكامػيكيملػفك فكيشػ ركتنػهكمػفكنتػي جطكايترتػلكتمػمكذلػؾكالمشػيتدةكتمػمكتػاليرك
قيتػػدةكمحرلي ػ كيملػػفكمػػفكخالل ػػيكت ديػػدكاالختيػػيراتكالمنيشػػى طكهػػذاكاتشػػيتدكالد ارشػػيتكالمشػػتقىمي كتمػػمك
التخ يؼكمفكا زميتكتفكطريؽكالتنى كى يكقىؿكاقات ػيطكاالت يػ كلمااج ت ػيطكخيبػ كا فكهػذاكالد ارشػيتك
تحدكتدخالكم ميكاالكغنمكتنهكليكتطػايركالتخطػيطكا شػتراتيجيطكالقػي ـكتمػمكالبػاركالمشػتقىمي طك يػثك
ؿكاىتليري طكتزيػدكمػفكل ػيءةكاليتميػ كالتخطػيطكاالشػتراتيجيطكامػفكهنػيطك
ك
ت مفكشينيرياهيتكاخييراتكاىدا
تشػ ـكالد ارشػػيتكالمشػػتقىمي كىوػػلؿكلىيػػرك–ارىمػػيكاشػػتثني ي-كلػػيكتروػػيدكتمميػػيتكبػػن كالق ػراركمػػفكخػػالؿك
تاليركمرجحييتكمشتقىمي كلبين كالقرارطكااقتراحكمجمات كمتنات كمفكالطػرؽكل ػؿكالموػلالتطكاىيلتػيليك
زيػػيدةكدرج ػ ك ري ػ كاالختي ػيركابػػييغ كا هػػداؼطكااىتلػػيركالاشػػي ؿكلىماغ ػػيطكات شػػيفكقػػدرةكبػػين كالق ػرارك
تممكالتلثيركليكالمشتقىؿك)منبارطك:2013ك42-41ل .ك
اتج ػػدركا و ػػيرةكهن ػػيك ل ػػمك فكه ػػذاكالر يػ ػ كالمش ػػتقىمي كلحالقػ ػ كالديمقراطيػ ػ كىي ره ػػيلكتش ػػتندكل ػػيك
مضػيمين يك لػمكمػن جكالت ميػؿكالمشػتقىميك)prospective analysisلطك اكالمػن جكاالشتوػراليطكاالػذ ك
يقاـكتممكىنيءكتػددكمػفكموػيهدكالتطػاركالمشػتقىميك..كاالموػ دك)الشػينيريا-كالخيػيرلكهػا:كمجماتػ كمػفك
التنىػ اتكالموػػراط كالتػػيكتنطمػػؽكمػػفكالشػ اؿ:كمنناذا ...لننو؟طك كمػػيذاكيملػػفك فكي ػػدثكلػػاكت ققػػتكتػػدةك
وػراططكلمػيك فكالموػ دكهػا:كتبػاركذهنػيكاللػػر كلمجماتػ كمػفكال ػيالتكالمتاقحػ ك اكالمملنػ كلمشػػيرةك
ظيهرةكميطكاهاكليسكتحىي اركتفكرغى كم ل طكاانمػيكهػاكابػؼكلمشػيركم تمػؿكىلػضكالنظػركتػفكرغىتنػيك
ليهطك ك فكاالشتوراؼكهاكدراش كل ػيالتكاجتميتيػ كل ػيكوػراطكام وػراتكمحينػ طكام ػددةكالػؽكالااقػ ك
المحطمطكىيتتىيراتك فكللػؿكىي ػ كمحينػ كا تمػيالتكم ػددةطكارتىيطػيكىم ػاـكالشػىلكاالنتيجػ ك)المبػر طك
:2011ك60ل .ك
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اانطالقيكمفكذلؾطكت ياؿكالدراش كليكهذاكالم ارك فكتقدـكالر ي كالمشتقىمي كلحالق كالديمقراطي ك
ىي رهيلكالقيكلثالث كمويهدكاشينيرياهيتكم تمم طكى يثكيمثػؿكلػؿكاا ػدكمن ػيكخيػي ارك اكشػينيرياكم ػددك
يملفكالحمػؿكتميػهكىحػدك فكيػتـكالتنىػ كىػهطكىابػ هكا تمػيؿكقػا كامملػفطككالػذ كنرغػلكليػهك اكنطمػ ك فك
يت قؽطكتمميكىلفكهذاكالخييركهاك دكالمويهدك اكالشينيرياهيتكالثالث كالتػيكتنيالت ػيكالد ارشػ طكلخيػيراتك
مشتقىمي  :ك
أوالً :المشهد اإلتجاهي:
ايقػػاـكهػػذاكالمو ػ دك)الشػػينيريالكتمػػمكىقػػيءكالاض ػ كال ػػيليكتمػػمكمػػيكهػػاكتميػػهطكم ػ كتػػدـك نلػػيراك
مليني ك ػداثكتليػراتكم ػدادةكلػيكنطيق ػيكازمين ػيكتمػمكالااقػ كالػذ كتحيوػهكالج از ػر طكطكا مػركالػذ ك
يحنػيكىػػيفكيىقػػمكا رهػػيلكهػاكشػػيدكالماقػػؼكمػ كغيػػيلكليمػؿكلمديمقراطيػ طك كاشػػتمراركا رهػػيلكاالحنػػؼك
ىديالكتفك ك اارك ركامش اؿطكالشيميكا فكالشمطيتكال يلمػ كالكتتخػذك ك جػراءاتك قيقيػ كلمااج ػ ك
هذاكالظيهرةكالخطيرةكاتىقمكمحتمدةكتممكميكيُّحرؼكىيلخييرك اكالشينيرياكا منيطكىمحنمكمااج ػ كالحنػؼك
اا رهػػيلكىػػإجراءاتك مني ػ كموػػددةكاقيشػػي طكمب ػ اىيكى مػػالتك تالمي ػ كضػػخم ك ػػاؿكمشػػياركا رهػػيلك
اا رهػػيىييفكاتىريػػركال حػػؿكالحن ػػيكلمشػػمط .كا مػػركالػػذ كميرشػػتهكالػػداؿكتمػػمكمشػػتاىك ػػدادهيكا قميمي ػ ك
ضمفكنطيؽكشييدت يكالقامي كليلج از رطكامبرطكاتانسكااليمفكاغيرهػيكاللثيػركمػفكالػداؿكدافك فكتتخػذك
ي ػ ك ج ػراءاتك قيقي ػ كلمااج ػ كهػػذاكاآلل ػ ك"ا نشػػيني "كالتػػيكل ػػيكتالق ػ كىيلديمقراطي ػ كااشػػت قيقيت يطكاهػػذك
الموػ دكهػػاكالشػي دكتمميػػيكلػيكلثيػػركمػفكالػػداؿطك ضػيل ك لػػمكاشػتمراركهػػذاكالموػ دكتمػػمكالمشػتاىكالػػداليك
ينميكونتكالاالييتكالمت دةك رى يكضدكا رهيلطكتىرك جراءاتك مني كتشلري كتدميري كليك للينشتيفطك
دافك فكيبػػي لكتمم ػػيكالحشػػلر كلخيػػيركاشػػينيرياك كلحػػؿكمػػدنيكلػػهكتالقػ كىت شػػيفكظػػراؼكالوػػحلك
ا للينيطكاىقمكهذاكالمو دكاالتجيهيكيمثؿكخيي اركلملثيريفك تمك ثىتكلومهكالذري طكمميكدل كاللثيػركمػفك
الداؿكاضط ار اركىلفكتلخذكىمو دك/خرطكاهاكالمو دكالثينيكالمتمثؿك"بالمشهد اإلصالحي"طكخيب كىحدميك
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بػى كالموػ دكا اؿكغيػػركمقىػػاؿكى لػػـكلوػػمهكاتػػدـكقدرتػهكتمػػمكمااج ػ كا رهػػيلكالػػذ كىػػد كيلخػػذكوػػلالك
اىحداكناتييطكتمؿكتمػمكتػدميركالم ششػيتكاالمنوػآتكالحشػلري كاا منيػ كاالمدنيػ طكا ادىكى يػيةكاآلالؼك
مػػفكالمػػاتمكاالجر ػػمطكلمػػيك تػػيؽكلػػؿكخطػػطكالتنمي ػ كلػػيكالػػداؿكالتػػيكمػػارسكلي ػػيكالحنػػؼكاا رهػػيلطك
اىيلتيليكتخم تكهػذاكالػداؿك لثػركممػيكتميػهكمػفكتخمػؼكلػيكمشػتاييتكالتحمػيـكاالبػ طكاازدادتكالىطيلػ ك
اانتو ػػركال ق ػػرطكالم ػػيكمقام ػػيتكمحيقػ ػ كتممي ػػيكلمخ ػػذكىيلديمقراطيػ ػ طكاى ػػدالكم ػػفكمااج ػ ػ كه ػػذاكا مػ ػراضك
االجتميتي ػ كالخطي ػرةكالتػػيك خػػذتكتشػػت ؿكلػػيكالمجتمحػػيتكالتػػيكتحػػينيكا رهػػيلطكتممػػتكشػػمطيتكهػػذاك
المجتمحػيتكال يلمػ طكاى ػدؼكال ػػيظكتمػمكمبػػيل يكىيلموػ دكالثػػينيكىيتتىػيراك خػػؼكالضػرريفطك كمػػيك
دافكالثيلػثكالػػاؽكا اؿطكى يػثكتضػمفكالشػػمط كال يلمػ كال ػيظكتمػػمكمبػػيل يطكاهػذاكالموػ دكيتىػػدىك
لػػيكالىحػػدكا بػػال يكىلػػؿكميلػػهكامػػيكتميػػهطكىػػديالكتػػفكالمو ػ دكاالتجػػيهيطك كذلػػؾكاالتجػػياكالػػذ كيريػػدك
ال يظكتممكمشيركالشمط كليكن سكاالتجياكدافكتلييركيذلركشاىكمااج كالحنؼكىيلحنؼطك كمااج ك
ا رهيلكىيلخييركا منيكالحنيؼك)الحشلر ل .ك
ثانياً :المشهد اإلصالحي.
ايقػاـكهػذاكالموػ دك)الشػينيرياطكالخيػيرلكتمػػمك جػراءكىحػضكالتليػراتكا بػال ي كغيػركالجذريػ طك
ى دؼك ىقيءكالجاهر كاالر يسكليكالااق كالمحطمطكم ك يجيدكبارةكتجميمي كلجاهركالااق كال ػيليطكاهػذاك
المو دكيتمثؿكتممييكليكالداؿكاالمجتمحيتكالتيكتحينيكالحنؼكاا رهيلكم كىقيءكخيػيراتكالموػ دكا اؿك
االتجيهيطكالمتمثمػ كىيلخيػيركا منػيكالحشػلر طكللػفكيضػيؼك ليػهكىحػضكا جػراءاتكالديمقراطيػ كالوػلمي ك
المترالق ػ كم ػ كال مم ػ كا تالمي ػ كالضػػخم كلتلطي ػ كال حػػؿكالحن ػػيطكاهػػذاكال مم ػ كالدتي ي ػ كهػػدل يكالػػر يسك
تىريػػرك لحػػيؿكالشػػمط كال يلم ػ كاتاجيػػهكالمػػاـكاالنقػػدكالػػالذعكلبرهػػيىييفطكاتتمثػػؿكا ج ػراءاتكالديمقراطي ػ ك
الولمي كليكا تالفكتفك زمػ ك جػراءاتكاجتميتيػ كاقتبػيدي كاشييشػي طكمػفكنػاعكرلػ كا جػاركات شػيفك
مشػػتاىكالمحيو ػ كنشػػىييطكالحمػػؿكتمػػمكتخ يػػؼك ػػدةكالىطيل ػ طكتقػػديـكدتػػـكمػػيد كلم ق ػراءطكالوػػراعكىإقيم ػ ك
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مشػػيلفكوػػحىي كمدتام ػ كمػػفكالدال ػ طكا ل ػراجكتػػفكىحػػضكمحتقمػػيكالػػر طكالشػػميحكوػػلمييكى ري ػ كالتحىيػػرطك
ا تالفكتفكتلييراتكدشتاري كتشم كىيلتحددي كال زىي كالولمي  .ك
ايىداكمفكهذاكا جراءاتكالتيكتبلكليكطي ان كالموػ دكا بػال يطكالػلفكالشػمط كال يلمػ ك
قدك تي تكلمنيسكال ييةكالديمقراطي طك الك فكىقيءكالج ػؿكاالىطيلػ كاال قػركلمػيكهػيكلػيكجاهرهػيكالكيشػيتدك
تمميػػيكلػػيكت قيػػؽكالديمقراطي ػ طك ضػػيل ك لػػمكالقيػػادكالتػػيكيػػتـكاضػػح يكتمػػمكالديمقراطي ػ طكاالتػػيكتشػػممك
"ىيلديمقراطي ػ كالمقيػػدة"طك الك فكهػػذاكالمو ػ دك)الخيػػيرلطكيش ػ ـكتمميػػيكلػػيكتخ يػػؼكماج ػ كالحنػػؼكاا رهػػيلك
لثيػ ارطكمػ كا ت ػػيظكالشػمط كال يلمػ كىجػػاهركنظيم ػيكالالديمق ارطػيطكا قبػػمكمػيكيػتـكلػػيكهػذاكال يلػ طكهػػاك
تخ ي ػػؼكالتش ػػمطكااالش ػػتىدادكاالقمػ ػ طكام يالػ ػ ك وػ ػراؾكىح ػػضكالق ػػاىكالشييش ػػي كاالمجتمحيػ ػ طكخيبػ ػ كم ػػفك
م ششػػيتكالمجتمػ كالمػػدنيكالتػػيكتحمػػؿكت ػػتكهيمنػ كالشػػمط كال يلمػ طك اكالمدتامػ كمن ػػيطكلػػيكمااج ػ ك
ا رهػيلطكلتقػػاـكهػػذاكالقػػاىكىمشػػيندةكالشػػمط كال يلػ كالتػػيكلػيسكل ػػيكهػػـكشػػاىكال ػػيظكتمػػمكن شػ يكاتمػػمك
لم يكالالديمقراطيطكامفكهنيكتىداكالديمقراطي كالمقيدةكتيجزةكتفكمااج كا رهػيلطكا مػركالػذ كيتػي ك
لمػػىحضكالقػػاؿكىػػلفكالديمقراطي ػ كليشػػتكم هم ػ كلمااج ػػهكا رهػػيلطكالكشػػيميكا فكالديمقراطي ػ كالمضػػىاط ك
ىإيقيعكالمبيل كالشمطاي كلحالكالكتشتطي كمااج كا رهيلطك ن ػيكلػـكتشػم كلملػؿكىػلفكيحىػركتػفكن شػهك
ىولؿك ركدافكقيادكملىم كل ذاكال رييت .ك
اىنيءكتميهطكلػـكتػنج كاللثيػركمػفكالػداؿكلػيكاضػ ك ػدكلبرهػيلكلػيكمجتمحيت ػيطك ن ػيكلػـكتلخػذك
لحالكاقػاالكىيلخيػيركالػديمقراطيكىلػؿكاشػت قيقيتهكاالجتميتيػ كااالقتبػيدي كاالثقيليػ كاالشييشػي طكالتػيكتىػد ك
ىإجراءاتكضدكالج ؿكاا مي طكضدكالىطيل كاال قرطكضدكتقييدكال رييتكالحيم كاال رديػ طكالػـكتتخػذك يضػيك
جراءاتكقيناني كادشتاري كديمقراطي كتل ؿك جراءكانتخيىيتكم مي كاتوريحي كار يشي ك رةك كانزي كاو يل ك
ت تك وػراؼكج ػيتكاطنيػ كمشػتقم طكا يضػيكت ػتك وػراؼكدالػيكمػ كا دراؾك فك جػراءكالديمقراطيػ كى ػذاك
الو ػػلؿكينتيى ػػيكاللثي ػػركم ػػفكالمخ ػػيطركل ػػيكال ػػداؿكالت ػػيكل ػػـكت ق ػػؽكالمطيلي ػػلكال ػػدنييكالم راضػ ػ كلت قي ػػؽك
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الديمقراطيػ طكا مػػركالػػذ كيجحػػؿكالػػىحضكيخمػػطكىػػيفكم ػػاميكالديمقراطيػ كاال اضػػمطكاهػػذاكا خيػرةكهػػيك
خييرك اكشينيرياك/خرك لثركخطارةكتممييكمفكالخييرك–المو دكا اؿ-طك تمكتحيشكالىالدك يل كب كامم ك
)مفكالباميؿلكقيتم طكلذاكتمػمكاللػؿك فكيلػافك ػذ ارك ينمػيكيىػد ك جػراءاتكلت قيػؽكالديمقراطيػ كىيتتىيرهػيك
الىديؿكال قيقيكلبرهيل .ك
ككككك ا ينميكيىد كالمو دكالثينيكا بال يكلحمهطكيىداكالتلرج كىيفكال وؿكاالنجيحكاللنهكشػيدكالماقػؼطك
كاللثيريفكلمقاؿطكهيكهيكالدالػ كال النيػ كقػدك خػذتكىيلديمقراطيػ كا جػرتكانتخيىػيتكللن ػيك
ك
ا مركالذ كيدل
لـكت م كىحدكليكالقضػيءكتمػمكا رهػيلطكاهػذاكتمميػيكمػيك بػؿكلػيكالج از ػركخيبػ كىحػدكمجػيءكىات ميقػ ك
ر يشػػيكلمػػىالدطك يػػثكتمػػؿكتمػػمك تػػيدةكالنظػػركىػػىحضكم ػاادكالدشػػتاركالج از ػػر طكا تمػػفكتػػفكاللثيػػركمػػفك
ا جػ ػراءاتكذاتكالىح ػػدكاالجتم ػػيتيكااالقتب ػػيد كاالثق ػػيليكاالشييش ػػيطكمػ ػ كشييشػ ػ كالا ػػيـكال ػػاطنيطك اك
المبيل كالاطني طكا تمفكشييشػ كالح ػاطكالم ػيك جػراءاتكشػيهمتكتمميػيكلػيكتخ يػؼكا رهػيلكللن ػيكلػـك
تقضيكن ي ييكتميهطك ن يك جراءاتكديمقراطي كمقيدةكاغيركليمم كى لـك فكالجػيشكالكيػزاؿكهػاكالم ششػ ك
ال يتم كاالقي دةكليكدال كالج از رطكلذلؾكالكتبنؼكالج از ركلدال كديمقراطي طكىؿكوىهكديمقراطي كال ذاكلـك
ينت ػػيكا ره ػػيلطك الك فكىح ػػضكا جػ ػراءاتكالديمقراطيػ ػ كالت ػػيكاتخ ػػذت يكالدالػ ػ كمػ ػ كىدايػ ػ كا ل يػ ػ كالثيلثػ ػ ك
شيهمتكلحمييكليكتخ يؼك دةكالحنؼكاا رهيلطكاذلؾكدليؿكقيط كىلفكالديمقراطي كهػيكالطػرؼكالنقػيضك
جاهريػيكمػ كا رهػيلطكاهػيكلحػالكقػيدرةكتمػمكمااج ػ كا رهػيلك ذاكمػيكتػـكتطىيق ػيكىلػؿك ىحيدهػيكال قيقيػ طك
االجتميتي ػ ك االطكااالقتبػػيدي كثينيػػيطكاالثقيلي ػ كثيلثػػيطكاالشييشػػي كراىحػػيطكاىيلتػػيليكهػػيكتممي ػ كمشػػتمرةكاالك
تتاقؼطكلميك ن ػيكالكتقتبػركتمػمكمجماتػ ك جػراءاتكتتخػذهيكالدالػ طكىػؿكهػيكنمػطكا شػمالك يػيةطكاهػيك
ثقيلػ كمتليممػ كت لػػدكتمػػمك ريػ كا نشػػيفطكىيتتىػػيركذلػػؾكمتػاا ـكامتميثػػؿكتميمػػيكمػ كطىيحػ كا نشػػيفكالػػذ ك
لطركتمي يطكالشيميكا فكالنيسكقدكالدااك ار ار .ك

- 146 -

ااشػ ػػتنيداك لػ ػػمكجػ ػػاهركهػ ػػذاكالمو ػ ػ دكا بػ ػػال يك)الخي ػػير-كالش ػػينيريالطكيىػ ػػداك فكتػػػدـكتطىيػ ػػؽك
الديمقراطي ػ كىوػػلم يكالشػػميـكاالليمػػؿكهػػاكالمش ػ اؿكتػػفكتػػدـكالقضػػيءكتمػػمكا رهػػيلك اك تػػمكمااج تػػهك
ى حيلي كىلػؿك وػليلهطكاهػذاكيحنػيكتمميػيكدخػاؿكالػىالدكلػيكن ػؽكمظمػـكمػفكا زمػيتكاالبػراتيتكالمتحيقىػ ك
االمختم كتمػمكجميػ كالبػحدطكشػااءك لينػتكاجتميتيػ ك اكاقتبػيدي ك اكشييشػي كطكاهػاك مػركيحػادكتمميػيك
لمكغييلكالديمقراطي كال قيقي طكاقدكيلافكشىلكذلؾطكاجادكمحاقػيتك قيقيػ كت ػاؿكدافكتطىيػؽكتمميػ ك
الت ػػاؿكال ػػديمقراطيطكاه ػػيكىطىيحت ػػيكمر مػ ػ كب ػػحى طكاتااج ػػهكاللثي ػػركم ػػفكالمحيقػ ػ ػ ػ ػ ػيتكالت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػددك
)زريؽطك:2010ك135لكىحضكمن يكليكال يل كالج از ري :ك ك
 .1تدـكتاازفكىيفكبال ييتكالشمطيتكالثالث ك)التوريحي طكاالتن يذي طكاالقضي ي لطكم كهيمن ك
لمشػػمط كالتن يذي ػ كاخيب ػ كم شش ػ كالر يش ػ كتمػػمكىػػيقيكالشػػمطيتطك ضػػيل ك لػػمكقم ػ كخى ػرةك
التوليالتكالشييشي كال ديث كليكالج از رطكاضحؼكتجرىت ي.
 .2ت ومكراحكالزتيم كاالقداش كالوخبي طكالرا ي كاالثقيلي كاالج اى كالتيريخي كلػيكا اشػيطك
الو ػػحىي طك كاج ػػادكمحاق ػػيتكثقيليػ ػ كمتلب ػػم كل ػػيكالمجتمػ ػ كالج از ػكػر كاج ػػلكالحم ػػؿكتم ػػمك
تلييرهيكجذريي.
 .3االخػػتالؼكىػػيفكاللػػؿكالج از ػػر ك ػػاؿكم ػػاـكا ىحػػيدكال حػػؿكالػػديمقراطيكالػػذ كيتنيشػػلكم ػ ك
طىيح ػ ػ كالمجتم ػ ػ كالج از ػ ػػر كاخبابػ ػػييتهكال ض ػػيري طكالشػ ػػيميكا فكالديمقراطي ػ ػ كالكتمثػ ػػؿك
نماذجػ ػػيكنػ ػػيج ازك اكلػ ػػيمالكيملػ ػػفكتطىيقػ ػػهك اكتحميمػ ػػهكتمػ ػػمك كملػ ػػيفكىلػ ػػضكالنظػ ػػركتػ ػػفك
خبابييتكلؿكمليفكاظرالهكالموراط كىااقحهكالحييني.
 .4تدـكتالركاالشتقراركاالجتميتيكااالقتبيد كاالشييشيكالذ كخىػراكالمجتمػ كالج از ػر كمنػذك
لثػػركمػػفكتوػري كليممػ كمػػفكالػػزمفطك كىحػػدكاالشػػتقالؿطكاىوػػلؿكخػػيصكمنػػذكتػػيـك1967ك
تمكتيـك.1988
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 .5تجذركالثقيل كالوحىي ك"الطرقي "كالمحيق كلمت اؿكالديمقراطيطكاالتيكتمثؿكتممييك يل كالج ؿك
الحيـطك ضيل ك لمكانتويركا مي كاانخ يضكمشتاىكال ػسكا منػيكلػدىكوػري كااشػح كمػفك
لرادكالمجتم .
 .6تػػدخؿكالجػػيشكالمىيوػػركاغيػػركالمىيوػػركلػػيكال يػػيةكالشييشػػي كاا داريػ كااالقتبػػيدي كلمػػىالدطك
ض ػػيل ك ل ػػمكمجمات ػػيتكالض ػػلطكالت ػػيكتحم ػػؿكىل ػػؿك ملينيت ػػيكتم ػػمكل ػػى كالش ػػيركىيلحمميػ ػ ك
الديمقراطي كىولؿكليمؿ.
لػػؿكهػػذاكالمحاقػػيتكهػػيكالتػػيكت ػػاؿكدافكنجػػيحكالمو ػ دكالثػػينيكلخيػػيركاشػػينيرياكلػػيكمااج ػ ك
ا رهػػيلكالمنتوػػركلػػيكالج از ػػركىوػػلؿكجػػذر طكممػػيكيشػػتدتيكا خػػذكىيلمو ػ دكالثيلػػثكىيتتىػػيراكالشػػينيرياك
االخييركال قيقيكاالجذر كالقيدركتممكمااج كا رهيل .ك
ثالثاً :المشهد التحويمي:
يقاـكهذاكالمو دك)الخيير-كالشينيريالكتممك يجيدك ؿكجذر كان ي يكلبرهيلطكمفكخالؿكخييرك
الديمقراطي كلحممي كمتليمم كتتميزكىيلديمام كاالشيرارةكدافكتاقؼطكالشيميكا فك دادكهذاكالحممي كنشىي ك
تميميطكدافك فكيحنيكذلؾكتػدـكاجػادكضػااىطكدشػتاري ك اكقينانيػ طكاجتميتيػ ك اك خالقيػ طكاقتبػيدي ك اك
ثقيلي كل ذاكالحممي كالضراري طكىاب يكالقيدرةكتممكمااج كا رهيلطكمفكخالؿكقدرت يكتممكتذليؿكليل ك
المحيقػػيتكالتػػيك و ػرنيكل ػػيكلػػيكالمو ػ دكالثػػينيطكاتقط ػ كن ي يػػيكم ػ كخيػػيراتكالمو ػ دكا اؿطكدافك فكيحنػػيك
ذلػػؾكنشػػييفك اكتنيشػػيكالخيػػيركا منػػيطكللػػفكىمميرش ػ كتىقػػمكخيضػػح كلمضػػراراتكالاطني ػ طك كل ميي ػ ك
ا اط ػػيفكم ػػفك كت دي ػػدكداخم ػػيك اكخ ػػيرجيكغي ػػركمى ػػررطكاغي ػػركو ػػرتيطكاىيلت ػػيليكتت ػػاؿكالم شش ػػتيفك
الحشػػلري كاا منيػ ك لػػمك ذرعكاشػػياؼكلمػػاطفكاتػػلتمركىػػإمرةكوػػحى يكممػػثالكلػػيكالج ػػيتكالمنتخىػ طكاتن ػػمك
تمؾكالم ششتيفكتفك كلحؿكشييشيكمىيورطكااىحيدهيكتفكمرالزكالن ػاذكمػ كا ت يظ ػيكىلػؿكبػال ييت يك
ااختبيبيت يكالؽكالدشتاركاالقينافكالمتى كليكالىالد .ك
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ُّ
ايحػػدكل ػػت كالمج ػػيؿك مػػيـكمميرشػ ػ كالديمقراطيػ ػ كىوػػلم يكالش ػػميـكلحمميػ ػ كترالمي ػ كتب ػػيتدي كل ي ػػؿك
ىيلقضػيءكتمػػمكا رهػػيلكالػاكىوػػلؿكتػػدريجيطكالكشػيميكا فكانتظمػػتكال يػػيةكالديمقراطيػ طك كالنػػيكنمػػاذجكلػػيك
الىالدكالديمقراطي كالتيكترلتكغيلىيت يكالحنؼكاا رهيلكىلؿك وػليلهكا نااتػهطك الك فكدخال ػيكلػيكتمميػ ك
الت ػػاؿكالػػديمقراطيطكااشػػتمرارهيكلػػيكهػػذاكالػػن جكلػػنمطكا شػػمالك يػػيةكجحم ػػيكقػػيدرةكتمػػمكاض ػ ك ػػدكلمػػيك
تينتهكمفك رهيلطكلميكت التكالديمقراطي ك لمكثقيل كليمم كامتليممػ طكتبػافكال ريػيتكىجميػ ك وػليل يطك
لميكتبافك قاؽكا نشيفكالرامتػهكالوخبػي كاالاطنيػ طكاهػيكهػيكالتجرىػ كالج از ريػ كالتػيكتحػيشكتمميػ ك
ت اؿكديمقراطيكمتحثرةكت قؽكتقدميكىشمال يكالػديمقراطيكن ػاكالقضػيءكتمػمكا رهػيلكالػذ ك رهػؽكالػىالدك
االحىيدطكامفكىاادركاوااهدكالديمقراطي كالج از ري طك"تدـكوخبن كالشػمط "طكلمػيكيقػاؿك)ىاضػييؼلطك لػمك
جينلكاجادكقييدةكجميتي كلمم شش كالحشلري طكااالتجياكن اكمويرل كوػحىي كااشػح كلػيكرشػـكالشييشػيتك
ابػػنيت كالق ػ ارراتطكااالن تػػيحكالنشػػىيكن ػػاكاشػػي ؿكا تػػالـكخيب ػ كالملتاى ػ كمن ػػيطك ضػػيل ك لػػمك ج ػراءك
االنتخيىيتكالم مي كاالتوريحي كاالر يشي طكاىدءكنقؿكالمميرشػ كالشييشػي ك لػمكمشػتاىكالحمػؿكالم ششػيتيطك
اتػػلطيركالبػراعكالشييشػػيكىػػيفكمختمػػؼكالقػػاىك ػػاؿكشػػمط كبػػن كالشييشػػيتكااتخػػيذكالقػ ارراتكالشييشػػي طك
ااض ػ كالشييش ػ كالحيمػ ػ كمػػفكخػػالؿكا ط ػػركااآلليػػيتكالم ششػػي كالشييش ػػي طكاالتاجػػهكالتػػدريجيكالنتو ػػيرك
اتحميػػؽكالثقيل ػ كالمدني ػ كالتػػيكتقػػاـكتمػػمك ق ػراركاال ػػتالؼكال لػػاميكااقتشػػيـكالشػػمط كالتن يذي ػ كىػػيفكالقػػاىك
الشييشي كاال لري طكاتلريسكمىد كالمشيااةكالذ كتجشداكدال كالقينافك)ىاضييؼطك:2008ك6ل .ك
اىنيءكتممكذلؾطكي لدكال شفكىلنهك"تندميكتليلك اكتن شركال رييتكليكزااييكضيق طكاتقتؿك اك
تطحػػفكالمميرشػػيتكالديمقراطي ػ كلشػػىلك اكآلخػػرطكلػػإفكمظػػيهركالحنػػؼكاا رهػػيلطكالىػػدك فكتظ ػػركاتط ػػاك
تم ػػمكالش ػػط طكاتل ػػافك دااتكمحاقػ ػ كلمتنميػ ػ كاالديمقراطيػ ػ كا رلػ ػ كالىن ػػيءكاات ػػيدةكالىن ػػيءكالت ػػيكيوػ ػ دهيك
المجتمػ كالحبػػر كال ػػديثك")ال شػػفطك:2008ك149لكلمػػيك فكاال ػػتالؿكالقػػي ـكتمػمكالجىػػراتكاالحػػداافك
ااالشػت ين كىػػيلحزةكاالل ارمػ كالىوػري كالكيملػفك فكيجمػػلكمحػهكقػػيـكامميرشػيتكال ريػ كاالديمقراطيػ .كلليػػؼك
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يملػػفكلبنشػػيفك فكيحىػػركى ريػ كتػػفكخػااطراكاتااط ػػهكا يشيشػػهكا للػػيراكاطرا يتػػهكاهػػاكملىػػؿكىػػلغالؿك
ػؿكاا ميػ ػ طكل ػػذاكتػ ػ د كظ ػػيهرةكغي ػػيلكال ري ػػيتك
المذلػ ػ كاالم ينػ ػ كاالىػ ػ سكاال ق ػػركاالىطيلػ ػ طكاقي ػػادكالج ػ ك
االمميرشيتكالديمقراطيػ كدارهػيكال يتػؿكلػيكت طػيـكالشػخك رادةكا نشػيفكاتقييػدك رلتػهكلػيكالمجتمػ طكىػؿك
اوؿكنويطهكالياميكاالت بيميكات ايمهك لمك داةكالكتقاىكتممكتمؿك كلحؿكوئكنيجزطكاتنػدميكيلػافك
ا نشيفكليكهػذاكالبػارةطك اكهػذاكالاضػحي كالمنىػاذةكاغيػركالمرغاىػ كلإنػهكشػرتيفكمػيكيجػن ك لػمكالحنػؼك
اا رهػػيلكلمت ػػرركمػػفكال يل ػ كالشػػي كاغيػػركالمرضػػي كالتػػيكيحيو ػ يطك يػػثك فكالحنػػؼكاا رهػػيلكالػػذ ك
يحتمداكضدهيكالكىدك فكيض كن يي كشريح كل يك)ال شفطك:2004ك12ل .ك
ي لػػدكمػػيكشػػىؽطك فكالديمقراطيػ كهػػيكمتليػػركر ػػيسطكايمحػػلكدارك شيشػػيكلػيكال ػػدكا /اكالقضػػيءك
تمػمكا رهػيلطكاىيلتػػيليكتمثػؿكالديمقراطيػ كنقيضػػيكلمحنػؼكاا رهػيلطكلمػػيك فك/لػيؽكامشػتقىؿكالديمقراطيػ ك
هاكالذ كي ددكمدىكىقيءكا رهيلك اكتدمهطك كمدىكقدرةكالمجتمحيتكتممكا خذكىيلخييركالديمقراطيطك
لمػيكداـكا نشػيفكقػيد اركتمػمكالتحىيػركتػػفكريػهكى ريػ كلػيكظػؿكمنػػيخكديمق ارطػيطكلإنػهكشػيلافكتػيجزكتػػفك
اشتخداـكا رهيلطكلذلؾكللفكالديمقراطي كهيكالىمشـكالوػيليكلمػرضكالحنػؼكاا رهػيلطكلمػيك نػهكالكملػيفك
لبرهيلكليكظؿكالديمقراطي .كليلديمقراطي كهػيكالمنػيخكالمنيشػلكاالمػااتيكلمقضػيءكتمػمكا رهػيلطكامػفك
هنػػيكنتاق ػ كىػػلفكتمحػػلكالديمقراطي ػ كدا اكرك شيشػػييكلػػيكالقضػػيءكتمػػمكا رهػػيلطكلػػالكتحػػييشكىػػيفكا رهػػيلك
االديمقراطيػ طكالنػػيكلػػيكتجرىػ كالرىيػ كالحرىػػيكمثػػيالكانماذجػػيطك يػػثكغيػػيلكالديمقراطيػ كلػػيفك ػػدك شػػىيلك
ان جيركالويرعكالحرىيكالذ كانت ضكتممك نظمتهكالشييشي كال يلم كىلؿكتشمطكااشتىدادطكاهذافك)التشػمطك
ااالشتىدادلطكهميكالمنيخكاالترى كالتيكينتحشكلي يكا رهيل-كىلؿك وليلهكاباراكا لاانهكالىليض  .ك
ك
ك
ك
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 5.6الخالصة:
تخمص كالدراش ك ف كالتليرات ككالشييشي كالتي ك وحمت ي كو اررة كم مدكىاتزيز كلي كتانسط كاامتدتك
لمكمبركاليىييكااليمفكاشارييكاالى ريفكاا بال يتكالدشتاري كالتيك تمفكتن يكالممؾكالملرىيكم مدك
الشيدسط كقد كاقحت كليلبيتق كتمم كالج از ر ك لام كار يشيكط كالتي كادتت كلشناات كطايم ك ن ي ك لثرك
ا نظم كان تي يك كىيف كداؿ كالملرل كالحرىيط كقد كدل كالوىيل كالج از ر ك لم ك وحيؿ كمااج يت كم كقااتك
ا مف كشرتيف كمي كاشتجيىت كالج از ر كلمطيلل كالم تجيف كاقتبيدييك كااجتميتييك كىحيدة كتف كالم تاىك
الشييشيط ك يث كخببت كمي كقيمته كمي كىيف ك 3-2كمميير كداالر كلدتـ كالمااد كاالشت اللي كاتحزيز ك شحيرك
ال ي دة كلي كقراض كالشلف ك ا كتمايؿ كالموراتيت كالبليرة كلموىيلط كاتخمي كال لام كتف كالض ار ل كالتيك
لرضت ي كتمم كا نوط كالتجيري كجمم كامجزةد كاىذلؾ كاشتطيتت ك ف كتبؿ ك لم كالشالـ كاالجتميتيك
االقتبيد ط كاتىحدكوىه كالت لير كىإشقيط كالنظيـ كالشييشي.كانزاالك كلمتطارات كالشييشي كاالخالليت كالداخمي ك
التي كابمت ك لم ك د كاشتحميؿ كالقاة ككضد كىحض ـ كالىحض كالتي كلينت كقد كمرت كى ي كالج از ر كلي كتقدك
التشحينييتكمفكالقرفكالميضيطك لمكجينلكالخاؼكمفكت لؾكاالثنييتكالمتحددةكالتيكقدكت د ك لمكت لؾك
الج از ر كاتقشيم يط كتمؾ كا شىيل كااشتجيى كال لام كشيتد كلي كمااج كاال تجيجيت كالوحىي ط كلميك
اشيتدهي كتدـ كنجيح كالت اؿ كالديمقراطي كلي كتانس كالذ كنرى كمشتقىم ي كمرهاف كىقدرة كالنظيـ كالشييشيك
ال يلي كلي ي كتمم كت مؿ كاالنتقيدات كالماج ك لي ي كمف كقىؿ كا

زال كاالتي كتمقت كالخالليت كىين يط ك لمك

جينل ك ف ك شليت كالمحيرض كالملرىي ط كمف كخالؿ كتمؽ كا بال يت كالدشتاري كالتي كاقتر ي كالممؾك
الملرىيط كاتطار كا اضيع كالتي ك ش رت كتف ك شقيط كالر يس كم مد كمرشي كالم شال كتمم ك"ا خاافك
المشمميف" كلي كمبر كاالاض كلي كشاريي كاالمورؽ كالحرىي ...كشيهمت كىولؿ كلحيؿ كلي كاشتمرار كالر يسك
الج از ر كانظيمهكالشييشيكليكال لـكىحدكز ز كتلثيركالجيشكالمىيوركتممكالقراركالشييشيكتممكالرغـك
مفك يلتهكالب ي كالبحى  .ك
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ا خي اكرط كيرى كالىي ث ك ف كنجيح كالت اؿ كالديمقراطي كلي كالج از ر كمناط كىنجيح كالت االتك
الديمقراطي كليكتانسكاا بال يتكالدشتاري كليكالملرلطكاالتيكنرىك فكالااق كالكيىوركىنجي ميكليك
تمؾ كالداؿ كالجيرة كلمج از رط كممي كيحني ك مليني كقييـ كالر يس كالج از ر كىتروي كن شه كلدارة كراىح كجديدة كم ك
انت يءكالدارةكالثيلث كال يلي كليكو ركوىيط/لىرايرك.2014ك
لػػيكضػػاءكمػػيكشػػىؽكيىػػداك فكالج از ػػرك مػػيـكثالث ػ كموػػيهدكر يش ػ طك ن ػػيءكالحنػػؼكاالقضػػيءكتمػػمك
ا رهيلكلي يطكالمو دكاالتجيهيكاالذ كيتمثؿكىىنيءكالاض كتممكميكهاكتميهكمفكتدـكاجادكالديمقراطي ك
اانتحػيشكا رهػػيلطكلػيك ػػيفك فكاالتجػػياكا بػال يكالػػذ كيمثػؿكاتخػػيذكىحػػضكا جػراءاتكالوػػلمي كاغيػػرك
الجاهري كلج كا خذكىيلديمقراطيػ طكممػيك دىك لػمكالتخ يػؼكمػفك ػدةكا رهػيلك اكالتقميػؿكمنػهطكلػيك ػيفك
فكالمو دكالت ايميطكهاكالذ كيملفكمفكخاللهكالقضيءكتميميكتممكا رهػيلطكالكشػيميكا فكهػذاكالموػ دك
)الخيػيرلطكيحنػيكتمميػػيكا خػذكىيلخيػػيركالػديمقراطيكلحمميػ كمتليممػ طكاشػػيرارةكمشػتدام كىمػػيكتشػتمزمهكمػػفك
كاجذري كتممكالمشتاييتكاالجتميتيػ كااالقتبػيدي كاالثقيليػ كاالشييشػي طكاتجشػيدكذلػؾكلػيك
ت االتكتميق ك
القضيءكتمػمكالج ػؿكاا ميػ طكاال قػركاالىطيلػ طكاخمػؽكثقيلػ كديمقراطيػ كجديػدةكتقػاـكتمػمكمىػد كالمااطنػ طك
االمش ػػيااةكى ػػيفكالجميػ ػ طكام ػػفكث ػػـكمى ػػد كالتش ػػيم كى ػػيفكالل ػػؿكىابػ ػ ـكمػ ػااطنيفكمتش ػػياييفكل ػػيكال ق ػػاؽك
االااجىيت .ك
مي كمي كيتحمؽ كىمااج كالج از ر كلبرهيل كلي رهيل كمشتمر كالي كتزايد كلي ي كالي كالداؿ كالمجيارةك
ل يط كخيب كىحد كشقاط كالر يسكم مدكمرشي كلي كمبرط كاتليتؼ كال رليت كا رهيىي كمحيك كلي كم يرى ك
ا نظم كالشييشي كالثاري كالتي كجيءت كلي ك تقيل كاال تجيجيت كالوحىي كالحرىي كلي كمختمؼ ك ميلفك
تااجدهي.كاال كياق ه ك ال كىتليتؼ كالج اد كلداؿ كالمنطق كاالج اد كالدالي طكاىيلتيليطكلإفكالديمقراطي كتىقمك
الخيير كا نشل كلمااج كالحنؼ كاا رهيلط كلمي ك كاتىقم كالخيير كاالشينيريا كالقيدر كتمم كاض ك د كللؿك
نااع كالمحينية كاالجتميتي كااالقتبيدي كاالشييشي كالتي كتحيني ي كالوحال كالم لام كىتشمطي كااشتىدادطك
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ايىقمك دك هـك وليؿكالنضيؿك"قاؿكلمم ك ؽك ميـكشمطيفكجي ر"طكاذلؾكيشتمزـكاجادكمنيخكديمقراطيك
يض ك داك كلم شيد كاالتشيل كاالرواة كاالم شاىي ط كال كشيمي كا ف كال شيد كيجد كىي ته كالمنيشى كلي كنظـك
االشتىدادكاالتشمطكاالديلتيتاري طكللؿكنظيـ كالكديمقراطيكيشم كىاجادكال شيدكاالقم كامبيدرةكال رييتك
ا قاؽكا نشيفطكاىيلتيليكلي رهيلكيدل كالنيسكدلحي كماضاتيي كن اكالحنؼكاا رهيلطكلالك رهيلكم ك
الديمقراطي طكلميكالكديمقراطي كم كا رهيلطكللالهميكنقيضيفكلىحض ميكالىحضطكلميك فكلؿكمن ميكهاك
ن يكمطمؽكلآلخر .ك
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النتائج والتوصيات
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أوالً :النتائج

 .1فكالج از ػػركارغػػـكتلبػػؿكلل ػرةكالديمقراطي ػ كلػػيكتػػيريخكال رل ػ كالاطني ػ كالج از ري ػ كارغػػـكتدوػػين يك
لمر م ػ ػ كت ػ ػػاؿكديمق ارطػ ػػيكن ػ ػػاكنظػ ػػيـكشييشػ ػػيك لثػ ػػركديمقراطي ػ ػ كتىػ ػػركدشػ ػػتارهيكلػ ػػمكتو ػ ػريفك
اؿ /لتاىرك1988كطك الك ن يكلـكتنج كليكالشػيطرةكتمػمكمر مػ كالحنػؼكالػدما كاا رهػيلكالتػيك
دخمت يكالج از ركتيـك .1992ك
 .2شػػيهـكغيػػيلكالديمقراطيػ كاال ريػػيتكاالوػ يلي كلػػيكالم ششػػيتكاغيػػيلكلبػػؿكالشػػمطيتكالتن يذيػ ك
االتوريحي كاالقضي ي طكليكزييدةكالمااج كىيفكجميتيتكالقاىكداخؿكالشمط طك كاتلذي ك زم كالثق ك
التيكزتزتتكالنظيـكالج از ر طكااوحيؿكلتيؿكا رهيلكليكالج از ر.
 .3للػ ػػيءكالمشػ ػػيركاالنتخػ ػػيىيكتػ ػػيـك1992ك دىك لػ ػػمكاخت ػ ػػيءكالم ششػ ػػيتكالدشػ ػػتاري كتػ ػػفكالشػ ػػي ك
الشييشي كليكالج از رطككات لـكالم شش كالحشلري كى ي.
 .4شػيهـكالمجتمػ كالمػػدنيكالج از ػػر كىػػداركليتػػؿكلػػيك ػػداثكالت ػػاؿكالػػديمقراطيكلػػيكالج از ػػرطكمػػفك
خالؿكلحيليتهكالشييشي كاا تالمي كتممكالرغـكمفكلؿكميكت ممهكالتجرى كمفكشمىييت.
 .5وػ ػػلمتكاالنتخيىػ ػػيتكالج از ري ػ ػ كتػ ػػيـك1999كىداي ػ ػ كل قى ػ ػ كجديػ ػػدةكلػ ػػيكالدال ػ ػ كالج از ري ػ ػ طكم ػ ػػفك
ا بػػال يتكالشييشػػي كااالقتبػػيدي ك ن ػػيءكمظػػيهركالحنػػؼكاا رهػػيلطكاتجػػيازكالخاللػػيتكاىنػػيءك
الم م كالاطني كاتادةكالا يـكالاطني.
 .6ولمتكاالنتخيىيتكالىرلميني كاالم مي كتيـك2007كطكاختىي اكركم ميككلمج از ركالتيكلينتكتحينيكمفك
الخراجكمفكالمر م كالشػاداءكلشػنااتكالتشػحينييتكمػفكالقػرفكالميضػي.كلقػدكتػـك دخػيؿكت شػينيتك
جاهري كمفك جؿكالرل كمفكالو يلي كامفكالثق كتجياكا دارةكاالنتخيىي .ك
 .7درؾكالج از ريػافك فكا رهػػيلك قػػؿكخطػ اركمػػفكخػذالفكالديمقراطيػ طكلحنػػدميكتلػػداكالديمقراطيػ كلػػيك
خطرطكلإفكالج از ركن ش يكتلداكليكدا رةكالخطر.كام كىماغكا رهيلكليكالج از ركدرجيتكمذهم ك
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مػػفكالا وػػي كاال مجي ػ طكات ازيػػدكاالهتمػػيـكالػػداليكىيلوػػلفكالج از ػػر طكلقػػدك ػػدثك جميتػػيككاطنيػػيك
ديمقراطييطكلخراجكالج از ركمفكن ؽكا زم كالم تدم طكلافكالج از ركلمجمي .
 .8فكالنظػيـكالشييشػػيكال ػيليكلػػيكالج از ػػركىاضػح يكالشييشػػيكااالقتبػيد كااالجتمػػيتيكاالثقػػيليطك
ميكزالتكتمػمكتتىػ كالنظػيـكالػديمقراطيطكل ػيكليشػتكنظيمػيكاشػتىدادييكم ضػيك اكتشػمطييطك يػثك
يجم كىيفكخبي صكالديمقراطي كاىيفكىحضكخبي صكالنظـكالتشمطي .
 .9توػ ػػلؿكالديمقراطي ػ ػ كالخيػ ػػيركا نشػ ػػلكلمااج ػ ػ كالحنػ ػػؼكاا رهػ ػػيلكلػ ػػيكالج از ػ ػػرطككاهػ ػػيكالخيػ ػػيرك
االشػينيرياكالقػػيدركتمػػمكاضػ ك ػػدكللػػؿك نػااعكالمحينػػيةكاالجتميتيػ كااالقتبػػيدي كاالشييشػػي كالتػػيك
تحيني يكالوحالكالم لام كىتشمطي كااشتىداد.
كاخمبتكالدراش ك لمكاقتراحكثالث كشينيرياهيتكلماض كليكالج از ركليلتيلي :ك
الشينيرياكا اؿ:كىقيءكالاض كال يليكتممكميكهاكتميهطكم كتدـك نليراك ملينيػ ك ػداثكتليػراتكتمػمك
الااق كال يليطكللن يكم دادةكليكنطيق يكازمين يطكا مركالػذ كيحنػيكىػلفكيىقػمكا رهػيلك
هاكشيدكالماقؼكم كغييلكلمديمقراطي  .ك
الشينيرياكالثيني:ك جراءكىحضكالتليراتكا بال ي كغيركالجذري طكى دؼك ىقيءكجاهركالااقػ كالمحطػمطك
م ك يجيدكبارةكتجميمي ك اكجميلي كلجاهركالااق كال يلي.
الشػػينيرياكالثيلػػث:ك يجػػيدك ػػؿكجػػذر كان ػػي يكلبرهػػيلطكمػػفكخػػالؿكخيػػيركالديمقراطي ػ كلحممي ػ كمتليمم ػ ك
تتميػػزكىيلديمام ػ كاالشػػيرارةكدافكتاقػػؼطكالشػػيميكا فك ػػدادكهػػذاكالحممي ػ كنشػػىي كتميمػػيطك
دافك فكيحن ػػيكذل ػػؾكت ػػدـكاج ػػادكضػ ػااىطكدش ػػتاري ك اكقينانيػ ػ طكاجتميتيػ ػ ك اك خالقيػ ػ طك
اقتبيدي ك اكثقيلي كل ذاكالحممي كالضراري طكىاب يكالقيدرةكتممكمااج كا رهيلطكمفك
خالؿكقدرت يكتممكتذليؿكليل كالمحيقيت .ك
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ثانياً :التوصيات
 .1ىذؿكالج ادكالدالي كاا قميمي كاباالك لمكاض كتحريؼكم ددكجيم كمين كلبرهيلكالؽكمحيييرك
الكتتحيرضكم كالقيـكالديني كاا خالقي كلموحال.
 .2اشتمراركتممي كا بالحكالديمقراطيكليكالج از ركتممكليلػ كا بػحدةككااضػ ك/ليػيتكتتػااءـكمػ ك
الظراؼكالشييشي طكااالجتميتي كالشي دةكليكالمجتم كالج از ر  .ك
 .3تحزيزكشييش كالمقيءاتكاال ااراتكالثقيلي كاال لري كالمىني كتممك شيسكتقىؿكالر كاالر كا خرطك
اتلثيؼكال مالتكالاطني كلمليل كا رهيلكليكالج از ر.
 .4التللي ػػدكتم ػػمكداركالمجتمػ ػ كالم ػػدنيكل ػػيكتحزي ػػزكالش ػػماؾكال ػػديمقراطيكل ػػدىكالمػ ػااطفكالج از ػػر طك
اتنميػ قػيـ اال تػراـ االنقػد اال ػاار الشػممي ىػدؿ الحنػؼط امػن

المػااطفكالج از ػر لربػ ك

المويرل ىريه ااقت ار يتهكاليكاختيير ال ليـط ري التحىيركا ؽ االجتميع.
 .5اشتمراركالى ثكاالدراش كليكماضاعكالديمقراطي كاتالقت ػيكىي رهػيلكالػداليطكمػ كالترليػزكتمػمك
تدادكدراشيتكخيب كىإالرهيلكا ش ار يمي.
 .6الترليػػزكتمػػمكالد ارشػػيتكالمشػػتقىمي كليمػػيكيتحمػػؽكىماضػػاعكا رهػػيلكاالديمقراطي ػ كاتمػػؿكد ارشػػيتك
محمق كى ذاكالولف.
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المراج.

الكتب العربية:
ك

 ك ىراشطك ىراهيـك)2005ل:كعمم االجتماع السياسي.كداركالمنيرةطكغزة.ك
 كاالىراهيم ػيطكتى ػػدكال مي ػػدك)5002ل:كفننني أصنننل األزمنننة الجزائرينننة .1111-1111كمرل ػػزكد ارش ػػيتك
الا دةكالحرىي طكىيرات.
ك

 كىياـطكهػاىرك يريػؾك)5009ل:كالعولمنة والديمقراطينة واإلرهنابطكترجمػ ك لػرـك مػدافكانزهػتكالطيػلطك
ك

الداركالحرىي كلمحماـطكنيورافطكامرلزكالجزيرةكلمدراشيتطكلىنيفطكقطر .ك

 كىمقزيػػزطكتىػػدكا لػػهكطكا/خػػرافك)5004ل:كالديمقراطينننة والتنمينننة الديمقراطينننة فننني النننوطن العربننني.ك
ك

ط.2ىيراتكمرلزكدراشيتكالا دةكالحرىي  .ك

 ىن ػػد طكجي ػػراـكطا/خ ػػرافك)5003ل:كمفننناتيح القنننرن الحنننادي والعشنننرين.كترجمػ ػ ك م ػػيد كالش ػػيطؿطك
ك

المجم كالتانشيكلمحماـكااآلدالكاال نافطكىيتكال لم طكتانس .ك

 ىاخرصطك ناارك)5022ل:كاإلرهناب منرتبط بعندم تحقينق الديمقراطينة.كمرلػزكىرالنجػركا مريلػيكلػيك
الدا طكالدا طكقطر .ك
ك

 كىازي ػػدطكىام ػػديفطكك)5005لكالجزائنننر :التجربنننة الديمقراطينننة وعوائنننق االنتقنننال.كل ػػيكىره ػػيفكغمي ػػافك
ا/خ ػػرافطكم ػػداخؿكاالنتق ػػيؿك ل ػػمكالديمقراطيػ ػ كل ػػيكالىم ػػدافكالحرىيػ ػ طكط.ك.5كىي ػػرات:كمرل ػػزكد ارش ػػيتك

الا دةكالحرىي  .ك
ك

 الجيشارطكنيظـكتىػدكالاا ػدك)5002ل:كالجزائنر :محننة الدولنة ومحننة اإلسنالم السياسني.كد ارشػ كلػيك
البراتيتكالداخمي كا ىحيدهيكا قميمي كاالدالي طكداركالمشيرةكلمنوركاالتازي كاالطىيت طكتميف .ك
ك
ك
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 جاي يفطكترليتك غيديرطكام مدكتاضكالترتار )5006ل:كعمم اإلرهاب :األسس الفكرية والنفسية
واالجتماعية والتربوية لدراسة اإلرهاب.كداركملتى كال يمدطكتميف .ك

ك

 ال شفطك شيفكم مدك)5004ل:كاالنعكاسات االجتماعية لمحرب العراقية – األمريكية عمى المجتم.
العراقي.كمطىح كالرشي ؿطكىلداد .ك

ك

 ال شػػفطك شػػيفكم مػػدك)2008ل:كعمننم اجتمنناع العنننف واإلرهنناب ،دراسننة تحميمي نة فنني اإلرهنناب والعنننف
السياسي واالجتماعي.كداركاا ؿكلمنورطكتميفطكا ردف.
ك

 ال مػدانيطكا مػدك)2012ل:كالحركنات اإلسنالمية وقضننايا التحنول النديمقراطيك كداركالمجػدالا كلمنوػػرك
االتازي طكتميف .ك

ك

 مػػادةطكمنتبػػركشػػحيدك)2009ل:كاإلرهنناب النندولي .جوانبننل القانونيننة ووسننائل مكافحتننل فنني القننانون
الدولي العام والفقل اإلسالمي.كط1طداركال لركالجيمحي .ك

ك

 الخطيػػلكطكنحمػػيفكا مػػدك)5022ل:كالننوجيز فنني النننظم السياسننية.كط5طكداركالثقيل ػ كلمنوػػركاالتازي ػ طك
تميف.
ك

 داهػػشكطكم مػػدك مػػدك)5009ل:كق نراءة فنني المسننتقبل الجزائننري.كالتنػػايركلمطىيت ػ كاالنوػػركاالتازي ػ طك
ك

لىنيف .ك

 الدىسطكتبيـكتميك)5022ل:كالنظم السياسية.كداركالثقيل كلمنوركاالتازي طكتميفطك .5022ك
ك

 الدليميطكتىدكالرزاؽكم مدك)5020ل:كالدعاية واإلرهاب.كداركجريركلمنوركاالتازي طكتميف.
ك

 رويدطكنظيـك)2999لك:كاالرهاب وتداعياتل.كداركاللرمؿكلمنوركاالتازي طكتميف .ك
ك

 الرااودةطك مدكشػالم ك)2010ل:كأثنر قنوانين مكافحنة اإلرهناب عمنى الحرينة الشخصنية .داركالثقيلػ ك
ك

لمنوركاالتازي طكتميف .ك
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 زاهرطكضييءكالديفك)5004ل:كمقدمة في الدراسات المستقبمية :مفاهيم ،أسناليب ،وتطبيقنات.كمرلػزك
اللتيلكلمنورطكالمرلزكالحرىيكلمتحميـكاالتنمي طكالقيهرة.
ك

 الزىير طكتدنيفك)2999ل:ككأصل األزمة الجزائرية.كمرلزكدراشيتكالا دةكالحرىي طكىيرات.
ك

 شرارطكم مادك)5008ل:كالنظم السياسية المعاصرة.كداركاللتيلكالجيمحيطكا شلندري  .ك
ك

 شحدكاهللطك ىػاكالقيشػـطك)5000ل:كالحركنة الوطنينة الجزائرينة.ك رىحػ كمجمػداتطكداركاللػرلكا شػالميطك
ىيرات .ك
ك

 شيدطك ىراهيـك)5008ل:كاالرهاب فى العالم العربي.كمرلزكدراشيتكالا دةكالحرىي طكىيرات.
ك

 شايدي كطك ىيل ك)2003ل:كالحرب القذرة ( شهادة ضابط سابق في القوات الخاصة بالجيش الجزائري
  .)2000 - 1992ترجم ك:كرازكمخماؼط ردكلمطىيت كاكالنوركاكالتازي ك–كدموؽ .كك

 الويايشطكخمي كتىدكالشالـك)5008ل:كاإلرهاب والعالقات العربية -الغربية.كداركجديدكلمنورطكتميفك
ك

ا ردف .ك

 الو ػػلر طكتم ػػمك)5025ل:كاإلرهننناب الننندولي فننني ظنننل النظنننام العنننالمي الجديننند.كط2طكايتػػراؾكلمنو ػػرك
ك

االتازي طالقيهرة .ك

 الو ر طكلييزك)5009ل:كتأثير تطبيق الديمقراطية عمى االرهاب.كداركالمنيرةطكتميف .ك
ك

 طاالى كط شفك)5005ل:كالعنف واإلرهاب من منظنور اإلسنالم السياسني (مصنر والجزائنر نموذجنا).ك
تيلـكاللتلكال ديثكلمنوركاكالتازي طكتميف.
ك

 الحيمر كطكلاازطكاالشحد كهيثـك)2013ل:كأصول الديمقراطية.كداركالثقيل كلمنوركاالتازي طكتميف.
ك

 تىدكال ميدطكمنبارك)2013ل:كالتحول الديمقراطي الفمسطيني.كاج كنظرك شالمي طكداركال الؿطك
اللايت .ك
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 تىدكالشالـطكخمي ك)5008ل:كاإلرهاب والعالقات العربية الغربية.كداركجريركلمنوركاالتازي طكتميف .ك
ك

 تىدكالمطيؼطكىراءكمنذركلميؿطك)5007ل:كاإلرهاب والمحكمة الجنائية الدولية.كلمي كالقػينافطكجيمحػ ك
تلريت .ك
ك

 تىدكالمحطيطكتىدكالىيشطك)2990ل:كالبحث االجتماعي ،محاولة نحو رؤية نقدية لمنهجل وأبعناد .ك
ك

داركالمحرل كالجيمحي طكا شلندري  .ك

 تميشطكشميرك)5022ل:كالديمقراطية  ,الحرية  ,التعددية.ك زمن كلمنوركاالتازي طكتميفط.5022
ك

 الحيم طكرييضك)5025ل:كالديمقراطية وحقوق اإلنسان.كجيمح كا زهرطكغزة .ك
ك

 اللناويطكراودك)5022ل:كالحركة اإلسالمية ومسألة التغيير.كداركالمجت دكلمنوركاالتازي طكتانس .ك
ك
ك

 ال تالا كطكش يؿك شػيفك)5009ل:كاإلرهاب الدولي و شرعية المقاومنة.كداركالثقيلػ كلمنوػركاالتازيػ طك
تميف.
 كلتاحط كم مد كتىد كال تيح ك")2006ل :كالديمقراطية والشورى في الفكر اإلسالمي المعاصر .كط ك1طك
القيهرةطكملتى كالوراؽكالدالي  .ك
ك

 ال رجيطكىويركليو ك)5003ل:كاالنتخابنات التشنريعية والرئاسنية فني ظنل التعددينة الحزبينة :دراسنة
ك

تحميمية ونصوص قانونيةك.الج از ر:كداركا ليؽ .ك

 قااصكطكم مدك)1998ل:ك زوة اإلنقاذ :معركة اإلسالم السياسي في الجزائر.كداركالجديدطكىيرات .ك
ك

 ل ػػيط طكغش ػػيفكب ػػىر ك)2011ل:كالجهنننود العربينننة لمكافحنننة جريمنننة اإلرهننناب.كداركالثقيلػ ػ كلمنو ػػرك
االتازي طكتميف .ك
ك
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 الل ػاار طكتمػػيكخمي ػ كطكا/خػػرافك)5003ل:كمننداخل االنتقننال إلننى الديمقراطيننة فنني البمنندان العربيننة.كك
ك

ط2كطكمرلزكدراشيتكالا دةكالحرىي طكىيرات .ك

 متػػػاليكطكرىي ػ ػ ك نػػػاركلػ ػػت كالىػ ػػيلك)5025ل:كالنننننظم السياسننننية.كالطىح ػ ػ كرق ػػـك2طكمنوػ ػػاراتكال مىػ ػػيك
ك

ال قاقي  .ك

 م مدكطكلميؿكتىدكاهللك)2012ل:كجريمنة الخطنف فني قنانون مكافحنة اإلرهناب و قنانون العقوبنات:
دراسة مقارنة.كداركال يمدكلمنوركاالتازي طكتميف .ك

ك

 المراغيكطكم مادك)5005ل:كحرب الجمباب و الصاروخ (وثائق الخارجية األمريكية حول اإلرهناب).ك
ك

ترجم كويلركتىدكال تيحطكداركالوراؽطكالقيهرة .ك

 مارافطك دغػيرك)5004ل:كالفكر والمستقبل :مندخل إلنى الفكنر المركنب.كترجمػ ك مػدكالقبػاركامنيػرك
ال جاجيطكداركتاىقيؿكلمنورطكالداركالىيضيء .ك
ك

 هػػيرافكطكلرغمػػيك)2006ل:كاإلرهنناب العننولمي وانهيننار اإلمبراطوريننة األمريكيننة.كداركال ػااليكلمنوػػرك
االتازي طكالقيهرة .ك
ك

 اابؿطكشيمي)2004ل:كإرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام.كداركالن ض طككىيراتطك
ط.1

ك

 كا يدطكمد تطكجىيرطكلاز ك)5025ل:كالعنف واإلرهاب.ككداركاا ؿكلمنورطكتميفطكا ردف.
ك

 الييشػػر طكييشػػيفكطػػيهرك)2011ل:كمكافحننة اإلرهنناب فنني اإلسننتراتيجية األمريكيننة  :رؤيننة قانونيننة
تحميمية.كداركالثقيل كلمنوركاالتازي طكتميف .ك

ك

الدوريات:

 ىراهيـكطك شنيفكتاليؽك)2004ل:كثورة المعمومات والتطور الديمقراطي في العالم الوطن العربي.ك
لراشيتك شتراتيجي طكالشن كالراىح كتورةطكالحددك139كمييا.
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 مػػدطكشػػميميفك)2009ل:كإدارة األزمننة فنني الحنندث اإلرهننابي.كمجم ػ كا مػػفكاال يػػيةطكالحػػدد)43لطكالشػػن ك
الثيمن كاالحوراف.
ك

 كا طرشطكتممك)2010ل:كالتجربة الديمقراطية فى العراق.كمجم كالجيمح كالمشتنبري كطكالحراؽ .ك

ك

 ىفكيمين طكوييلك)2012ل:كالتحول الديمقراطي في الجزائنر :العوائنق واافناق.كا ليديميػ كلمد ارشػيتك
االجتميتي كاا نشيني طكالحددك)8لطكالج از ر .ك
ك

 ىازيػيفطك ارضػي ك)5025ل:كالسنيادة الشنعبية و التحن لنول النديمقراطي فني العننالم العربني بنين القنوانين
والممارسة الفعمية :الجزائر نموذجا.كجيمح كالطيرؼ–كالج از ر .ك
ك

 جىػػرافطكم مػػدك)2012ل:كاإلسننالميون فنني طننور تحننول :مننن الديمقراطيننة األردنيننة إلننى الديمقراطيننة

الفمسطينية (حالة حزب العادلة والتنمينة المغربني).كلػيكنػداة:كا شػالميافكانظػيـكال لػـكالػديمقراطيكلػيك
المر م كاالنتقيلي كلمثاراتكالحرىي طك8-61طكتوريفكا اؿطك لتاىرطكالدا .ك ك

ك

 مػزاا طكزيػػفكالحيىػػديفك)2011ل:كاألح نزاب السياسننية وأزمننة اال نتقننال الننديمقراطي فنني المغننرب.كالمجم ػ ك
الحرىي كلمحماـكالشييشي طكالقيهرة .ك
ك

 ال ػػؽطك شػػيفكم مػػدك)2008ل:كالف نوارق األساسننية بننين العنننف واإلرهنناب.كمجم ػ كالوػػرط كالحػػددك)4لطك
ىلدادطكالحراؽ .ك

 الرلػػيىيطكزيػػفكالحيىػػديفك)2001ل:كليغيننر المغننرب منهاجننل.كابػػنيت كالحنػػؼكلػػيكثقيلتػػهطكجاليػػدةكالوػ كػرؽك
ا اشططكتددك)8412لطكالرييض.
 كالداشرطكل ميك)2006ل:كالتحول الديمقراطي في الجزائر.كمجم كالجيمح كالمشتنبري طكالحراؽ .ك
ك

 رمضػػيفطكل ػػيحك)5022ل:كمسننتقبل النظننام السياسنني فنني المغننرب العربنني ،الجزائننر نموذج ناً.كمجم ػ ك
دراشيتك قميمي طكالحددك)7لطكمرلزكالدراشيتكا قميمي طكالج از ر .ك

ك
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 زرقيفطكزهرةك)5020ل:كأزمة الديمقراطية في الجزائر ،بين الفكر والممارسة (مقاربة ميدانية).كمجم ك
الىي ثكاالجتميتيكتددك20طكجيمح كلر يتكتىيسكشطيؼطكشىتمىر.
ك

 زليطكم مدكم يكالػديفك)5020لك:كتشريعات مكافحنة اإلرهناب فني النوطن العربنيك.ك ليديميػ كنػييؼك
ك

الحرىي طكالمممل كالحرىي كالشحادي  .ك

 زهرافطكجمػيؿك)2999ل:كالمستقبمية في عمم السياسة الحديث ،اتجاهات حديثة فني عمنم السياسنة.ك
المجمسكا تممكلمجيمحيتطكالمجن كالحممي كلمحماـكاالشييشي كاا دارةكالحيم طكالقيهرة .ك
ك

 شػػالطني طكىمقيشػػـك)2011ل:كعالقنننة العننننف السياسننني بظننناهرة البطالنننة فننني الجزائنننر.كمجم ػ كالحمػػاـك
ا نشيني طكالحددك21طكالج از ر .ك
ك

 ويهيفكطكتميدكالديفك)2007ل:كقراءة في أدبينات التحنول النديمقراطي فني التربينة الحديثنة وعممينة

التحول الديمقراطي في مصر .2005-1980كمرلزكالى اثكاالدراشيتكالشييشي طكجيمح كالقيهرة .ك

ك

 وػرنيتيطكتزيػػراكشػػحيدك)5025ل:كاالتجننا نحننو ظنناهرة اإلرهنناب بالتنندين و الشننعور باالنتمنناء لنندى

الفننننرد الجزائننننري.كمجمػ ػ كالحم ػػاـكا نش ػػيني كاكاالجتميتيػ ػ طكالح ػػددكالش ػػيى طككجيمحػ ػ كقيب ػػد كمرى ػػيحطكك
الج از ر .ك

ك

 وػػطيلطكم مػػدكبػػيل ك)5023ل:كأثنننر التحنننول النننديمقراطي عمنننى االسنننتقرار السياسننني فننني الننندول
العربية.كمجم كالدراشيتكا قميمي طكالحددكا اؿطكجيمح كالمابؿطكالحراؽ .ك

ك

 الومير طكشميركتىدكالر مفكهي ػؿك)2005ل:كالتحول الديمقراطي في النيمن  :مؤشنراتل ومحدداتنل.ك
مجم :كو افكاجتميتي ك)الويرق ك-كالجيمح كا مريلي لكالشن ك22طكالحددك)88ل.
ك

 الوػػمر طكنػػيظـكن ػااؼك)5025ل:كإشنننكالية التحنننول النننديمقراطي فننني البمننندان العربينننة.كمجم ػ كمرلػػزك
ك

المشتنبري كلمدراشيتكالحرىي كاالدالي طكالحددك39طكالجيمح كالمشتنبري طكالحراؽ .ك

 و يلطكهيثـكلػيل ك)2010ل :جريمة اإلرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنة.كدارك
الثقيل كلمنوركاالتازي طكتميف .ك
- 164 -

ك

 البليرطكجيشـك)5023ل:كنشر الديمقراطية أفضل وسيمة لمحاربة ودحر اإلرهناب.كبػ ي كاالت ػيدك
الحراقي طكىلدادطك .5023/5/55ك
ك

 البػػيداا كطكريػػيضك)5000ل:كاالنتخابننات و الديمقراطيننة و العنننف فنني الجزائننر.كالمشػػتقىؿكالحرىػػيطك
ك

الحددك545طككىيرات .ك

 كطيلػػلكتىػػدكاللػريـكلػػيظـكطكاكىشػػم كر مػػفكتػػادةك)2009ل:كمظنناهر الحينناة الديمقراطيننة الجامعيننة مننن

منظور طمبة جامعة القادسية -كمية األدب أنموذجناً.كمجمػ كالقيدشػي كلػيكاآلدالكاالحمػاـكالترىايػ طكالحػددك

ك

)1لطكالمجمدك)8لطكجيمح كالقيدشي  .ك

 تىيسكمتحلطكلراركاكداريفكىنييميفكهرمزك)2010ل:كالمسار الديمقراطي في عراق ما بعد  2003بين
التقدم والتراج..كمجم كجيمح كلرىالءطكالحددك)1لطكالمجمدك)8لطكجيمح كلرىالءطكالحراؽ .ك

ك

 تىػػدكا نػػيسطكش ػ يم ك)2007ل:كفننني معوقنننات التحنننول النننديمقراطي فننني العنننراق (دراسنننة فننني المعوقنننات
الداخمية).كمجم كالشييشي كالدالي طكالحددك)7لطكالجيمح كالمشتنبري طكالحراؽ .ك

ك

 الحتيىػػيطكشػػر يفكىػػفكدىيػػؿك)2000ل:كظنناهرة العنننف السياسنني فنني الجزائننر :دراسننة تحميميننة مقارنننة
.1998 – 1976كمجم كالحماـكاالجتميتي طكالحددكالراى طكالمجمدطكاللايت.

ك

 الحمػاىطك مػػدك)2009ل:كإدارة األزمننة فنني الحنندث اإلرهننابي .مجمػ كا مػػفكاال يػػيةطكالحػػددك34ككالشػػن ك
ك

الثيمن كاالحوراف .ك

 تميرةكطكرويدك)5020ل:كالديمقراطية التوافقية :دراسة في السنموك السياسني العراقني.كمجمػ كزانلػا ك
شميمينيطكالحددك30طكتوريفكا اؿ .ك

 تميمػاركطكم ػيكالػديفك)5006ل:كالجزائنر دولننة المصنالحة ومصننالحة الدولنة.كمجمػ كال ػدثكالحرىػػيك
ك

االداليطكالحددك52طكاىريؿ .ك

 تنبركطكالحييويك)2995ل:كسوسيولوجيا األزمة الراهنة في الجزائر.كمجم كالمشتقىؿكالحرىيطكالحددك
 .292ك
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 تنب ػػرطكالحييو ػػيك)1996ل:كالتجربنننة الديمقراطينننة فننني الجزائنننر "المعبنننة والرهاننننات".كارقػ ػ كمقدمػ ػ ك
لمم تمركالداليك اؿك"تحثركالت االتكالديمقراطي كليكالاطفكالحرىي"طكالقيهرة .ك
ك

 تنبػػرطكالحييوػػيك)5006ل:كالتجربننة الديمقراطيننة فنني الجزائننر :المعبننة والمتاهننات.كارقػ كمقدمػ ك لػػمك
ك

الم تمركالداليك اؿكتحثركالديمقراطي كليكالاطفكالحرىيطكالقيهرة .ك

 لرجينيطكنػيدرك)2992ل:كحول استشراف أبعاد مستقبل الوطن العربي ،رؤية نقدية لمجهود المحمينة

والخارجينننننة.كد ارش ػ ػ كمنوػ ػػارةكضػ ػػمفك تمػ ػػيؿكال مق ػ ػ كالنقيوػ ػػي كلممح ػ ػػدكالحرىػ ػػيكلمتخطػ ػػيطكىيللايػ ػػتطك
اماضات ي.ك اؿك/ليؽكالتنمي كالحرىي كليكالثمينينيتطكاللايت.
ك

 ال قيػػهطكجميػػؿك ػزاـكي يػػمك)5008ل:كمفهننوم اإلرهنناب فنني القننانون النندولي العننام.كمرلػػزكالد ارشػػيتك
االى اثكاليمنيطكبنحيء .ك
ك

 ق ػػراؼكطكم م ػػدكلػ ػريـكطكاكش ػػحاد طكم م ػػدكالط ػػيهرك)5025ل:كالسياسنننة االقتصنننادية فننني الجزائنننر

وانعكاسننها عمننى األداء االقتص نادي .دراسننة تحميميننة لمفتننرة (.)1111/1111كمجم ػ كجيمح ػ كتلريػػتك
لمحماـكا نشيني طكالحددكالثينيكتورطكالمجمدك29طكجيمح كتلريتطكالحراؽ .ك

ك

 قنديؿكطك ار دةكطكاك ىاك شفطكغشيفك)5000ل:كحركات اإلسالم السياسي والغرب في القرن العشرين
ك

المويرل كالديمقراطي طككومسط/ذار .ك
"حزب ا( نموذجاً".كمرلزك قاؽكا نشيفكا ك

 قيراطك شميتيؿكا/خرافك)5022ل:كمستقبل الديمقراطية في الجزائر.كموػراعكد ارشػيتكالديمقراطيػ كلػيك
الىمدافكالحرىي طكالجيمح كالحرىي كالديمقراطي طكالقيهرة .ك
ك

 لػيظـطكطيلػػلكتىػػدكاللػريـطكاكتػػادةطكىشػػم كالػػر مفك)2009ل:كمظنناهر الحينناة الديمقراطيننة الجامعيننة

منننن منظنننور طمبنننة جامعنننة القادسنننية -كمينننة األدب أنموذجننناً.كمجمػ ػ كالقيدش ػػي كل ػػيكاآلدالكاالحم ػػاـك

الترىاي طكالحددكا اؿطكالمجمدكالثيمفطكجيمح كالقيدشي .
ك

 الل ػاار طكتمػػيكخمي ػ ك)2003ل:كمفهننوم الحننزب الننديمقراطي مالحظننات أوليننة.كمجم ػ كالمشػػتقىؿكالحرىػػيطك
الحددك)296لطكمرلزكدراشيتكالا دةكالحرىي طكىيرات .ك
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 ليمػػيـطكم مػػدك مػػيـك)5022ل:كظنناهرة الفسنناد السياسنني فنني الجزائننر  :األسننباب وااثننار واإلصننالح.ك
ك

المشتقىؿكالحرىيطكالحددك392طكلىنيف .ك

 ميروػػيؿطكجػػادرفك)2000ل:كموسننوعة عمننم االجتمنناع.كالمجمػػدكالثيلػػثطكمراجحػ كاتقػػديـكم مػػدكالجػااهر طك
ك

الموراعكالقاميكلمترجم طك260طكالمجمسكا تممكلمثقيل طكالقيهرة .ك

 متحػػلطكل ػراركتىػػيسطكاكهرمػػزطكداريػػفكىنيػػيميفك)2010ل:كالمسننار الننديمقراطي فنني ع نراق مننا بعنند

 2003بننين التقنندم والتراجنن..ككمجمػ كجيمحػ كلػرىالءطكالحػددكا اؿطككالمجمػػدكالثػػيمفطكجيمحػ كلػرىالءطك

الحراؽ .ك
ك

 م مػػدطك مػػدافكرمضػػيفك)2011ل:كاإلرهنناب النندولي وتداعياتننل عمننى األمننن والسننمم العننالمي دراسننة

تحميمية من منظنور اجتمناعي.ككمجمػ ك ى ػيثكلميػ كالترىيػ كا شيشػي طككالحػدد1طكالمجمػدك11طكجيمحػ ك

ك

المابؿطكالحراؽ .ك

 م مػػدطكاليػػد)2011ل:كالنظننام الفننردي األوتننوقراطيطكدراسننة نظريننة لمسننمطة المطمقننة.كمجمػ ك ى ػػيثك
ك

لمي كالترىي كا شيشي طكالمجمدك11طكالحددك .2ك

 مور طكمرشي)2008ل:كالمجتم .المدني في الجزائر :دراسة في آلية تفعميل .ك
ك

 مبىيحطكم مدك)5022ل:كاإلرهاب مرتبط بعدم تحقق الديمقراطية.كب ي كالن يركالمىنيني طك .3/54ك
ك

 المبر طكرليؽك)5022ل:كنحو اتحاد فيدرالي ثالثي الوطنينات :فمسنطيني -أردنني -إسنرائيمي لحنل
الصراع العربي -اإلسرائيمي.كالمرلزكال مشطينيكلمى اثكاالدراشيتكا شتراتيجي طكراـكاهلل .ك

ك

 م تػػيحكطكتىػػدكالجميػػؿك)5023ل:ككدور المجتمنن .المنندني فنني تنميننة التحننول الننديمقراطي فنني بمنندان
المغرب العربي.كمجم كالم لرطكالحددكالخيمسطكجيمح كم مدكخيضركىشلرة .ك

ك

 مقر طكتىدكالرزاؽ)5025ل:كالتحول الديمقراطي في الجزائر – رؤية ميدانية .ك
ك
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 م ػنػب ػػاركطكوػ ػريػؼك)5004ل:كتننقننرير المنجتم .الننمدني والتحنول النديمقراطي واألقمينات فني النوطن
العربي .ك

ك

 منبػػارطكم مػػدك ى ػراهيـك)5023ل:كالدراسننات المسننتقبمية :ماهيتهننا وأهميننة توطينهننا عربي ناً.كمجم ػ ك
المشتقىؿكالحرىيطكمرلزكدراشيتكالا دةكالحرىي طكىيرات .ك

ك

 المنظمػ ػ كالداليػ ػ كلنو ػػركالتق ػػيريرك ػػاؿكالديمقراطيػ ػ ك)5007ل:كاالنتخابننننات الرئاسننننية و التشننننريعية
واالستفتاءات و االنتخابات الوالئية والجماعية.كالج از رطكينيير .ك

ك

 م يىػ طككا مػػدك)1994ل:كمننأزق الجزائننر بننين العنننف و الحنوار.كمجمػ كالشييشػ كالداليػ طكالحػػدد115طك
م شش كا هراـطكالقيهرة .ك
ك

 الم د كطكتىيػرك)5022ل:كجدلية العالقة بين الديمقراطية وتداول السمطة  :العنراق أنموذجنا.كمجمػ ك
ك

الشييشي كالدالي طكالحددكالثيمفكتورطكالجيمح كالمشتنبري طككالحراؽ .ك

 م ػػر طكتىػػدكال ميػػدك)2997ل:كاألزمننة الجزائريننة  :الواقنن .واألفنناق.كالمشػػتقىؿكالحرىػػيطكالحػػددك556طك
ك

ىيراتطك .2997ك

 ال اار طكجح رك)5002ل:كالمأساة الجزائرية حقيقة الصراع.كمجم كالىييفطكالحددك259طكىريطينيي .ك
ك

الرسائل العممية:

 ىاكترلطكخميؿكم مدكم مادك)5008ل:كأثر االنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية عمى التحول
الديمقراطي الفمسطيني.كرشيل كميجشتيركغيركمنوارةطكجيمح كالنجيحكالاطني طكىنيىمس.

 ك يالطك شفك)2006ل:كأفاق التحول الديمقراطي فى النظام السياسي الفمسطيني إشكالية العالقة

بين منظمة التحرير الفمسطينية والسمطة الوطنية الفمسطينية ()2003-1993كعامل محورى.ك

رشيل كميجشتيركغيركمنوارةكطكجيمح كالنجيحكالاطني طكنيىمس.
 ىايىي طكنىيؿك)5008ل:كاالينات السياسنية السنترجاع األمنن فني الجزائنر خنالل فتنرة حكنمكبوتفميقنة.ك
رشيل كميجشتيركغيركمنوارةطكمح دكالى اثكاكالدراشيتكالحرىي طكالقيهرة .ك
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 ىاضييؼطكم مػدك)5008ل:كمستقبل النظام السياسي الجزائري.كرشػيل كدلتػارااكغيػركمنوػارةطكجيمحػ ك
الج از رطكالج از ر.
 ال قىينيطكىنػدركىػفكتىػدكاهللك)2009ل:كفاعمينة التحرينات المالينة فني مكافحنة اإلرهناب فني المممكنة
العربية السعودية.كرشيل كميجشتيركغيركمنوارةطكجيمح كنييؼكالحرىي كلمحماـكا مني طكالشحادي  .ك

ك

 خن ػػرطكن ػػيدكتىػػدكا لػػهكتىػػدكال ميػػدك)2005ل:كالتميينننز بنننين اإلرهننناب والمقاومنننة وأثنننر ذلنننك عمنننى

المقاومنننة الفمسنننطينية بنننين عنننامي .2004-2001كرش ػػيل كالميجش ػػتيرطكجيمحػ ػ كالنج ػػيحكالاطنيػ ػ طك

ك

نيىمسطكلمشطيف .ك

 زري ػػؽطكن يشػ ػ طك)2009ل:كعممينننة الترسنننيم النننديمقراطي فننني الجزائنننر اواشنننكالية النظنننام الننندوالني،
المشكالت واافاق.كرشيل كميجشتيركغيركمنوارةطكجيمح كال يجكىمخضرطكالج از ر .ك
ك

 الش ػػىيحيطكش ػػمميفك)2006ل:كالتنننندابير الوقائيننننة ضنننند اإلرهنننناب وتطبيقاتهننننا فنننني المممكننننة العربيننننة

السنننعودية.كرش ػػيل كميجش ػػتيركغي ػػركمنو ػػارةطكجيمحػ ػ كن ػػييؼكالحرىيػ ػ كلمحم ػػاـكا منيػ ػ طكالممملػ ػ كالحرىيػ ػ ك
الشحادي .

ك

 تيمرطكبى ك)5008ل:كدور المشاركة السياسية في ترقية الحكم الصالح في الجزائر مابين 1111
– .1111كرشيل كميجشتيركغيركمنوارةطكجيمح كالج از رطكلمي كالحماـككالشييشي كاا تالـ .ك

ك

 تػػاداكطكتػاادكجميػػؿكتىػػدكالقػػيدرك)5022ل:كإشننكالية العالقننة بننين حركننة فننتح وحركننة حمنناس وأثرهننا

عمى عممية التحول الديمقراطي في فمسطين .1111-1111كرشيل كميجشتيركغيػركمنوػارةطكجيمحػ ك

النجيحكالاطني طكنيىمس .ك
ك

 لػػيت كالنػػارطكر مػػانيك)5007ل:كالتطننرف الننديني والعنننف السياسنني فنني الجزائننر.1111-1111 ،ك
ك

رشيل كميجشتيركغيركمنوارةطككجيمح كالج از رطكالج از ر .ك

 الميلليطكتىدكال يظكىفكتىدكاهللك)5006ل:كنحو بناء إستراتيجية وطنية لتحقيق األمنن الفكنري فني
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