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أقر بأف ها اشتهمت عميً ٌذي الرسالة إىها ٌي ىتاج جٍدي الخاص ،باستثىاء ها تهت

اإلشارة إليً حيثها ورد ،واف ٌذي الرسالة ككؿ ،أو أي جزء هىٍا لـ يقدـ هف قبؿ لىيؿ درجة
أو لقب عمهي أو بحث لدى أية هؤسسة تعميهية أو بحثية أخرى.

وأنــــــــي أتئمــــــــل المســــــــةولية الحانونيــــــــة األكاديميــــــــة كاممــــــــة ئــــــــال

ثبوت ما يخالف ذلك.
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آية قرآىية

َّللا هل ِذينآمنُ ِ
وامن ُك ْم َوا هل ِذي َن ُأو ُتوا
[ َي ْر َف ِعا هُ

َ َ
ا ْل ِع ْل َم َد َر َجات 
]
[المجادلة]11 :

أ

ىداْء
اْ ِإل َ

أٌدي ٌذا العهؿ إلِ ...

روح الحاضر دائهاً وابداً ..والدي الهرحوـ "صالح العرعير" الذي لـ تىؿ هف عزيهتً
سىوات السجف الطواؿ ثـ التٍهت أعضاءي ذئاب الحرية الثقاؿ ..أٌديً ٌذا األهؿ

رغـ ها تركً فراقً هف ألـ.

والِ  " ...أهي " أىشودة الصبر الشاسع واإلرادة الحرة ..إليٍا أهاً وأختاً وصديقة

وحبيبة أٌدي شجرة الهعرفة ٌذي وأضع ٌذا الجٍد الهتواضع عربوف طاعة أهاـ

حضورٌا العظيـ حتِ تفرح وتطهئف وترضِ..

أٌديً إلِ ..أبىائي (غزؿ و أهير) هتهىيً لٍها زهاىاً أفضؿ هف زهاىىا وهكاىاً أىقِ

وأطٍر هف هكاىىا وعباداً ال تسرؽ طفولتٍـ وتحافظ عميٍا  ..لٍها كؿ هقاهات

الرضا.

والِ صديقتي الصدوقة "إكراـ زيادة ".

ب

وتحدير
شكر
ٌ
ٌ
ال وأخي ًار ،ظاٌ ًار وباطىًا ،وصموات
الحهد هلل الذي بىعهتً تتـ الصالحات أحهدي وأشكري أو ً

اهلل وسالهً عمِ سيدى وحبيبي هحهد صمِ اهلل عميً وسمـ وعمِ آلً وصحبً أجهعيف وهف

تبعً إلِ يوـ الديف.

قال تعالى " :لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدنَّكُمْ " [إب ارىيم]8 :

أتوجً بخالص الشكر والدعاء هلل سبحاىً الوٌاب الهىاف الذي وٌبىي ىعهة العقؿ والبحث

والتفكير..

كها أتوجً بعظيـ الشكر واالهتىاف وبخالص التقدير واالحتراـ لألستاذ الدكتور ىاجي صادؽ

شراب ،الذي تكرـ باإلشراؼ عمِ رسالتي بسعة الصدر وكثير الصبر والتوجيً الحكيـ والرأي
السديد والىصح الصائب األهيف ،وطيب الكمهة والهعاهمة وحسف البياف ،وهتابعتً الدعوية لمبحث

في تسمسؿ هراحؿ إعدادي هها كاف لً األثر الطيب في ىفسي وفي إخراج البحث عمِ ىحو ها

اىتٍِ إليً والحهد هلل.

كها أتقدـ بجزيؿ الشكر واالهتىاف وبخالص التقدير واالحتراـ لألستاذيف الكريهيف عضوي لجىة

الهىاقشة :الدكتور ساهي أحهد والدكتور هخيهر أبو سعدة عمِ تفضمٍها بقبوؿ هىاقشة ٌذي

الرسالة.

كها أتوجً بجزيؿ شكري وعهيؽ تقديري وعرفاىي لجهيع هف ساىدىي في إكهاؿ واتهاـ رسالتي

ٌذي ،وكاىوا لي خير هعيف هعىويا وهاديا ،وكاف لتشجيعٍـ بالغ األثر في إىجاز ٌذا البحث عمِ

أكهؿ وجً والحهد هلل رب العالهيف ،وأخص بالذكر والدي ووالدتي األعزاء

وأخي ًار أشكر كؿ هف أعاىىي عمِ إخراج ٌذي الدراسة بٍذي الصورة ،وكؿ هف ساٌـ بهساعدتي بأي
شكؿ كاف وهٍها كاف بسيطًا وأدعو لٍـ جهيعًا بالخير.

ت

ممخص الرسالة بالمغة العربية
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ فٍـ تجربتي االىتخابات والتحوؿ الديهقراطي في هصر وتػوىس هػف

وجٍة ىظر هقارىة؛ لتبياف أثر االىتخابات في ىجاح أو إعاقة عهميػة التحػوؿ الػديهقراطي فػي تمػؾ
التجربتيف ،وبياف أوجً التشابً واالختالؼ ها بيف الحالتيف.
استعرضػػت الد ارسػػة هػػف خػػالؿ فصػػولٍا ،التأصػػيؿ الىظػػري لهفٍ ػوهي االىتخابػػات والتحػػوؿ

الػػديهقراطي ،إضػػافةً إلػػِ د ارسػػة بيئػػة التحػػوؿ الػػديهقراطي فػػي كػػؿ هػػف هصػػر وتػػوىس قبػػؿ الثػػورة،

وكذلؾ دراسة أثر االىتخابات بعد الثورة في ىجاح التحػوؿ الػديهقراطي فػي حػالتي الد ارسػة ،وأخيػ اًر
إجراء الهقارىة بيف تجربتي هصر وتوىس في التحوؿ الديهقراطي.

اعتهدت الدراسة في تحميمٍا لمهعطيات عمػِ الهػىٍا التػاريخي عبػر تتبػع حالػة الديهقراطيػة

فػػي كمتػػا الػػدولتيف وهػػا تبعٍػػا هػػف ثػػورات شػػعبية وه ارحػػؿ اىتقاليػػة ،إضػػافة إلػػِ الهػػىٍا الوصػػفي
التحميمػػي هػػف خػػالؿ توض ػيح طبيعػػة العالقػػة بػػيف ظػػاٌرة التحػػوؿ الػػديهقراطي فػػي هصػػر وتػػوىس

كهتغير تابع ،ودور االىتخابات فػي ذلػؾ كهتغيػر هسػتقؿ .كهػا اسػتخدهت الباحثػة الهػىٍا الهقػارف
لمهقارىػػة بػػيف تػػداعيات االىتخابػػات فػػي حػػالتي هصػػر وتػػوىس بعػػد الثػػورة ،هػػف خػػالؿ تتبػػع هختمػػؼ
الهراحؿ التي هر بٍا هجتهعا الدراسة ،كذلؾ اعتهدت الدراسة عمِ هدخؿ تحميؿ الىظـ.

خمص ػػت الد ارس ػػة إل ػػِ العدي ػػد ه ػػف الىت ػػائا ،أٌهٍ ػػا :أف ٌ ػػذي االىتخاب ػػات اس ػػتخدهت س ػػمهاً

لمص ػػعود إل ػػِ الس ػػمطة ،ول ػػيس ه ػػف أج ػػؿ إح ػػداث إص ػػالح ديهق ارط ػػي ،كه ػػا أىٍ ػػا عهق ػػت الش ػػروخ
الهت ازيػ ػػدة فػ ػػي الجسػ ػػد السياسػ ػػي الهصػ ػػري والتوىسػ ػػي وفاقهتٍػ ػػا ،وبالتػ ػػالي فشػ ػػؿ عهميػ ػػة التحػ ػػوؿ
الديهقراطي في هصر وتعرقمٍا في توىس.

ل ػػذلؾ أوص ػػت الد ارس ػػة بأى ػػً لىج ػػاح فاعمي ػػة االىتخاب ػػات ف ػػي تحقي ػػؽ التح ػػوؿ ال ػػديهقراطي

واالسػػتقرار السياسػػي واالجتهػػاعي ،البػػد هػػف الىظػػر إلػػِ االىتخابػػات أداة وآليػػة هػػف ضػػهف باقػػة
هتعددة هف األدوات واآلليات (سيادة القاىوف ،الهؤسساتية ،الفصؿ بيف السػمطات ،حريػة اإلعػالـ،

الثقافػػة الديهقراطيػػة ،التىهيػػة االقتصػػادية ،حياديػػة الهؤسسػػة العسػػكرية ،فعاليػػة الهجتهػػع الهػػدىي،

فعالية األحزاب السياسية).

ث

Abstract
This study aims to grasp the elections and democratic transition
experiences in Egypt and Tunisia from a comparing point of view to
illustrate the impact of the elections on the success or failure of the
democratic transformation in these two cases and also to show the
similarities and differences between them.
The study reviews through its chapters the theoretical indigenization of
the elections and the democratic transformation concepts, in addition to
studying the democratic transition environment in both Egypt and
Tunisia before the revolution, as well as the impact of the elections after
the revolution to the success of the democratic transition in the two
cases. Finally, the study compares between the democratic transition
experience of Egypt and Tunisia.
The study uses the historical method in analyzing the data by tracking
the state of democracy in both countries and what followed it of
subsequent popular revolutions and transitions. Also, it uses the
descriptive and the analytical approach by clarifying the nature of the
relationship between democratic transitions in Egypt and Tunisia as a
dependent variable and the role of elections as an independent variable.
Likewise, the researcher uses the comparative approach to compare the
implications of the election in Egypt and Tunisia after the revolution
through the various stages the community has been through, as well as
the study depends on the systems analysis.
The study concluded that the elections have not been used to bring a
democratic reform but as a ladder to authority. It also deepened the
growing cracks in the political body of Egypt and Tunisia and
exacerbated it. Thus, the process of democratic transition in Egypt has
failed and has been hampered in Tunisia.
Therefore, the study recommends that we need to look at the elections as
a tool and a mechanism among many other tools and mechanisms (the
rule of law, institutionalization, separation of powers, freedom of the
media, the culture of democracy, economic development, the neutrality
of the institution military, tolerance and dialogue values, the
effectiveness of civil society, the effectiveness of the political parties), if
we wanted effective elections in order to achieve a democratic transition
and a political and a social stability.
ج
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
المحدمة:
اع إلػِ تكثيػؼ جٍػود البحػث عػف آليػات التحػوؿ الػديهقراطي ،وبخاص ٍػة
لقد أصبح ٌىاؾ د ٍ

بعد تىاهي ظػاٌرة الثػورات فػي دوؿ "الربيػع العربػي" كأسػموب إل ازحػة األىظهػة االسػتبدادية واحػالؿ
ىظـ ديهقراطية هحمٍا عبر اىتخابات حرة وىزيٍة ،تتيح لمهواطىيف اختيار حكاهٍـ.

ويشير هفٍوـ التحػوؿ الػديهقراطي بصػفة عاهػة إلػِ عهميػة االىتقػاؿ هػف صػيغة حكػـ غيػر

ديهقراطي إلِ ىظاـ حكـ ديهقراطي ،وٌي عهمية هعقدة وتسػتغرؽ عػادة فتػرة هػف الػزهف قػد تطػوؿ
أو تقصػػػر حسػ ػػب عالقػ ػػات القػػػوى فػ ػػي الهجتهػ ػػع ،كهػػػا تتػ ػػداخؿ ف ػػي بعػ ػػض هراحمٍػػػا خصػ ػػائص

السػ ػػمطوية ه ػػع خصػ ػػائص الديهقراطيػ ػػة هه ػػا يفػ ػػتح البػ ػػاب أهػ ػػاـ إهكاىيػػػة اىتك ػػاس عهميػػػة التحػ ػػوؿ
ٍ
وبخاصة في حالة ضعؼ الهقوهات الداعهة لٍذا التحوؿ.
الديهقراطي أو التراجع عىٍا،
هػف ٌػػذا العػػرض لهفٍػػوـ التحػػوؿ الػػديهقراطي يتضػح لىػػا أف هرحمػػة التحػػوؿ الػػديهقراطي فػػي

جوٌرٌػػا هرحمػػة ص ػراع بػػيف قػػوى االسػػتبداد والسػػمطوية هػػف ىاحيػػة ،وقػػوى الديهقراطيػػة هػػف ىاحيػػة

أخػرى .ويػرى بعضػٍـ أف ىجػاح القػوى الديهقراطيػػة فػي اجتيػاز هرحمػػة التحػوؿ الػديهقراطي يتوقػػؼ
عمػػِ قػػدرتٍا عمػػِ الوصػػوؿ فػػي الىٍايػػة إلػػِ ضػػهاف إج ػراء اىتخابػػات ح ػرة وىزيٍػػة تحقػػؽ تػػداوؿ

الحك ػػـ ب ػػيف هختم ػػؼ الق ػػوى السياس ػػية .وعمي ػػً تكتس ػػب االىتخاب ػػات أٌهي ػػة خاص ػػة ف ػػي اله ارح ػػؿ

االىتقاليػػة؛ ألىٍػػا تسػػاٌـ بػػدور أساسػػي فػػي تعزيػػز عهميػػة التحػػوؿ الػػديهقراطي إذا هػػا ت ػوافرت فيٍػػا

شروط الىزاٌة ،وكاىت إطا اًر لتحقيؽ اإلرادة الشعبية.

وبػػالىظر إلػػِ أٌػػـ دولتػػيف هرتػػا بعهميػػة اىتقػػاؿ ديهق ارطػػي عبػػر الثػػورة (تػػوىس وهصػػر) ُوجػػد

أف هصػػر عبػػرت عبػػر الح ػراؾ الثػػوري فػػي ثػػورتي يىػػاير ويوىيػػو ،هػػف هرحمػػة الديهقراطيػػة الشػػكمية
إلػػِ هرحمػػة الديهقراطيػػة االىتخابيػػة ،حيػػث جػػرى خػػالؿ ثالثػػة أع ػواـ بعػػد (ثػػورة 25يىػػاير) سػػبعة

اسػػتحقاقات اىتخابيػػة ه ػػا ب ػػيف اسػػتفتاءات واىتخاب ػػات برلهاىيػػة ورئاسػػية ،والت ػػي جػػاءت فػػي إط ػػار

دسػػتوري وقػػاىوىي ،واتسػػهت بالشػػفافية والى ازٌػػة وفق ػًا ل ػ راء والد ارسػػات الهحميػػة والدوليػػة ،وأفػػرزت

ىتائا جديدة وفاعمييف جدداً.

أها توىس فقد خاضت ثالثة استحقاقات اىتخابية هىذ (يىاير2011ـ) ،بدأت األولػِ هباشػرة
بعػػد اإلطاحػػة بػػالرئيس "بػػف عمػػي " ،باىتخػػاب الهجمػػس التأسيسػػي ،وكاىػػت تمػػؾ االىتخابػػات إيػػذاىاً
بب ػػدء الهرحم ػػة االىتقالي ػػة ،فش ػػرع البرله ػػاف الهىتخ ػػب ح ػػديثاً بص ػػياغة الدس ػػتور ،واجػ ػراء اىتخاب ػػات
تشريعية ورئاسية ىزيٍة في (ديسهبر2014ـ).

وبهقارىة التجػربتيف لُػوحظ اخػتالؼ تجربتػي التحػوؿ الػديهقراطي فػي تػوىس عػف هصػر تبعػاً

لعواه ػػؿ هتع ػػددة داخمي ػػة وخارجي ػػة أث ػػرت ف ػػي طبيع ػػة االس ػػتقرار والتح ػػوؿ ال ػػديهقراطي ف ػػي ٌ ػػاتيف
ال ػػدولتيف ،وعم ػػِ ال ػػرغـ ه ػػف إجػ ػراء اىتخاب ػػات حػ ػرة وىزيٍ ػػة ف ػػي كمتػ ػا ال ػػدولتيف تشػ ػريعية ورئاس ػػية

واس ػػتفتاء لمدس ػػتور ،إال أى ػػً لُ ػػوحظ أف ٌ ػػذي االىتخاب ػػات س ػػرعاف ه ػػا ش ػػكمت اىتكاس ػػة ف ػػي هص ػػر

بتجربتٍا األولِ ،وحراكاً سياسياً في توىس في تجربتيٍا األولِ والثاىية.

مشكمة الدراسة:
هػػف خػػالؿ هعايىػػة بعػػض أهثمػػة التحػػوؿ الػػديهقراطي ،لُػوحظ أف االىتخابػػات الحػرة لػػـ تفػػض

بالضػػرورة إلػِ حالػػة ديهقراطيػػة هتقدهػػة حقيقيػة ،بػػؿ فػػي بعػػض الحػػاالت حػػدث خػػالؼ ذلػػؾ حػػيف
حصػمت حالػػة هػػف الىكػػوص الػػديهقراطي ،وعجػػزت االىتخابػات فػػي هثػػؿ ٌػػذي الحػػاالت عػػف تفكيػػؾ
الىظاـ القديـ وٌدهً ،بؿ ربها حدث ىقيض ذلػؾ فتهكىػت تمػؾ الػىظـ هػف العػودة القويػة هػف خػالؿ

تمؾ االىتخابات الحرة ذاتٍا ،هها أثار تساؤؿ رئيسي:

ىل تفضي االنتخابات في مرئمة التئول الديمحراطي إلى ديمحراطية ئحيحية؟
عدد هف األسئمة الفرعية:
ويىدرج هف التساؤؿ الرئيس ٌ
 .1هاٌية هفٍوهي االىتخابات الديهقراطية والتحوؿ الديهقراطي؟
 .2كيؼ كاىت بيئة التحوؿ الديهقراطي في هصر وتوىس قبؿ الثورة؟
 .3ها البيئة السياسية والتشريعية واإلجرائية الهحيطة باالىتخابات التي جرت في هصر وتوىس
بعد الثورة؟

ٌ .4ؿ كاىت االىتخابات التي جرت في كؿ هف هصر وتوىس كافية لتفعيؿ التحػوؿ الػديهقراطي
في البمديف وجعمً راسخًا؟

 .5ها وجً الشبً واالختالؼ بيف التجربتيف التوىسية والهصرية في التحوؿ الديهقراطي؟
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فرضيات الدراسة:
تستند الدراسة إلى فرضية رةيسة ىي:
تعد االىتخابات هف أٌـ اآلليات والعىاصر التي تزيد هف زخـ التغيير السياسي وعهقً،

وتدعـ الديهقراطية وتوسع هف الهشاركة الشعبية ،وتهكف هف ظٍور فاعمييف شرعييف قادريف

عمِ التعاهؿ والتكيؼ هع الهعطيات السياسية الجديدة ،لكىٍا وسيمة ليست بالضرورة أف تُفضِ
إلِ عهمية التحوؿ ىحو الديهقراطية واالستقرار السياسي لدولة ها.
ويهكف تمخيص الفرضية بجهمة هحددة أىً :بقدر اعتبار االىتخابات غايةً في حد ذاتٍا

وليست وسيمة بقدر تعثر عهمية التحوؿ الديهقراطي وفشؿ تحقيؽ ديهقراطية حقيقية هستقرة.

أىمية الدراسة:
تتهثؿ أٌهية الدراسة في عدة أوجً ىذكر هىٍا ها يمي:
 .1تكهف أٌهية الدراسة في أف ىظرية التحوؿ الديهقراطي أصبحت ىظرية عالهية هطروحة
في إطار الىظـ السياسية عمِ اختالفٍا ،هها يستدعي هواصمة الجٍود في دراستٍا
لتطبيقٍا بأفضؿ الطرائؽ.

 .2إف تفاعؿ األحداث وديىاهية الحاالت السياسية في دوؿ التحوؿ الديهقراطي يستوجب إلقاء
الضوء عمِ آليات التحوؿ الديهقراطي ،خاصة هوضوع االىتخابات وأثري في تحقيؽ
الديهقراطية ،لذا تىبع أٌهية ٌذي الدراسة في حداثتٍا لتىاوؿ هوضوع العالقة بيف فكرة

االىتخابات وتطبيقٍا ،وبيف تسارع وتيرة التحوؿ الديهقراطي في دوؿ "الربيع العربي"
خاصة هصر وتوىس.

اء
 .3الدراسة تعد هف الدراسات الىادرة التي تىاولت فكرة االىتخابات والتحوؿ الديهقراطي سو ً
أكاف هف حيث هوضوع البحث وتحميؿ العالقة ،أـ هف حيث هجتهع الدراسة والهقارىة بيف
الىهوذج التوىسي والهصري ،أـ هف حيث الفترة الزهىية التي تىاولتٍا الدراسة والههتدة هف

(2011ـ) إلِ (2016ـ).

 .4حداثة الدراسة اذ تعد دراسة جديدة تتىاوؿ فترة زهىية حديثة لـ يسبؽ أحد أف تطرؽ إليٍا.
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أىداف الدراسة:
تٍدؼ الدراسة إلِ هحاولة فٍـ هفٍوـ التحوؿ الديهقراطي وترسيخً ،وهدى تأثري

باالىتخابات هف خالؿ دراسة واقع التحوؿ الديهقراطي في هجتهعي الدراسة  -توىس وهصر-
والهعيقات التي تحوؿ دوف عهمية التحوؿ الديهقراطي والتحديات التي تواجًٍ وكيفية التغمب

عميٍا ،وذلؾ عف طريؽ:

 .1تسميط الضوء عمِ بعض الهفاٌيـ واألطروحات الىظرية التي تؤصؿ لعهمية التحوؿ
الديهقراطي ،وذلؾ هف خالؿ التعريؼ بهفٍوـ التحوؿ الديهقراطي ،ورصد األسباب التي
تؤدي إليً وتحميمٍا ،والطرؽ أو األساليب التي تتـ هف خاللٍا عهمية التحوؿ ،وهخرجات
ٌذي العهمية.

 .2فٍـ تجربتي االىتخابات والتحوؿ الديهقراطي في هصر وتوىس هف وجٍة ىظر هقارىة؛
لتبياف أثر االىتخابات في ىجاح أو إعاقة عهمية التحوؿ الديهقراطي في تمؾ التجربتيف،

وبياف أوجً التشابً واالختالؼ بيف كمتا الحالتيف.

 .3التعرؼ إلِ دور القوى السياسية واالجتهاعية الجديدة التي أفرزتٍا عهمية التحوؿ
الديهقراطي في هصر وتوىس ،وها إذا كاىت تعكس حقيقة قوة ٌذي القوى في الهجتهع أو

دور اإلعالـ والهاؿ السياسي والدعـ الخارجي.

 .4تبياف أثر هشاركة الحركات اإلسالهية أو هقاطعتٍا عمِ ىظاهي هصر وتوىس السياسييف

هف جٍة وعمِ الحركات اإلسالهية ذاتٍا ،وها إذا استطاعت التكيؼ هع شروط
الديهقراطية والهرحمة االىتقالية في ىظاهي هصر وتوىس.

 .5التعرؼ إلِ البيئة السياسية والتشريعية واألهىية واإلجرائية الهحيطة باالىتخابات التي
جرت في هصر وتوىس بعد الثورة ،والوقوؼ عمِ أبرز هبادئ القاىوف االىتخابي في

دولتي هصر وتوىس ،وها إذا كاف يتفؽ هع هعايير االستقاللية والىزاٌة.

منيجية الدراسة:
تعتهد الدراسة عمِ عدة هىاٌا عمهية تتفؽ وطبيعة البحث وتسٍؿ عهمية تبياف األثر

والعالقة بيف طبيعة االىتخابات والديهقراطية الحقيقية ،وٌذي الهىاٌا ٌي:

 .1المنيج التاريخي :الذي يتضهف الجاىب التفسيري التحميمي في دراسة الظواٌر الهاضية
التي ىتجت في ظروؼ زهىية لٍا خصائصٍا ،أو دراسة ظاٌرة تهتد جذورٌا إلِ الهاضي؛
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فال يهكف فٍـ دور االىتخابات في عهمية التحوؿ ىحو الديهقراطية في هصر وتوىس إال
باستخداـ ذلؾ الهىٍا عبر تتبع حالة الديهقراطية في كمتا الدولتيف وها تبعٍا هف ثورات
شعبية وهراحؿ اىتقالية ،وأٌهية ٌذا الهىٍا تىبع هف دراسة الخمفيات والجذور لواقع هصر
وتوىس هف العهمية الديهقراطية واستحضار تجارب الشعوب األخرى.
 .2المنيج الوصفي التئميمي :وذلؾ في إجراء الدراسة؛ لكوىً هف أكثر الهىاٌا استخداهاً في
دراسة الظواٌر االجتهاعية اإلىساىية ،وألىً يىاسب الظاٌرة هوضع البحث ،وذلؾ عبر
التحميؿ الوصفي القائـ عمِ وصؼ الظاٌرة ثـ القياـ بتحميمٍا بالشكؿ الذي يوضح ويبيف
طبيعة وضع التحوؿ الديهقراطي في هصر وتوىس كهتغير تابع ،ودور االىتخابات في ذلؾ
كهتغير هستقؿ ،وبالتالي فإف ٌذا الهىٍا يوضح طبيعة العالقة بيف الهتغيريف.
 .3المنيج المحارن :وٌو عبارة عف الخطوات التي يتبعٍا الباحث في هقارىتً لمظواٌر هحؿ
الدراسة؛ لهعرفة العىاصر التي تتحكـ في أوجً التشابً واالختالؼ بٍدؼ الوصوؿ إلي
تعهيهات وايجاد التفسير العمهي لٍا ،وٌو ها تطمب وضع هوضوع البحث في سياؽ هقاربة
هقارىً بيف تداعيات االىتخابات في حالتي هصر وتوىس بعد الثورة ،هف خالؿ تتبع هختمؼ
الهراحؿ التي هر بٍا هجتهعا الدراسة؛ لإلجابة عف تساؤؿ الدراسة الرئيس واثبات صحة أو
ىفي فرضياتً.
ولممساعدة في الدراسة سيتم االعتماد بشكل ما عمى االقتراب النظري (مدخل تئميل
النظم) :ويجيب ٌذا الهىٍا عف التساؤالت التي أدت إلِ اىدالع ثورات "الربيع العربي" في كؿ
هف توىس وهصر ،وأيضًا عمِ قدرة الهؤسسات السياسية السائدة والالحقة عمِ االستجابة

اء أكاف هف حيث التغيير في
لمتحوالت التي ط أرت في بيئة الىظاـ السياسي عمِ كل هىٍها سو ً
هىظوهة القيـ وبروز دور الهواطف العادي ،وبروز دور القوى السياسية هثؿ الجهاعات اإلسالهية
واحياء لدور قوى سياسية قائهة هثؿ القوى الميبرالية العمهاىية ،والتعرؼ إلِ السياسات والق اررات
التي أفرزتٍا عهمية التحوؿ السياسي وهدى استجابتٍا ،وعدـ استجابتٍا لعهمية التحوؿ

الديهقراطي.
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مصطمئات الدراسة:


الديمحراطية:
ىظاـ الهشاركة الشعبية في صىع الق اررات السياسية واالقتصادية واالجتهاعية اآليمة إلِ

كفالة أهف الهواطىيف وسعادتٍـ ورقيٍـ الحضاري (الهخادهي ،2004 ،ص.)58

أما التعريف اإلجراةي لمديمحراطية فيو :شكؿ هف أشكاؿ الحكـ ،وىوع هف أىواع األىظهة

السياسية والتي يشارؾ فيٍا الهواطف في صىع القرار ،وٌي وسيمة تٍدؼ إلِ احتراـ كراهة الفرد
وحقوقً األساسية وتعزيزٌا ،واعطاء كؿ فرد الحؽ في الهشاركة في إدارة الشؤوف العاهة ،وفتح
الهجاؿ لهىافسة سياسية ديهقراطية في عهمية الوصوؿ إلِ السمطة وتداولٍا ،وتوفير هؤسسات

ىيابية عمِ الهستويات كافة يتـ اختيارٌا هف خالؿ إجراء اىتخابات حرة وىزيٍة عمِ فترات

هىتظهة يعبر فيٍا الشعب عف إرادتً وعمِ أساس االىتخابات الدورية.


اال نتحال الديمحراطي:
ٌو عهمية االىتقاؿ هف ىظـ ذات طبيعة سمطوية أو شبً سمطوية ،إلِ ىظـ ديهقراطية،

والعبور من حكـ الغمبة الذي يسود فيً خيار وقرار الفرد أو القمة باعتباري هصدر الشرعية ،إلِ

حكـ عصري حديث ،حيث يكوف الحكـ لمكثرة هف الشعب وليس لفرد أو قمة هىً (الكواري،

سبتهبر ،2014ص .)144واالىتقاؿ إلِ الديهقراطية ) (Transition to Democracyيسبؽ
بالضرورة عهمية التحوؿ الديهقراطي) (Democratic Transformation؛


التئول الديمحراطي:
وٌي العهمية أو الصيرورة التي تمي حالة االىتقاؿ هف ىظاـ الوصاية إلِ ترسيخ ىظاـ

الحكـ الديهقراطي واستق ارري ،حيث يتـ بهوجب التحوؿ الديهقراطي ىهو وارتقاء الههارسة

الديهقراطية هف حالتٍا اإلجرائيةّ وحدٌا األدىِ عىد لحظة االىػتػقػاؿ ،إلػِ تكريسٍا كقيهة وثقافة
وهػهػارسػة عػاهػة تػرسػخ ىػظػاـ الحكـ الديهقراطي عبر الزهف وتطور أدائً ىوعياً (الكواري،

سبتهبر ،2014ص .)144أما التعريف اإلجراةي لمتئول الديمحراطي :فترى الباحثة أف فترة التحوؿ
الديهقراطي ٌي تمؾ الفترات التي تعقب حدوث تغيرات جذرية في بىية الىظاـ السياسي إها

بالطرؽ السمهية أو عف طريؽ الثورة ،وفيٍا تؤسس لىظاـ ديهقراطي يقوـ عمِ تداوؿ لمسمطة،

واعداد دستور يحترـ الحقوؽ والحريات ،ووضع آليات ديهقراطية إلقاهة اىتخابات ىزيٍة ،وتىتٍي
فترات التحوؿ الديهقراطي باالىتقاؿ إلِ حالة الديهقراطيات الراسخة.
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االنتخاب:
ىهػػط وأسػػموب أليمولػػة السػػمطة يرتكػػز عمػػِ اختيػػار يجػػري بواسػػطة التصػػويت أو االقت ػراع،

واالىتخػػاب يعتبػػر الطريقػػة األساسػػية إلسػػىاد السػػمطة فػػي الديهقراطيػػة التهثيميػػة بػػؿ أصػػبح الوسػػيمة
لهىح الشرعية لمسمطة (الدبس ،2010 ،ص.)199



النظام االنتخابي:
ٌػػو هجهوعػػة هػػف القواعػػد التػػي تػػىظـ عهميػػة االدالء باألصػوات أثىػػاء االىتخابػػات ،وتحويػػؿ

تمؾ األصوات إلِ هقاعد ،كها ويعرؼ بأىً الكيفية التي يتـ هف خاللٍا ههارسة عهميػة التصػويت
وحساب الىتائا االىتخابية (البزـ ،2014 ،ص.)20



منظمات المجتمع المدني:

"هجهوعة الهؤسسات والجهعيات االتحادات غير الحكوهية والتي يىضـ إليٍا األفػراد بشػكؿ

اختيػػاري وتطػػوعي لههارسػػة العهػػؿ العػػاـ ،وٌػػي تقػػع بػػيف األس ػرة والدولػػة ،وتتهتػػع باالسػػتقاللية وال
تسعِ لمربح" (كسبة ،2013 ،ص.)27

ئدود الدراسة:


الئد الزماني :تتحدد حدود البحث الزهىية في الدراسة التطبيقية ألثر االىتخابات في
هرحمة التحوؿ الديهقراطي حالتي هصر وتوىس خالؿ الفترة الزهىية هف(يىاير2011ـ)

حتِ (يىاير2016ـ).


الئد المكاني :تهثمت حدود البحث الهكاىية لمدراسة في الجهٍورية التوىسية الواقعة شهاؿ
أفريقيا وجهٍورية هصر العربية الواقعة في الركف الشهالي الشرقي هف قارة أفريقيا.
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الدراسات السابحة:
 .2دراسة عطاء اهلل ( )3125بعنوان" :دور االنتخابات في تفعيل التئول الديمحراطي وارسـاء
الئكــم الرشــيد نمــوذج " الجزاةــر" .رســالة ماجســتير غيــر منشــورة :جامعــة مئمــد خيضــر

بسكرة ،الجزاةر.

تىاول ػػت ٌ ػػذي الد ارس ػػة دور العهمي ػػة االىتخابي ػػة ف ػػي تفعي ػػؿ الديهقراطي ػػة والحك ػػـ الرشػ ػيد ف ػػي

الج ازئػػر؛ وذلػػؾ باعتبارٌػػا اآلليػػة الكفيمػػة بضػػهاف الهشػػاركة السياسػػية الدوريػػة لمهػواطىيف فػػي كىػػؼ
هقرطة والحكػـ الجيػد فػي الدولػة .واتخػذ الباحػث
الحرية والىزاٌة والتعددية بها قد يكرس عهمية الدي ا

فػ ػػي د ارسػ ػػتً هجهوعػ ػػة هػ ػػف الهؤش ػ ػرات الديهقراطيػ ػػة أٌهٍػ ػػا تطػ ػػوير هؤسسػ ػػات الهجتهػ ػػع الهػ ػػدىي،
وتكريس هبدأ التداوؿ عمِ السمطة هف خالؿ إقرار اىتخابات تعددية.
وقػػػد أثبتػ ػػت الد ارسػ ػػة أف الواقػ ػػع التطبيق ػػي لهؤشػ ػرات الديهقراطيػػػة فػ ػػي الج ازئػػػر وهػػػف بيىٍػ ػػا
االىتخابػػات ،وجػػود هجهوعػػة هػػف الثغػرات التػػي تحػػوؿ دوف تطبيػػؽ حكػػـ رشػيد وديهقراطيػػة فعميػػة،
ولع ػػؿ أٌ ػػـ ٌ ػػذي الثغػ ػرات غي ػػاب هع ػػايير الش ػػفافية والى ازٌ ػػة ف ػػي العهمي ػػة االىتخابي ػػة رغ ػػـ تطبيقٍ ػػا

لمهعػػايير الدوليػػة لمى ازٌػػة االىتخابيػػة إال أىٍػػا لػػـ تسػػمـ هػػف السػػمبيات كػػالتزويرٌ ،ػػذا باإلضػػافة إلػػِ
ع ػػائؽ آخ ػػر ،وٌ ػػو تكػ ػريس الدس ػػتور الج ازئ ػػري لٍيهى ػػة الس ػػمطة التىفيذي ػػة عم ػػِ الس ػػمطة التشػ ػريعية

والقضائية بتوسيع صالحياتٍا عمِ باقي السمطات ،باإلضافة إلِ ضعؼ الهجتهع الهػدىي الػذي

يعتبر هف الهكوىات الرئيسة لمحكـ الرشيد ،إلِ جاىب تٍهيش بعػض القػوى السياسػية الػذي يحػوؿ
بدوري دوف تحقيؽ ديهقراطية فعمية.

وتوصػمت الد ارسػػة إلػػِ أف تكػريس عهميػػة التحػػوؿ الػػديهقراطي وارسػػاء هبػػادئ الحكػػـ الرشػػيد

في الجزائر يتطمب إقرار ىصوص دستورية تعتهد عمػِ شػفافية القػواىيف االىتخابيػة وحياديتٍػا ،بهػا

قد يسٍـ في ىزاٌة العهمية االىتخابيػة ودوريتٍػا ،والتػي سػتؤدي بػدورٌا إلػِ تعزيػز الرشػادة وتطبيػؽ
هبدأ سيادة الشعب.
.3

دراسة العمراوي ( )3125بعنـوان" :أزمـة الشـرعية فـي األنظمـة السياسـية العربيـة دراسـة
ئالة مصر"  ،رسالة ماجستير غير منشورة :جامعة مئمد خيضر بسكرة .الجزاةر.

تىاولت ٌذي الدراسة هف خالؿ التعرض لمجاىب الهفاٌيهي لمشرعية ،وابػراز أٌػـ الهصػادر

التي تستهد هىٍا الشرعية ،هػع تبيػاف حقيقػة الشػرعية فػي األىظهػة السياسػية التقميديػة والديهقراطيػة

واعط ػػاء الف ػػارؽ ب ػػيف ك ػػؿ هىٍه ػػا ،وك ػػذلؾ توض ػػيح أٌ ػػـ األس ػػباب الهؤدي ػػة إل ػػِ فق ػػداف الش ػػرعية
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هخصصػػيف فػػي ذلػػؾ األىظهػػة السياسػػية العربيػػة ،واب ػراز أٌػػـ الخصػػائص التػػي تحظػػِ بٍػػا ٌػػذي
اء أكاف ذلؾ هف ىاحية تاريخية أـ اقتصادية أـ سياسية.
األخيرة ،سو ٌ
كهػػا تطرقػػت إلػػِ د ارسػػة ىهػػوذج هصػػر هبيىػػة أٌػػـ األسػػباب التػػي أدت إلػػِ سػػقوط الىظػػاـ
السياسػػي الهصػػري وبخاصػ ٍػة فػػي فتػرة حكػػـ هبػػارؾ وهػػا بعػػدٌا ،والوقػػوؼ عمػػِ أٌػػـ اله ارحػػؿ التػػي

هرت بٍا هصر بعد الثورة ،والهستجدات الحاصمة خاصة فيها يتعمؽ بالهجاؿ السياسي.

وخرجػت الد ارسػة بىتػائا أٌهٍػا :أف أغمػب األىظهػة السياسػية العربيػة تعػاىي أزهػة شػرعية؛

كوىٍػا تفتقػر إلػِ قيػادة سياسػية فعالػة تحظػِ بػالقبوؿ الجهػاٌيري ،فبػالرغـ هػف كػؿ ذلػؾ فػإف تمػؾ

قر ارت وهخرجات سياسية غير هقبولة شرعياً .إضافةً إلِ
القيادات تستهر في الحكـ ،وفي إصدار ا

االحتكار واالستبداد والتسمط الههارس هف قبؿ السمطات العربية ،إذ شكؿ كؿ ٌذا عائقًا أهاـ عهمية
البىػاء الهؤسسػي فػي تمػؾ األىظهػة .وفيهػا يتعمػؽ بىهػوذج هصػر ،أثبتػت الد ارسػة دخػوؿ الىظػاـ

السياسػي الهصػري هرحمػة جديػدة بعػد االىتخابػات التػي أعمػف فيٍػا عػف فػوز هرشػح هػف جهاعػة
اإلخواف الهسمهيفٌ ،و الرئيس هحهد هرسي والذي حكـ لفترة قصػيرة ،وتػـ فػي تمػؾ الهرحمػة اختيػار
الشرعية الديىية بديالً إلضػفاء الشػرعية عمػِ الىظػاـ السياسػي الجديػد ،لكػف الهرحمػة لػـ تػدـ طػويالً

ودخمػت هصػر هعتركػًا آخػر ،إثػر االىقػالب عمػِ ىظػاـ هرسػي ،فكػؿ ٌػذي األحػداث جعمػت هصػر

تدخؿ في هرحمة يشوبٍا ىوع هف الضبابية ،وعدـ الثبات فػي هسػائؿ عديػدة أٌهٍػا :حػوؿ هػف يحكػـ

ػرؼ
السػمطة ،وهػف أي هصػدر تسػتهد السػمطة شػرعيتٍا ،بحيػث يتكػوف فػي الىٍايػة رضػا كػؿ األط ا
الهجتهعية.

 .4دراسة الجبور ( )3125بعنوان" :الدور السياسي لممؤسسة العسكرية المصرية في ظل
التئوالت السياسية"  .رسالة ماجستير غير منشورة :جامعة األزىر .غزة .فمسطين.
تىاولػػت الد ارسػػة الػػدور السياسػػي لمهؤسسػػة العسػػكرية الهصػرية فػػي التحػوالت السياسػػية بػػدءًا

هػف ثػورة (يوليػػو 1952ـ) هػرو اًر بثػورتي ( 25يىػػاير2011ـ و 30يوىيػو 2013ـ )؛ وذلػؾ بٍػػدؼ
رصد ٌذا الدور وتحميمً ،وتىاولت الدراسة الػذي لعبتػً الهؤسسػة العسػكرية فػي التػأثير فػي الحيػاة

السياسػية الهصػرية وفػػي صػػىع القػ اررات السياسػػية ،كػػذلؾ تىاولػػت الد ارسػة األسػػباب التػػي أدت إلػػِ
اىدالع (ثورة يوليو1952ـ) وثػورتي( 25يىػاير 2011ـ و30يوىيػو2013ـ) ،والتغيػرات السياسػية
عمِ الساحة الهصرية وها أفرزتػً تمػؾ الثػورات والتحػوالت هػف ىتػائا وتػداعيات .وحاولػت الد ارسػة

رصد خصائص التحوالت السياسية وتحميمٍا ،وتأثير الهؤسسة العسػكرية وهوقفٍػا ودورٌػا فػي تمػؾ
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الثػػورات والتح ػوالت السياسػػية (1952ـ_2013ـ) ،وتحميػػؿ طبيعػػة العالقػػات الهدىيػػة /العسػػكرية
وطبيعة األداء السياسي لمهؤسسة العسكرية الهصرية في التحوالت السياسية.
وقػػد خمصػػت الد ارسػػة إلػػِ جهمػػة هػػف الىتػػائا أٌهٍػػا :أف األدوار الىاجحػػة التػػي قاهػػت بٍػػا
الهؤسسة العسكرية فػي هؤسسػاتٍا الخاصػة وبخاص ٍػة الهؤسسػات االقتصػادية ه ّكىٍػا هػف :ههارسػة

دور سياسي ،والتػأثير بقػوة فػي الحيػاة السياسػية الهصػرية ،وأف جهٍوريػة ( يوليػو1952ـ) أعػادت

فرض ىفسٍا عمِ الهشٍد هػف جديػد بعػد عػزؿ الػرئيس " هحهػد هرسػي" وا ازحػة اإلخػواف عػف حكػـ

هصر ،واعادة تولي الىخػب ذات الخمفيػات العسػكرية حكػـ الػبالد عبػر ترشػح الهشػير "عبػد الفتػاح
السيسػػي" لمرئاسػػة ،ههػػا يعىػػي إعػػادة الهؤسسػػة العسػػكرية إلػػِ ٌيهىتٍػػا عمػػِ الدولػػة وههارسػػة دور

سياسي هف جديد.

 .5دراسة أبو لوز ( )3124بعنوان" :دور المؤسسة العسكرية المصـرية فـي ثـورة  36ينـاير
 ".3122رسالة ماجستير غير منشورة :جامعة األزىر .غزة .فمسطين.
تىاولػػت الد ارسػػة دور الهؤسسػػة العسػػكرية فػػي ثػػورة ( 25يىػػاير 2011ـ) وٌػػدفت إلػػِ رصػػد

دور الهؤسسػ ػػة العسػ ػػكرية وتتبعػ ػػً وتقييهػ ػػً واستش ػ ػرافً ،وعهميػ ػػة التحػ ػػوؿ الػ ػػديهقراطي فػ ػػي العٍػ ػػد
الجهٍوري وها بعد الثورة .وأثبتػت الد ارسػة صػحة فرضػية " كمهػا زادت سػيطرة الهؤسسػة العسػكرية
عمػػِ شػػؤوف الدولػػة ،أص ػبح هػػف الهتعػػذر تحقيػػؽ الديهقراطيػػة؛ حيػػث إىػػً ال يهكػػف تحقيػػؽ عهميػػة

التحوؿ الديهقراطي ،إال بتقميؿ ىفوذ العسكر في الدولة ،وأف يكوف اقتصػاد الجػيش ضػهف اقتصػاد
الدولة.

وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػِ العديػػد هػػف الىتػػائا أٌهٍػػا :أف القضػػاء عمػػِ الىظػػاـ السياسػػي لػػيس

فقػػط بالقضػػاء عمػػِ أرس الىظػػاـ ورهػػوزي ،بػػؿ ٌىػػاؾ أح ػزاب وهؤسسػػات حكوهيػػة وأٌميػػً واعالهيػػة

وأصحاب هصالح قد تشكؿ ثػورة هضػادة لعػودة الىظػاـ ،ورغػـ هغػادرة هبػارؾ لمهشػٍد السياسػي إال
أف تركيبة الىظاـ التي أرساٌا هازالت قائهة.

وأوص ػِ الباحػػث بضػػرورة التقميػػؿ هػػف ٌيهىػػة الهؤسسػػة العسػػكرية عمػػِ االقتصػػاد ،وجعػػؿ

اقتصػػادٌا ضػػهف اقتصػػاد الحوكهػػة؛ حتػػِ ال تكػػوف دولػػة داخػػؿ دولػػة ،وضػػرورة عػػودة الهؤسسػػة
العسكرية الهصرية إلِ وظيفتٍا في حهاية البمد وبعدٌا عف الصراعات والتجاذبات السياسية.

11

.6

دراســة صــئراوي ( )3124بعن ـوان" :ىيكميــة التئــول الــديمحراطي فــي المنطحــة المغاربيــة
دراسة محارنة (تونس ،الجزاةر ،المغرب)" .رسالة ماجستير غير منشورة :جامعة بسـكرة.

الجزاةر.
تىاول ػػت ٌ ػػذي الد ارس ػػة بالهقارى ػػة تجرب ػػة التح ػػوؿ ال ػػديهقراطي ف ػػي ك ػػال ه ػػف ت ػػوىس والج ازئ ػػر

والهغػػػرب ،هتخػ ػػذة هجهوعػػػة هػ ػػف الهؤش ػ ػرات الديهقراطيػػػة أٌهٍػ ػػا اإلطػػػار الدسػ ػػتوري والهؤسسػ ػػي،

وفعاليػػة الهجتهػػع الهػػدىي ،وهبػػدأ التػػداوؿ عمػػِ السػػمطة هػػف خػػالؿ االىتخابػػات التعدديػػة .وأثبتػػت
الدراسة أف الواقع التطبيقي لٍذي الهؤشرات الديهقراطيػة أظٍػر وجػود هجهوعػة هػف الهعوقػات التػي

تحوؿ دوف تطبيؽ ديهقراطية فعمية في ٌذي الدوؿ ،وذكرت الدراسة أف أٌـ ٌذي الهعوقػات تكػريس

دس ػػاتير كػ ػػؿ هػػػف تػ ػػوىس والج ازئػػػر والهغػػػرب لٍيهىػػػة السػ ػػمطة التىفيذيػػػة عم ػػِ الس ػػمطة التش ػ ػريعية
والقضائية بتوسيع صالحياتٍا هقابؿ تقميص صػالحيات السػمطات األخػرى ،باإلضػافة إلػِ بػروز

ض ػػعؼ الهجته ػػع اله ػػدىي أح ػػد أٌ ػػـ الهعوق ػػات الت ػػي تح ػػوؿ دوف تحقي ػػؽ ديهقراطي ػػة فعمي ػػة فيٍ ػػا،
باإلضافة إلِ أف عالقة الحركات السياسية اإلسػالهية بعهميػة التحػوؿ الػديهقراطي هثمػت أحػد أٌػـ
الهعوقات التي حالت دوف تحقيؽ الديهقراطيػة فػي كػؿ هػف تػوىس والج ازئػر والهغػرب ،والػي جاىػب
الهعوقػات السػػابقة هثمػػت الهؤسسػػة العسػػكرية بتػػدخمٍا فػي العهميػػة السياسػػية ،أٌػػـ هعوقػػات التحػػوؿ

الديهقراطي في كؿ هف توىس والجزائر والهغرب .وتختمؼ درجة إعاقة الهؤسسة العسػكرية لعهميػة
التحوؿ هف دولة إلِ أخرى حسب درجة هشاركة الهؤسسة العسكرية في العهمية السياسػية وتعتبػر

ال فػػي العهميػػة السياسػػية ،ليتػػأتِ بعػػدٌا الجػػيش الهمكػػي الػػذي يػػتحكـ
الهؤسسػػة الجزائريػػة أكثػػر تػػدخ ً

فػي العهميػة السياسػػية فػػي الخفػػاء وفػػي األخيػػر تػأتي الهؤسسػػة العسػػكرية التوىسػػية التػػي أثبتػػت بعػػد
ثورة ( 14يىاير2011ـ) أىٍا أصبحت دافعاً لعهمية التحوؿ الديهقراطي.

وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػِ أىػػً ولتحقيػػؽ عهميػػة تحػػوؿ ديهق ارطػػي حقيقيػػة فػػي كػػؿ هػػف تػػوىس

بد هف إقرار ىصوص دستورية تحقؽ التػوازف بػيف السػمطات الػثالث ،وتسػهح
والجزائر والهغرب ال ّ
لكؿ واحدة القياـ بهٍاهٍا بكؿ حرية كها ال بد هف ىشر ثقافة ديهق ارطية داخؿ هؤسسػات الهجتهػع
الهػػدىي ،وتحمػػي كػػؿ هػػف الحركػػات السياسػػية اإلسػػالهية والىظػػاـ السياسػػي بثقافػػة التعػػايش واحت ػراـ

الطػػرؼ اآلخػػر ،إلػػِ جاىػػب ضػػرورة ابتعػػاد الهؤسسػػة العسػػكرية عػػف العهػػؿ السياسػػي ،واقتصػػار
عهمٍػػا فػػي الهجػػاؿ الهخصػػص لٍػػا هػػف خػػالؿ تك ػريس الشػػرعية الدسػػتورية وتطبيػػؽ هبػػدأ سػػيادة

الشعب.
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دراسة :قطاف (" )3124بعنوان :دور الئركات اإلسالمية فـي مسـار التئـول الـديمحراطي

في البمدان المغاربية " ئركة النيضة التونسية نموذجاً" .رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة:

جامعة بسكرة .الجزاةر.

تبحث ٌذي الدراسة في دور الحركػات اإلسػالهية فػي هسػار التحػوؿ الػديهقراطي فػي البمػداف

الهغاربيػػة وتتخػػذ حركػػة الىٍضػػة التوىسػػية ىهوذج ػاً ،وافترضػػت الد ارسػػة أف فػػتح الهجػػاؿ السياسػػي

لمحرك ػػات اإلس ػػالهية الهغاربي ػػة يجع ػػؿ العهمي ػػة الديهقراطيػ ػة ىاجح ػػة س ػػميهة ،ف ػػي ح ػػيف أف إقص ػػاء
التيارات اإلسالهية يؤدي إلِ الجىوح ىحو العىؼ والتطرؼ.

وخرجػػت ٌػػذي الد ارسػػة بىتػػائا أٌهٍػػا أف الخطػػاب اإلسػػالهي الحػػديث الهعاصػػر لمحركػػات

اإلسػػالهية فػػي الهغػػرب العربػػي تحػػوؿ ىحػػو فٍػػـ جديػػد أكثػػر وعي ػًا وىضػػجًا لهسػػألة الديهقراطيػػة،

وبيىػػت أف عىػػؼ بعػػض جهاعػػات اإلسػػالـ السياسػػي فػػي دوؿ الهغػػرب العربػػي يرجػػع أساس ػًا إلػػِ
البىي ػػة الفكريػ ػػة والتىظيهيػػػة لٍ ػػذي الجهاعػ ػػات ،إضػػػافةً إل ػػِ أثػػػر عىػػػؼ الحكوه ػػات الهغاربيػػػة فػػػي
هواجٍتٍا لٍذي الجهاعات أدى إلِ تزايد توجٍٍا ىحػو اسػتخداـ العىػؼ السياسػي أداة لمتغييػر ،كهػا

أثبتت الدراسة أف حركة الىٍضة التوىسية ظٍرت كاتجاي إسالهي هعتدؿ لمتوافؽ هع االتجػاي العػاـ

لمدولة والهجتهع ،كها أف خطابٍا الفكري ،ىحو خطاب أصػولي هتطػور بفضػؿ تفاعمٍػا هػع الواقػع

ال
الهحػ ػػيط ،وأف وصػ ػػوؿ اإلسػ ػػالهييف إلػ ػػِ السػ ػػمطة حتػ ػػِ عبػ ػػر صػ ػػىاديؽ االقت ػ ػراع ال يهثػ ػػؿ ح ػ ػ ً
لهشكالت األهة اإلسالهية.

التعحيب عمى الدراسات السابحة:
 .1أثارت الدراسات السابقة عددًا هف القضايا والخصائص الهشتركة األخرى الهتبايىة ،عمِ
هستوى األطر الىظرية والهىٍجية ،وبالىظر إلِ ٌذي الدراسات السابقة يتضح اختالؼ ىتائا
الدراسات باختالؼ الٍدؼ هف الدراسة.

 .2أكدت جهيع الدراسات السابقة أٌهية الديهقراطية بشكؿ عاـ ودورٌا في الهجتهعات ،أها
الدراسة الحالية فأكدت الصمة والتأثير الهتبادؿ لالىتخابات عمِ حالة التحوؿ الديهقراطي

في الهجتهعات ،خاصة حالتي هصر وتوىس.

 .3تىاولت الدراسات السابقة أزهىة هختمفة فهىٍا ها تحدث عف وضع الديهقراطية في هجتهعي
الدراسة فترة الثهاىيىات والتسعيىات ،والعقد األوؿ هف األلفية الثاىية ،ولكف ىدرة الدراسات
التي تىاولت الفترة الزهىية التي تتىاولٍا ٌذي الدراسة وٌي ها بعد العقد األوؿ هف القرف
الواحد والعشريف األهر الذي يجعؿ الدراسة الحالية هطموبة بإلحاح؛ حيث تغيرت وتطورت
13

األوضاع السياسية في هصر وتوىس في ضوء هستجدات وهتغيرات عديدة هر بٍا الهجتهع
الهصري والهجتهع التوىسي.
 .4استخدهت الدراسات السابقة هىاٌا بحثية عددية ،هىٍا الهىٍا الوصفي التحميمي والهىٍا

التاريخي ،وهىٍا الهقارىة وتحميؿ الىظاـ .وتتفؽ الدراسة الحالية هع الدراسات السابقة في

استخداهٍا بعض ٌذي الهىاٌا التي تتىاسب هع طبيعة ٌذي الدراسة.

تهيزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بربط تطور حالة التحوؿ الديهقراطي بهتغير
ّ .5
االىتخابات ،وتحديد طبيعة العالقة بيىٍها.
 .6استفادت الدراسة الحالية هف الدراسات السابقة في العديد هف الجواىب والسيها اإلطار
الىظري الهتعمؽ بهفٍوـ االىتخابات والتحوؿ الديهقراطي وفي توسيع ىطاؽ أسئمة الدراسة

وصياغة فروضٍا.

 .7كها أف بعضاً هف الدراسات السابقة التي تطرقت إلِ القضايا التي أرادت الباحثة تسميط
الضوء عميٍا لـ تتعهؽ في ٌذي الجواىب بالقدر الذي يستطيع القارئ أخذ صورة كاهمة عف
أثر االىتخابات عمِ التحوؿ الديهقراطي ودراسة عمِ حالتي توىس وهصر.

وبىاء عميً فإف ٌذي الدراسة قاهت بدراسة االىتخابات والتحوؿ الديهقراطي :دراسة هقارىة
ً
بيف الىهوذجيف التوىسي والهصري (2011ـ2016-ـ).
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الفصل الثاني
التأصيل النظري لمفيومي االنتخابات
الديمحراطية والتئول الديمحراطي
 المبئث األول :ماىية االنتخابات الديمحراطية.
 المبئث الثاني :ماىية التئول الديمحراطي والنظريات المفسرة
لو.

الفصل الثاني
التأصيل النظري لمفيومي االنتخابات الديمحراطية والتئول الديمحراطي
المحدمة:
اكتسبت هسألة التحوؿ الديهق ارطي في الدراسات السياسية أٌهية هتزايدة هىذ سبعيىات

القرف الهاضي عمِ إثر ها يعرؼ بالهوجة الثالثة لمديهقراطية ،حيث قُدهت العديد هف الدراسات
والىظريات التي تفسر أسباب تعثر عهمية التحوؿ الديهقراطي وهقوهاتٍا في دوؿ العالـ الثالث،

وعمِ وجً التحديد في العالـ العربي ،وبها يعكس االٌتهاـ بهحاولة الوصوؿ إلِ ىهوذج تفسيري
ٍ
وبخاصة ىظرية االىتخابات
لغياب الديهقراطية ،والبحث عف اآلليات التي تدفع بعهمية التحوؿ،

الديهقراطية كهدخؿ لموصوؿ إلِ تحوؿ ديهقراطي.

ويتىاوؿ ٌذا الفصؿ بالتحميؿ اإلطار واألدبيات الىظرية التي عالجت هوضوع الديهقراطية

والتحوؿ الديهقراطي واالىتخابات الديهقراطية ولها لٍذي األدبيات هف أٌهية في الدراسة ،وسيتـ

تقسيـ ٌذا الفصؿ إلِ هبحثيف :يتىاوؿ الهبحث األوؿ اإلطار الهفاٌيهي لهاٌية االىتخابات
الديهقراطية ،فيها سيتىاوؿ الهبحث الثاىي التأصيؿ الىظري لهفٍوـ التحوؿ الديهقراطي والىظريات

الهفسرة لً.
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المبئث األول
ماىية االنتخابات الديمحراطية
المطمب األول -ماىية الديمحراطية:
أو ًال -تعريف الديمحراطية:
تتهثؿ ىقطة البداية في تحديد هفٍوـ الديهقراطية في تأكيد أىً ال يوجد تعريؼ جاهع هاىع

لمديهقراطية ،وليس ٌىاؾ شكؿ تطبيقي صالح لكؿ زهاف تأخذ بً جهيع ىظـ الحكـ الديهقراطي

في العالـ ،وال تعىِ بأي حاؿ هف األحواؿ أف الديهقراطية شيء ٌالهي غاهض غير هحدد
الهعالـ والصفات ،فالديهقراطية لٍا ثوابت تتجمِ في هبادئ ،وهؤسسات ،وآليات ،كها أف

لمديهقراطية قيهاً تتهثؿ في الحرية ،والهساواة ،والعدؿ ،والتساهح ،وتفترض قبوؿ اآلخر ،والتعاهؿ
هعً عمِ قدـ الهساواة .إف الديهقراطية بهعىاٌا المُغوي ٌي حكـ الشعب بالشعب ولصالح

الشعب ،وقد استهدت ٌذي القيهة السياسية أصولٍا وجذورٌا هف تجارب العصور الهختمفة

وتراثٍا ،حتِ ظٍرت في بىائٍا الهتعارؼ عميً في العصر الحديث بشقيٍا السياسي
واالجتهاعي.

وعميً فٍىالؾ العديد هف التعريفات لهصطمح الديهقراطية ،وٌي بهدلولٍا تتسع لكؿ هذٌب
ٍ
خاصة القائهوف هىٍـ بالتشريع ثـ
سياسي يقوـ عمِ حكـ الشعب لىفسً باختياري الحر لحكاهً وب
برقابتٍـ بعد اختيارٌـ.
وقد استخدهت كمهة الديهقراطية ألوؿ هرة في التاريخ البشري في القرف الخاهس قبؿ

الهيالد في عٍد ٌيرودوت " - "Herodotusالهؤرخ اليوىاىي الشٍير ،-واستخدهٍا لمداللة

عمِ حكـ الشعب ،وترسخ ٌذا الهفٍوـ حيث أصبحت الديهقراطية تعىي حكـ الشعب بىفسً

ولهصمحتً (عدواف ،2006 ،ص .)33وٌو تعريؼ ال يهكف أف يوجد لً هجاؿ لمتطبيؽ إال في
الهديىة الفاضمة واستحالة تطبيقً في الوقت الهعاصر ،لكىً كاف هوجود في ذلؾ الوقت في أثيىا

في القرف الخاهس قبؿ الهيالد.

وتطورت الهفاٌيـ الديهقراطية هىذ ٌيرودوت والِ اليوـ ولكف الجوٌر كاف تعدد اإلرادات

الحاكهة.
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واذا رجعىا إلِ أصؿ اصطالح الديهق ارطية فٍو هشتؽ هف هصطمحيف يوىاىييف ٌها
" " Demosوتعىي الشعب و" "Kratosوتعىي حكـ أو سمطة ،وهف جهع الهصطمحيف هعًا
فإف هصطمح الديهقراطية يعىي سمطة الشعب أو حكـ الشعب (الشكري ،2012 ،ص.)136-135

وبالرغـ هف سٍولة التفسير المغوي لمديهقراطية ،إال أف هحاوالت تحديد هفٍوهٍا واجٍت

اختالفات واسعة؛ ولعؿ ذلؾ بسبب أف الديهقراطية ليست هفٍوهًا عمهياً يهكف بالتالي تعريفً

هىٍجيًا ،بؿ ٌي هجرد تعبير لُغوي يىظر إليٍا كؿ فريؽ هف زاوية هختمفة .ويرتبط بذلؾ أيضًا
تبايف وجٍات الىظر حوؿ ها إذا كاىت الديهقراطية سياسية فقط أو اقتصادية .أو بهعىِ آخر
هسألة الربط بيف الحريات السياسية والهساواة االقتصادية.

حيث ىجد في قاهوس السياسة أف الديهقراطية ٌي :الديهقراطية ٌي الهصطمح األكثر

تقدي اًر أو األكثر غهوضاً هف بيف الهصطمحات السياسية في العالـ الهعاصر ،وٌذا ها أكدي

جوخاؿ " "Gokhaleحيث يرى أف كمهة الديهقراطية هعروفة لمكؿ ،ولكف قد ال يستطيع أحد أف
يعرؼ الديهقراطية بجهمة أو اثىتيف ،وٌىا يوجد هصطمح يبدو في الظاٌر هف السٍؿ أف يفٍـ،

ولكىً في الواقع هف الصعب جداً أف يعرؼ وأف يفسر بوضوح وشهوؿ (عموش ،1994 ،ص-56

 .)57في حيف تبىِ أبراٌاـ لىكولف  Abraham Lincolnالهفٍوـ الكالسيكي لمديهقراطية فعرفٍا
بأىٍا" :حكـ الشعب بواسطة الشعب لهصمحة الشعب" (العاهري والسعدي ،2009 ،ص .)89ويعىي
ذلؾ أف تكوف السمطة في أيدي جهيع فئات الشعب دوف أف تستأثر بٍا فئة أو طبقة واحدة ،وأف

يستٍدؼ الحكـ خير الشعب ورفاٌيتً لتحقيؽ العدالة االجتهاعية ،والىٍوض بالهستوى

االقتصادي لمضعفاء اقتصادياً ،وكفالة العدالة في التوزيع واالستٍالؾ (هٍىا ،2002 ،ص-198

 ،) 199وٌذا الهفٍوـ لمديهقراطية ال يتسـ كفاية بالوضوح والدقة بؿ يىطوي عمِ درجة كبيرة هف

الغهوض والضبابية ،فالتعريؼ ال يحدد طبيعة ٌذي الههارسة وكيفيتٍا.

أها الديهقراطية بحسب هوريس ديفرجيً " "Dovreignعالـ السياسة الفرىسي فٍي:
"الىظاـ الذي يختار فيً الهحكوهوف الحاكهيف عف طريؽ االىتخابات الصحيحة ،ويهكف القوؿ:

إىٍا بداللة الحرية والهشاركة السياسية" (الشهري ،2012 ،ص.)116

أها عالـ السياسة األهريكي روبرت داؿ " "Robert Dahlفيرى في الديهقراطية أىٍا

ىظاـ حكـ الكثرة الذي يتهيز بخاصيتيف األولِ :اتساع حؽ الهواطىة وشهولً الجهاعات كافة،
واكتساب ذلؾ الحؽ هف قبؿ ىسبة عالية هف البالغيف ،والثاىية :أف يتضهف حؽ الهواطىة فرصة
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الهواطف في تىحية أعمِ هسؤوؿ تىفيذي في الحكوهة هف هىصبً هف خالؿ التصويت ضدي في
االىتخابات (هٍدي ،2011 ،ص.)2
ويالحظ هف ٌذي التعريفات ها يجعؿ الديهقراطية ىظاهاً سياسياً ،فٍي إذاً ليست ىظاهاً
ُ
اقتصادياً أو اجتهاعياً بحيث يتولِ دائهاً الشعب السمطة ،ولكف أضافت ٌذي التعريفات فكرة
اختيار الشعب لههثميف لً عف طريؽ االىتخابات العاهة ،وٌو بٍذا قد تفادى االىتقادات التي

وجٍت لمتعريؼ األوؿ.

غير أىً يهكف إعطاء تعريؼ أكثر سٍولة لمديهقراطية بالقوؿ :إىٍا ىظاـ الهشاركة الشعبية

في صىع الق اررات السياسية واالقتصادية واالجتهاعية اآليمة إلِ كفالة أهف الهواطىيف وسعادتٍـ

ورقيٍـ الحضاري (الهخادهي ،2004 ،ص.)58

وهف ٌىا يهكف تعريؼ ىظاـ الحكـ الديهقراطي بأىً :ىظاـ تحكهً إجراءات تعبر عف التزاهً

بعدد هف الهبادئ الديهقراطية التي تىبثؽ عىٍا هؤسسات دستورية تضهف هشاركة أفراد الجهاعة
الديهقراطية في عهمية اتخاذ الق اررات الجهاعية الهمزهة (الكواري ،2000 ،ص .)18لكف يهكف

القوؿ :إف الديهقراطية ليست هجرد صيغة أو هجهوعة إجراءات ،ولكىٍا تهثؿ ىظاهًا هف القيـ

والتقاليد فضالً عف أىٍا كائف هتطور.

وبٍذا يهكف اإلجهاع عمِ أف ٌىاؾ خصائص عاهة هشتركة تعهؿ عمِ تعزيز هؤسسات

الحكـ الديهقراطي ،يهكف تمخيصٍا بالتالي :وضع دستور ديهقراطي واحتراـ سيادة القاىوف

والهساواة القاىوىية واحتراـ حقوؽ اإلىساف ،وىشر التعميـ واحتراـ حرية التعبير ،واقرار التعددية
السياسية عمِ أسس غير قبمية وغير هذٌبية ،وتأهيف الحاجات األساسية لجهيع الهواطىيف،

وخمؽ روح الهواطىة واالىتهاء إلِ الدولة ،وىشر ثقافة سياسية لترسيخ الهفاٌيـ الديهقراطية

(الهخادهي ، 2004 ،ص.)39-38

وهف ٌذا العرض ىجد أف الديهقراطية غير هرتبطة بتعريؼ هحدد وبصورة هىٍجية ،بؿ
ٌي هجرد تعبير لغوي يىظر إليٍا بطرؽ هتبايىة ،فٍىاؾ هف ىظر إليٍا عمِ أىٍا شكؿ هف

أشكاؿ الحكـ ،وٌىاؾ هف تجاوز ذلؾ ،وأكد أىٍا عهمية اقتصادية اجتهاعية وديىية تقوـ عمِ
هبدأ تداوؿ السمطة والتعددية السياسية.

فالديهقراطية كها ترى الباحثة أىٍا شك ٌؿ هف أشكاؿ الحكـ ،وىوع هف أىواع األىظهة

السياسية والتي يشارؾ فيٍا الهواطف في صىع القرار ،وٌي وسيمة تٍدؼ إلِ احتراـ كراهة الفرد
وحقوقً األساسية وتعزيزٌا ،واعطاء كؿ فرد الحؽ في الهشاركة في إدارة الشؤوف العاهة ،وفتح
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الهجاؿ لهىافسة سياسية ديهقراطية في عهمية الوصوؿ إلِ السمطة وتداولٍا ،وتوفير هؤسسات
ىيابية عمِ الهستويات كافة يتـ اختيارٌا هف خالؿ إجراء اىتخابات حرة وىزيٍة عمِ فترات
هىتظهة يعبر فيٍا الشعب عف إرادتً وعمِ أساس االىتخابات الدورية.

ثانياً -مبادئ الئكم الديمحراطي وركاةزه:
يتطمب قياـ أي تىظيـ بشري هٍها كاىت أٌدافً ودرجة تعقيدي ،وجود قواعد هحددة يتكوف

عمِ أساسٍا ،وهبادئ هرجعية يستىد إليٍا في تحديد ىشاطاتً وتوجيً هساعيً ،وضبط أهوري
بالشكؿ الذي يتالءـ هع طبيعتً ويستجيب ألٌدافً وهعطيات الظروؼ التي يهر بٍا.

إف الديهقراطية كأسموب حياة قاهت وها زالت عمِ هجهوعة هف القيـ والهبادئ والتي هف

أٌهٍا( :زيداىي وسعيد ،1993 ،ص.)206-205

 .1الفردية :اعتبار الفرد قيهً بحد ذاتً ،هساوياً في حريتً وحقوقً لألفراد اآلخريف ،وها السمطة

الحاكهة إال وسيمة لتىظيـ عالقات األفراد بالشكؿ الذي يخدـ هصالحٍـ الهشتركة ،ويحهِ

حقوقٍـ السابقة لقياـ الدولة ىفسٍا.

 .2التسامح والئياد الحيمي :ويفترض في التعددية عدـ التحيز لرأي دوف اآلخر ،أو لجىس
دوف اآلخر أو عقيدة دوف األخرى ،أو ىسؽ قيهي دوف اآلخر؛ فطريقة الحياة الديهقراطية

تتقبؿ الرأي الهختمؼ والذوؽ الهختمؼ واالجتٍاد الهختمؼ ،وتعارض الفرض القسري لألفكار

والقيـ والهثؿ العميا واألٌداؼ.

 .3العحالنية :وتتهثؿ في تأكيد عمِ أٌهية الحؿ الوسط الهىصؼ ودوري في التوفيؽ بيف
الهصالح والهواقؼ واآلراء واألٌداؼ الهتىافسة ،التي يفترض وجودٌا وتفترض شرعيتٍا.

 .4المساواة أمام الحانون :وفيً تأكيد الهساواة ضهىياً في الهعاهمة واالحتراـ رغـ التفاوت في
الهعطيات الهوروثة أو الهكتسبة أو الفطرية.

إف ٌذي الهبادئ ضرورية إلقاهة هجتهع ديهقراطي ال يهكف تجزئتٍا أو تجاوز أحدٌا
وتطبيؽ أحدٌا دوف اآلخر؛ فٍذا يشكؿ خمالً في تحقيؽ ديهقراطية حقيقية تقود إلِ استقرار
سياسي وتىهية سياسية في الدولة.

كما أنو يوجد ىناك سمات مشتركة لجميع أنظمة الئكم الديمحراطية رغم اختالف الصيغ
واألشكال من بينيا:
 .1االعتراؼ الدستوري بالحقوؽ والحريات األساسية لمهواطف السياسية هىٍا والهدىية وحهايتٍا
هف اعتداءات السمطة الحاكهة.
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ويعرف الدستور بأنو :هجهوعة القواعد األساسية التي تحدد ىظاـ الحكـ واختصاصات
الٍيئة الحاكهة ،وبيف السمطات العاهة هف حيث تكويىٍا العضوي والوظيفي في عالقتٍا

بالهحكوهيف ،وبالعالقات التي تربطٍا ببعضٍا وباألفراد وها لٍؤالء هف حقوؽ وحريات عاهة،

اء أكاىت ٌذي القواعد عرفيً أـ هكتوبة هتضهىة وثيقة رسهية أـ غير الهتضهىة (عبد الكافي و
سو ٌ

ٌيبة ،2005 ،ص .)44والدستور أعمِ هرتبة في القاىوف ،ويتصؼ بأىً هرف؛ إذ يهكف تعديؿ
أحكاهً بذات الطريقة الهتبعة في تعديؿ القواىيف العادية ،ويوصؼ كذلؾ بأىً جاهد إذ استمزـ

تعديؿ أحكاهً إجراءات هشددة (العاهري والسعدي ،2009 ،ص .)98ويهكف القوؿ :إىً ال تقوـ
هؤسسات الحكـ وال الديهقراطية دوف سىد هف قاعدة تىظيهية هدوىة ،وٌي الدستور .إال أف

الديهقراطية لف يحققٍا دستور هٍها أُحسىت صياغتً ،واىها يحققٍا دستور ديهقراطي يحوز عمِ

قبوؿ ويحظِ باحتراـ ويتهتع بالتزاـ طوعي هف قبؿ القوى الفاعمة في الهجتهع الهعىي ،لذلؾ

يجب أف يحوز الدستور الديهقراطي عمِ ثقة الهجتهع والدولة ويحظِ بالت ازـ الحكوهة

والهعارضة بأحكاهً ىصاً وروحاً ،إال أىً يبقِ عمِ الدستور الديهقراطي أف يخضع لشرطيف

أساسيف( :الكواري ،2000 ،ص.)39-38

أوليما :أف يوضع الدستور هف قبؿ جهعية تأسيسية هىتخبة ،وأف الدستور الديهقراطي يحسف أف
يتـ عرضً بعد ذلؾ عمِ استفتاء شعبي ىزيً ليقري الشعب.
ثانييما  :أف يقوـ الدستور عمِ أساس هبادئ ديهقراطية يتـ تجسيدٌا في هؤسسات دستورية
همزهة ،والهبادئ الديهقراطية التي يجب أف يؤسس عميٍا الدستور الديهقراطي ٌي تمؾ الهبادئ
العاهة الهشتركة التي يالحظ وجودٌا بالضرورة في جهيع ىظـ الحكـ الديهقراطية الهستقرة.

 .2هبدأ السيادة الشعبية ،وتعىي في األىظهة الديهقراطية أف الشعب صاحب السيادة ،وٌو
هصدر السمطات (العاهري والسعدي ،2009 ،ص .)100بهعىِ اإلرادة الجهاعية ألفراد الشعب
ٌي التي لٍا الحؽ في تقرير طبيعة الىظاـ السياسي لمدولة وتحديد قواعدي العاهة وهٍاهً،

وتعييف هف يشرؼ عمِ إدارتً باسـ هجهوع أفراد الشعب (زكار ،2015 ،ص ،)228ويورد
الفقٍاء ٌذا الهبدأ إلِ هجهوعة هف الىظريات هىٍا ىظرية العقد االجتهاعي ،وىظرية روسو

الذي برر السيادة الشعبية إلِ فكرة أف السمطة القائهة لـ توجد إال لصالح أفراد الشعب،

وبالتالي السيادة الفعمية هقرٌا دائهًا الرأي العاـ (الوحيدي ،1996 ،ص.)208

 .3هبدأ حكـ األغمبية وحهاية األقمية هف طغياف األكثرية ،ويتهثؿ هبدأ حكـ األغمبية في تبىِ
الىظاـ الديهقراطي لرأى األكثرية هف عدد أفراد الجهاعة وترجيحً عمِ رأي األقمية هف عدد

أفراد ىفس الجهاعة الهعىية ،واالستىاد إلِ ٌذا الرأي في تحديد اإلرادة الجهاعية ( زكار،
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 ،2015ص)229؛ وٌذا ألىً هف الهستحيؿ أف يمتقي جهيع األفراد حوؿ قرار واحد في
قضية هعيىة ،إال أف ذلؾ ال يعىِ تٍهيش دور األقمية أو الهساس بالحقوؽ األساسية لٍا،

بد هف وضع قواعد وهعايير تضهف حهاية األقمية هف طغياف األغمبية.
بؿ كاف ال ّ
 .4الهشاركة الشعبية في صىاعة الق اررات عمِ الهستويات الهختمفة بها يتطمبً ذلؾ هف
الالهركزية وهف توزيع لمهٍاـ والصالحيات (زيداىي وسعيد  ،1993 ،ص.)205

 .5الفصؿ بيف السمطات الرئيسة الثالث هع التركيز عمِ استقالؿ القضاء ،ويعود الفضؿ إلِ
هوىتسيكيو في فكرة تقييد السمطات وفصؿ السمطتيف التشريعية والقضائية عف السمطة

التىفيذية (الحكوهة) حيث يساعد الفصؿ بيف السمطات عمِ قياـ كؿ سمطة بواجباتٍا في

الحدود الهخولة لٍا.

 .6تداوؿ السمطة عف طريؽ االىتخابات الدورية الحرة والىزيٍة.

 .7هبدأ سيادة القاىوف والهساواة أهاهً وطرؽ دعهً بأىظهة لمرقابة والهحاسبة والهتابعة.

ٌذا ،ويعتهد الىظاـ الديهقراطي عمِ ركيزتيف أساسيتيف ٌها :حرية الرأي؛ بهعىِ أف

اء أكاف هف خالؿ
الدولة تكفؿ لكؿ هواطف حقً في التعبير عف رأيً بكافة الطرؽ الشرعية ،سو ٌ
وسائؿ اإلعالـ الهسهوعة أـ الهرئية أـ الهقروءة أـ هف خالؿ حقً في االشتراؾ في حكـ البالد
هف خالؿ ههارسة حقً االىتخابي أو الترشيح لمهىاصب السياسية (خمؼ اهلل ،2001 ،ص .)17أها

الركيزة الثاىية فٍي حرية تكويف األحزاب :وٌي تجهعات بيف عدة أشخاص تربط بيىٍـ وحدة

الٍدؼ السياسي ،وبهعىِ آخر ُيعد الحزب تىظيهاً سياسياً لً صفة العهوهية والدواـ ،ولً برىاها
يسعِ بهقتضاي لموصوؿ إلِ السمطة (العاهري والسعدي ،2009 ،ص.)102
وترى البائثة أف تحقيؽ ٌاتيف الركيزتيف ال يهكف أف يؤدي إلِ استقرار سياسي وهشاركة
فعالة وديهقراطية حقيقية دوف أف يوازيٍا تىشئة سياسية قائهة عمِ هبادئ الديهقراطية والتساهح

اء أكاف عمِ هستوى الفرد أـ الحزب أـ الدولة ،فسيطرت الرأي
وتقبؿ الرأي والرأي اآلخر ،سو ٌ
ال بالهطمؽ في ظؿ ظروؼ الحياة الحديثة التي بمغت حد التعقيد والتداخؿ ،لذا
الواحد لـ يعد هقبو ً
فإف تعدد اآلراء واالتجاٌات وتوفير الهىاخ الهىاسب هف الحرية والكراهة اإلىساىية وضهاف

حقوؽ األقمية والهشاركة السياسية وتوافر فصؿ السمطات ،وههارسة الهحاسبية والشفافية

اء أكاف ذلؾ عبر البرلهاف أـ وسائؿ اإلعالـ أـ هؤسسات الهجتهع الهدىي،
والهساءلة سو ٌ
وتحقيؽ الهساواة السياسية والقاىوىية ٌو الضهاف األكيد لتحقيؽ االستقرار والديهقراطية.
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ثالثاً -الخصاةص المركزية لمديمحراطية المعاصرة:
وهف خالؿ التعريفات الهتعددة لهفٍوـ الديهقراطية والىظاـ الديهقراطي وسرد هبادئٍا
وسهاتٍا كاف لزاه ًا ذكر خصائص الديهقراطية الهعاصرة وٌي كالتالي( :الكواري ،2000 ،ص-14
.)37

.1

إف الديهقراطية الهعاصرة هىٍا وليست عقيدة ،حيث تهكىت الديهقراطية الهعاصرة هف

خالؿ تحرير ىفسٍا هف صفة الجهود ،وىفي شبٍة العقيدة أف تصبح هىٍاجاً عهمياً وواقعيًا

يأخذ عقائد الهجتهعات الهختمفة وقيهٍا في االعتبار ،ويراعي هرحمة الههارسة الديهقراطية
والىتائا الهطموب تحقيقٍا هف ىظاـ الحكـ الديهقراطي.

.2

الديهقراطية الهعاصرة ههارسة دستورية ،أي أف الههارسة الديهقراطية اليوـ هقيدة وليست
هطمقة ،هقيدة بدستور تتراضِ القوى الفاعمة عمِ أحكاهً وتقبؿ االحتكاـ إلِ شرعيتً،

وهف بيف الشروط الهٍهة لقياـ الديهقراطية الدستورية شرطاف :األوؿ؛ قبوؿ هجتهعي لهبدأ
الهساواة السياسية بيف الهواطىيف ،أها الثاىي؛ فيتهثؿ في التوصؿ إلِ صيغة دستور
ديهقراطي يراعِ ثالثة أبعاد رئيسة في ىظاـ الحكـ الذي يقيهً :أولٍا؛ تقييد الههارسة

الديهقراطية ،ثاىيٍها؛ تىظيـ السمطات في الدولة ،وثالثٍا؛ كفالة الحقوؽ والحريات العاهة.

وهف ٌذا يتضح لىا أف الديهقراطية هىٍا حياة شاهؿ هتكاهؿ هرف هتىاسب هع الظرؼ

والزهاف والثقافة الهجتهعية لكؿ دولة بها يتالءـ هع هعتقداتٍا الديىية والعرؼ والهوروث

االجتهاعي وتعدد األعراؽ واألجىاس والطوائؼ والفمسفة القائهة ،كؿ ٌذا يتـ هراعاتً وصياغتً
وتحديد أسسً ضهف دستور هتفؽ عميً يضهف توفير هشاركة سياسية وحرية وعدالة اجتهاعية

وسياسية.

هع اإلشارة إلِ أف الديهقراطية ال تتحدد بهجهوع الهؤسسات الدستورية وحدٌا بؿ تتهثؿ

أيضًا في الروح الثقافية لمهعاىي الديهقراطية ،والثقافة الديهقراطية تتضهف قيهًا أخالقية وفضائؿ

سياسية هحددة :الحرية في هواجٍة الخضوع واالهتثاؿ ،واإلحساس بالهسؤولية ،اإلبداع في
العهؿ ،احتراـ حقوؽ اآلخريف والتعددية ،ورفض كؿ أشكاؿ التعصب األعهِ ضد اآلخريف...

إلخ (وطفة ،2006 ،ص.)140

رابعاً -معايير الديمحراطية:
تىتظـ العالقة داخؿ الىظاـ الديهقراطي بيف األدوار الهتهايزة التي يؤديٍا األفراد ،بهعىِ

العالقة بيف هف يتولِ اتخاذ الق اررات والسياسات العاهة ووضعٍا ،وبيف الهواطىيف العادييف في
23

إطار ىهط هف الههارسات السياسية تفسح أوسع هجاؿ لمهشاركة السياسية هؤطرة لقواعد وهعايير
خاصة .وهف ٌىا يطرح روبرت داؿ خهسة هعايير تشكؿ أساساً لمههارسة الديهقراطية وٌي:

(داؿ ،2000 ،ص.)39

 .1المشاركة الفعالة :وذلؾ في عهمية اتخاذ الق اررات السياسية ،ويهكف توفير ذلؾ بضرورة
الهساواة في الفرص وتوافر الضهاىات الالزهة لمتعبير عف االختيارات الهطروحة وتحديد

الوقت الهىاسب لتداولٍا.

 .2المساواة في التصويت :عىدها يحيف أخي ًار وقت اتخاذ القرار يجب أف يكوف لكؿ عضو
فرصة هتساوية فعالة لإلدالء بصوتً ،ويجب أف تحسب األصوات عمِ أىٍا هتساوية

كعهمية التصويت عمِ إقرار الدستور عمِ سبيؿ الهثاؿ.

 .3الفيم المستنير :يكوف لكؿ عضو فرص هتساوية فعالة؛ ليتعرؼ إلِ بدائؿ السياسات
الهالئهة وآثارٌا الهحتهمة ،وسٍولة الحصوؿ عمِ الهعموهات الكافية.

 .4السيطرة في جدول األعمال :خضوع عهمية تحديد جدوؿ األعهاؿ والهوافقة عميً إلرادة
الشعب قبؿ البدء بهىاقشتً وعدـ تركً إلرادة القمة ،وٌذي الطريقة ال تغمؽ العهمية

الديهقراطية التي تتطمبٍا الهعايير الثالثة السابقة.

 .5تضمين البالغين :يجب أف يكوف لجهيع البالغيف أو أغمبٍـ عمِ األقؿ الحقوؽ الكاهمة
لمهواطىيف التي تشير إليٍا الهعايير األربعة األولِ.
ويهكف القوؿ إف الديهقراطية تعىي التعددية السياسية ،وتعدد االتجاٌات واآلراء ضهف

هىاخ هالئـ ،وتعىي تداوؿ السمطة فال هجاؿ لتحقيؽ التعددية دوف توفير آليات تسيير شؤوف

الهجتهع ،فاستهرار السمطة في يد قمة يعتبر هفسدة؛ وذلؾ ألف هف ههيزات الديهقراطية توفير
آليات التداوؿ السمهي لمسمطة.

وعميً يعترؼ الهىظروف الكبار أف هف الشروط األساسية لتحقيؽ الديهقراطية وجود
اىتخابات حرة وىزيٍة؛ إذ تعتبر االىتخابات الوسيمة الديهقراطية األكثر قبوالً إلسىاد السمطة

السياسية فٍي تضفي الشرعية عمِ الىظاـ الحاكـ ،ذلؾ هف خالؿ شهولية حؽ االىتخاب وعدـ
حرهاف أي عىصر هف الهجتهع هف حقً في الهساٌهة في الحياة السياسية ،وقد ىجد ٌذا عكس

الديهقراطيات القديهة التي كاف االىتخاب يأخذ فيٍا الهكاىة األولِ؛ ىظ اًر لقياـ ٌذي الديهقراطيات

عمِ أساس الديهقراطية الهباشرة هف جٍة أو ألخذٌا بوسيمة القرعة بصفة أساسية أو بطريقة
هركبة تجهع بيف القرعة واالىتخاب هف جٍة أخرى.
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المطمب الثاني -ماىية االنتخابات الديمحراطية:
أوالً :تعريف االنتخاب
هعىِ االىتخاب لغة حسب الهعجـ الوسيط :االختيار واالىتقاء؛ واىتخبً يعىي اختاري

واىتقاي بإعطائً صوتً باالىتخاب (الهسعيديف ،2015 ،ص.)82

وتعرؼ االىتخابات بأىٍا :ىهط وأسموب أليمولة السمطة يرتكز عمِ اختيار يجري بواسطة

التصويت أو االقتراع ،واالىتخاب يعتبر الطريقة األساسية إلسىاد السمطة في الديهقراطية

التهثيمية ،بؿ أصبح الوسيمة لهىح الشرعية لمسمطة (الدبس ،2010 ،ص.)199

فيها يعرؼ بعضٍـ االىتخاب بأىً :التىظيـ القاىوىي لهبدأ هشروعية ههارسة السمطة باسـ

ويعرؼ أيضاً بأىً السمطة الههىوحة بالقاىوف لبعض الهواطىيف الذيف تتكوف هىٍـ
الشعب ،كها ُ
ٌيئة الىاخبيف؛ لمهساٌهة في الحياة العاهة هباشري أو لمىيابة عف طريؽ اإلفصاح عف إراداتٍـ
فيها يتعمؽ بتىصيب الحكاـ وتسيير أهور الحكـ (الهسيعديف ،2015 ،ص.)82

ويتهثؿ االىتخاب بصورة عاهً بالطريقة أو األسموب التي يختار بٍا الشعب األفراد الذيف

يهثموىٍـ ويهارسوف السمطة باسهٍـ ىيابة عىً ،هف خالؿ عضويتٍـ في هجمس الىواب عمِ
الهستوى الهركزي وفي الٍيئات الهىتخبة عمِ الهستويات األخرى (ذكار ،2015 ،ص.)246

ويكهف هضهوف االىتخاب في هىح الثقة الجهاعية لألشخاص الذيف يختارٌـ الشعب

لتهثيمً ويكمفٍـ بههارسة السمطة باسهً ووفقًا إلرادتً الجهاعية ولطهوحات أفرادي الهشتركة،
ولكف ٌذا االىتخاب ال يعبر بصدؽ عف الههارسة الديهقراطية واإلرادة الجهاعية ألفراد الشعب

إال إذا تـ بطريقة حرة بعيداً عف الضغوط وأشكاؿ اإلكراي والهساوهات.

وعمِ ضوء ٌذا يكوف لالىتخابات هٍاـ هركزية يهكف تمخيصٍا  -كها ترى الباحثة -في

هىح االىتخابات الشرعية لىواب البرلهاف والوزراء لههارسة السمطة السياسية ،كها وتساٌـ في
توزيع القوى إضافةً إلِ الحد هف السمطة الهطمقة ،كها أف االىتخابات تخدـ التفاعؿ والتبادؿ ها

بيف األغمبية واألقمية ،وبالتالي تخمؽ الهقوهات الالزهة لمتعددية.
ثانياً -التكييف الحانوني لالنتخابات:

اختمؼ الفقٍاء في بياف التكييؼ القاىوىي لالىتخاب واىقسهوا في ذلؾ إلِ أربعة هذاٌب:

األوؿ يرى بأف االىتخاب حؽ ،والثاىي يقرر بأىً وظيفة ،فيها الثالث يعتبر االىتخاب حقاً

ووظيفة ،أها الرابع فيري أف االىتخاب سمطة قاىوىية .وفيها يمي خالصة ٌذي الهذاٌب.
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ففيها يتعمؽ

بأف حؽ االىتخاب يرتبط بحؽ الههارسة الديهقراطية ذلؾ أف أسموب

االىتخاب العاـ جاء وسيمة لههارسة الديهقراطية غير الهباشرة بعد أف تعذر ههارسة الديهقراطية
الهباشرة في الهجتهعات الهعاصرة (ذكار ،2015 ،ص .)247وعمِ ٌذا األساس يشكؿ االىتخاب

حؽ شخصيًا أو ذاتيًا يتهتع بً كؿ هواطف ،أي ٌو هف الحقوؽ الطبيعية التي ال يجوز بأي حاؿ
هف األحواؿ حرهاف أحد هىٍا .ويقوـ ٌذا الرأي عمِ أساس أف الهساواة بيف األفراد تشهؿ

الهجاليف الهدىي والسياسي ،أي الهساواة في الحقوؽ الهدىية والحقوؽ السياسية (بدوي،1999 ،

ص .)214ويىتا عف ذلؾ عدـ جواز تقييد حؽ االقتراع بأية شروط ،وأف الهواطف لً الخيار في
استعهاؿ ٌذا الحؽ أو عدـ استعهالً.

ويرى اتجاي ٍ
ثاف أف االىتخابات هجرد وظيفة اجتهاعية ،يؤديٍا الهواطف ىتيجة اىتهائً إلِ

األهة صاحبة السيادة .فهبدأ سيادة األهة يعىي أف السيادة ال تعود لسائر األفراد واىها إلِ

شخصية هعىوية هستقمة عف األفراد الطبيعييف ،وٌذي الشخصية الهعىوية ٌي األهة ،واألفراد
الذيف يتولوف االىتخاب إىها يقوهوف بٍذا الواجب ىياب ًة عف األهة (الشكري ،2012 ،ص.)279
وبالتالي فالفرد ال يهارس االىتخاب باعتباري جزءاً هف السيادة ،واىها باعتباري عضوًا في كياف

واحد وعميً اختيار هف يهثؿ األهة كمٍا ،فٍو بذلؾ يقوـ بأداء وظيفة أو خدهة عاهة وال يهارس

حقاً .ويترتب عمِ ذلؾ أىً ليس هف الالزـ تقرير حؽ االقتراع العاـ؛ فممسمطة أف تقرر تقييد
االىتخاب فتحصري في طائفة هحدودة.

الهالحظ في ٌذيف الرأييف أىٍها تىقصٍها الدقة؛ حيث اعتبار االىتخاب حقاً شخصيًا
وُ
يحوؿ دوف تقييدي هع العمـ أف باستطاعة الهشرع تقييدي وتىظيهً ،إها اعتبار االىتخاب وظيفة

فإف ذلؾ ال يهىع الهشرع أيضًا هف توسيعً عمِ أكبر عدد هف الهواطىيف باسـ الهصمحة

العاهة.

وعمِ أثر االىتقادات التي وجٍت لمىظرتيف السابقتيف ظٍرت ىظرية جديدة اختطت طريقًا

وسطًا بيف الىظريتيف السابقتيف هحاولة تجاوز االىتقادات الهوجٍة لٍها .وتذٌب ٌذي الىظرية إلِ

أف االىتخاب حؽ ووظيفة في الوقت ىفسً ،فالقوؿ :إف االىتخاب حؽ إىها ٌو تأكيد أف ٌىاؾ

بعض الحقوؽ الطبيعية التي ليس لمدولة الهساس بٍا أو االىتقاص هىٍا فٍي تولد هع اإلىساف،

وبالتالي يتهتع بٍا سائر األفراد حكاهاً وهحكوهيف ،أها القوؿ :إف االىتخاب وظيفة فٍو يعىِ أف

إدالء الىاخب بصوتً التزاـ وليس حق ًا شخصي ًا لً أف يهارسً أو يهتىع عىً (الشكري،2012 ،

ص .)279بهعىِ أف االىتخاب حؽ شخصي تحهيً الدعوة القضائية التي تهكف الىاخب هف تقييد
اسهً في الجداوؿ االىتخابية ويصبح االىتخاب بعد ذلؾ وظيفة تهكف الىاخب هف االشتراؾ في
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اختيار هف يتولِ السمطات العاهة في الدولة عف طريؽ ههارستً لعهمية التصويت أو االقتراع

(الدبس ، 2010 ،ص.)201

وألف الىظريتيف ال تُحدداف سمفًا ٌيئة الىاخبيف وال تبيىاف كيفية أصحاب الحؽ في
االىتخاب ،ظٍر هوقؼ جديد يرى أف االىتخاب هجرد سمطة قاىوىية يقررٌا الهشرع لمهواطىيف

لمهشاركة في السمطات العاهة لمدولة ،فالسمطة القضائية هقرري هف الجهاعة وليس هف أجؿ

الفرد ،ولمهشرع سمطة تعديؿ هضهوىٍا وطرؽ استعهالٍا (ذكار ،2015 ،ص.)249

وىرى أف هف أٌـ ها يهيز ٌذي الىظرية طابعٍا الواقعي لههارسة حؽ االىتخاب يتوقؼ عمِ

طريقة تىظيهً قاىوىاً ،وهدى إيهاف الىاخبيف بواقعية ىتائا االىتخابات وىزاٌتٍا.
ثالثاً -تكوين ىيةو الناخبين:

ويقصد بالٍيئة الىاخبة هجهوع األشخاص الذيف يتهتعوف بحؽ التصويت بهوجب قاىوف
ُ
االىتخابات فالٍيئة الىاخبة ٌي التي تىتخب الحكاـ ،وتهارس الرقابة عميٍـ عف طريؽ ههثميٍا
في البرلهاف ،وتعتبر سمطة الفصؿ في الىزاع الذي يثور بيف السمطات العاهة في الدولة (الدبس،

 ،2010ص.)202

ويهكف التهييز بيف ىوعيف رئيسيف لالىتخاب يرتبطاف إلِ حد ها بالتكييؼ السابؽ

لالىتخابات وها إذا كاف حقاً أو وظيفة ،وبالتالي فٍها يرتبطاف بىظريتي سيادة الشعب وسيادة
األهة .فظٍر عمِ ٌذا الىحو هبدأ االقتراع الهقيد وهبدأ االقتراع العاـ.

يقصد باالنتخاب المحيد قصر حؽ التصويت عمِ هجهوعة هف األشخاص الذيف يهمكوف
ىصاب ًا هعيى ًا هف الثروة أو كفاية هعيىة (الدبس ،2010 ،ص.)203

فبالىسبة إلِ شرط توافر الىصاب الهالي الهطموب لههارسة الشخص حؽ االىتخاب فإىً

يستوجب هف الىاخب أف يكوف هالكاً لعقار أو همكية أخرى يحصؿ بواسطتٍا عمِ دخؿ هعيف

رئب؛ لكي يتهكف هف ههارسة حؽ االىتخاب بحجً (زكار،2015 ،
يجعمً هف دافعي الض ا

ص .) 249وأىصار ٌذا التغيير يبرروىً بعدة تبريرات هىٍا القوؿ أف األثرياء فقط ٌـ الذيف

يٍتهوف بالسياسة وثروتٍـ تجعمٍـ يرتبطوف بالوطف فٍـ الذيف يتحهموف الىفقات العاهة في الدولة

عف طريؽ دفع الضرائب ،وثراؤٌـ يهكىٍـ هف تمقي قدر هعيف هف التعميـ والثقافة هها يجعمٍـ

أكفاء لمقياـ بٍذا الدور (الىٍري ،1996 ،ص .)93أها بالىسبة إلِ قيد الكفاءة أو الهستوى التعميهي
الذي يجب أف يتوفر في الىاخب ،ففحواي اشتراط توافر هؤٌؿ عمهي هعيف ،فيها يدلي بصوتً في
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االىتخابات أو يحسف القراءة أو الكتابة عمِ األقؿ أو أف يكوف قاد اًر عمِ قراءة الدستور أو

ال (الشكري ،2012 ،ص.)286
تفسيري تفسي ًار هعقو ً

وقد تـ تبرير أف الىاخب األهي أو غير الهتعمـ يسٍؿ تضميمً أو أىً ال يهمؾ الهقدرة عمِ

ز لمهواطىيف لمخروج هف األهية (الدبس ،2010 ،ص.)203
االختيار ،وأحياىاً تـ تبريري كوىً حاف اً

والواقع أف ٌذا األسموب في االىتخاب يعتبر هجرد وسيمة لتعزيز الىظاـ الطبقي ،وحصر السمطة

في طبقة هعيىً وحرهاف بقية أفراد الشعب هف ههارسة حقٍـ الهشروع هف االشتراؾ في عهمية

إسىاد السمطة وتسيير شؤوف الهجتهع العاهة.

ويقصد باالقتراع العام عدـ تقييد االىتخاب بشرط الىصاب الهالي أو بشرط الكفاءة
ُ

(الوحيدي ،1996 ،ص.)241

رابعاً -تنظيم االنتخاب:
إف تىظيـ أي عهمية اىتخابية يجب أف تكوف هعدة بطريقة هحكهً ،وكؿ عهمية اىتخابيً
تتطمب عددًا هف الهسائؿ الفىية التي تتوقؼ إلِ حد كبير عمِ كيفية هعالجتٍا ىتيجة االىتخاب.
ويجب اإلشارة إلي هجهوعة هف القواعد العاهة التي تحدد طبيعة االىتخابات ،وٌي هبادئ

عاهة يجب االعتداد بٍا في تحميؿ ووصؼ العهمية االىتخابية ،وفي غيابٍا ال هجاؿ لمحديث
عف االىتخابات( :العاهري والسعدي ،2009 ،ص.)143

.1

في هقدهة ٌذي الهبادئ يأتي الحديث عف وجود قواعد هعمىً عمِ الجهيع تحكـ العهمية

.2

يمي ذلؾ هباشرةً توفير هىاخ هف الحرية والهساواة بيف األحزاب والهرشحيف في االشتراؾ
في العهمية االىتخابية هف خالؿ الترشيح وفقًا لهبدأ الهساواة بيف الجهيع وههارسة

.3

يحتؿ الىاخب الهوقع األبرز في العهمية االىتخابية فٍو هحورٌا والٍدؼ هىٍا هف خالؿ

االىتخابية وتحدد هسارٌا عبر سمسمة هف القواعد.

الحهالت االىتخابية الدعائية هف دوف تهييز أو اىحياز لطرؼ دوف آخر.

التيقف بتوفير تدابير وىصوص قاىوىية تتيح الحفاظ عمِ حقوقً في الهعرفة واالطالع

واالستهاع آلراء الهرشحيف وتوفير فرصة اختيار حقيقية لً.
.4

حر وهحترفاً ،يوفر الهىاخ الهطموب
تتطمب االىتخابات الديهقراطية الحرة والىزيٍة إعالهاً اً
لتحقيؽ التفاعؿ بيف الهرشحيف والىاخبيف ،والهعموهات الهستٍدفة لتقدهً لهعرفة الهجتهع

بهدى التزاـ كؿ أطراؼ العهمية االىتخابية ،ويقوـ بالتثقيؼ والتعميـ لمىاخب بحقوقً.
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يتـ تىظيـ العهمية االىتخابية عبر عدة هسائؿ ،وهف هف ٌذي الهسائؿ تقسيـ الدوائر
االىتخابية ،واعداد الجداوؿ االىتخابية ،وكيفيً الترشح ،والحهمة االىتخابية.
 .2تحسيم الدواةر االنتخابية:
ويهكف تعريؼ الدائرة االىتخابية بأىٍا اإلطار الجغرافي الذي يجري فيً االىتخاب (الدبس،

 ،2010ص .)208وتىقسـ الدولة عادة إلِ دوائر اىتخابية هتعددة تىتخب كؿ هىٍا ىائبًا أو أكثر
ليهثمٍا وفقًا لمىظاـ الهطبؽ في االىتخابات.
 .3الجداول االنتخابية:
وتعتبر الجداوؿ االىتخابية عىص اًر أساسياً في العهمية االىتخابية فالقيد في جداوؿ

االىتخاب يعد شرطًا لههارسة حؽ االىتخاب لهف يتهتعوف بحؽ االىتخاب قاىوىًا .وتعرؼ
الجداوؿ االىتخابية

بالجداوؿ التي يسجؿ فيٍا أسهاء الىاخبيف بها يضهف تسجيؿ كؿ األسهاء

التي تتوافر فيٍا شروط اإلدراج في ٌذي الجداوؿ (الىٍري ،1996 ،ص .)103وتتكفؿ القواىيف

الهىظهة لمجداوؿ االىتخابية بضهاف حقوؽ الهواطىيف في ٌذا الهجاؿ ،وذلؾ بالىص عمِ وجوب
ىشر القوائـ بعد تحريرٌا وعرضٍا في أهاكف هعيىً قبؿ فترة كافية تسبؽ تاريخ عهمية االىتخاب؛

حتِ يتسىِ لكؿ هواطف أف يتأكد هف قيد اسهً (عمواف ،2010 ،ص .)187وتتهيز الجداوؿ

االىتخابية بأىٍا عاهة وال ترتبط باىتخابات هعيىة ،واىها تكوف هعتهدة صالحة لكؿ عهميً اقتراع

ذي طبيعة سياسية كها ،وتتهيز بأىٍا دائهة وأىً ال يجوز شطب أو حذؼ اسـ أي شخص هف

الجداوؿ االىتخابية إال إذا فقد صفة الىاخب (الدبس ،2010 ،ص.)212

 .4المرشئون:
والهرشح ٌو الشخص الذي يأهؿ في الوصوؿ إلِ والية اىتخابية ،وتتوفر فيً الشروط

ال (الدبس ،2010 ،ص .)213وقد واختمفت الدساتير
القاىوىية لمترشيح ،ويكوف إيداع ترشيحً هقبو ً
في الوقت الحاضر في تفاصيؿ ٌذي الشروط الواجب توافرٌا في الهرشح بالرغـ هف اعتباري أٌـ

وسائؿ هشاركة الهواطف في الحياة السياسية ،وٌو الوجً اآلخر لحرية االىتخاب عمِ اعتبار أف

االىتخاب والترشح حقاف هتكاهالف ال تقوـ الحياة الىيابية هف دوىٍها.
خامساً -النظم االنتخابية:

الىظاـ االىتخابي ويقصد بً آلية ترجهة األصوات االىتخابية إلِ هقاعد في الٍيئات

الهىتخبة ،كها ُيعرؼ بأىً :الطريقة التي يتـ بهقتضاٌا احتساب األصوات الهدلِ بٍا في اىتخاب
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اء أكاف الىظاـ االىتخابي
عاـ هف أجؿ بياف الهرشحيف الفائزيف بالهقاعد الهتىافس عميٍا ،فسو ٌ
أكثريًا أـ ىسبياً فإىً يٍدؼ إلِ وضع الصيغة الرياضية الهىاسبة هف أجؿ تخصيص الهقاعد،
ويتأثر ٌذا الىظاـ إلِ حد ها بالعواهؿ اإلدارية الهرافقة لمعهمية االىتخابية هثؿ :توزيع الىاخبيف،

وآلية تسجيمٍـ عمِ لوائح القيد ،وتقسيـ الدوائر االىتخابية ،وادارة العهمية االىتخابية ،وآلية الفرز،

واحتساب األصوات (الهسيعديف ،2015 ،ص.)82

ورغـ تىوع األىظهة السياسية الهعاصرة واختالفٍا هف دولة إلِ أخرى حسب الظروؼ

االقتصادية واالجتهاعية أو حسب الوسيمة التي وصمت بٍا السمطة التىفيذية إلِ الحكـ ،فإىً
يهكف تقسيـ األىظهة السياسية هف حيث التطبيؽ في هجاالت االىتخابات إلِ ها يمي( :العاهري و

السعدي ،2009 ،ص.)144

اء أكاف بالىسبة إلِ رئيس الدولة أـ أعضاء البرلهاف الذيف
 .1دوؿ تأخذ باالىتخابات الحرة سو ٌ
يتوقؼ عميٍـ تشكيؿ الو ازرة.
 .2دوؿ تأخذ باالىتخابات الهوجٍة والسمطة التىفيذية وٌي التي تتولِ عهمية االىتخابات ولٍا
حؽ االعتراض عمِ ترشيح أي فرد ،كها لٍا أف تستبعد هف تشاء هف جداوؿ الىاخبيف.

 .3دوؿ تأخذ بىظاـ االستفتاء عمِ هرشح الحكوهة ،أي الهرشح الذي تقدهً الدولة رسهيًا
لجهٍور الىاخبيف كاالتحاد السوفيتي.

 .4دوؿ ال تأخذ بىظاـ االىتخاب كالصيف الشعبية ويتـ اختيار أعضاء سمطات الدولة الهختمفة
بهعرفة الهكتب السياسي لمحزب الشيوعي.

وقبؿ الحديث عف أىواع الىظـ االىتخابية يجب اإلشارة إلِ هالحظات يجب أف تُؤخذ
بعيف االعتبار بصدد عهمية االىتخابات في الىظـ السياسية الهختمفة( :الوحيدي ،1996 ،ص.)258
 المالئظة األولى :أف الىظاـ االىتخابي ألي دولة ٌو ىتاج الظروؼ التاريخية واالقتصادية
والسياسية واالجتهاعية ،وبالتالي فالىظاـ االىتخابي األهثؿ لدولة ليس بالضرورة األهثؿ لدولة

أخرى.

 المالئظة الثانية :أىً ال يوجد ىظاـ اىتخابي حسف وىظاـ اىتخابي سيئ ،ولكف لكؿ ىظاـ
هزاياي وعيوبً.
 المالئظة الثالثةٌ :ي أف يوازي أي ىظاـ اىتخابي بيف اعتباريف :اعتبار العدالة ،بتهثيؿ كؿ
الطوائؼ واالعتبارات العهمية ههثمةً في استقرار الىظاـ السياسي أساسًا.
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وفيما يمي أىم النظم الرةيسة لالنتخاب:
 .2االنتخاب المباشر واالنتخاب غير المباشر:
االنتخاب المباشرٌ :و الذي بهقتضاي يقوـ الىاخبوف باىتخاب أعضاء الٍيئة البرلهاىية
هباشرة دوف وسيط ،أي أف االىتخابات تتـ عمِ درجة واحدة أو دورة واحدة (الدبس،2010 ،

ص .)221في حيف يقصد باالىتخاب غير الهباشر ،االىتخاب الذي يجري عمِ درجتيف أو ثالث
درجات حيث يقتصر دور الىاخبيف عمِ اختيار هىدوبيف يتولوف هٍهة اختيار أعضاء البرلهاف

والحكاـ كها ٌو هوجود في الىظاـ السياسي األهريكي ،ويرى جاىب هف الفقً األهريكي أف ٌذي

القمة الهختارة تهمؾ الهعموهات الكافية عف الهرشحيف بها يهكىٍا هف اختيار الصالح واألصمح

(الشكري ،2012 ،ص.)291

ويأخذ بٍذا الىهط هف األىظهة االىتخابية في االىتخابات الرئاسية ،واألىظهة البرلهاىية ذات

الغرفتيف.

وىظ ًار لتعذر ههارسة الديهقراطية الهباشرة فإف الطريقة األقرب ٌي االىتخاب الهباشر؛ إذ إىٍا

تهكف الىاخبيف هف اختيار ههثميٍـ دوف واسطة؛ إال باستثىاء إذا تعمؽ األهر بدور األحزاب

ووسائؿ اإلعالـ فيكوف بذلؾ البرلهاف ههثالً لألهة فضالً عف تجىب الضغوط التي يهكف أف

تهارس عمِ الىاخبيف لكثرة عددٌـ (زكار ،2015 ،ص.)260

وهع كؿ الهزايا التي يتهتع بٍا ىظاـ االىتخاب الهباشر فقد قيؿ في تبرير ىظاـ االىتخاب

غير الهباشر إىً يسٍـ في تخفيؼ هساوئ االقتراع العاـ بجعؿ االىتخاب في طبقة الهىدوبيف،

وٌي أقدر هف طبقة الىاخبيف عمِ هعرفة الهسائؿ العاهة وتقدير كفاية الهرشحيف ،كها يعهؿ

عمِ تخفيؼ حدة التطاحف االىتخابي وتقميؿ وطأة األٌواء الحزبية؛ ألف طبقة الهىدوبيف أقؿ تأث ًار

بٍذي األهور هف عاهة الىاخبيف (عمواف ،2010 ،ص .)189إال إىىا ىرى أف ىظاـ االىتخاب الهباشر

يتطمب وعيًا سياسياً وتربية ثقافية وتربية سياسية شاهمة لدى أفراد الشعب؛ لكي يتهكىوا هف حسف

اختيار ههثميٍـ وتوجيٍٍـ لخدهة الهصمحة العاهة باعتباري األقرب إلِ الديهقراطية.
 .3االنتخاب الفردي وانتخاب بالحاةمة:

االنتخاب الفرديٌ :و الذي بهقتضاي يقوـ الىاخبوف في دائرة هعيىة باىتخاب ىائب واحد
يهثمٍـ في البرلهاف ،وبذلؾ يقسـ إقميـ الدولة في ىظاـ االىتخاب الفردي إلِ دوائر اىتخابية

صغيرة ،بحيث يجب أف يتطابؽ عدد ٌذي الدوائر هع عدد الهقاعد في البرلهاف (الدبس، 2010 ،

ص.)223
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أما االنتخاب بالحاةمة ،فيعىي تقسيـ الدولة إلِ عدد هف الدوائر االىتخابية كبيرة الحجـ،
ويهثؿ الدائرة الواحدة عدد هف الىواب يجري اىتخابٍـ في قائهة تثبت فيٍا أسهاء الهرشحيف،

وبالعدد الذي يحددي القاىوف (الشكري ،2012 ،ص .)294ويرى بعضٍـ أىً في ىظاـ االىتخاب

بالقائهة عادة تضع األحزاب السياسية عمِ رأسٍا اسهًا هعروفًا وهرغوبًا فيً لدى الىاس؛ حتِ
تحصؿ القائهة التي يتصدرٌا عمِ أكبر عدد هف األصوات (الىٍري ،1996 ،ص .)106ويرى

آخروف أف ىظاـ االىتخاب بالقائهة في الواقع يجعؿ الىاخب يختار بيف البراها وليس بيف

األشخاص؛ ذلؾ أف كؿ هجهوعة هف الهرشحيف في شكؿ قوائـ هىفصمة تتقدـ ببراها تتضهف ها
تىوى القياـ بً في حالة فوزٌا باالىتخابات ،وباألغمب تهثؿ كؿ هجهوعة حزبًا هعيىًا أو حركة

سياسية لٍا براهجٍا السياسية وهشاريعٍا الثقافية والعقائدية (زكار ،2015 ،ص .)263في حيف يرى
هحبذو االىتخاب الفردي أىً ُيهكف الىاخبيف هف هعرفة الهرشحيف هعرفة شخصية ،وبالتالي
يهكىٍـ هف تكويف حكـ سميـ عميٍـ؛ فصغر الدائرة االىتخابية يجعؿ جهيع الهرشحيف هعروفيف

لدى الىاخبيف جهيعًا أو لدى الغالبية العظهِ هىٍـ (بدوي ،1999 ،ص ،)247كها ويتيح ىظاـ

االىتخاب الفردي لألقمية الفرصة ألف تجد هف يهثمٍا؛ فصغر الدائرة االىتخابية ييسر احتهاؿ

وجود أغمبية األقمية في ٌذي الدائرة حيث يىجح ههثمٍا في االىتخاب ولو كاف االىتخاب بالقائهة
يختفِ أثر ٌذي األقمية في الدائرة الواسعة (عمواف ،2010 ،ص .)192ويضيؼ أىصار االىتخاب
الفردي إلِ ذلؾ حجة أخرى هقتضاٌا أىً يهتاز بسٍولتً ويسري.

 .4نظام االنتخاب باألغمبية ونظام التمثيل النسبي:
إف ها يهيز ىظاـ االىتخاب باألغمبية وىظاـ التهثيؿ الىسبي عف باقي األىظهة االىتخابية

أىٍها يتصالف بىتائا االىتخابات ال بأسموبً.

ويقصد بىظاـ االىتخاب باألغمبية حصوؿ الهرشح عمِ أغمبية أو أكثرية األصوات

الصحيحة التي شاركت في االىتخاب في الدائرة االىتخابية في ىظاـ االىتخاب الفردي ،وبذلؾ
يفوز في االىتخابات الهرشح الحاصؿ عمِ أغمبية أو أكثرية األصوات في دائرتً االىتخابية ،أو

حصوؿ إحدى قوائـ الهرشحيف عمِ غالبية أو أكثرية األصوات في ىظاـ االىتخاب بالقائهة

(الدبس ،2010 ،ص .)226وهعىِ ذلؾ أف ىظاـ االىتخاب باألغمبية يهكف األخذ بً هع ىظاـ
االىتخاب الفردي ،أو هع ىظاـ االىتخاب بالقائهة.

وىناك شكالن لنظام األغمبية وىما :نظام األغمبية المطمحة ،أي حصوؿ الهرشح عمِ أكثر هف
ىصؼ هجهوع األصوات الصحيحة الهعبرة عىٍا في الدائرة لمفوز باالىتخابات ،والشكل الثاني
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األغمبية النسبية؛ أي يفوز الهرشح أو الهرشحوف الحاصموف عمِ أكثر األصوات بصرؼ
الىظر عها إذا كاىت تهثؿ الىصؼ أو أكثر أو أقؿ (زكار ،2015 ،ص .)266وهف ذلؾ يظٍر أف

اء أكاىت البسيطة أـ الهطمقة يؤدي إلِ ظمـ األقمية ،إذ ال يعطيٍا تهثيالً
ىظاـ األغمبية سو ً
يتىاسب هع األٌهية العددية لألصوات التي حصمت عميٍا.

ويتهثؿ هفٍوـ التهثيؿ الىسبي في توزيع عدد الهقاعد في الدائرة االىتخابية الواحدة بىسبة

عدد األصوات التي حصمت عميٍا كؿ قائهة هف القوائـ الهتىافسة (الدبس ،2010 ،ص ،)231وتبعًا
لٍذا الىظاـ فإف هقاعد الٍيئات الىيابية ال تفوز بٍا القائهة التي تحصؿ عمِ أكثرية األصوات

اء أكاف فوزٌا بسيطاً أـ باألغمبية الهطمقة ،واىها توزع الهقاعد عمِ القوائـ بىسبة عدد
سو ً
األصوات التي تحصؿ عميٍا كؿ قائهة (الىٍري ،1996 ،ص. )117
ولمنظام النسبي صور متعددة فيناك نظام التمثيل النسبي مع الحواةم المغمحة وفيٍا
يكوف لمىاخب التصويت عمِ إحدى القوائـ دوف إهكاىية التغيير أو التعديؿ فيً ،أو نظام التمثيل

النسبي مع إمكانية الدمج بين الحواةم المختمفة وفيٍا يكوف لمىاخب عهؿ قائهة عمِ ٌواي
ويكوىٍا هف أسهاء الهرشحيف الذيف يريدٌـ ولو كاىوا في قوائـ هختمفة (بدوي ،1999 ،ص.)253

ويعد تهثيؿ الىظاـ الىسبي جذاباً في ظاٌري إلِ حد كبير ،ويهتاز عف ىظاـ األغمبية

ال هتىاسبًا هع قوة
بكوىً ال يحقؽ فقط تهثيؿ األقميات عمِ ىحو أفضؿ ،بؿ واىً يحقؽ لٍا تهثي ً
كؿ هىٍا العددية ،ولكىٍا في الحقيقة طريقة صعبة التطبيؽ.

وبىاء عمِ ها سبؽ يتضح لىا بأف ىظـ االىتخابات الثالثة السابقة تهثؿ ىظـ االىتخابات
ً
الرئيسة في دوؿ عالهىا الهعاصر ،وال يهكف إجراء أي عهمية اىتخابية دوف االعتهاد عمِ أي

ىظاـ هىٍا أو أكثر.

سادساً -محومات االنتخابات الديمحراطية وعناصرىا:
يهكف اإلشارة إلِ بعض هف هقوهات االىتخابات الحقيقية والتي تعد جوٌرية لىجاح عهمية

االىتخاب (الجبوري 9 ،أبريؿ :)2013

 اإلطار الدستوري القاىوىي ،والهقصود بً وجود دستور يقر بأف االىتخابات تعد أحد أبرز
هظاٌر الىظاـ السياسي ،وأىٍا حؽ هكفوؿ لجهيع الهواطىيف في إطار شروط وضوابط

هعيىة هف قبيؿ العهر واألٌمية واالىتهاء إلِ الوطف.
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 األجواء والهىاخات السياسية واألهىية الهىاسبة التي تتيح لهف يريد الترشح أف يتحرؾ عمِ
الجهٍور بيسر وسٍولة بعيداً عف أية ضغوطات واشكاليات ،وتتيح كذلؾ لمىاخب أف يدلي
بصوتً لهف يريد.

 وجود جٍات هحايدة تتولِ إدارة العهمية االىتخابية بهختمؼ هراحمٍا وخطواتٍا ،وبحيث ال
تكوف تمؾ الجٍة خاضعة بأي شكؿ هف األشكاؿ لٍيهىة هف طرؼ هشارؾ في العهمية

االىتخابية.

 توفر القىوات والوسائؿ والظروؼ الهىاسبة لمهرشحيف لمتىافس الحر الشريؼ هف خالؿ
عرض براهجٍـ وآرائٍـ وأفكارٌـ بشأف القضايا الهختمفة التي تٍـ الىاخب.

 وضع ضوابط وقيود صارهة تحوؿ دوف حصوؿ عهميات التالعب والتزوير ،واتخاذ
اإلجراءات القاىوىية الرادعة بحؽ هف يثبت تالعبً أو تزويري أو ضموعً في ذلؾ.

ئيث إ نو يمكن لمدولة التأثير في مدى نزاىة االنتخابات وتشويييا عبر عدة وساةل
منيا( :بدوي ،1996 ،ص .)264
 التصويت العمىي ،بحيث يعد اعتداء عمِ حرية الىاخب وقد يعرضٍـ لتدخؿ اإلدارة وارٌابالىاخبيف أو االىتقاـ هف الخصوـ.

 تهزيؽ الدوائر االىتخابية؛ بحيث تقسـ الحكوهة الدوائر االىتخابية إلِ دوائر غير هتساويةتهاهاً؛ لتشتيت خصوهٍا في دوائر هتفرقة يصبحوف فيٍا أقميات.

 وسائؿ الضغط واإلكراي هف قبؿ الحكوهة عمِ الهرشحيف أو عمِ الىاخبيف أو بالتالعبوالتزوير في أصوات الىاخبيف وفي صىاديؽ االىتخاب.

سابعاً -ئرية االنتخابات ونزاىتيا:
كهفٍوـ عاـ ،يىطوي هعيار اىتخابات "حرة وىزيٍة" عمِ التحرر هف القٍر وعمِ الىزاٌة
كهرادؼ لمحيادية .حيث هعيار ىزاٌة االىتخابات يرتبط بحيادية القواعد واألىظهة الهىظهة لعهمية
االىتخابات وحياد الجٍة الهشرفة عمِ االىتخابات في تعاهمٍا هع كؿ أطراؼ العهمية االىتخابية
هف هرشحيف وىاخبيف وهشرفيف وهراقبيف ،وفي جهيع هراحمٍا بدءاً هف تسجيؿ الىاخبيف وضهاف

حؽ االقتراع العاـ "دوىها تهييز عمِ أساس الموف أو األصؿ أو العرؽ أو الهكاىة االجتهاعية أو
الديف أو الهذٌب ،ودوف اإلخالؿ بهبدأ الوزف الهتساوي لألصوات .هرو ًار بكيفية تحويؿ أصوات

اىتٍاء بكؿ ها يتصؿ
الىاخبيف إلِ هقاعد ىيابية" عف طريؽ تبىي قاىوف اىتخابي عادؿ فعاؿ ،و ً
باإلشراؼ عمِ االىتخابات وفرز األصوات واعالف الىتائا (هاضي 28 ،هارس .)2007كها تعىي
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ىزاٌة االىتخابات هبدأ الدورية واالىتظاـ ،أي تطبيؽ القواعد االىتخابية ىفسٍا والهحددة هسبقاً

عمِ جهيع الىاخبيف والهرشحيف بشكؿ دوري هىتظـ غير هتحيز إلِ فئة هعيىة.
.1

.2

ويهكف القوؿ :إف حرية االىتخابات تتهثؿ في( :عاهر 5 ،فبراير 2014ـ)

قبؿ يوـ االقتراع ،يىطوي هفٍوـ "اىتخابات حرة" عمِ حرية التىقؿ والتعبير عف الرأي

والتجهع وتكويف الروابط واالتحادات ،والتحرر هف الخوؼ ،وتسجيؿ الىاخبيف والهرشحيف

دوف هواجٍة أي عوائؽ ،واالقتراع العاـ عمِ قدـ الهساواة.

وفي يوـ االىتخابات ذاتً يشير هعيار" اىتخابات حرة " ضهىًا إلِ حؽ وصوؿ ههثمي

األحزاب السياسية والهراقبيف الهعتهديف الهحمييف والدولييف ووسائؿ اإلعالـ إلِ كؿ هراكز

االقتراع واجراء االقتراع السري ،وعدـ ترٌيب الىاخبيف وتصهيـ أوراؽ االقتراع بفاعمية
واستخداـ صىاديؽ اقتراع هالئهة ،وهساعدة الىاخبيف بحيادية عىد الضرورة والقياـ

.3

لعد األصوات وطريقة التعاهؿ هع أوراؽ االقتراع الباطمة واتخاذ
بإجراءات هالئهة ّ
اإلجراءات االحتياطية عىد ىقؿ الهواد االىتخابية وحهاية هراكز االقتراع بحيادية.
بعد يوـ االقتراع يتطمب هعيار " اىتخابات حرة " حؽ الطعف القاىوىي ويشترط اإلعالف
الرسهي والسريع عف ىتائا االىتخابات والتعاهؿ بحيادية هع شكاوى تتعمؽ باالىتخابات،

واعداد تقارير هحايدة عف ىتائا االىتخابات التي تىقمٍا وسائؿ اإلعالـ وقبوؿ كؿ شخص

.4
.5

هعىي لىتائا االىتخابات.

وعميً ىستطيع القوؿ :إف هعيار حرية االىتخابات يتضهف هبادئ ثالثة هقياسًا لىزاٌتٍا:

بد أف تحترـ هبدأ حكـ القاىوف ،الذي يعىي أف ههارسة السمطة
إف تمؾ االىتخابات ال ّ
بشكؿ شرعي ال تتـ إال هف خالؿ خضوع الحكاـ والهحكوهيف عمِ قدـ الهساواة لقاىوف

ال هف االهتثاؿ
هسبؽ ،فسيادة القاىوف بدالً هف سيادة الهموؾ واألهراء ،وطاعة القاىوف بد ً
.6

لق اررات األفراد.

احتراـ الحقوؽ والحريات السياسية الرئيسة الواردة في الوثائؽ واالتفاقيات الدولية

واإلقميهية ،كحرية الحركة والتعبير واالجتهاع وتشكيؿ الهىظهات السياسية الهستقمة عف

.7

السمطة التىفيذية كاألحزاب السياسية ،وكذلؾ ضهاف حرية الترشح في االىتخابات وغيرٌا.

احتراـ هبدأ التىافسية أي وجود تىافس حقيقي بيف هرشحيف هتعدديف أو براها هختمفة،

ويتضهف ٌذا الهبدأ هعيا ًار كهيًا " وعدـ اقتصار االىتخابات عمِ هرشح واحد فقط حاؿ
ىظـ الحزب الواحد" وهعيا ًار كيفيًا "ضرورة توفر اختيارات وبراها هتعددة هختمفة".
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المبئث الثاني
ماىية التئول الديمحراطي
المطمب األول -مفيوم التئول الديمحراطي:
ال عمِ الساحة الفكرية
يعد التحوؿ الديهقراطي هف أكثر الهفاٌيـ والهصطمحات تداو ً

ال عف اٌتهاـ الساسة والقادة والقوى السياسية
واستدعِ اٌتهاـ هراكز األبحاث السياسية فض ً
ال تحديد
بقضية التحوؿ الديهقراطي ،لذا إف البحث في هاٌية التحوؿ الديهقراطي يستوجب أو ً

اإلطار الهفاٌيهي لعهمية التحوؿ الديهقراطي .والتحوؿ الديهقراطي هفٍوـ جديد خرج إلِ الواقع
بعد اىٍيار هىظوهة الدوؿ االشتراكية في أوروبا الشرقية التي تهيزت بحكـ الحزب الواحد ضهف
أىظهة شهولية اعتهدت عمِ حكـ الىخب السياسية بشكؿ أوتوقراطي فردي ،ورغبت ٌذي الدوؿ

في الدخوؿ في تحالفات اقتصادية وشراكات ضهف الىظاـ الدولي الجديد ولجأت لالستجابة
لمشروط الغربية التي تهثمت في تحرير اقتصاديات السوؽ ،واىتٍاج التعددية السياسية والهشاركة
الديهقراطية.
وقد أطمؽ أستاذ السياسة األهريكي الشٍير صهوئيؿ ٌىتىجتوف" " Huntingtonعمِ ٌذي

الظاٌرة اسـ الهوجة الثالثة لمديهقراطية ،هشي ًار إلِ أف تاريخ الديهقراطية في العالـ ليس عبارة

عف حركة تقدـ بطيئة هستهرة ،واىها هوجات هتالحقة هف التقدـ واالىطالؽ ،أو التراجع واالىكفاء

(ٌىتىجتوف ،1993 ،ص .)84-74وقد بدأت أولِ ٌذي الهوجات في أعقاب الثورة األهريكية
(1776ـ) ،والثورة الفرىسية (1789ـ) ،ثـ حدث تحوؿ جهاعي ىحو الديهقراطية .والهوجة الثاىية

ظٍرت بعد الحرب العالهية الثاىية شهمت بمداف ألهاىيا الغربية سابقًا والىهسا وايطاليا والياباف
وفي أوائؿ الستيىات كاىت الهوجة الثاىية قد استىفذت طاقتٍا وتبعٍا اىٍيار الديهقراطية في ٍ
عدد

هف الدوؿ ،وبدأت الهوجة الثالثة هع االىقالب العسكري في البرتغاؿ عاـ (1974ـ) ثـ شهمت

كؿ هف اليوىاف واسباىيا في أوروبا واهتدت لتشهؿ أهريكا الالتيىية وبعض بمداف آسيا كالفمبيف
وكوريا الجىوبية ،وباىتٍاء الحرب الباردة واىٍيار االتحاد السوفيتي اىتقمت السمطة في عدد هف

دوؿ أوروبا الشرقية ىحو الديهقراطية وبات حوالي ثالثيف دولة في أوروبا وآسيا وأهريكا الالتيىية
هع التوجً العالهي باتجاي الديهقراطية.
ويشير هفٍوـ التحوؿ الديهقراطي بصفة عاهة إلِ عهمية االىتقاؿ هف صيغة حكـ غير

ديهقراطي إلِ ىظاـ ديهقراطي ،وٌي عهمية هعقدة تستغرؽ فترة هف الزهف قد تطوؿ أو تقصر

حسب عالقات القوى في الهجتهع.
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فيعرؼ التحوؿ الديهقراطي عمِ أىً :عهمية االىتقاؿ هف أىظهة تسمطية إلِ
وبهعىِ آخر ُ
أىظهة تسمطية تـ فيٍا حؿ أزهة الشرعية والهشاركة والٍوية والتىهية أي اىتٍاج الديهقراطية

كأسموب لههارسة األىشطة السياسية (عهر ،أغسطس.)2014

كها ُيعرؼ التحوؿ الديهقراطي بتفصيمية أكثر بأىً :عهمية االىتقاؿ هف ىظـ ذات طبيعة
سمطوية أو شبً سمطوية ،إلِ ىظـ ديهقراطية ،وبالتالي فالتحوؿ الديهقراطي يعىي الترتيب

الهؤسسي الذي يحصؿ بهوجبً األفراد عمِ سمطة اتخاذ القرار السياسي ،هف خالؿ ههارسات

اىتخابية حرة وىزيٍة ودورية يتىافس فيٍا الهرشحوف عمِ أصوات الىاخبيف (الشهري،2012 ،

ص.)122

أها التعريؼ الذي قدهتً ايتيؿ سوليىجيف " "Etel Solingenفٍو "حركة الىظاـ السياسي

تجاي األخذ باإلجراءات التالية :ىواب هىتخبوف عبر اىتخابات حرة وىزيٍة ،حؽ تولي الهىاصب

قاىوىيا،
العاهة والوصوؿ إلِ السمطة ،حرية التعبير وتوافر هصادر بديمة لمهعموهات هدعوهة
ً

واستقاللية هؤسسية" (أحهد ،فبراير.)2016

وبٍذا يشير هفٍوـ التحوؿ الديهقراطي إلِ عهمية تدريجية تتحوؿ إليٍا الهجتهعات عف

طريؽ هؤسساتً السياسية واتجاٌاتٍا هف خالؿ عهميات واجراءات ترتبط بطبيعة األحزاب
السياسية وبىية السمطة التشريعية وىهط الثقافة السياسية وشرعية السمطة (هحيي،2014 ،

ص.)153

لذلؾ فعهمية التحوؿ الديهقراطي عهمية اىتقالية هعقدة تتفاعؿ فيٍا هختمؼ الجواىب الثقافية
واالجتهاعية واالقتصادية وفقًا لهعايير الديهقراطية ،وتشير إلِ تحوالت في األبىية واألٌداؼ
والعهميات التي تؤثر عمِ توزيع ههارسة السمطة السياسية.

كها ويشهؿ هفٍوـ التحوؿ الديهقراطي إجراء تعديالت دستورية تىظيهية ،وكذلؾ قيهية

وفكرية ،واعادة توزيع السمطة والىفوذ ،وتوسيع الهشاركة فيٍا وبروز هراكز سياسية واجتهاعية

هستقمة (شطيب ،2013 ،ص .)304وٌكذا فإف دراسة عهمية التحوؿ الديهقراطي في هجتهع هاٌ ،و
دراسة لطبيعة الدولة ودورٌا (ٌالؿ ،2007 ،ص.)1

وبىاء عميً ،يهكف القوؿ :إف الىظـ التي تهر بهرحمة اىتقاؿ إلِ الديهقراطية تىتشر عمِ
ً
اء أكاف
خط هتصؿ ،يقع عمِ طرفً األوؿ الىظاـ غير الديهقراطي في صورتً الىهوذجية سو ً

شهوليًا أـ سمطويًا هغمقًا ،هدىيًا أـ عسكريًا ،حكـ فرد أو حكـ قمة...إلخ ،ويقع عمِ طرفً اآلخر
الىظاـ الديهقراطي في ىهطً الهثالي ،والذي تُعد الىظـ الديهقراطية الميبرالية الراسخة في الدوؿ
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الغربية أقرب الىهاذج إليً .في ٌذا اإلطار فإف ٌذا التعريؼ يركز عمِ أف التحوؿ الديهقراطي
ٌو عهمية تغيير جذري في جهيع هستويات الىظاـ.
وبيىها يستخدـ الكثير هف الباحثيف هصطمح التحوؿ الديهقراطي واالىتقاؿ الديهقراطي

كهفٍوـ واحد دوف أي تهييز بيىٍها ،فإف عدداً هف الباحثيف هيزوا بيف الهصطمحيف ،حيث

اعتبروا أف االىتقاؿ الديهقراطي ٌو هرحمة هف هراحؿ التحوؿ الديهقراطي .فاالىتقاؿ الديهقراطي
هف وجٍة ىظر الطرؼ الثاىيٌ ،و الهرحمة السابقة عمِ عهمية التحوؿ الديهقراطي والههٍدة لً،

كها تعد أخطر هراحمً أيضًا؛ وذلؾ ألىً في هرحمة االىتقاؿ ىظ ًار إلهكاىية تعرض الىظاـ فيٍا
الىتكاسات ،حيث يكوف الىظاـ ذا طبيعة هزدوجة تتعايش كؿ هف هؤسسات الىظاـ السمطوي

اء أكاف في صورة صراع أـ اتفاؽ،
القديـ والىظاـ الديهقراطي الحديث ويشاركاف في السمطة سو ٌ
وبالتالي قد تفضي هرحمة االىتقاؿ إلِ ظٍور ىظـ سياسية ٌجيىة ،بهعىِ أىٍا ىظـ ال تُعتبر
غير ديهقراطية بالهعىِ الكالسيكي ،شهولية أو تسمطية هغمقة ،وال تكوف في الوقت ىفسً
ديهقراطية كاهمة أو راسخة ،أي تجهع بيف بعض عىاصر الىظـ غير الديهقراطية وبعض هالهح

الديهقراطية وعىاصرٌا ،بيىها عهمية التحوؿ الديهقراطي ٌي عهمية تراكهية هستهرة تٍدؼ إلِ
دها وصيرورة الهشروع الديهقراطي التحولي في الهىظوهة الهجتهعية السياسية والثقافية
واالجتهاعية االقتصادية واىعكاس ذلؾ عمِ سموؾ الهواطىة الفردي والجهعي (عهر،

أغسطس.)2014

هف خالؿ ها سبؽ يتضح أف تعدد التعاريؼ الهقدهة لمتحوؿ الديهقراطي إىها تعود إلِ

ىظرة كؿ هفكر وتركيزي عمِ هتغير هعيف لمتعبير عف عهمية التحوؿ الديهقراطي .وعهوهاً فإف

اء
التحوؿ الديهقراطي ٌو هسار قد يتعرض الىتكاسات عديدة ،وتتحكـ فيً العديد هف العواهؿ سو ً
أكاف هف البيئة الداخمية أـ الخارجية.
وترى البائثة أىً يهكف تعريؼ فترة التحوؿ الديهقراطي بأىٍا تمؾ الفترات التي تعقب
حدوث تغيرات جذرية في بىية الىظاـ السياسي إها بالطرؽ السمهية أو الكفاح الهسمح ،وفيٍا
تؤسس لىظاـ ديهقراطي يقوـ عمِ تداوؿ لمسمطة ،واعداد دستور يحترـ الحقوؽ والحريات،

ووضع آليات ديهقراطية إلقاهة اىتخابات ىزيٍة ،وتىتٍي فترات التحوؿ الديهقراطي باالىتقاؿ إلِ
حالة الديهقراطيات الراسخة.
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المطمب الثاني -نظريات التئول الديمحراطي:
ٌىاؾ ثالثة هداخؿ وهقاربات ىظريً رئيسة لتفسير أىهاط التحوؿ الديهقراطي باتفاؽ الكثير

هف األدبيات وٌي:
.1

المدخل التئديثي:
وٌو الذي يؤكد عدداً هف الهتطمبات االجتهاعية واالقتصادية لعهمية الدهقرطة ،ويربط بيف

الديهقراطية والميبرالية والتىهية االقتصادية .وتاريخياً يعد آدـ سهيث " "Adam Smithأوؿ هف
عبر عف ٌذا االتجاي هف خالؿ دعوتً إلِ اليبرالية باعتبارٌا شرطاً أساسياً لألداء الفعاؿ

لمسوؽ ،إال أف العهمية األكثر دقة واىتظاهًا لٍذا الهدخؿ عالجٍا عالـ االجتهاع السياسي
األهريكي ليبست "" Lipestحيث يؤكد أف هف ىتائا التىهية االقتصادية ىشوء والء وطىي يترافؽ
ررات الحاسهة (جمولي،
هع وجود قبوؿ الهؤسسات القائهة والتسميـ بشرعيتٍا في اتخاذ الق ا

هايو .)2012ولقد تعرضت أطروحة ليبست لدراسة وتهحيص هف وقت إلِ آخر باستخداـ
هىٍجيات أكثر دقة وصراهة وأساليب إحصائية هتقدهة ،هىٍا ها أثبت وجود ارتباط واعتهاد

هتبادؿ بيف الديهقراطية وبيف التىهية ،إال أىٍا لـ تثبت وجود عالقات سببية ،ووجود هجهوعً هف

العواهؿ والهتغيرات التي تعتبر هف ضهف هحددات الديهقراطية حيث التىهية االقتصادية ٌي

الهحدد األكثر أٌهيً هف الهتغيرات األخرى هجتهعة.

وبٍذا تستخدـ الهدرسة التحديثية هؤشرات تساعد عمِ تعزيز أو تحقيؽ الديهقراطية؛ هىٍا

دخؿ الفرد ،وىسبة األهية ،واىتشار التعميـ ،والحراؾ االجتهاعي ،وتكاثر استخداـ الهواد

االستٍالكية الحديثة ،وأدوات االتصاؿ والتىقؿ (الشويري  ،2003 ،ص.)55

.2

المدخل البنيوي:
الذي يٍتـ بأثر تغير بىِ القوة والسمطة عمِ عهميً التحوؿ الديهقراطي ،وتركز ٌذي

الىظرية عمِ التشكيالت الطبقية والبىِ االجتهاعية والتطور التاريخي لٍا ،وذلؾ في إطار
عالقات القوى العالهية وتوازىاتٍا حيث تعتهد ٌذي الىظرية في تحميمٍا لمتحوالت االجتهاعية وهف

بيىٍا تحوالت الىظـ السياسية عمِ الهسارات التاريخية بعيدة الهدى فالتحوؿ هف ىظاـ سياسي

إلِ ىظاـ سياسي آخر هحكوـ بالدرجة األولِ بسياؽ تفاعمي يتداخؿ فيً الصراع الطبقي هف
جٍاز الدولة وهع الجغرافيا السياسية ،بها لٍا هف تأثير ال يقؿ أٌهية عف تأثير العواهؿ

االقتصادية واالجتهاعية (عبد الهولِ 14 ،فبراير .)2013
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.3

المدخل االنتحالي:
ويركز عمِ العهميات السياسية وعمِ الهبادرات وخيارات الىخبة ،وتفسير عهميات االىتقاؿ

هف حكـ تسمطي إلِ حكـ ديهقراطي ،حيث يولي االٌتهاـ بالدرجة األولِ عمِ دور الىخب

السياسية وكيفيً إدارة الصراع ،وكيفيً اتخاذ الق اررات ،وعمِ أٌهية الثقافة السياسية ،واإليهاف
بالتغيير السمهي (الشويري ،2003 ،ص.)56

المطمب الثالث -عوامل التئول الديمحراطي:
أو ًال -العوامل الداخمية:

بصفة عاهة ال يهكف تفسير االىتقاؿ الديهقراطي بعاهؿ أو سبب فقط هفادي ها يكوف ذلؾ

ىتاجًا لعواهؿ عديدة هتداخمة بعضٍا جوٌري واآلخر ثاىوي ،بعضٍا يتعمؽ بالعواهؿ البىيوية

الهوضوعية االقتصادية واالجتهاعية والثقافية والتاريخية والديىية التي تشكؿ بيئة االىتقاؿ،
وبعضٍا اآلخر يتعمؽ بالفاعميف السياسييف هف حيث ٌوياتٍـ واختياراتٍـ واستراتيجياتٍـ ،وفي
ضوء ذلؾ يهكف تصىيؼ األسباب الداخمية لالىتقاؿ الديهقراطي إلِ ثالث هجهوعات:
.1

الشرعية السياسية والحيادة السياسية.

وتعىِ الشرعية السياسية اىبثاؽ السمطة عف إرادة الجهاعة الوطىية عاهة ،فالشرعية ٌي

قبوؿ األغمبية العظهِ هف الهحكوهيف لحؽ الحاكـ في أف يحكـ وأف يهارس السمطة.

ويهيز ماكس فيبر بيف ثالثة أشكاؿ لمشرعية ،أولٍا :الشرعية التقميدية التي تقوـ عمِ

الهعتقدات والعادات واألعراؼ الهتوارثة ،وثاىيٍا :الشرعية الهستهدة هف الزعاهة الهمٍهة التي
ترتبط بشخصية الزعيـ ،أها الشكؿ الثالث :فٍو الهرتبط بالشرعية العقالىية القاىوىية ويقوـ عمِ

قواعد هقىىة تحدد واجبات ىظاـ الحكـ ،وأساليب اىتقاؿ السمطة وتداولٍا ،إضاف ًة إلِ حقوؽ
الهحكوهيف وواجباتٍـ (الدعجة ،2005 ،ص.)90-89

ويعد تفاقـ حدة األزهات الداخمية وعجز الىظاـ غير الديهقراطي عف هواجٍتٍا بفاعمية،

وٌذي األزهات قد تكوف اقتصادية أو اجتهاعية أو سياسية ،كها يهكف أف تتأزـ األوضاع الداخمية
ىتيجة ٌزيهة عسكرية خارجية ،وعىدها يعجز الىظاـ عف هواجٍة ٌذي األزهات بفاعمية وكفاءة

فاىً يفقد شرعيتً ،وبالتالي تتصاعد حدة الهعارضة ضدي (إبراٌيـ14 ،فبراير.)2013

كها أف الهؤشر االقتصادي بدوري يمعب دو ًار هٍهًا في عاهؿ الشرعية حيث تفاقـ حدة

األزهة االقتصادية والسياسيات الفاشمة في إدارة الوضع االقتصادي يزيد هف ضعؼ الىظاـ

السياسي (هىصور ،2004 ،ص.)35
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وحيف يفقد الىظاـ شرعيتً ،وبالتالي تتصاعد حدة الهعارضة ضدي يأتي دور القيادة
السياسية وقدرتٍا .فأها أف تدرؾ القيادة السياسية بأف تكاليؼ بقائٍا في السمطة هرتفعة لمغاية،

وأىً هف األفضؿ الهبادرة بالتحوؿ فتمجأ الىخبة الحاكهة في ٌذي الحالة إلِ تبىي ىوع هف

االىفتاح السياسي ،أو التحرؾ عف طريؽ الديهقراطية الستيعاب الهعارضة .لذلؾ فإف الشخصية
القيادية تهثؿ عىص اًر هٍهاً هحورياً في عهمية التحوؿ الديهقراطي والتعددية السياسية.

لذلؾ ٌىاؾ عالقة وثيقة بيف قدرة الىظاـ عمِ التجدد الذاتي وضعؼ األداء السياسي هف

جٍة والتحوؿ السياسي هف جٍة أخرى وٌىا يجب اإلشارة إلِ أىً كمها زادت قدرة الىظاـ

السمطوي هف التخمص هف األزهات الداخمية كمها زاد هف فرص التحوؿ الديهقراطي.
.2

أسباب تتعمق بطبيعة الفاعمين السياسيين (النخبة).

حيث يري بعضٍـ أف الديهقراطية تبدأ عىدها تقرر فئة صغيرة ىسبيًا هف الىخبوييف في

فترات زهىية أو في هراحؿ تاريخية شٍدت تغي اًر أساسياً بقبوؿ التعدد داخؿ الوحدة وخوض

صراعاتٍا سمهياً في إطار قواىيف واجراءات ديهقراطية (الشطي ،2003 ،ص ،)136ويتضهف ذلؾ
عىاصر عديدة هىٍا درجة تهاسؾ الىخبة الحاكهة وهوقؼ كؿ هف الجيش وقوات األهف هىٍا،

وحجـ التأييد الشعبي لٍا ،وطبيعة قوى الهعارضة السياسية ،وهدى فاعميتٍا في تحدي الىخبة

الحاكهة ،وبٍذا ال يعد توافر الشروط االقتصادية واالجتهاعية الضرورية لقياـ الديهقراطية كافيًا

في حد ذاتً لىجاح التحوؿ ،واىها يمزـ رغبة القيادة السياسة والىخبة ىفسٍا في التحوؿ (هىصور،

 ،2004ص .)35-34وفي ٌذا السياؽ يهكف القوؿ :إف القيادة السياسية أو الجىاح اإلصالحي في
الىخبة الحاكهة قاـ في بعض الحاالت بدور حاسـ في عهمية التحوؿ الديهقراطي ،ويحدث ذلؾ
عىدها تصؿ القيادة السياسية إلِ قىاعة هفادٌا أف التحرؾ عمِ طريؽ الدهقرطة ٌو الهسمؾ

اآلهف لتجىب احتهاالت تغيير الىظاـ بالقوة .كها أف وجود الىخبة غير الحاكهة أي وجود
هعارضة سياسية قوية وقادرة عمِ التىسيؽ فيها بيىٍا ،وتحريؾ الشارع ضد الىظاـ يعزز هف

فرص الهساوهة والتفاوض هع الحكـ بشأف التحوؿ الديهقراطي وربها إطاحتً هف خالؿ اىتفاضة

أو ثورة شعبية تحركٍا وتىظر إليٍا ٌذي الىخب السياسية الهثقفة بحيث يصبح الطريؽ ههٍداً
لالىتقاؿ بعد ذلؾ.

 .3أسباب تتعمق بطبيعة المجتمع المدني.
وهدى فاعمية قواي وهىظهاتً في ههارسة الضغوط هف أجؿ االىتقاؿ الديهقراطي.

والهقصود ٌىا "بالهجتهع الهدىي" ٌو الهىظهات غير الحكوهية بكؿ أشكالٍا وأىواعٍا ،والهجتهع
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الهدىي ٌو عبارة عف وحدة هستقمة ههيزة عف الهجتهع السياسي ،أي أىً ال يخضع لتأثير الىظاـ
السياسي .وتحدد فاعمية الهجتهع الهدىي إذا كاف هسهوحًا لً بههارسة الىشاط والحرية أي أىً
يبرز دور الهجتهع الهدىي في الهجتهعات الديهقراطية ،حيث ٌىاؾ عالقة طردية بيف فاعمية

الهجتهع الهدىي وتكريس الديهقراطية (قىديؿ ،ىوفهبر  .)2012ففي العديد هف الحاالت قاهت قوى

الهجتهع الهدىي وهىظهاتً بدور هٍـ هؤثر في تعزيز التحوؿ الديهقراطي وتوسيع ىطاقً ،هف

خالؿ تصحيح أو توجيً أو تقييد سمطة الدولة ،كها أف الهجتهع الهدىي يهكف أف يسٍـ في دعـ

الديهقراطية هف خالؿ الهشاركة ،وتىهية الثقافة الديهق ارطية الهتعمقة بالتساهح والهساواة ،وخمؽ

قىوات إضافية لمتعبير عف الهصالح وتهثيمٍا ،وتجىيد وتدريب قادة سياسييف جدد وتدريبٍـ.
 .4عامل الثحافة السياسية.

ويهكف تحديد هفٍوـ الثقافة السياسية بأىٍا :ىهط هعيف هف التوجيٍات ىحو الىظاـ

السياسي يتهثؿ بهجهوعة هف الهواقؼ وادراؾ لمقيهة والهشاعر ىحو ٌذا الىظاـ وأدواري الهختمفة
وشاغمي الوظائؼ فيً (هحهد ،2014 ،ص .)122

ويرى هعظـ الباحثيف أف الثقافة السياسية شرط أساسي يسبؽ الدعوة إلِ ديهقراطية ،ففي

ظؿ ثقافة الهشاركة يتهكف الهواطىوف هف أداء دورٌـ في التغيير ،ويؤثروف في الحياة السياسية
هف خالؿ الضغط عمِ السمطة السياسة بوسائؿ هختمفة هىٍا االحتجاجات والهظاٌرات

واالىتخابات ،لذلؾ فالتحوؿ الديهقراطي يتطمب ثقافة سياسية جديدة يتـ هف خاللٍا إحالؿ قيـ
التفاٌـ والتعاقب عمِ السمطة هحؿ التسمط واالحتكار.

ويهكف القوؿ :إىً كمها ازداد الوعي السياسي والثقافي كمها زادت فرص التحوؿ

الديهقراطي ،وبعبارة أخرىٌ :ىاؾ عالقة بيف الوعي السياسي والثقافي ،وبيف التحوؿ السياسي،

فكمها ازداد ٌذا الوعي ،كمها زادت الفرص الساىحة لمتغيير السياسي البىاء.
ثانياً -العوامل الخارجية:

بالىسبة إلِ العواهؿ الدولية التي أثرت في عهميً التحوؿ الديهقراطي فإف الهقصود بٍا:

ٌي تمؾ العواهؿ الىابعة هف البيئة الخارجية لمدولة ،حيث يرى الكثيروف أف لمعواهؿ الخارجة عف

سمطة الدولة أثرٌا في إحداث التحوؿ الديهقراطي إلسقاط الىظـ السمطوية واحداث التحوؿ ىحو
الديهقراطية وهف ٌذي العواهؿ( :الدعجً ،2005 ،ص.)59

.1

الدعـ الهالي والخارجي لمدوؿ هحؿ التحوؿ ،والذي يساٌـ في إحداث الىهو االقتصادي

ويهكف اإلشارة ٌىا إلِ دور كؿ هف الواليات الهتحدة األهريكية واالتحاد األوروبي في
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ىشر الديهق ارطية وتعزيزٌا في هىاطؽ هختمفة هف العالـ ،وبخاصة في جىوب وشرؽ
ووسط أوروبا بالىسبة إلِ االتحاد األوروبي وفي أهريكا الالتيىية بالىسبة إلِ الواليات

ال عف قياـ االتحاد األفريقي بدور ها في دعـ االىتقاؿ الديهقراطي عمِ
الهتحدة ،فض ً
هستوى القارة األفريقية .فقد حازت قضيً الديهقراطية في السياسة الخارجية األهريكية بعد

اىتٍاء الحرب الباردة هوقعاً هتزايداً هف االٌتهاـ ،وتحركت بدرجات هتفاوتة هف خالؿ

أساليب وههارسات هتعددة حكوهية وغير حكوهية لفرض أو دعـ وهساىدة عهميً التحوؿ
الديهقراطي في بعض دوؿ الجىوب خاصة في أسيا وأهريكا الجىوبية .وهف األدوات التي

تستخدهٍا الواليات األهريكية في سياستٍا الخارجية لتشجيع اإلصالح السياسي باتجاي
التحوؿ الديهقراطي الوسائؿ االقتصادية كالهساعدات االقتصادية ،أو الربط بيف التحوؿ
الديهقراطي والهعوىات ،أو الحظر عمِ التجارة واالستثهارات وغيرٌا هف الضغوط

والعقوبات االقتصادية ،وقد عرؼ جورج شولتز" "George Shultzوزير الخارجية

األهريكية األسبؽ الهساعدات بأىٍا أداة أساسية هف أدوات سياسة أهريكا الخارجية ،وأىٍا
ترتبط ارتباطاً هباش اًر بأهف أهريكا وهصالحٍا وبالقيـ التي تدافع عىٍا هثؿ الديهقراطية

وحقوؽ اإلىساف وغيرٌا .وهع ذلؾ ال يهكىىا القوؿ :إف قضية ىشر الديهقراطية قد استقرت
كهبدأ أخالقي في السياسة الخارجية األهريكية ،فهوقؼ الواليات الهتحدة األهريكية هف

الديهقراطية هوقؼ ازدواجي هعياري بها يتوافؽ هع هصالحٍا.
.2

كها تعد ظاٌرة االىتشار أو العدوى هف العواهؿ الخارجية التي تدفع الدوؿ ىحو تحوؿ

ديهقراطي .ويقصد بذلؾ أف التحوؿ الديهقراطي الىاجح لدولة يشجع عمِ إحداث تحوؿ

ديهقراطي في دولة أخرى (هىصور ،2004 ،ص )43إف ٌذا التأثير غير الهباشر القادـ هف
البيئة الدولية ال يتجً إلِ الحكوهات بقدر ها يتجً إلِ الشعوب والِ فئاتٍا الهستىيرة

الهتطمعة لمديهقراطية فيعهؿ عمِ إثارة هشاعر الحهاسة والغيرة الوطىية (الدعجً،2005 ،

ص .)69وبالتالي ىستىتا أىً كمها كاف ٌىاؾ تقارب جغرافي أو تجاىس ثقافي أو تهاثؿ
سياسي أي وجود قواسـ هشتركة بيف وحدات سياسية هعيىة كمها ازداد تأثرٌا بظاٌرة

التحوؿ الديهقراطي كك ارت الثما.
.3

دور هؤسسات التهويؿ الدولية وبخاصة صىدوؽ الىقد والبىؾ الدولييف في دعـ سياسات
التحرير االقتصادي والسياسي والتحوؿ الديهقراطي في بمداف القارات الثالث وشرؽ ووسط

أوروبا  .فاستخداـ سالح الهعوىات والهساعدات هف قبؿ الٍيئات الهالية الدولية يعد وسيمة

ذات شأف هف حيث التأثير في التحوالت الديهقراطية؛ حيث إف الدولة الباحثة عف
43

الهساعدات والهعوىات والقروض واالستثهارات وعف اتفاقات جدولة ديوىٍا وجدت ىفسٍا
تجتاز اختبا اًر صعباً في عالقاتٍا بالهؤسسات الدولية التي تمتجئ إليٍا بٍدؼ طمب
الهساعدة ،وتستجيب قس اًر إلِ توصيات البىؾ الدولي وصىدوؽ الىقد الدولي وسواٌها هف
خالؿ خصخصة القطاع العاـ ،وتحرير األسعار ،وتحقيؽ ىوع هف االىفتاح الديهقراطي

واإلصالح السياسي (الدعجً ،2005 ،ص .)66هها يدؿ عمِ أف الترابط أصبح وثيقًا بيف
الهساعدات بشتِ أىواعٍا وبيف اإلصالحات السياسية.

.4

ال في الهىظهات الدولية غير الحكوهية
كها لعب الهجتهع الهدىي العالهي دو ًار هتهث ً
الهعىية بقضايا الديهقراطية وحقوؽ اإلىساف فكاف لً دور في ىشر الديهقراطية عمِ

الصعيد العالهي ،حيث تقوـ هىظهاتً بتقديـ أشكاؿ هختمفة هف الدعـ لهىظهات الهجتهع

الهدىي الهحمي ،وهراقبة االىتخابات في البمداف التي تهر بهراحؿ االىتقاؿ الديهقراطي،

وفضح ههارسات الىظـ التسمطية (إبراٌيـ14 ،فبراير .)2013كها اكتسبت هسألة التدخؿ

كبير في
الدولي هف أجؿ الديهقراطية وحقوؽ اإلىساف قوي دفع جديدة وأخذت تشغؿ حي ًاز ًا
أعهاؿ األهـ الهتحدة وىشاطاتٍا خاصة تىاهي دور هجمس األهف في التدخؿ إلعادة
الديهقراطية في بعض الدوؿ .وها حصؿ عىد إجازتً القياـ بعهميً تدخؿ عسكري ضد
ٌاييتي بقيادي الواليات الهتحدة الستعادة الديهقراطية تىفيذاً لقرار ( )940لعاـ (1994ـ)

(الدعجً ،2005 ،ص.)71

وبناء عمى ما سبق نستنتج أن ىنالك ثالث آليات يتم من خالليا تئديد عمميات
ً
التئول الديمحراطي وىذه اآلليات ىي:
 .1التحوؿ في أعقاب ثورة اجتهاعية حيث إف شرعية الىظاـ السياسي تصؿ إلِ أعمِ
هستويات التردي والسخط الشعبي حيث يتىحِ الىظاـ السياسي الديكتاتوري أو يتـ خمعً

بالقوة.

 .2التحوؿ بفعؿ التغير في إدراؾ القيادة السياسية ،وذلؾ باتخاذ قرار باتجاي التحوؿ
الديهقراطي.

 .3التحوؿ بفعؿ تدخؿ خارجي ،وذلؾ عف طريؽ إسقاط الىظاـ التسمطي واحالؿ ىظاـ
ديهقراطي عوضًا عىً بهساعدة قوى عسكرية خارجية ترغب بإرساء الديهقراطية ،وفقًا

لتوجٍاتٍا بغض الىظر إف كاف يتوافؽ ٌذا التغيير هع بىية الهجتهع وهىظوهتً القيهية
أو ىقص اكتهاؿ العواهؿ الهوضوعية الالزهة إلىضاجً.
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المطمب الرابع -أنماط التئول الديمحراطي:
ويقصد بٍا تمؾ األشكاؿ التي اتخذتٍا عهميً التحوؿ الديهقراطي واإلجراءات التي اتبعت

لإلطاحة بالىظاـ غير الديهقراطي ،ويجب ٌىا اإلشارة إلِ أىً هف الصعوبة البالغة تبياف كؿ

حالة هف حاالت التحوؿ الديهقراطي هىفردة ،بوصؼ أف كؿ حالة لٍا هسارٌا وخصائصٍا
الهستقمة ،وتسعِ الدراسة بٍذا الصدد لمتهييز بيف ثالثة هسارات رئيسة وٌي:

 المسار األول التئول من أعمى :وٌو تحوؿ الىظاـ ديهقراطياً بهبادرة هف قادة الىظاـ
السياسي الذيف يهمكوف القدرة والدور الحاسـ في إجراءات ٌذا التحوؿ .وتشير بعض

الدراسات إلِ أف جوٌر ٌذي اآللية ٌو توافر إرادة سياسيً فعمية لدى القيادة السياسية
الحاكهة واإليهاف بالديهقراطية واإلصالح السياسي (شطيب ،2013 ،ص.)304

ويهكف التهييز بيف القيادة السياسية الهدىية والقيادة العسكرية لمىظاـ غير الديهقراطي ،وهف

ثـ يهكف التهييز بيف هساريف فرعييف :فاألوؿ -يتضهف هبادرة هف قبؿ قيادة سياسية هدىية ،أها
الهسار الثاىي -فيتضهف هبادرة هف جاىب قيادة عسكرية حاكهة فالقادة العسكريوف عادة ها

يضعوف شروطًا لٍذا التحوؿ وهىٍا احتراـ دور الهؤسسة العسكرية وهسؤوليتٍا عف حهاية األهف
القوهي لمبالد وسيطرتٍا عمِ صىاعً األسمحة (هىصور ،2004 ،ص.)46

تجدر اإلشارة ٌىا إلِ أف ٌذا الهسار يتسـ بأف القادة السمطوييف يهكىٍـ صياغة قواعد

رسهية لمعبة السياسية تضهف الحفاظ عمِ هصالحٍـ الحيوية في ظؿ ىظاـ ديهقراطي جديد ،هها
يىتا ديهقراطية هقيدي ىوعاً ها لكىٍا تتهيز باالستقرار.

 المسار الثاني التئول الديمحراطي من خالل التفاوض :وٌذي الحالة تأتِ بهبادرة هشتركة
هف قبؿ قيادة الىظاـ الحاكـ والهعارضة هعًا .ويحدث التحوؿ الديهقراطي عىد اتباع الحوار

الهفتوح أو عف طريؽ التفاٌـ ،عىدها يىخرط الىظاـ السياسي الشهولي بإجراءات حوار
وتفاوض هع القوى الهختمفة أو الهعارضة بٍدؼ وضع أسس هشتركة إلقاهة ىظاـ

ديهقراطي لتداوؿ السمطة سمهياً بدالً عف الىظاـ السمطوي (أحهد ،2014 ،ص .)285وهف بيف
العواهؿ التي تدفع قادة الىظاـ السمطوي إلِ الدخوؿ في هفاوضات هع القوى الهعارضة

احتهاؿ أفوؿ ىجـ الىظاـ السمطوي أو أفوؿ ىجـ أيدولوجيتً ،أو التردي االقتصادي الذي قد
يصؿ إلِ حد اإلفالس ،أو ضغوط خارجية هتزايدة ،في حيف قد تتهثؿ العواهؿ التي تدفع
بقوى الهعارضة إلِ الدخوؿ في الحوار فقد تتهثؿ الفتقادٌا القوة الكافية لإلطاحة بالىظاـ

ر ،هها قد يدفعٍا إلِ هيثاؽ يرضِ كافة األطراؼ ذات الثقؿ (هىصور،2004 ،
القائـ قس اً

ص.)49
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 المسار الثالث :ويعني قيام جماعات المعارضة بأخذ زمام المبادرة في التئول نئو
الديمحراطية .يأتي ٌذا التحوؿ بعد صراعات وهصادهات وهظاٌرات واضرابات عاهة،

وقياـ بعض أعهاؿ العىؼ هف جاىب القوى الرافضة لموضع القائـ ،وعمِ أثر ذلؾ تستجيب
األىظهة السمطوية لواقع األهر وتبدأ بهراجعة ىفسٍا وتقييـ سياستٍا الداخمية والخارجية،

وتعهؿ هف أجؿ تعجيؿ اإلصالحات الهطموبة هىعًا لتفاقـ الهوقؼ وسعيًا الحتواء األزهة

التي فجرتٍا الهطالب الشعبية (أحهد ،2014 ،ص.)585

وٌكذا تتعدد أىهاط التحوؿ الديهقراطي ،هع اإلشارة إلِ أف سائر عهميات التحوؿ

الديهقراطي هع تهيزٌا بالتعقيد وتعدد الهراحؿ ،قد تشٍد واقعياً تداخؿ أكثر هف هسار هف

الهسارات السابقة إلحداث عهمية التحوؿ الديهقراطي أو البدء فيٍا.

المطمب الخامس -مرائل التئول الديمحراطي:
ٌىاؾ أربع هراحؿ يتوقؼ عميٍا ىجاح عهمية التحوؿ هف عدهً وٌذي الهراحؿ بالترتيب

ٌي( :الشهري ،2012 ،ص.)124

أوالً :هرحمة اتخاذ قرار التحوؿ إلي الىظاـ الديهقراطي أو هرحمة االىطالؽ الفعمي ،وذلؾ بظٍور
إجهاع حوؿ ضرورة التحوؿ والعهؿ عمِ االستجابة لمهطالب وبىاء الهؤسسات السياسية وفي

هقدهتٍا إىشاء وتفعيؿ دور البرلهاف.

ثانياً :تتهثؿ في التحوؿ عف الىظاـ السمطوي لموصوؿ إلِ الىظاـ الديهقراطي ،وتزداد خاللٍا
حدة الصراع السياسي واالجتهاعي.

ثالثاًٌ :ي هرحمة البدء الفعمي بالتحوؿ ،عبر إصدار قاىوف االىتخابات وقاىوف األحزاب وتحديد
هوعد لالىتخابات وآلياتٍا.

رابعاً :هرحمة تدعيـ التحوؿ الديهقراطي وتأهيىً ،أو هرحمة السير ىحو الىضا الديهقراطي
والترسيخ والتهاسؾ الفعمي وتىهية الثقافة السياسية الديهقراطية ،وٌذا يؤدي إلِ الىضا

الديهقراطي.

وعميً ال يهكف لمتحوؿ الديهقراطي أف يتـ إال بوجود عدة هتطمبات وآليات تىظـ عهمية

االىتقاؿ تمؾ وتتحكـ في صيرورتٍا ،ولعؿ أبرز ٌذي الشروط والهتطمبات :تحقيؽ هفٍوـ الدولة
القاىوىية بها في ذلؾ االرتكاز عمِ دستور قاىوىي هىبثؽ عف إرادة الجهاٌير ،وصياغة ىظاـ

قاىوىي لمحقوؽ والحريات ووجود دولة الهؤسسات التي تخضع آلليات وضوابط تضهف عدـ

احتكارٌا هف جاىب الٍيئات كها يتطمب وجود هجتهع هدىي فاعؿ ،واقرار هبدأ التعددية السياسية
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بشقيٍا "التعددية الحزبية ،وتعددية الرأي" بوصفٍا التعبير الهباشر عف حرية التعبير ،ووضع آلية
لتداوؿ السمطة سمهياً وقاىوىياً طبقاً ألحكاـ الدستور ،ووجود ثقافة سياسية تؤهف بهبدأ الديهقراطية

فك اًر وسموكاً.

وبىاء عمِ هتطمبات التحوؿ الديهقراطي سالفة الذكر يحدد فراىسيس فوكاياها "Francis
ً
بىاء عميٍا تعزيز عهمية التحوؿ الديهقراطي ،وٌذي
 "Fukuyamaأربعة هستويات يهكف ً

الهستويات ٌي( :هحي ،2014 ،ص.)160-159

المستوى األول :الهستوى الهعياري وٌو الهستوى األكثر سطحية ،والذي يتضهف تعٍداً هعياريًا

لفكرة الديهقراطية ،أي أىً يقوـ عمِ اإليهاف الهبدئي بالشرعية األخالقية لمديهقراطية دوف أف

يقترف ذلؾ بالضرورة بوجود أبىية هؤسسية.

المستوى الثاني :وٌو هستوى الهؤسسات السياسية أي أف الديهقراطية تتعزز بوجود الهؤسسات
السياسية كاألحزاب السياسية ،واألىظهة االىتخابية ،والٍيئات التشريعية والتىفيذية.

المستوى الثالث :وٌو الهستوى الذي يشهؿ وجود الهجتهع الهدىي التركيبات االجتهاعية التي
تتكوف بطريقة تمقائية "االتحادات ،الىقابات ،وسائؿ اإلعالـ الهستقمة ،جهاعات الحقوؽ الهدىية"
الهوجودة خارج ىطاؽ سيطرة الدولة ،وتؤدي هٍهة تحقيؽ التفاعؿ بيف األفراد والحكوهة.

المستوى الرابع :يشتهؿ عمِ الثقافة السياسية والذي يضهف تبمور وعي سياسي قادر عمِ
استيعاب الديهقراطية كفكرة لتحقيؽ الهواطىة ،وٌذا الهستوى ٌو أكثر الهستويات عهقاً؛ لكوىً

يهثؿ وعاء لمقيـ الديهقراطية وتأسيسٍا لمهؤسسات الديهقراطية.

ووفقاً لفوكاياها فإف االىتقاؿ هف الهستوى األوؿ إلِ الهستوى الرابع هف السطحي إلِ

العهيؽ يأخذ التغيير في التباطؤ تدريجيًا ،وبشكؿ يصعب تحقيقً عمِ الهستوى الرابع أي أف
بىاء الهؤسسات وتغييرٌا ٌو أيسر هف تغيير الثقافة السياسية؛ فالديهقراطية ال تعتبر قوية

هتهاسكة ها لـ تكف هتأصمة في ثقافة الهجتهع السياسية.
ص:)7

هع اإلشارة إلِ أف عهيمة التحوؿ تتسـ بعدد هف السهات ،لعؿ أٌهٍا (أحهد ،فبراير ،2016

 .1إىٍا عهمية هعقدة لمغاية ،وتشير إلِ التحوالت في األبىية واألٌداؼ والعهميات التي تؤثر
عمِ توزيع ههارسة السمطة السياسية ،وٌي هحصمة لعهميات هعقدة فيٍا هختمؼ الجواىب

الثقافية واالجتهاعية واالقتصادية.

 .2عدـ التأكد ،كها تتضهف هخاطر االرتداد هرة أخرى إلِ الىظاـ السمطوي ،حيث توجد
هؤسسات الىظاـ السمطوي جىبًا إلِ جىب هع هؤسسات الىظاـ الديهقراطي الجديد.
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وٌىا يستوجب التركيز عمِ الهرحمة األخيرة وٌي ترسيخ الديهقراطية؛ إذ إىً وعمِ الرغـ
هف أف ٌىاؾ حوالي هائة دولة شٍدت اىتقاالً ديهقراطياً عمِ هستوى العالـ خالؿ الهوجة الثالثة،

إال أىً بعد ُهضِ ها يقارب األربعة عقود عمِ اىطالؽ ٌذي الهوجة فإف كثي ًار هف الدوؿ التي
شهمتٍا لـ يشٍد قياـ ىظـ ديهقراطية هستقرة راسخة ،بؿ شٍد ظٍور أشكاؿ هف الىظـ السياسية

الٍجيىة ،التي ال ٌي ىظـ ديهقراطية كاهمة ،وال ٌي ىظـ غير ديهقراطية خالصة ،بؿ تجهع

بدرجات هتفاوتة وأشكاؿ هختمفة بيف بعض عىاصر الديهقراطية وبعض عىاصر الىظـ غير

الديهقراطية عمِ ىحو ها سبؽ ذكري.

المطمب السادس -التئول الديمحراطي وترسيخ الديمحراطية:
ويشير هفٍوـ ترسيخ الديهقراطية في أوسع هعاىيً تجذير الهبادئ واإلجراءات الديهقراطية
في البىية األساسية لمىظاـ ككؿ وتعهيقٍا ،إذ يصبح الىظاـ الديهقراطي آهىاً وهستق ًار ويىظر إليً
بشكؿ عاـ كأفضؿ خيار أو سبيؿ لتىظيـ الحياة السياسية (عبد الوٌاب 13 ،هارس  .)2009وبمغة

أخرى ،فإف الترسيخ يتضهف هعاىي تعهيؽ الديهقراطية واستكهالٍا وهأسستٍا عمِ الىحو الذي

يجعؿ هف الصعب اىٍيار الىظاـ الديهقراطي أو االىقالب عميً.

وثهة عدة عواهؿ وهؤشرات تدؿ عمِ رسوخ الديهقراطية ،بعضٍا يتهثؿ في العىاصر

الهؤسسية والتىظيهية ذات الصمة باستقرار أسس المعبة الديهقراطية وقواعدٌا ،بها في ذلؾ

تحقيؽ هفٍوـ الدولة القاىوىية ،واالرتكاز عمِ دستور ديهقراطي هىبثقا عف إرادة الجهاٌير،
إضافةً إلِ وجود هجتهع هدىي فاعؿ؛ لها يىطوي عميً هف إهكاىيات الحد هف االستبداد
السمطوي ،كها بالىسبة إلِ إقرار هبدأ التعددية السياسية بشقيٍا التعددية الحزبية وتعددية الرأي،

ووضع آلية لتداوؿ السمطة سمهي ًا وقاىوىي ًا بها في ذلؾ تكرار االىتخابات والقبوؿ بىتائجٍا (إبراٌيـ،
 14فبراٌر .)2013

كها وٌىاؾ هؤشرات وعواهؿ أخرى تتعمؽ بالقيـ واالتجاٌات السياسية لمهواطىيف ،بحيث

تكوف الغالبية العظهِ هىٍـ عمِ قىاعة بأف اإلجراءات الديهقراطية ٌي الطريؽ الوحيد لمتغيير
السياسي والوصوؿ إلِ السمطة ،وبذلؾ تتجذر شرعية الىظاـ الديهقراطي في الوعي الجهعي
لمهواطىيف ،ىاٌيؾ عف وجود درجة هقبولة هف التطور االقتصادي واالجتهاعي عمِ الىحو الذي

يخمؽ بيئة هالءهة الستهرار الىظاـ الديهقراطي وترسخً ،وبالطبع فإف فاعمية الىظاـ الديهقراطي
تمعب دو اًر في خمؽ ٌذي البيئة .كها أف رسوخ الهؤسسات والههارسات ذات الصمة بتحقيؽ حكـ

القاىوف ،والشفافية ،والهساءلة ،واحتراـ الحقوؽ السياسية والحريات الهدىية لمهواطىيف ٌو دليؿ
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آخر عمِ رسوخ الديهقراطية وعهوهاً ،فقد ىستطيع أف ىربط ىجاح عهمية ترسيخ الىظاـ
الديهقراطي باعتبارات وعواهؿ عديدة هىٍا:

 .1طبيعة الهؤسسات السياسية وهدى فاعميتٍا في أداء وظائفٍا.
 .2كفاءة السياسات االقتصادية واالجتهاعية.

 .3هدى القدرة عمِ ىشر ثقافة الديهقراطية واشاعتٍا عمِ هستوى الهجتهع.
 .4فاعمية هىظهات الهجتهع الهدىي.

 .5استقرار الدولة ورسوخ شرعيتٍا لدى هختمؼ الفئات والجهاعات التي تعيش عمِ أراضيٍا.

 .6استهرار التزاـ الفاعميف السياسييف بقواعد الديهقراطية حتِ يتحوؿ ذلؾ إلِ تقميد ثابت
يصعب تجاوزي هع هرور الوقت.

.

 .7وجود عواهؿ
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الفصل الثالث
إشكاليات التئول الديمحراطي في
تونس ومصر
 المبئث األول :بيةة التئول الديمحراطي في تونس.
 المبئث الثاني :بيةة التئول الديمحراطي في مصر.

الفصل الثالث

إشكاليات التئول الديمحراطي في تونس ومصر
محدمة:
دخمت الهىطقة العربية هرحمة هف هراحؿ التحوؿ الديهقراطي بعد أف ٌبت رياح التغيير
عميً بعد سمسمة هف الثورات التي ها لبثت أف أسقطت أىظهة استبدادية راسخة هىذ عقود في

الحكـ ،فكاىت البداية هف توىس عىدها بدأت الثورة ٌىاؾ وأخرجت " زيف العابديف بف عمِ" هف

سدة الحكـ بعد ها استهر فيً ها يقرب هف الػ( )23عاهاً لتحاوؿ إىتاج وصياغة ىهوذج أكثر

ديهقراطية ،ثـ وقبؿ أف تىطفئ ىار الثورة في توىس اشتعمت أخرى في هصر ضد ىظاـ "هحهد
حسىِ هبارؾ" التسمطي ،والذي استهر في الحكـ ها يقرب هف الػ( )30عاهاً ،وفِ وقت قصير
استطاعت الثورة إزاحتً هف عمِ السمطة في ( )18يوهًا فقط.

ويتىاوؿ ٌذا الفصؿ بالتحميؿ أزهات ىظاهي توىس وهصر قبؿ الثورة ،والهحاوالت (آليات)

ال هف توىس وهصر.
التحوؿ الديهقراطي التي هرت بٍا ك ً

وعميً تـ تقسيـ الفصؿ الثاىي إلِ هبحثيف :الهبحث األوؿ -تىاوؿ بيئة التحوؿ

الديهقراطي في توىس ،أها الهبحث الثاىي -فتىاوؿ بيئة التحوؿ الديهقراطي في هصر.
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المبئث األول
بيةة التئول الديمحراطي في تونس
المطمب األول -أزمات النظام السياسي التونسي قبل الثورة:
يىظـ الدستور الدائـ لمجهٍورية التوىسية الصادر في يوىيو (1959ـ) هع تعديالتً

الخهسة عشر الىظاـ السياسي لمدولة ،فيحدد بدقة :السمطات العاهة واختصاصاتٍا ،ويتبىِ
الىظاـ الرئاسي في الحكـ ،هع التأكيد عمِ هبدأ التداوؿ عمِ السمطة ،والفصؿ بيف السمطات،

وهبدأ التعددية السياسية ،واحتراـ الحقوؽ والحريات.

ويتكوف ىظاـ الحكـ في توىس هف السمطات التالية :السمطة التشريعية والسمطة التىفيذية

والقضائية ،كها يتكوف هف هؤسسات غير رسهية كالصحافة واألحزاب السياسية وهىظهات
الهجتهع الهدىي.

وفيها يمي أٌـ هالهح الىظاـ السياسي التوىسي في فترة حكـ "زيف العابديف بف عمي"،

هف خالؿ استقراء لهواد الدستور والهعدؿ في عاـ (2003ـ):
أو ًال -المؤسسات الرسمية:
 .2السمطة التنفيذية:

أخذت توىس بهبدأ ثىائية السمطة التىفيذية وخصص الدستور بابً الثاىي لٍا ،ويىص

الفصؿ ( )37عمِ أف " يهارس رئيس الجهٍورية السمطة التىفيذية بهساعدة حكوهة يرأسٍا وزير

أوؿ".

ُيىتخب رئيس الجهٍورية في توىس اىتخاباً عاهًا ح اًر هباش اًر سرياً لهدة خهس سىوات قابمة
ال إزاء البرلهاف وصاحب
لمتجديد ،وٌذا يعىي أىً يتهتع بالهشروعية الشعبية هها يجعمً هستق ً

سمطة فعمية ال كها ٌو الحاؿ في الىظاـ البرلهاىي حيث تكوف صالحيات الرئيس شرفية

(صرصار ،2007 ،ص .)48وحسب ها ورد في الدستور يهارس الرئيس عدة صالحيات ،فقد
ىص الفصؿ ( )38هف الدستور عمِ أف الرئيس يهارس السمطة التىفيذية كها يوجً السياسة

العاهة لمدولة ،ويعيف الوزير األوؿ ويرأس هجمس الوزراء (الوكالة التوىسية ،1998 ،ص.)12

إضافة إلِ أف الدستور التوىسي خوؿ رئيس الجهٍورية التدخؿ في الهجاؿ التشريعي فمً

حؽ تقديـ هشاريع القواىيف لمبرلهاف ولهشاريعً أولوية الىظر ،وختـ القواىيف أو أف يرفض ختهٍا،
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ويرجعٍا إلِ البرلهاف لتالوة ثاىية بأغمبية البرلهاف كها يهكف لمرئيس دعوة البرلهاف لالىعقاد في
دورة استثىائية .كها خوؿ الفصؿ ( )63هف الدستور لرئيس الجهٍورية حؿ هجمس الىواب .كها
ويتولِ رئيس الجهٍورية وفؽ الفصؿ ( )19هف الدستور تعييف ثمث أعضاء هجمس الهستشاريف

هف بيف الشخصيات والكفاءات الوطىية.

ولمرئيس صالحيات في الحاالت االستثىائية فمً في حالة خطر داٌـ هٍدد لكياف

الجهٍورية وأهف البالد واستقاللٍا بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ها تحتهً

الظروؼ هف تدابير استثىائية (سرحاؿ ،1980 ،ص .)427وىجد أف صالحيات الرئيس في ٌذي

الحالة تكوف واسعة جداً ،وقد تصؿ إلِ تعطيؿ أحكاـ الدستور إلِ أف تزوؿ الظروؼ

االستثىائية.

وىالحظ أف صالحيات رئيس الدولة تهكىً هف توجيً العهؿ التشريعي ،ويتبيف ضخاهة

اختصاصاتً ،وتجسدي كسمطة أولِ ،باإلضافة إلِ اىتخابً هف قبؿ الشعب وهسؤولية الوزراء
أهاهً وحقً في حؿ الهجمس تجعؿ هف الىظاـ السياسي في توىس ىظاهاً ذا طبيعة رئاسية.

وفيها يخص صالحيات الحكوهة في الدستور التوىسي عاـ (1976ـ) كاف الوزير األوؿ
ُيشرؼ عمِ اإلدارة والسمطة العاهة ،ولكف بتعديؿ (1988ـ) استرجع رئيس الجهٍورية ٌذي
الهٍاـ وأصبحت هٍاـ الوزير األوؿ تقتصر عمِ ههارسة أعهاؿ الحكوهة وتىسيقٍا (لعياضي،

 ،2015ص .)35والحكوهة في الىظاـ السياسي التوىسي ليس لٍا ىفس الهكاىة التي تحتمٍا في

الىظاـ البرلهاىي ،وكها ىص الفصؿ ( )37هف الدستور تتهثؿ وظيفة الحكوهة في هساعدة رئيس

الجهٍورية في ههارسة السمطة التىفيذية ،فالحكوهة هسؤولة عف تصرفٍا لدى رئيس الدولة كها

أىٍا هسؤولة عف تىفيذٌا لسياسة الدولة أهاـ هجمس الىواب الذي يستطيع أف يصوت عمِ الئحة
لوـ ضدٌا فيجبرٌا عمِ االستقالة (صرصار ،2007 ،ص.)49

ىالحظ أف الرئيس يحتكر السمطات ،وحزبً يسيطر عمِ أغمبية الهقاعد في السمطة
التشريعية ،هع إضفاء عهميات تجهيمية بحيث جرت الهحافظة عمِ اىتظاـ االىتخابات الرئاسية

وسهح لعدد هف األحزاب السياسية الصديقة لحزب الرئيس بالوجود في السمطة
والتشريعيةُ ،
التشريعية بىسبة هحدودة ،وتهكيف الهقربيف هف إىشاء هىابر إعالهية داعهة لمىظاـ.
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 .3السمطة التشريعية:
اختار الهجمس القوهي التأسيسي سىة (1959ـ) تكريس برلهاف ذي هجمس واحد ،فكاف

هجمس الىواب في توىس ٌو البرلهاف ،وظؿ األهر كذلؾ إلِ أف جاء تعديؿ (2002ـ) ،وأصبح

بهقتضاي البرلهاف التوىسي برلهاىًا ذا هجمسيف ألىً أصبح يتكوف إضافةً إلِ هجمس الىواب الذي
يقع اىتخابً باالقتراع العاـ الهباشر والحر والسري هف طرؼ الشعب

هستشاريف ،وبٍذا دخؿ الىظاـ التوىسي في دائرة البرلهاىات ذات الهجمسيف.

وكذلؾ هف هجمس

ويتكوف هجمس الىواب هف ( )214عضوًا ويتـ اىتخابٍـ وفؽ االقتراع الشعبي الهباشر

والسري لوالية ( )5سىوات (صحراوي ،2013 ،ص .)40وحسب ىصوص الدستور فإف هٍاـ
هجمس الىواب تتهثؿ في :الحؽ في اقتراح هشاريع قواىيف والهصادقة عمِ القواىيف األساسية

باألغمبية الهطمقة لألعضاء ،واألغمبية عمِ القواىيف العادية ،وهٍهة هراقبة عهؿ الحكوهة ،كها
يقوـ هجمس الىواب في توىس بهٍاـ استثىائية أٌهٍا تولي رئيسً هٍاـ رئيس الجهٍورية في حالة

شغور هىصب رئيس الجهٍورية بصفة هؤقتة ،كها لهجمس الىواب حؽ تعديؿ الدستور بأغمبية

هطمقة حسب الفصؿ ( )77هف الدستور.

في حيف يتكوف هجمس الهستشاريف هف ( )126عضو لفترة ( )6سىوات ( ،)1في حيف

يعيف رئيس الجهٍورية بقية األعضاء هف الشخصيات والكفاءات الوطىية (صحراوي،2013 ،

ص .)42وتشهؿ هٍاـ هجمس الهستشاريف حسبها ورد في الدستور هزاولة الهٍهة التشريعية
بعدها يصادؽ هجمس الىواب عمِ هشروعات القواىيف.

وهع أف الهصادقة عمِ هشاريع القواىيف أصبحت اختصاصاً هشتركًا بيف هجمس الىواب

وهجمس الهستشاريف باستثىاء القواىيف الدستورية التي ال يتدخؿ هجمس الهستشاريف في سىٍا،

لكف ال يحؽ ألعضاء هجمس الهستشاريف الهبادرة بهشاريع القواىيف فحؽ الهبادرة يبقِ حقًا

ر في يد رئيس الجهٍورية وأعضاء هجمس الىواب (صرصار ،2007 ،ص.)50
هحصو اً

وعمبً ىجد أف صالحيات هجمس الىواب تبقِ أوسع وأٌـ هف صالحيات هجمس

الهستشاريف ،خاصة في هجاؿ تقديـ هشاريع القواىيف ورقابة العهؿ الحكوهي وتعديؿ الدستور.

( )1وتراوح عضويتٍـ بيف االىتخاب غير الهباشر هف بيف أعضاء الجهاعات الهحمية الهىتخبيف برسـ عضو أو عضويف عف كؿ
والية ،واالىتخاب عمِ الصعيد الوطىي هف بيف األعراؼ والفالحيف واألجراء.
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 .4السمطة الحضاةية:
يضهف الدستور استقالؿ السمطة القضائية( ،)1حيث يىص الفصؿ ( )65هىً عمِ أف

"القضاة هستقموف ال سمطاف عميٍـ في قضائٍـ لغير القاىوف" .وحسب ىص الفصؿ (" )66يتولِ

رئيس الجهٍورية هٍهة تعييف جهيع القضاة واىٍاء هٍاهٍـ".
 .5المجمس الدستوري:

ىصت تعديالت الدستور عمِ هؤسسات جديدة تقوـ بهٍهة هساعدة السمطات الثالث عمِ

تأدية هٍاهٍـ ،وهف أٌهٍا الهجمس الدستوري ،وتـ اإلعالف عف الهجمس الدستوري عاـ

(1987ـ) ،ويتكوف هف( )9أعضاء ُيعيف ىصفٍـ رئيس الجهٍورية ،وتتهثؿ صالحياتً في الىظر
في هدى هطابقة الهعاٌدات وهشاريع القواىيف وهالئهتٍا لمدستور ،والىظر في الىظاهيف
الداخمييف لهجمس الىواب والهستشاريف ،وهراقبة صحة االىتخابات واالستفتاء واعالف الىتائا

(صحراوي ،2013 ،ص.)43

وهف خالؿ تحميؿ لمسمطات والصالحيات الدستورية الهخولة لكؿ هف السمطات الثالث

ىالحظ هدى الخمؿ في التوازف بيف ٌذي السمطات ،وٌو ها يىعكس عمِ طبيعة العالقة بيىٍا.

وتتهثؿ أٌـ هظاٌر ٌذا الخمؿ في:


أثبت الواقع أف هبدأ التداوؿ عمِ السمطة الػذي أقػري الدسػتور بعػد تعػديؿ الهػادة التػي تػىص
عمِ الحكـ هدى الحياة إلِ اىتخاب الرئيس كؿ خهس سىوات لهرتيف هتتػاليتيف فقػط ،يكػاد

ال يظٍػػر بػػالهرة فػػي الواقػػع السياسػػي التوىسػػي ،وذلػػؾ بعػػد تعػػديؿ ٌػػذي الهػػادة هجػػددًا بحيػػث
تصبح بهوجبً العٍدة الرئيسة غير الهحددة أي احتهالية الحكـ هدى الحياة (عبػاش،2013 ،

ص .)132وٌو ها أعطِ الهجاؿ" لبف عمي" بالترشح ألكثر هف دورتيف .كهػا تػـ رفع السػف

القصػػوى إلهكاىيػػة الترشػػيح هػػف ( )70سػػىة إلػػِ ( )75سػػىة فػػي تعػػديؿ (2002ـ) بهوجػػب

الفصؿ ( )40هف الدستور ،وقد وجٍػت اىتقادات كثيػرة لػذلؾ االتىقػيح في هجهمٍا اتٍاـ "بﻦ
عمي" بﺮغبتً الﻮاضحة في البقاء في الس ػ ػػمطة أو االس ػ ػػتقرار ف ػ ػػي كرس ػ ػػي الرئاس ػ ػػة بش ػ ػػكؿ

قاىوىي ،حيث كاف الػرئيس يبمػغ هػف العهػر حيىٍا ( )65سىة ،ههػا سيفتح لً إهكاىيػة إعادة
التﺮشح لغاية سىة (2014ـ) (ٌكو ،فبراير ،2015ص.)26

( )1تتكوف السمطة القضائية في توىس هف ثالث ٌيئات تتهثؿ في :هجمس القضاء األعمِ ويرأسً رئيس الجهٍورية ،وهحكهة عميا يتـ
تكويىٍا في حالة اقتراؼ أحد أعضاء الحكوهة الخياىة العظهِ ،باإلضافة إلِ هجمس الدولة.
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هع أف الدستور التوىسي أخذ بهبدأ الفصؿ بيف السمطات بضبط صػالحية كػؿ سػمطة عمػِ
حػ ػػدةّ ،إال أف الدسػ ػػتور لػ ػػـ يتضػ ػػهف الىص ػ ػػوص القاىوىيػ ػػة الالزهػ ػػة لضػ ػػهاف التػػ ػوازف ب ػ ػػيف
السمطات .فقد هىح الدسػتور لػرئيس الجهٍوريػة حػؽ ههارسػة السػمطة التشػريعية كػالحؽ فػي

تقػػديـ هشػػاريع قػواىيف لػػبعض األوقػػات ،والػػذي دعػػـ هػػف ىفػػوذ السػػمطة التىفيذيػػة الهتهثمػػة فػػي
رئيس الجهٍورية عمػِ بػاقي السػمطات األخػرى (عبػاش ،2013 ،ص .)132كهػا أىػً بهقتضػِ

تعػديؿ ( 27أكتػوبر 1997ـ) أصػبح هجػاؿ التشػريع هجػاالً هحػدداً أي ال يحػؽ لمبرلهػػاف أف
يشػػرع خػػارج الهجػػاؿ الػػذي ضػػبطً الفصػػالف ( 28و .)34فكػػؿ هػػا خػػرج عػػف التعػػداد يعتبػػر

هجاالً لمسمطة التراتبية التي يهارسٍا رئػيس الدولػة عبػر األواهػر( .صرصػار ،2007،ص.)50

وتُعػ ػػد ههارسػ ػػة السػ ػػمطة التراتبيػ ػػة العاهػ ػػة هػ ػػف أٌػ ػػـ االختصاصػ ػػات لتعزيػ ػػز هوقػ ػػع رئػ ػػيس
الجهٍورية في الىظاـ السياسي؛ حيث تهكىً هف إصدار أحكاـ قاىوىية لٍا ىفػس خصػائص
ال ػػىص التشػ ػريعي (طرش ػػوىة ،2012 ،ص ،)44وبالت ػػالي ت ػػرى الباحث ػػة وج ػػود خم ػػؿ ف ػػي تػ ػوازف

الس ػ ػػمطات ف ػ ػػي الىظ ػ ػػاـ السياس ػ ػػي التوىس ػ ػػي عب ػ ػػر شخص ػ ػػىة الس ػ ػػمطة ه ػ ػػف خ ػ ػػالؿ تض ػ ػػخـ
اختصاصػػات الػرئيس ،واىعػػداـ آليػػات الهراقبػػة والهحاسػػبة السياسػػية فػرئيس السػػمطة يهػػارس
كؿ االختصاصات في الدولة ،وال يتحهؿ أي هسؤولية.
ثانياً -المؤسسات غير الرسمية:
 .2األئزاب في تونس:
سهح القاىوف الهىظـ لألحزاب السياسية الصادر عاـ (1988ـ) بالتعددية الحزبية ،هع

اشتراطً عمِ األحزاب السياسية بالعهؿ في إطار الدستور والقواىيف القائهة ورفض قياهٍا عمِ

أسس عرقية أو ديىية (عباش ،2013 ،ص .)130وقد عرفت الساحة السياسية الحزبية في توىس

في عٍد "بورقيبة" ثالثة أحزاب هعترفًا بٍا قاىوىيًا إلِ جاىب الحزب الحاكـ "حزب التجهع
الدستوري الديهقراطي" ،وقد تزايدت إلِ ثهاىية أحزاب في عٍد

"بف عمي" (صحراوي،2013 ،

ص .)44وعمِ الرغـ هف السهاح بقد ٍر هف التعددية السياسية ،إال أىٍا تعد تعددية شكمية ،فتمؾ
األحزاب ٌي عددية وليست تعددية ،حيث وعمِ الرغـ هف هشاركتٍا في االىتخابات البرلهاىية

إالّ أف الحزب الحاكـ ظؿ ٌو صاحب الىفوذ األكبر.

ويشير عزهي بشارة إلِ ىوعيف هف األحزاب :أحزاب هوالية ووصفٍا بأحزاب الديكور

لشكميتٍا ،فٍي عىاويف سياسية وٌهية ال تقوـ عمِ قاعدة اجتهاعية ،وتقوـ بالدفاع عف الىظاـ
وتبرر خطواتً ،أها الىوع الثاىي هف األحزاب حسب بشارة فٍي األحزاب الحقيقية الهعارضة في

56

إطار الىظاـ ،وقد تقهصت دور الهعارضة الهطواعة في إطار الىظاـ القائـ وال تطرح هسألة
السمطة وال ترغب في الوصوؿ إليٍا (بشارة ،2012 ،ص.)155

حيث عهؿ ىظاـ "بف عمي" عمِ التحكـ باألحزاب هف خالؿ آليات هتعددة ،فبعد االعتراؼ

بعدد إضافي هف األحزاب العتبارات تكتيكية تـ وضع خطة تٍدؼ إلِ تحجيـ ىهو هختمؼ

األحزاب ،وتوظيؼ عدد هىٍا لهصمحة تكريس ٌيهىة الحزب الحاكـ ،وذلؾ هف خالؿ عدد هف
اآلليات ،أٌهٍا( :الجورشي ،2012 ،ص.)253-252

 العهؿ عمِ هصادرة قرار األحزاب والهس باستقالليتٍا ،والتدخؿ في شؤوىٍا واختراؽصفوفٍا أهىياً ورقابة األجٍزة األهىية عميٍا.

 -الهحاصرة التشريعية ،حيث اتسـ قاىوف األحزاب بىزعة إقصائية واضحة ،كأف ال يجوز ألي

حزب أف يستىد في هبادئً وأىشطتً إلِ الديف ،وٌو الهبرر القاىوىي الذي استىدت إليً

السمطة إلقصاء حركة الىٍضة هف ىادي األحزاب الهعترؼ بٍا.

 والتحكـ هف خالؿ التهويؿ ،حيث هىع قاىوف األحزاب أي حزب هف الحصوؿ عمِ تهويالتوحوؿ التهويؿ إلِ
أجىبية ،لكىً في الهقابؿ احتكر الىظاـ ٌذي الهسألة وقىىٍا وفؽ هصالحًّ ،
وسيمة ضغط ،وابتزاز لألحزاب القاىوىية هف خالؿ ربط الحصوؿ عمِ تهويؿ عهوهي بإثبات
الوالء وتأييد السمطات الرسهية.

إذ تعهد الىظاـ التوىسي ههارسة سموؾ اإلقصاء السياسي تجاي خصوهً أو هف يعتقد أىٍػـ

خصوهً السياسييف ،فسف التشريعات التي توفر لمحزب الحاكـ "التجهع الدستوري الػديهقراطي"
التفرد بالحكـ ،وافتعؿ األزهات التي تبرر لً إقصاء األحزاب القوية ذات القواعػد الجهاٌيريػة

وهارس سياسة االحتواء تجاي األحزاب الىخبوية التي استثهر وجودٌا لتضفي عمِ الىظاـ صبغ ًة

وزف يذكر في الحياة السياسية التوىسػية.
ديهقراطية ظاٌرية ،دوف أف يكوف لٍا ٌ
 .3اإلعالم والصئافة

أقر الدستور التوىسي هبدأ حرية الصحافة إذ ىص الفصؿ ( )8هىً عمِ " :أف حرية

الفكر والتعبير والصحافة والىشر هضهوىة وتهارس حسبها يضبطً القاىوف".

وكها ٌو هعموـ فإف الصحافة التوىسية عرفت اىتعاشة ىسبية أثر توخي سياسة االىفتاح،

وظٍور أحزاب هعارضة عمِ الساحة ،وقد ولدت عمِ الساحة الهٍىية عدة جرائد وهجالت لٍا
اتجاٌات هختمفة هىٍا ذات التوجً القوهي ،وهىٍا اليساري وهىٍا الديهقراطي وغيرٌا (الباٌي،

 ،1987ص.)30
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وعمِ الرغـ هف كفالة الدستور لحريات الصػحافة واإلعػالـ ،ووجػود قىػوات لإلعػالـ هتعػددة
إال أف جهيػػع وسػػائؿ اإلعػػالـ العهوهيػػة كاىػػت تحػػت سػػيطرة الحكوهػػة هباش ػرة ،كػػذلؾ األهػػر إلػػِ
ت ػراخيص أحػػداث اإلذاعػػات والتمفػػا ازت الخاصػػة ،والتػػي تهػػىح هػػف الػػوزير األوؿ كهػػا أىػػً لػػـ تكػػف

وسػػائؿ اإلعػػالـ الخاصػػة تتهتػػع باسػػتقالؿ الػػىٍا التحريػػري ال فػػي التقػػارير الهٍىيػػة وال فػػي تغطيػػة
األحداث هف خػالؿ الحػدود الصػارهة التػي تػىص عميٍػا االتفاقيػات الهبرهػة بػيف الحكوهػة ،وهػدير

الوسيمة اإلعالهية (هىظهة األهـ الهتحدة لمتربية والعمـ والثقافة ،أبريؿ  ،2012ص.)37

كها ويشير أحد الباحثيف إلِ أف الىظاـ السياسي كاف ىظاهًا استبداديًا لػـ ُيهكػف الصػحفييف
هػػف أداء هٍهػػاتٍـ وعهمٍػػـ الصػػحفي بحريػػة ،إضػػافةً إلػػِ القيػػود التػػي كاىػػت هفروضػػة عمػػِ هػػىح

ت ػراخيص لمهؤسس ػػات اإلعالهيػػة (الهطي ػػري وخضػػر ،يولي ػػو ،2013ص .)46وأىػػً فػػي ظػػؿ ىظػػاـ "بػػف

اء أكاىػت عهوهيػة
عمي" كاىت الرقابة الهسبقة آلية بالىسبة إلِ جهيع أصىاؼ وسػائؿ اإلعػالـ سػو ً
أـ خاصػػة ،ولػػـ تكػػف ٌػػذي الرقابػػة تشػػهؿ فقػػط الهواضػػيع الحساسػػة كالهحاكهػػات السياسػػية ،بػػؿ إف

هواضػػيع عديػػدة أخػػرى أقػػؿ حساسػػية وال عالقػػة لٍػػا بالسياس ػة هثػػؿ الك ػوارث الطبيعيػػة كاىػػت تعػػد

هحظ ػػورة (هىظه ػػة األه ػػـ الهتح ػػدة لمتربي ػػة والعم ػػـ والثقاف ػػة ،أبري ػػؿ ،2012ص .)47فق ػػد خض ػػعت الحري ػػات
اإلعالهي ػػة ف ػػي ظ ػػؿ ىظ ػػاـ" ب ػػف عم ػػي" لمهص ػػادرة بص ػػورة هطمق ػػة ،وتوظي ػػؼ ُجػ ػؿ طاق ػػات الدول ػػة
البوليسػ ػػية فػ ػػي هالحقػ ػػة الصػ ػػحفييف وهحػ ػػاكهتٍـ بػ ػػتٍـ همفقػ ػػة ،وفػ ػػي تع ػ ػريض هختمػ ػػؼ الىشػ ػػطاء
الحقػػوقييف الىقػػابييف والسياسػػييف لمهراقب ػػات المصػػيقة وألشػػكاؿ هختمفػػة هػػف التحػػرش واالعتػػداءات
البدىية ،بؿ ولتوظيؼ وسائط اإلعالـ الخاضعة لمٍيهىػة الهطمقػة ،فػي شػف أكثػر حهػالت التشػٍير

واإلٌاىة بحؽ عدد كبير هػف ٌػؤالء الىشػطاء (هركػز القػاٌرة لد ارسػات حقػوؽ اإلىسػاف ،2011 ،ص-180
.)182

وٌ ػػذا ه ػػا أك ػػدي هرك ػػز عه ػػاف لد ارس ػػات حق ػػوؽ اإلىس ػػاف ف ػػي تقريػ ػري ال ارب ػػع بش ػػأف الحري ػػات

الصحفية لمعاـ (2008ـ) حيث خمصت الىتائا إلِ أف الحريػة الصػحفية فػي تػوىس شػبً هتدىيػة؛
ويمػػزـ القػػاىوف الصػػحؼ بالحصػػوؿ عمػػِ تػػرخيص
ألف قواىيىٍػػا تػػىص عمػػِ عقوبػػات سػػالبة لمحريػػة ُ
هسبؽ قبؿ اإلصدار (الهؤسسة العربية لمديهقراطية وهركز دراسات الوحدة العربية ،2009 ،ص.)93-92
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 .4منظمات المجتمع المدني
ػذور تاريخيػػة تجػػد صػػداٌا فػػي بػػروز جهعيػػات ىٍايػػة القػػرف
لمهجتهػػع الهػػدىي فػػي تػػوىس جػ ٌ
التاسع عشر وبداية القرف العشريف ،وشكمت ها يعرؼ بالىواة األولػِ لمهجتهػع الهػدىي أو األٌمػي،

وتكوىت جهعيات وهؤسسات فكرية وتعميهية وثقافية ،وهػف الهالحػظ أف ظػاٌرة الجهعيػات الهدىيػة
واألٌمية سبقت الظاٌرة الحزبية والسياسية في توىس (قوي ،أبريؿ  ،2014ص.)7

وقد تضهف الدستور الحقوؽ والحريات الجهاعية وهف ضهىٍا الحؽ في تكويف واالىضهاـ

إلِ هىظهات الهجتهع الهدىي ،وتكريسًا لٍذا الحؽ تػن ﺇصػﺩﺍﺭ قػاىَف ( 7ىوفهبر) (1959ـ)

الخاص بالجهعيات ،ﺇالّ ﺃو ٌﺫﺍ القاىوف ﺃخضع الجهعيات إلي ﺭقابة الدولة الهباشرة؛ وذلؾ لكي

تىسجن هع ﺭَﺡ التغيير السياسي الجديد (بياضي  ،2012 ،ص.)93

ورغػـ تعػاطي الهشػرع التوىسػػي بىػوع هػف الصػراهة والرغبػػة فػي تػدجيف الجهعيػات التوىسػػية،

إال أف عػػدد الجهعيػػات وصػػؿ عػػاـ (2000ـ) هػػا يقػػارب الػ ػ( )7529جهعيػػة تىشػػط فػػي هجػػاالت
عديدة (قوي ،أبريؿ  ،2014ص .)6وتعددت ٌذي الهىظهػات هػا بػيف جهعيػات ىسػويً وجهعيػات

حق ػػوؽ اإلىسػػػاف وىقاب ػػات .وق ػػد اتخ ػػذت تمﻙ الجهعي ػػات في الواق ػػع ﺃحﺩ األىهػػػاط الثالث ػػة اآلتيػػػة:

(بياضي ،2012 ،ص.)96-95

النمط ﺍألًلَ :تسػهِ الجهعيػات ﺍلحميفػة ٌَي الجهعيػات التػي تتكاهػؿ ﺃﺩَﺍﺭٌا هع الدولػة وتهثػؿ
العػػدد األكبػػر هػػف الجهعيػػات ،والهتتبػػع لطبيعػػة ىشأتٍا يتبيو لػػً ﺃىٍا تكػػاد تكػػوف اهتػػداداً عضَياً
لهؤسسات الحزب الحاكـ َتىفﺫ خياﺭﺍﺕ الدولة.

الــنمط الثــانيٌ :ػػي تمػػؾ الجهعيػػات التػػي جعمﺕ اسػػتقالليتٍا التاهػػة عػػف الدولػػة َهختمﻑ ﺍألحﺯﺍﺏ
السياسػيةٌَ ،ي جهعياﺕ حﺩيثة الىشػػأة حصمﺕ عم ػِ التأشػػيرة القاىوىيػػة بهَجﺏ قاىَو الجهعيػػات
الهىقح لسىة (1988ـ).

النمط الثالثٌَ :ي في العادة الجهعيات التػي تتَسﻁ الىهطػيف األولػيف فيضن جهعياﺕ عمهية ﺃَ
ثقافية ﺃَ تىهَية ٌََ ،ىهﻁ هو الجهعي ػػات ال تﺭتبﻁ بعالقة شػ ػراكة هع ٌياكػ ػؿ الدول ػػة َالتىخﺭﻁ

في هَﺍقﻑ هعاﺩية لخياراتٍا.

وعمػػِ الػػرغـ هػػف تعػػدد هؤسسػػات الهجتهػػع الهػػدىي وتىوعٍػػا ،إال أىٍػػا تعػػاىي هػػف الضػػعؼ،

وع ػػدـ ق ػػدرتٍا عم ػػِ ههارس ػػة هٍاهٍ ػػا بك ػػؿ حري ػػة وعم ػػِ أكه ػػؿ وج ػػً ىظػ ػ ًار لهعاىاتٍ ػػا الكثي ػػر ه ػػف

الهشاكالت أٌهٍا:
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 -1الهىاخ السياسي الذي تعهؿ فيً تمؾ الهؤسسات ،حيث يبمغ طابع السػيطرة والرقابػة عمػِ ٌػذي
الهىظهػػات (عبػػاش ،2008 ،ص .)143فقػػاىوف تأسػػيس الجهعيػػات ،والػػذي يوكػػؿ وزيػػر الداخميػػة

بإعطائٍا التصاريح أدى إلِ هزيػد هػف التضػييؽ عمػِ حريػة تكػويف الجهعيػات بإجبارٌػا عمػِ

الىشاط في هجاالت هعيىة هحددة ال يهكف أف تعهػؿ خػارج إطارٌػا (السىوسػي ،سػبتهبر،2013
ص.)4

 -2إف أغمب الجهعيات والهؤسسات الهدىية التوىسية الصػرفة " تأسيسػاً وتهػويالً " ال تػزاؿ عػاجزة
عػف وضػػع تصػورات عصػرية ألشػكاؿ تىظهٍػػا؛ فٍػػي ال تػزاؿ هقتصػرة عمػِ شػػخوص ههثميٍػػا

وقم ػػة الهتف ػػرغيف ه ػػف الش ػػباب ،كه ػػا أىٍ ػػا ل ػػـ ت ػػتهكف بع ػػد ه ػػف تركي ػػز هىظوه ػػة العه ػػؿ اله ػػدىي
التطوعي هستقمة عف الشأف السمطوي والتىافس الحزبي واالىتخابي (قوي ،أبريؿ  ،2014ص.)8

ثالثاً -النظام االنتخابي:
ج ػػاء "بورقيب ػػة" بىظ ػػاـ اىتخاب ػػات أح ػػادي س ػػيطر عمي ػػً الح ػػزب الح ػػاكـ "الح ػػزب االش ػػتراكي
الدسػػتوري" وأىػػتا ىظاه ػًا سياسػػيًا أحادي ػًا ،إال إف "بػػف عمػػي" أىػػتا ىظاه ػًا اىتخابي ػًا تىافسػػيًا وتعػػدديًا،
شاركت فيً أحزاب هعارضة وشبً هعارضة إلػِ جاىػب الحػزب الدسػتوري الػديهقراطي ،ولكىػً فػي

الىٍاية كاف يىتا ىظاهاً أحادياً.

ففيها يتعمؽ باىتخابات الرئاسة ،سف "بف عمي" هيثاقًا وطىيػًا وقعػت عميػً أحػزاب الهعارضػة

فػي تػوىس ،وأعمػػف عػف إلغػػاء البىػد الدسػػتوري الػذي يػػىص عمػِ رئاسػػة هػدى الحيػػاة وقصػرٌا عمػػِ

فتػ ػرتيف .والت ػػي ُعػ ػدلت ع ػػاـ (2002ـ) لتص ػػبح ث ػػالث فتػ ػرات (بش ػػارة ،2012 ،ص .)154إذ يىتخ ػػب
رئػػيس الجهٍوريػػة التوىسػػي لهػػدة خهػػس سػػىوات اىتخاب ػاً عاه ػاً حػ اًر هباش ػ اًر س ػرياً باألغمبيػػة الهطمقػػة
لألصوات وفؽ الشروط التي حددٌا الدستور (.)1

ولقد جرت أوؿ اىتخابات رئاسية لعاـ (1989ـ) ترشح وفاز بٍػا الػرئيس" زيػف العابػديف بػف

عم ػػي" وق ػػد س ػػاىدتً جهي ػػع الق ػػوى السياس ػػية الهوج ػػودة آى ػػذاؾ به ػػا فيٍ ػػا ح ػػزب الىٍض ػػة ،كه ػػا ف ػػاز
باىتخابػػات عػػاـ (1994ـ) وعػػاـ (1999ـ) وحصػػد بٍػػا ىسػػبة ( )%99هػػف األصػػوات ،كهػػا وفػػاز
باىتخابات (2004ـ) و(2009ـ) عمِ التوالي (صحراوي ،2013 ،ص.)5-3

( )1ولصعوبة حصوؿ هرشح هستقؿ عمِ هوافقة ثالثيف ىائباً وذلؾ لضعؼ تهثيؿ الهعارضة السياسية داخؿ البرلهػاف وسػيطرة الحػزب
الحاكـ عمِ جهيع الهقاعد .أضيفت تعديالت عمِ قاىوف االىتخاب عاـ (1999ـ) فأصبح هف حؽ رئيس أي حزب أو أهيىً العاـ
الترشػػح لهىصػػب الرئاسػػة ،بشػػرط أف يكػػوف قػػد أهضػػِ خهسػػة أع ػواـ عمػػِ األقػػؿ فػػي رئاسػػة الحػػزب ،وأف يكػػوف حزبػػً ههػػثالً فػػي
البرلهاف بىائب واحد عمِ األقؿ.
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وفيهػا يتعمػػؽ باالىتخابػػات التشػريعية ،شػػهؿ قػػاىوف االىتخػػاب الهعػػدؿ عػػاـ (1999ـ) الجهػػع
بػػيف االىتخػػاب بالقائهػػة والتوزيػػع الىسػػبي هعػاً ،فعمػػِ هسػػتوى الػػدوائر االىتخابيػػة ىػػص القػػاىوف عمػػِ
إجراء االىتخابات وفؽ ىظاـ القائهة الحزبية الهطمقة لمتىافس عمِ ( )148هقعػداً ،وعمػِ الهسػتوى

القوهي تخصص ( )34هقعدًا ها ىسبتً ( )%20هف إجهالي هقاعد البرلهاف عمِ أف يتـ توزيعٍػا

بشػػكؿ ىسػػبي وفػػؽ ىسػػبة األص ػوات التػػي تحصػػؿ عميٍػػا الهعارضػػة (قطػػاؼ ،2013 ،ص .)151كهػػا

وارتفع عدد الهقاعد الهخصصة لمهعارضة إلِ ( )37هقعداً في اىتخابػات (2004ـ) ،والػِ ()53

هقعػػداً فػػي تعػػديالت واىتخابػػات (2009ـ) (هص ػػطفي ،2013 ،ص )19وبحسػػب قػػاىوف االىتخاب ػػات

تشػػرؼ ٌيئ ػػة هس ػػتقمة عمػػِ االىتخاب ػػات "الهرصػػد الػػوطىي لالىتخابػػات العاهػػة" وتضػػـ ( )44ه ػػف
الشخصيات الهستقمة (قطاؼ ،2013 ،ص.)151

واس ػػتطاع التجه ػػع الدس ػػتوري الحػ ػاكـ باالعته ػػاد عم ػػِ ىظ ػػاـ القائه ػػة االىتخابي ػػة الهطمق ػػة

السيطرة عمِ جهيع هقاعد البرلهاف حتِ آخػر اسػتحقاؽ اىتخػابي فػي عٍػد "بػف عمػي" (2009ـ)،
فيها فشمت الهعارضة بالفوز بأي هقعد ،وهثُمت بالهقاعػد الهخصصػة لٍػا حسػب القػاىوف فقػط فػي
كؿ الدورات (هصطفي ،2013 ،ص.)19
يت ػػبف لى ػػا أف الىظ ػػاـ االىتخ ػػابي التوىس ػػي س ػػاٌـ ف ػػي إع ػػادة إىت ػػاج الىظ ػػاـ التس ػػمطي التوىس ػػي،

وتٍهػػيش الهعارضػػة بشػػكؿ هطمػػؽ وأصػػبح التىػػافس عمػػِ السػػمطة ال قيهػػة لػػً حيػػث يحػػدد الىظػػاـ

ىسبة التهثيؿ.

رابعاً -المشاركة السياسية:
تبىػػِ الدسػػتور التوىسػػي هبػػدأ سػػيادة الشػػعب ،وذلػػؾ بػػىص الفصػػؿ الثالػػث "الشػػعب التوىسػػي

ٌػػو صػػاحب السػػيادة عمػػِ الوجػػً الػػذي يضػػبطً الدسػػتور" ٌػػذا وضػػهف الدسػػتور حقػػوؽ وحريػػات
اء أكاىػػت عمػػِ هسػػتوى األح ػزاب أـ الهىظهػػات والىقابػػات ،كهػػا وضػػهف حػػؽ
العهػػؿ الجهػػاعي س ػو ً
األفراد في االىتخاب والترشح والهشاركة في الحكـ كها تـ اإلشارة إليً هسبقاً.
وقػػد بمغػػت ىسػػبة الهشػػاركة فػػي التصػػويت لالىتخابػػات الرئاسػػية والتش ػريعية لعػػاـ (2009ـ)

أكثر هف ( )%89هف الىاخبيف الهسجميف (عبد الهىعـ ،أبريؿ .)2012وعمِ الرغـ هف أىٍا تعد ىسػبة
عالية ّإال أف الواقع يثبت عدـ هصداقية ٌذي الىسب والجٍات الرسهية الهشرفة عمِ االىتخابات.

فف ػػي د ارس ػػة حكوهي ػػة أجري ػػت ه ػػف قب ػػؿ و ازرة الش ػػباب والرياض ػػة وال ػػديواف ال ػػوطىي لمش ػػباب

والهرصػػد الػػوطىي لمشػػباب(2009ـ) تبػػيف أف ) (%72هػػف الهسػػتجوبيف يرفضػػوف االىخ ػراط فػػي
الهشاركة السياسية واالىخراط في األحزاب السياسية واالجتهاعية (الطرابمسي1 ،يوىيو.)2009
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وحػػوؿ الهشػػاركة السياسػػية لمه ػرأة التوىسػػية ،وبػػالرغـ اإلصػػالحات السياسػػية التػػي أحػػدثتٍا
تػػوىس إال أف ىسػػبة هشػػاركتٍا فػػي البرلهػػاف ال تتعػػدى (( )%6.7الرحهػػوىي ،1999 ،ص.)129

كهػػا أف وج ػود الىسػػاء فػػي الحكوهػػة بقػػي ضػػعيفاً وال يعكػػس هسػػتوى وجػػود الىسػػاء فػػي القطاع ػات

ر (سػ ػػهيىة،
األخػ ػػرى؛ إذ ىجػ ػػد أف حكوهػ ػػة (2009ـ) ضػ ػػهت وزي ػ ػرة واحػ ػػدة هػ ػػف أصػ ػػؿ ( )30وزي ػ ػ ًا
يوىيو.)2012

وعف الهشاركة السياسية لألحزاب ،فإف ىتائا االىتخابات الهتتالية في عٍد" بف عمػي" تؤكػد

ٌيهىتً في االىتخابات الرئاسية ،وٌيهىة الحزب الحػاكـ فػي االىتخابػات التشػريعية ،وتػدىي هسػتوى
زب في الحكـ ،وهؤشرات ذلؾ تتهثؿ ب ػ( :سعدي ،2015 ،ص.)164
الهشاركة السياسية لألح ا

 .1لػـ يضػطمع التجهػع الدسػتوري الػديهقراطي طػواؿ عٍػد" بػف عمػػي" بػدور الحػزب الهىػافس فػي

إطار تعددي ،بقدر هػا اسػتأثر بػدور الحػزب الحػاكـ الهٍػيهف عمػِ الحيػاة السياسػية فػي هىػاخ

يسودي التضييؽ عمِ الهعارضة في الداخؿ والخارج.

 .2ولػػئف دخمػػت الهعارضػػة الهعتػػرؼ بٍ ػا البرلهػػاف ألوؿ ه ػرة فػػي اىتخابػػات سػػىة (1994ـ) فقػػد،
كاف حضػورٌا هحتشػهًا شػكميًا ال يعىػي تعدديػة حقيقيػة فػي الحيػاة السياسػية؛ إذ أحػرز التجهػع

في ٌذي االىتخابات ( )%97هف أصوات الىػاخبيف ،ولػـ يتطػور حػظ الهعارضػة بصػورة جديػة
هؤثرة في سائر االىتخابات التشريعية الالحقة.

 .3رغػػـ أف الػب ػػالد شػػٍدت ألوؿ هػ ػرة اىػتػخػاب ػػات رئػاسػيػػة تػعػددي ػػة فػػي سػى ػػة (1999ـ) ،وتػواص ػػؿ
اعته ػػاد

التعدديػ ػػة فػ ػػي االىتخاب ػػات الرئاس ػػية الهواليػ ػػة ،لكػػػف كػ ػػؿ الهؤش ػ ػ ارت تؤكػػػد أف ٌػ ػػذي

االىتخابات لـ تجسد تىافساً جدياً عمِ رئاسة الجهٍورية.

 .4تهديد إهكاىات ترشح الرئيس في دورات جديػدة إضػافية كثيػ اًر الدسػتور والقػاىوف االىتخػابي فػي
ٌػذا االتجػػاي ،وٌػو هػػا حصػػؿ فػي تػػوىس فػػي تعػديؿ الدسػػتور سػىة )2002ـ) رغػـ هػػا تضػػهىً

ٌ ػػذا التع ػػديؿ ه ػػف عىاص ػػر أخ ػػرى إيجابي ػػة .وٌك ػػذا أع ػػاد الػ ػرئيس ترش ػػحً لمهػ ػرة الرابع ػػة س ػػىة
(2004ـ) ،ثػـ الهػرة الخاهسػة سػىة (2009ـ) ،واثػر ىجاحػً فػي ٌػذي االىتخابػات األخيػرة وقػع

الشػػروع فػػي حهمػػة واسػػعة تىاشػػدي الترشػػح لمه ػرة السادسػػة فػػي سػػىة (2014ـ) باعتبػػاري القائػػد
األوحد الضاهف لهستقبؿ توىس وتأهيف اسػتقرارٌا وازدٌارٌػاٌ .ػذا التهسػؾ بػالحكـ واالىفػراد بػً
أعطِ االىطباع بأف األهر يتعمؽ برئاسة فعمية ؿ "بف عمي" هدى الحياة.
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ىاء عمِ ها سبؽ يبدو جمياً أف العواهؿ التي تقؼ وراء عزوؼ الشباب عف الهشاركة
ب ً
السياسة عديدة ويهكف اختزالٍا في الخوؼ هف البطالة والسجف ،وٌذا ها يىتا عىً اإلحباط

واليأس واىسحاب الشباب هف الحياة السياسية تاركيف إياٌا لمىخب.
خامساً -االقتصاد التونسي:

طبقت توىس سياسة اقتصادية اشتراكية في الفترة الههتدة هف(1961ـ1969 -ـ) ،ثـ

قاهت القيادة السياسية بتغيير ىٍا البالد االقتصادي والتحوؿ إلِ الميبرالية االقتصادية التي

ر في هجاؿ الصىاعة التصديرية والسياحية (صحراوي ،2013 ،ص.)32
حققت تقدهاً كبي اً

وخالؿ فترة (1987ـ– 2009ـ) شٍدت توىس ىهواً اقتصادياً قدري ( ،)%5ويعتبر ٌذا

الىهو األعمِ هف الهتوسط بالىسبة إلِ بمداف شهاؿ أفريقيا عمِ هدى العقود الهاضية ،حيث
ساٌـ تحسف الىهو في تحسف الىاتا اإلجهالي لمفرد الواحد بىسبة الثمث خالؿ التسعيىات ،وعمِ

ضوء ٌذي الىتائا تصىؼ توىس في هجهوعة البمداف هتوسطة الدخؿ حسب تصىيؼ البىؾ
الدولي هع دخؿ فردي يقدر بػ( )3300دوالر أهريكي سىة (2008ـ) (الٍدار ،2011 ،ص.)26-25

كها أرست سياسات قواعد السوؽ واالىفتاح االقتصادي عمِ الخارج تىوع االقتصاد،

وتأٌيمً فارتفع ىهو قطاع الفالحة وتحسيف القدرة التىافسية ،هف خالؿ اإلصالحات الٍيكمية

والخطط التىهوية خاصة فترة (2000ـ2006-ـ) ،وعززت دور قطاع الخدهات في هجاالت

تكىولوجيا االتصاؿ والسياحة والىقؿ ،وكاف ذلؾ هف هحفزات جذب االستثهار ،ووصؿ هعدؿ

الىهو عاـ(2008ـ) إلِ (( )%6.2بوحفص ،2009 ،ص.)16

وعمِ هستوى آخر ،فقد ىجحت توىس في تقميص ىسبة األهية في البالد إلِ ( )%19عاـ

(2009ـ) ،هقابؿ ( )%27عاـ (1999ـ) (هوقع الهصدر7 ،يىاير .)2010

وبالقدر الذي أفرزت فيً سياسة االقتصاد التىافسي تحسىًا ىسبيًا همحوظًا في األرقاـ

والهؤشرات العاهة لمىهو ،إال أف االقتصاد التوىسي الزاؿ يعاىي هف أزهات هتعددة ،ىذكر هىٍا:

 أف لجأت الدولة إلِ التدايف الخارجي هها يفسر ارتفاع الهديوىية التوىسية في العقود
الهاضية ،حيث وصمت إلِ ىسبة ( )%13سىة (2001ـ) (حدوؽ ،2012 ،ص .)108وعميً
اىخفض التصىيؼ االئتهاىي السيادي لتوىس إلِ درجة عالية الهخاطر؛ بسبب ضعؼ

هؤشرات االقتصاد والهالية العاهة والديف الخارجي (أبو حشيش ،2014 ،ص.)103
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وحسبها أشارت إليً التقارير االقتصادية العديدة ،لـ ِ
يؤد االستثهار الخارجي إال إلِ
تعهيؽ الٍشاشة في االقتصاد ،حيث أصبح رأس الهاؿ األجىبي يتحكـ في أكثر هف ( )%54هف
إجهالي صادرات البالد هىذ سىة (2008ـ) ،كها تهكف الهستثهروف األجاىب هف التغمغؿ في
االقتصاد الوطىي وهف السيطرة عمِ أٌػػـ القطاعات االقتصادية الحيوية (الشيباىي ،هايو،2014

ص.)143

وهع ذلؾ واصؿ "بف عمي" سياسة اإلصالح االقتصادي والتسريع بالخصخصة؛ العتقادي

أف الحكوهات الغربية الهستفيدة هف السوؽ التوىسي الهفتوح ستساىدي وتتجاوز عف سياسية

االحتكار السمطوية في الحكـ والتغاضي عف الصالحيات الال هحدودة التي يهتمكٍا "بف عمي"

وسياسة اإلقصاء والتٍهيش واالىفراد بالسمطة.

 كها عهقت السياسات االقتصادية الفوارؽ بيف هختمؼ الفئات االجتهاعية وبيف هختمؼهىاطؽ البالد ،وتهثؿ هشكالت التشغيؿ والبطالة أٌـ الهشاكالت التي تثير جهيع هكوىات
الهجتهع التوىسي والدولة وهىظهات الهجتهع الهدىي .إذ تشكؿ ىسبة السكاف الذيف يبمغ

دخمٍـ اليوهي دوالريف ( )%28سىة (2010ـ) (الجورشي ،2012 ،ص ،)39فحسب و ازرة

الشئوف االجتهاعية في(2011ـ) أشارت إلِ أف ىسبة الفقر في توىس تصؿ إلِ

(( )%24.7بشارة ،2012 ،ص ،)110كها تشير التقارير إلِ أف هعدؿ البطالة عاـ
(2009ـ) بيف الشباب الذيف تتراوح أعهارٌـ ها بيف ( )18و( )29سىة يصؿ إلِ (،)%30

فيها بمغت ىسبة الخريجيف الجاهعييف العاطميف عف العهؿ لمعاـ (2009ـ) لحوالي
(( )%44.5كرعود ،2013 ،ص .)41في حيف كاىت ىسبة العاطميف عف العهؿ هف حهمة

الشٍادات العميا ارتفع ليصؿ إلِ ( )%20سىة (2008ـ) هف إجهالي العاطميف عف العهؿ

(التائب ،هايو ،2011ص)6؛ وذلؾ ألف ىهط التىهية في توىس هىذ أواسط السبعيىات قد اعتهد

أساسًا عمِ تهويؿ قطاع صىاعي ُهعد لمتصدير يشغؿ يد عاهمة رخيصة هحدودة التعميـ؛
حتِ يهكف لمشركات الهصدرة هىافسة الهؤسسات.
تهيزت الخمفيات االقتصادية االجتهاعية التوىسية بهظاٌر سمبية كارتفاع ىسبة البطالة

وٌشاشة التشغيؿ ،وتعود ٌذي الهعطيات إلي سياسات اقتصادية في عٍد "بف عمِ" ،وتتهثؿ بػ:

(حدوؽ ،2012 ،ص.)112-111

اع الحاجات التىهوية لمبالد والهتهثمة خاصة في تحقيؽ
 .1التوجً االقتصادي الميبرالي لـ ير ِ
التوازف بيف الجٍات؛ وذلؾ لجٍود الدولة بتحسيف البىي التحتية لمهىاطؽ الساحمية عمِ

حساب الهىاطؽ الداخمية لجمب االستثهار.
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 .2لقد أدت سياسيات االىفتاح والتوجً الجيوسياسي الذي أعطِ األولوية لمهجاؿ األوروبي
الهتوسطي إلِ بىية اقتصادية تعتهد عمِ قطاعات ٌشة هرتبطة باألسواؽ الخارجية ،وذات

قيهة هىخفضة كالقطاعات السياحية والصىاعات الخفيفة.

 .3اقتراف االستبداد السياسي بالفساد الهالي وعهميات الخصخصة الهشبوٌة لهصمحة الهتىفذيف
سياسياً ،إضافةً إلِ غياب الشفافية والرقابة الديهقراطية القائهة عمِ دور هؤسسات الهجتهع

الهدىي ،كؿ ٌذا أدى إلِ الحد هف ىسؽ االستثهار الداخمي هقابؿ صعود ىجـ العائالت
الهقربة هف الرئيس هاليًا واقتصاديًا.

سادساً -نظام النزاىة والشفافية:
تشير دراسات وتقارير إلِ أف ظاٌرة الفساد في توىس اىتشرت عمِ ىطاؽ واسع في

األجٍزة الحكوهية والهؤسسات االقتصادية؛ وذلؾ لخدهة عائمتي الرئيس وزوجتً ،الذي أصبح

سموكٍها ره ًاز لالعتداء عمِ األهالؾ العاهة والخاصة وتسخير القضاء واألجٍزة األهىية لتيسير
عهميات الىٍب الواسعة لثروات البالد التي ترتكبٍا ٌاتاف العائمتاف.

حيث أدت عهميات الخصخصة الهشبوٌة إلِ ىشوء شريحة جديدة هف رجاؿ األعهاؿ

الهقربيف عائميًا هف دوائر الىفوذ السياسي وهىٍـ أصٍار الرئيس "بف عمي" ،وتكريس ىفوذٌـ في

جؿ القطاعات االقتصادية (حدوؽ ،2012 ،ص.)112
ُ

وحوؿ تفشي ظاٌرة الرشوة والفساد فقد توصمت لجىة تقصي الرشوة والفساد إلِ ىحو

( )10000شكاية وعريضة ها بيف عاهي( 2006ـ2008-ـ) (الورفمي ،2011 ،ص .)6وحسب

هؤشر اىطباعات الفساد لعاـ (2010ـ) والذي قاهت فيً الشفافية الدولية بترتيب لبمداف العالـ

حسب "درجة الفساد الهوجودة بيف الهسئوليف الرسهييف والسياسييف" ،بمغ ترتيب توىس ( )59هف

بيف دوؿ العالـ ب هؤشر(. ) Transparency International ,2010 , p12( )4.3

ىجد أف غياب الهحاسػبة ،والتغػوؿ األهىي لمىظاـ السياسي ،وفر أرضية خصبة لترعرع

الفساد ،واستشرائً وسط الىخبة الحاكهػة ،حيث أدى التداخؿ الكبير بيف العائمة والسمطة والثروة،

هع غياب آليات الهسػاءلة والهحاسػبة الديهقراطية ،إلِ تفشي الفساد بشكؿ واسع ،والِ ظٍور

طبقة طفيمية استخدهت عالقاتٍا بالسمطة لتحقيؽ ثروات طائمة.
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سابعاً -الئريات وئحوق اإلنسان:
إف حقوؽ األفراد وحرياتٍـ في توىس ،هضبوطة وهحصورة في الفصؿ الخاهس هف

الدستور ،وتىص الفقرة األولِ هىً "تضهف الجهٍورية التوىسية الحريات األساسية وحقوؽ
اإلىساف في كوىتيتٍا وشهوليتٍا وتكاهمٍا وترابطٍا ،كها تىص الفقرة الثاىية عمِ أف "تقوـ
الجهٍورية التوىسية عمِ هبادئ القاىوف والتعددية وتعهؿ هف أجؿ كراهة اإلىساف وتىهية

شخصيتً".

وعمِ الرغـ هف ضهاىات الدستور الواضحة لمحريات األساسية لمهواطف التوىسي ،إال أف

الواقع العهمي وههارسات الىظاـ التوىسي شكمت تٍديدًا لمحقوؽ والحريات ،والدليؿ عمِ ذلؾ
تقرير هىظهة العفو الدولية حوؿ حالة حقوؽ اإلىساف في توىس ،والذي أشار إلِ القيود

الهفروضة عمِ حؽ التعبير وحرية الصحافة؛ حيث شددت السمطات قيودًا عمِ وسائؿ اإلعالـ

واإلىترىت ،كذلؾ ظؿ كثير هف السجىاء السياسييف السابقيف خاضعيف ألواهر الرقابة اإلدارية
التي تمزهٍـ بإثبات وجودٌـ بصفة هىتظهة في هخافر الشرطة فضالً عف القيود عمِ ههارسة

حقوقٍـ الهدىية ،إضافةً إلِ هواصمة السمطات اعتقاؿ واحتجاز وهحاكهة أشخاص بتٍـ تتصؿ

ر هف دوؿ أخرى إلِ توىس (هىظهة العفو الدولية،
باإلرٌاب وهف بيىٍـ بعض الذيف أعيدوا قس ًا

 ،2011ص.)152-151

وفي ذات السياؽ يعد قاىوف هكافحة اإلرٌاب وغسيؿ األهواؿ الذي تـ إصداري وسىً بتاريخ

ديسهبر (2003ـ) ،هف أبرز القواىيف إثارة لمىقد كهٍدد لحقوؽ اإلىساف في توىس إذ يصفً

الهحاهوف والهدافعوف عف حقوؽ اإلىساف بالقاىوف" سيء الذكر"؛ ىظ ًار لخموي هف الضهاىات
األساسية التي كفمٍا القاىوف التوىسي واالتفاقيات الدولية لصالح الهتٍهيف أو الهضىوف فيٍـ.

وقد أسست هىظهة العفو الدولية تخوفاتٍا وتحفظاتٍا حوؿ ٌذا القاىوف ىظ ًار لعدـ وجود

تعريؼ عاـ واسع لإلرٌاب ،وبالتالي إهكاىية استخداهً لتقييد حريتي التعبير والهعتقد ،إضافة

إلِ أىً قد يعىي إحالة هدىييف إلِ هحاكهات عسكرية (هركز راـ اهلل لدراسات حقوؽ اإلىساف ،2009 ،

ص.)173-172

ثامناً -المؤسسة العسكرية التونسية:
في التاريخ الحديث لدولة توىس أبدى "الحبيب بورقيبة" تخوفًا هف العسكر في زهف كثرت

فيً االىقالبات وأبقِ ٌذي الهؤسسة بعيدة عف الفعؿ السياسي ،ثـ حافظ خمفً "زيف العابديف بف

عمي" عمِ ذلؾ التصور في التعاهؿ هع القوات الهسمحة طيمة حكهً ،فاستهر بتٍهيش الجيش
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وابعادي عف الهجاؿ العاـ ،وهع ذلؾ كاف يتهتع بقدر هف التقدير الشعبي عمِ خالؼ جٍاز
األهف الذي كاف في ىظر الشعب هرادفًا لالستعهاؿ الهفرط لمقوة.
فالجيش التوىسي لـ تقـ عقيدتً السياسية في هواجٍة القوى الخارجية عمِ هرجعية قوهية

أو ديىية بهعىاٌا السياسي ،لقد كاف أقصِ ها سهح لً بً أف يحهي الحدود هع الجزائر أو هع
ليبيا ،ولـ تكف سياسة الدولة زهف "بورقيبة" أو "بف عمي" تؤهف بفكرة التأثير في الهجاؿ الجغرافي

واإلقميهي والسياسي ،ولـ تعتقد يوهًا أف الدوؿ األوروبية أو الحمؼ األطمسي أو الواليات

الهتحدة األهريكية ٌي دوؿ عداء ،وفُرض عمِ الجيش التوىسي أف يىكهش خمؼ عباءة القوى
اإلقميهية فيهىع هف القياـ بأي دور في هحيطً الجغرافي والسياسي (هىصور17 ،سبتهبر .)2012
وفي الوقت الذي ارتبط فيً الفساد بعائمة الرئيس وعائمة زوجتً ،فإف الجيش لـ تمحقً

اتٍاهات الفساد والتورط في الصفقات الهشبوٌة ،ولـ ترد أسهاء كبار الجىراالت في همفات

الفساد أو اهتالؾ هقاوالت تجارية كبرى أو ادخار ثروات ٌائمة خال ًفا لكبار الهسؤوليف في جٍاز
تحديدا ،يختمؼ الجيش التوىسي عف هثيمً في الدوؿ الهجاورة في ىظر
األهف ،وفي ٌذي الىقطة
ً
الرأي العاـ التوىسي (إسعيدي 6 ،هارس.)2011

ىجد أف الجيش التوىسي تأسس عمِ عقيدة الديهقراطية واحتراـ الجهٍورية والخضوع

لمسمطة السياسية ،دوف أف يكوف لً دو اٌر فاع ٌؿ في الحياة السياسية أو االقتصادية .ويعي أف
هٍهتً حفظ السالـ بهقتضِ الدستور ،وتقتصر هٍهة الجيش التوىسي عمِ الدفاع عف الوطف

وحهاية الىظاـ الجهٍوري ،وعميً ظؿ دور الجيش التوىسي هىحص ًار في حهاية الحدود.

المطمب الثاني -التئول الديمحراطي في تونس
أو ًال -التئول الديمحراطي من الداخل:
تسمـ "بف عمي" السمطة في ٍ
جو هف االىسداد السياسي والتسمط ،وأعمف عف عدد هف

اإلصالحات والسياسيات ،وبهقتضاٌا تـ تىقيح الدستور في عدة هىاسبات أٌهٍا :تىقيح
(1989ـ– 1997ـ) و(2002ـ).

ففي خطاب "بف عمي" االفتتاحي لتوليً الرئاسة أعمف" :أف شعبىا يستحؽ ..حياة سياسية

هتقدهة وهؤسسية هبىية بحؽ عمِ التعددية الحزبية والتىظيهات الجهاٌيرية

Azarva, april

) .)2007, p4وسرعاف ها بدأ في خطواتً اإلصالحية ،وتٍدؼ ٌذي اإلصالحات بصفة عاهة
بحسب الخطاب الرسهي إلِ تثبيت هبادئ الجهٍورية ،وترسيخ دولة القاىوف والهؤسسات،
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وتعزيز هىظوهة حقوؽ اإلىساف ،وتعهيؽ التعددية السياسية والتىافسية عمِ السمطة عف طريؽ
االىتخابات (طرشوىة ،2012 ،ص.)38

وشٍد عٍد "بػف عمػي" ،وبخاص ٍػة فػي سػىواتً األولػِ ،إصػالحات سياسػية فػي ٌػذا االتجػايّ

تضهىت بالخصوص إجراء هصالحة هع االتحاد العاـ لمشغؿ ،والسػهاح بإصػدار بعػض الصػحؼ
الحزبيػػة الههىوعػػة ،واىضػػهت تػػوىس إلػػِ االتفاقيػػة الدوليػػة لهىاٌضػػة التعػػذيب ،واالعتػراؼ بشػػرعية
أىشطة فرع هىظهة العفو الدولية في توىس (قاعود ،1994 ،ص.)180

كها واتخذ ىظاـ "بف عمي" خطوات إضافية( :سعدي ،2015 ،ص.)162

.1

إصػػدار عفػػو عػػاـ فػػي سػػىة(1988ـ) شػػهؿ سػػجىاء الػرأي والسياسػػة وه ّكػف آالؼ الهسػػاجيف

.2

إلغاء هحكهة أهف الدولة وخطة الوكيؿ العاـ لمجهٍورية.

.4

تعديؿ الدستور والغاء هبدأ الرئاسة هدى الحياة والخالفة اآللية لمرئيس.

.3
.5
.6
.7
.8
.9

هف استرداد حقوقٍـ واعادة اعتبارٌـ.

تأسيس الهجمس الدستوري ليتولِ هراقبة دستورية القواىيف.
التوقيػػع عم ػػِ الهيث ػػاؽ ال ػػوطىي ه ػػف قب ػػؿ أحػ ػزاب سياس ػػية وهىظه ػػات هٍىي ػػة ليك ػػوف هرجعػ ػاً

لمتعاهؿ السياسي.

ارتفاع عدد أحزاب الهعارضة الهعترؼ بٍا تدريجيًا هف ثالثة إلِ ستة أحزاب.

تأسيس التجهع الدستوري الديهقراطي عوضػاً عػف الحػزب االشػتراكي الدسػتوري ليػؤدي دور
الحزب الهىافس الذي يحظِ باألغمبية بدؿ دور الحزب الواحد الهٍيهف.

دخوؿ الهعارضة ألوؿ هرة في البرلهاف في سىة (1994ـ).

إقرار هبدأ تعدد الترشحات في االىتخابات الرئاسية في أكتوبر (1999ـ).

 .10التعٍػػد بػالػحػف ػػاظ عػم ػػِ هػكػاس ػػب ثهيىػػة هىٍػػا تػعػزي ػػز حػق ػػوؽ الػهػ ػرأة وهػجػاىػي ػػة التعمػػيـ ثػػـ
إجباريتً في الهرحمة األساسية.

إف ٌػػذي اإلصػػالحات التش ػريعية واإلجرائيػػة ،عمػػِ أٌهيتٍػػا أخ ػػذت ىسػػقًا بطيئ ػًا وفشػػمت فػػي

تػػوفير أسػػباب الديهقراطيػػة عمػػِ أسػػاس سػػيادة الشػػعب وفػػي إرسػػاء حيػػاة سياسػػية هتطػػورة تعتهػػد

بحؽ عمِ تعددية األحزاب السياسية.

إذ تهكف الرئيس ،بذريعة االستقرار السياسي وهتطمبات بىاء الدولة الفتية ،وتدعيـ روابط
الوحدة الوطىية ،وتحديث الهجتهع ،والتىهية االقتصادية ،هف تصفية أعدائً السياسييف ،والغاء
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التعددية الحزبية ،وفرض رقابة صارهة عمِ وسائؿ اإلعالـ وعمِ هؤسسات الهجتهع الهدىي
وتطويعٍا لخدهة السمطة التىفيذية (طرشوىة ،2012 ،ص.)40

وفي الهقابؿ وبالرغـ هف احتكار الرئيس وجهاعتً سمطة القرار اىتٍا ىظاـ الحكـ سياسيات

طيمة خهسة عقود غيرت البىية االقتصادية واالجتهاعية في توىس بصورة عهيقة ،فقد تـ تعهيـ
التعميـ وتخريا آالؼ اإلطارات "الكوادر" الكفؤة في هختمؼ هجاالت الهعرفة ،وتركزت الهرافؽ

الصحية الحكوهية في ُجؿ الهدف ،وكذلؾ الهؤسسات الثقافية ،وأُىشئت في البالد هؤسسات
اقتصادية جيدة ذات قدرة تىافسية عالية ،وتـ التحكـ بالىهو الديهغرافي لمسكاف ،وارتفع هتوسط
األعهار هف ( )51سىة (1966ـ) إلِ ( )72سىة في (2009ـ) ،وشٍدت البالد ىسبة ىهو
اقتصادي بهعدالت فوؽ الهتوسطة (كرعود ،2013 ،ص.)35

إال أىػػً وهػػا عػػدا عػػف تحقيػػؽ بعػػض الىجاحػػات عمػػِ هسػػتوى التىهيػػة االقتصػػادية ،تهيػػزت فتػرة

حكـ "بف عمِ" بعدة أزهات( :طرشوىة ،2012 ،ص.)39

 .1أزهػ ػػة هشػ ػػاركة سياسػ ػػية رغػ ػػـ الحػ ػػرص عمػ ػػِ إج ػ ػراء االىتخابػ ػػات فػ ػػي هواعيػ ػػدٌا ورغػ ػػـ تعػ ػػدد
اإلصالحات السياسية.

 .2أزهة هىواؿ تىهية رغـ بعض الىجاحات في ىسب التىهية االقتصادية.
 .3أزهػ ػػة حكػ ػػـ كىتيجػ ػػة لمهقاربػ ػػات األهىيػ ػػة فػ ػػي التعاهػ ػػؿ هػ ػػع الحركػ ػػات اإلسػ ػػالهية والحركػ ػػات
االحتجاجية فيها يتعمؽ بهمفات الحريات العاهة وحقوؽ اإلىساف.

وبالرغـ هف ىجػاح "بػف عمػي" فػي تهريػر صػورتً داخميػاً وخارجيػاً حيػث أطمػؽ عميػً الػرئيس

الفرىسي "شيراؾ" الهعجزة التوىسية حيث أدخؿ توىس في ىادي البمػداف الجىوبيػة التىهويػة الىاجحػة

وصػػورة حػػاكـ هس ػػتىير وفػػر االسػػتقرار واس ػػتقطب الهثقفػػيف واألكػػاديهييف التوىس ػػييف وحػػاز عم ػػِ
استقطاب القوى الغربية الكبرى.

إال وأىً وبتحميؿ الىظاـ وهؤسساتً وأركاىً وأزهاتً ىجػد أف ىظػاـ "بػف عمػي" فقػد الكثيػر هػف

هصداقيتً ،واشتدت الهعارضة في الداخؿ والخارج وتصاعد التضييؽ عمِ حريػة الػ ػرأي والتعبيػر،

وأخػضػع اإلعػػالـ الوطىي لمتحكـ الهفػرط هػػف قبػؿ الػدولػػة ،وتعػرض الىظػاـ إلػِ ىقػدّ حػاد يقػوـ فػي
جهمتػػً ،عمػػِ إبػ ػراز عػػدـ الت ػوازف بػػيف الهكاسػػب التػػي حققتٍػػا الػػبالد عمػػِ الهسػػتوى االجتهػػاعي

واالقػتػص ػػادي واإلخػفػػػاؽ فػػي إصػ ػػالح الحيػػاة السياسػػية وتػػأهيف الحريػػات ،وحقػػوؽ اإلىسػػاف عمػػِ
الهس ػػتوى العهم ػػي رغ ػػـ تع ػػدد الىص ػػوص القاىوىي ػػة الص ػػادرة ف ػػي ٌ ػػذا الش ػػأف ،وأص ػػبحت بع ػػض

األصوات تتحدث عف الهعجزة االقتصادية واإلخفاؽ السياسي في توىس.
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وقػػد أدت كػػؿ ٌػػذي األزهػػات إل ػػِ اىفجػػار(14يىػػاير) واىٍيػػار ىظ ػػاـ "بػػف عمػػي" وهػػف و ارئ ػػً
هىظوهة االستبداد والتسمط التوىسية.
ثانياً -التئول الديمحراطي من الخارج:
سػػاٌهت هجهوعػػة هػػف العواهػػؿ الخارجيػػة فػػي دفػػع عهميػػة التحػػوؿ الػػديهقراطي واإلصػػالح
السياسي واالقتصادي بتوىس ،وتهثمت بالدرجة األولِ بضغوط الواليات الهتحدة األهريكيػة والبىػؾ

الدولي .إذ كها ٌو هعموـ اكتسبت قضػية اإلصػالح فػي الشػرؽ األوسػط أٌهيػة كبيػرة فػي السياسػة
الخارجيػػة األهريكيػػة ،بػػؿ كاىػػت ٌػػذي القضػػية األكثػػر بػػرو اًز عمػػِ السػػاحة الدوليػػة واإلقميهيػػة هىػػذ
أحداث الحادي عشر هف سبتهبر (2001ـ) ،حيث تـ الػربط هػف قبػؿ الواليػات الهتحػدة األهريكيػة
بيف اإلرٌاب وغياب الديهقراطية في الشرؽ األوسط.

واعتهػػدت الواليػػات الهتحػػدة عمػػِ سياسػػة دفػػع األهػواؿ الدائهػػة لتػػوىس ،وذلػػؾ هقابػؿ اىتٍػػاج

الحكوهة التوىسية بصورة عاهة لمغة تُوافؽ سياسة واشىطف الميبرالية ،إضاف ًة إلِ هواقفٍػا الهعتدلػة
في القضايا اإلقميهيػة وعمػِ الهىعطفػات التػي كاىػت تٍػـ السياسػات الغربيػة هثػؿ هكافحػة اإلرٌػاب

وعهمية السالـ هع إسرائيؿ وغيرٌا (بشارة ،2012 ،ص.)98

وعمِ الرغـ هف أف العالقات األهريكية التوىسية اهتازت بالتوافؽ فيها يخص السياسات

األهريكية الخارجية؛ إال أف توىس قد تعرضت كغيرٌا هف دوؿ الشرؽ األوسط لمضغوط
األهريكية إلحداث دهقرطة واصالح سياسي واقتصادي .وعمِ سبيؿ الهثاؿ ال الحصر دعوة
الرئيس األهيركي "جورج بوش" ىظيري التوىسي "زيف العابديف بف عمي" في العاـ (2004ـ) إلِ
القياـ بإصالحات ديهقراطية في بالدي ،وضرورة وجود صحافة حية وحرة وعهمية سياسية

هىفتحة.

إال أف الىظاـ التوىسي تعهد في سبيؿ إقىاع الواليات الهتحدة بتخفيؼ ضغوطٍا الدافعة

باتجاي الديهقراطية والحريات وتشويً صورة الهعارضة التوىسية ،والصاؽ تٍهة اإلرٌاب بٍا،
واظٍار ىظاهً كها لو كاف يحارب اإلرٌاب الذي تحاربً الواليات الهتحدة ،وبالتالي التظاٌر بأىً

يواجً ىفس الخطر الذي تواجًٍ الواليات الهتحدة ،هها يتطمب التغاضي عف االىتٍاكات التوىسية

الهتعمقة بالحقوؽ والحريات والديهقراطية ،لصالح االٌتهاـ باألهف واالستقرار ،تهاهاً كها فعمت
الواليات الهتحدة بعد أحداث) (11سبتهبر (2011ـ) (عبد الحميـ ،2012 ،ص.)42

وحيف واجً الىظاـ التوىسي هشكالت اقتصادية واجتهاعية ٌائمة في الثهاىيىات زادت هف

حدتٍا األزهة العالهية عاـ (1986ـ) ،وعجز الىظاـ عف هواجٍة تمبية هطالب شعبً ،التجأ
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إلِ االستداىة هف الهؤسسات الىقدية العالهية البىؾ الدولي وصىدوؽ الىقد الدولي ،المذيف فرضا
سياسات اإلصالح السياسي القائـ عمِ تبىي الديهقراطية واحتراـ حقوؽ اإلىساف هقابؿ

الحصوؿ عمِ الهساعدات (صحراوي ،2013 ،ص.)36-35

كذلؾ فرض صىدوؽ الىقد الدولي تدخالت عمِ توىس إلجراء برىاها التعديؿ الٍيكمي

خالؿ األزهة االقتصادية عاـ (1986ـ) والذي ركز عمِ تطبيؽ سياسة الخصخصة وتشجيع

االستثهار والصادرات (يوىس ،2011 ،ص .)159في حيف قدـ البىؾ الدولي الهساعدة

لمحكوهة التوىسية لتىفيذ استراتيجية لتحقيؽ الىهو ورفع التحديات التي يعرفٍا االقتصاد التوىسي

وهف خالؿ سمسمة هف األىشطة (بوحفص ،2009 ،ص.)18

وقد طبؽ "بف عمِ" إصالحات التكيؼ الٍيكمي التي فرضٍا البىؾ الدولي وصىدوؽ الىقد

رئب ،وتحرير التجارة ،وتخفيض قيهة العهمة التوىسية ), p4
الدولي وعمِ رأسٍا :تبسيط الض ا
.)Azarva, april, 2007:

ويجب اإلشارة إلِ أف التجربة أثبتت أف سياسات البىؾ الدولي وصىدوؽ الىقد استطاعت

إقىاع السمطات التوىسية بإعادة ٌيكمة االقتصاد التوىسي الذي أصبح ليبراليًا في الشكؿ

وفوضويًا في الهضهوف .إذ فشمت في تحيؽ التىهية االقتصادية ولـ تستوعب هتطمبات الهرحمة
االقتصادية والسياسية الراٌىة ،ولـ تبرز تطور حقيقي في همفات الحريات والديهقراطية والعدالة

االجتهاعية.

ثالثاً -التئول الديمحراطي عبر الثورة;
شػػٍدت تػػوىس العديػػد هػػف االىتفاضػػات عمػػِ هػػدار العقػػدييف األخيػػريف احتجاجػاً عمػػِ الظمػػـ

والفسػػاد واالسػػتبداد ولمهطالبػػة بإصػػالحات سياسػػية واقتصػػادية ،وهثمػػت ٌػػذي االحتجاجػػات سمسػػمة

ه ػػف اإلى ػػذارات و لمىظ ػػاـ السياس ػػي ولمػ ػرئيس" ب ػػف عم ػػي" ،وأب ػػرز ٌ ػػذي الهؤشػ ػرات( :هحه ػػود ،يوىي ػػو

.)2012

 .1اىدالع هواجٍات داهية في والية باجة الواقعة في الشهاؿ الغربي أواخر التسعيىات في القػرف
الهاضي بيف الهواطىيف وقوات األهػف عمػِ خمفيػة هبػاراة رياضػية ،ثػـ خػالؿ تمػؾ الهواجٍػات

ردد الهحتجوف شعارات سياسية هىاٌضة لىظاـ الحكـ.

 .2اى ػػدالع احتجاج ػػات وهواجٍ ػػات داهي ػػة أواخ ػػر األلفي ػػة الثاىي ػػة ه ػػف الق ػػرف الح ػػالي ف ػػي هديى ػػة
الحوض الهىجهػي لواليػة قفصػً بػالجىوب التوىسػي بػيف قػوات األهػف والسػكاف الػذيف تظػاٌروا

سمهياً هطالبيف بحؽ أبىائٍـ في العهؿ وسقط قتمِ وجرحِ ووقعت اعتقاالت عديدة.
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 .3اىػػدالع هظػػاٌرات وهواجٍػػات عىيفػػة فػػي واليػػة هػػدىيف الواقعػػة فػػي أقصػػِ الجىػػوب احتجاج ػاً
عمػػِ إقػػداـ السػػمطات التوىسػػية عمػػِ غمػػؽ الهعبػػر الحػػدودي الػرابط بػػيف تػػوىس وليبيػػا ،والػػذي

يهثػػؿ ش ػرياف الػػدورة االقتصػػادية ألٌػػؿ الواليػػة ،والػػذيف يعػػاىوف هػػف سياسػػة تٍهػػيش وبطالػػة

وتضخـ.

وقػػد هثمػػت ٌػػذي الهؤشػرات الهتالحقػػة إيػػذاىاً واشػػعا اًر بػػاقتراب التوىسػػييف هػػف أحػػداث كبيػرة،

وٌو ها حدث وقاهت ثورة الكراهة في توىس عاـ (2011ـ).

إال أىػ ػػً هػ ػػف الضػ ػػروري اإلشػ ػػارة إلػ ػػِ أف الغضػ ػػب واالسػ ػػتياء لػ ػػـ يقتص ػ ػ ار عمػ ػػِ الهىػ ػػاطؽ

الهٍهشػػة ،بػػؿ اهتػػدا إلػػِ جهيػػع التوىسػػييف عىػػدها شػػهؿ الفسػػاد بىسػػبة عاليػػة جهيػػع القطاعػػات هػػف
تعمػػيـ واقتصػػاد وثقافػػة وأصػػبحت ٌىػػاؾ هىظوهػػة كاهمػػة وقويػػة تتهثػػؿ فػػي شػػبكات هصػػالح هرك ػزة
لخدهة الىظاـ السابؽ (فارس ،2011 ،ص.)3

ُعرفت الثورة التوىسية "بثورة الياسهيف" ،وٌىاؾ هف أسهاٌا ثورة "الحرية والكراهة" ،وتبعًا
لتاريخ اىدالعٍا فٍي ثورة  17ديسهبر (2010ـ) ،وٌىاؾ هف أسهاٌا "ثورة  14يىاير" (2011ـ)

تبعاً لتاريخ ىجاحٍا في إسقاط رأس الىظاـ.

وقد اىدلعت الهظاٌرات في يوـ ( 18ديسهبر) هف عػاـ (2010ـ) ،وخػرج هئػات الهحتجيف

الغاضبيف عمِ ظروؼ البطالة ،وغياب العدالة االجتهاعية ،واستشراء الفساد ،وكاىت أولِ

الهظاٌرات االجتهاعية في هىطقة سيدي بوزيد ،تضاهىاً هع الشاب "هحهد البوعزيزي" ،الذي أقدـ
يوـ  17ديسهبر(2010ـ) عمِ إحراؽ ىفسً ،احتجاجًا عمِ هصادرة السمطات البمدية لعربة كاف
يبيع عميٍا الفاكٍة والخضار ،وتىديداً برفض سمطات الهحافظػة قبػوؿ شػكوى أراد تقديهٍا.

وهف خالؿ تتبع أحداث الثورة وعمِ هدار الػ ( )27يوهاً ُيهكف القوؿ إف الثورة الشعبية
التوىسية شٍدت ثالث هوجات إلِ أف حققت اىتصارٌا( :عبد الحميـ ،2012 ،ص.)54-52
 الموجـــة األولـــى :كاى ػػت خ ػػالؿ العشػ ػرة أي ػػاـ األول ػػِ ،فخ ػػرج آالؼ التوىس ػػييف الرافض ػػيف له ػػااعتبػػروي أوضػػاع البطالػػة وعػػدـ وجػػود عدالػػة اجتهاعيػػة وتفػػاقـ الفسػػاد داخػػؿ الىظػػاـ الحػػاكـ.

وىػتا عػػف ٌػػذي الهظػػاٌرات التػي اتسػػعت لتشػػهؿ هعظػػـ الهػدف التوىسػػية ،وازدادت فيٍػػا أعػػداد
الهتظػػاٌريف ،سػػقوط العديػػد هػػف القتمػػِ والجرحػػِ هػػف الهتظػػاٌريف ىتيجػ ًة لتصػػادهٍـ هػػع قػوات
األهف ،في حيف تواصؿ تجاٌؿ اإلعالـ الرسهي لمهظاٌرات.

 الموجــة الثانيــة :لمثػػورة كاىػػت هحػػاوالت الىظػػاـ السياسػػي إلخهػػاد الثػػورة عبػػر وسػػائؿ الترغيػػبه ػػف خ ػػالؿ اتخ ػػاذ بع ػػض القػ ػ ار ارت والوع ػػود اإلص ػػالحية العاجم ػػة ،إذ ألق ػػِ الػ ػرئيس "زي ػػف
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العابديف بف عمي" خطاباً أعمف فيً إقالة عدد هف الوزراء بيىٍـ وزير الداخميػة ،وتقػديـ وعػود
لهعالج ػػة الهش ػػاكالت الت ػػي ى ػػادى بحمٍ ػػا الهتظ ػػاٌروف ،كه ػػا أعم ػػف عزه ػػً عم ػػِ ع ػػدـ الترش ػػح

الىتخاب ػػات الرئاس ػػة ع ػػاـ )2014ـ) ،وف ػػي الي ػػوـ الت ػػالي لخط ػػاب الػ ػرئيس التوىس ػػي اىتش ػػرت

الهظاٌرات لتعـ العاصهة توىس وأحياءٌػا الشعبية .وبعػد فشػؿ الىظػاـ فػي كسػب ثقػة الشػعب
عبر وسائؿ الترغيب أعمف في ( 14يىاير) حالة الطوارئ في البالد وهىع التجهعػات ،ولجػأت

السمطة إلِ الحؿ األهىي الهتهثؿ في الدفع بتعزيزات أهىية ضخهة إلِ بعػض الهىػاطؽ لقهػع

االحتجاجات وشف حهمة اعتقاالت واسعة.

 وجاءت الجولة الحاسهة لمثورة ،ففي يوـ الجهعة ( 14يىاير) عهت الهظاٌرات الكبرى الهدفالتوىسية بها فيٍا العاصهة ،التي ٌدد الهتظاٌروف فيٍػا بالذٌاب إلِ قصر قرطاج ،الذي

يقع في الضاحية الشهالية في العاصهة هطالبيف بإسقاط الىظػاـ .وفي ذات اليوـ وعمِ إثر
رفض الجيش ألواهر الرئيس بقهع الهظاٌرات ،و إثر اىٍيار أركػاف الىظاـ التوىسي بصورة

هفاجئة ،غادر الرئيس "زيف العابديف بف عمػي" تػوىس هتوجٍػًا إلِ السعودية.
ُيذكر أف الجيش التوىسي كاف لً الدور األبرز في األحداث حيث رفض االىصياع ألواهر
بف عمي بقهع االىتفاضة فكاف ذلؾ أوؿ جيش عربي ال يستولي عمِ السمطة ،بؿ يؤهف اىتقالٍا

بصورة دستورية سمهية (حرب ،2012 ،ص.)44

هع الفارؽ التاريخي والهوقفي لمجيش التوىسي هػف هظػاٌرات واحتجاجػات الشػعب التوىسػي

فترة ( 28ديسهبر1988ـ) عٍد "الحبيب بورقيبة" فيها ُعرؼ باىتفاضة الخبز ،حيث وقػؼ الجػيش
جاىبا.
هع الىظاـ وقهع الهتظاٌريف ،لكف أحداث (2011ـ) ىأى بىفسً ً
وبىاء عميً قرر الهجمس الدستوري إعالف شغور هىصب الرئيس ،وبالتالي أعمف في يوـ
ً
السبت ( 15يىاير2011ـ) عف تولي رئيس هجمس الىواب "فؤاد الهبزع " هىصب رئيس
الجهٍورية والوزير األوؿ هحهد الغىوشي بشكؿ هؤقت إلِ حيف إجراء اىتخابات رئاسية هبكرة

يوها.
خالؿ فترة تهتد هف ( 45إلًِ )60
ولعل من أىم اإلنجازات المباشرة لمثورة التونسية( :خاف 27 ،أبريؿ

:)2011

 .1حؿ حزب التجهع الدستوري الديهقراطي" الحاكـ سابقًا" ،بوصفً حزًبا شهوليًا ،حيث
تىتشر فروعً في جهيع أىحاء توىس ،وكاف في أوج قوتً يضـ حوالي هميوىيف وىصؼ
ٍ
عضو.
هميوف
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 .2إىشاء الٍيئة العميا لتحقيؽ أٌداؼ الثورة واإلصالح السياسي واالىتقاؿ
الديهقراطي واعتبارٌا سمطة تشريعية ثورية حاكهة.
 .3تعميؽ العهؿ بدستور توىس (1959ـ).
 .4إىشاء الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات التي ستىظـ وتشرؼ عمِ أوؿ اىتخابات حرة
وىزيٍة في البالد.
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المبئث الثاني
بيةة التئول الديمحراطي في مصر
المطمب األول -أزمات النظام السياسي المصري:
يىظـ الدستور الدائـ لجهٍورية هصر العربية الصادر في ( 11سػبتهبر 1971ـ) ،والهعػدؿ

فػػي ( 22هػػايو1980ـ) الىظػػاـ السياسػػي لمدولػػة ،فيحػػدد بدقػػة :السػػمطات العاهػػة واختصاصػػاتٍا،
فأكػ ػػد أف الىظػ ػػاـ السياسػ ػػي الهصػ ػػري اشػ ػػتراكي ديهق ارطػ ػػي ،وأرسػ ػػِ بػ ػػذلؾ دعػ ػػائـ الىظػ ػػاـ الىيػ ػػابي
الديهقراطي الهصري.

ويتكػوف ىظػاـ الحكػـ فػي هصػر هػػف السػمطات التاليػة :التشػريعية والتىفيذيػة والقضػائية ،كهػػا

يتكوف هف الهؤسسات غير الرسهية كالصحافة واألحزاب السياسية وهىظهات الهجتهع الهدىي.

وفيهػػا يمػػي أٌػػـ هالهػػح الىظػػاـ السياسػػي الهصػػري وأزهاتػػً هػػف خػػالؿ اسػػتقراء له ػواد الدسػػتور

الهعدؿ سىة (1982ـ) وتطبيقاتً:

أو ًال -المؤسسات الرسمية في النظام السياسي المصري:
 .2السمطة التنفيذية:
تتكػػوف هػػف رئػػيس الدولػػة ،وٌػػو عمػػِ رأس السػػمطة التىفيذيػػة والهس ػؤوؿ عىٍػػا؛ حيػػث هصػػر

دولة رئاسية تتهثؿ السمطة التىفيذية في الحكوهة.

يخػػوؿ الدسػػتور الهصػػري رئ ػػيس الجهٍوريػػة حػػؽ اقتػػراح القػ ػواىيف ،وحػػؽ االعتػػراض عم ػػِ

هشػػاريع قػواىيف هجمػػس الشػػعب (ٌػػالؿ ،2012 ،ص .)36-35ولػرئيس الجهٍوريػػة الحػػؽ فػػي إصػػدار
الموائح التىفيذية لمقواىيف ولً أف يىيب غيري في إصدارٌا ،كها أف لً الحؽ في اتخػاذ تػدابير تكػوف

لٍػا قػػوة القػػاىوف فػػي حػػاؿ تعطػػؿ البرلهػػاف ،كهػػا هىحػػً الدسػػتور حػػؽ العفػػو عػػف العقوبػػة وتخفيفٍػػا،
باإلضافة إلػِ ذلػؾ ٌىػاؾ سػمطات رئاسػية هطمقػة تتهثػؿ فػي إبػراـ الهعاٌػدات الدوليػة دوف الرجػوع
إلػػي البرلهػػاف ،والدسػػتور يهػػىح رئػػيس الجهٍوريػػة هىفػػرداً الحػػؽ فػػي تعػػديؿ أي هػػادة هػػف الدسػػتور

كػػذلؾ يحػػؽ ل ػرئيس الجهٍوريػػة حػػؿ هجمسػػي الشػػعب والشػػورى فػػي أي وقػػت شػػاء ،كهػػا ُيهكػػف لػػً
الدسػػتور رخصػػة إىشػػاء الهحافظػػات والغائٍػػا وتحديػػد ىطاقٍػػا (عبػػد الكػػافي وٌيبػػة ،2005 ،ص.)122
كها يعد إعالف حالة الطوارئ هف الصالحيات األخرى التػي يتهتػع بٍػا رئػيس الجهٍوريػة ،ويجػوز

ر يٍػػدد أهػػف اله ػواطف أف يمتجػئ إلعػػالف حالػػة الطػوارئ (الجهػػؿ،1993 ،
لػػً إذا رأى أف ٌىػاؾ خطػ ًا
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ص .)113كػػذلؾ ىجػػد أف الػرئيس يتهتػػع باختصاصػػات ضػػخهة فػػي هيػػداف السػػمطة التىفيذيػػة ،فٍػػو
الػػذي يعػػيف رئػػيس الػػوزراء وىوابػػً والػػوزراء وىػوابٍـ ويقػػيمٍـ هػػف هىاصػػبٍـ ،ويػػتـ ذلػػؾ كمػً بهوجػػب
هراسيـ جهٍورية ال تحهؿ سوى توقيع رئيس الجهٍورية (سرحاؿ ،1980 ،ص.)370

وحس ػػب اله ػػادة ( )77ف ػػإف ه ػػدة الرئاس ػػة س ػػت س ػػىوات هيالدي ػػة تب ػػدأ ه ػػف ت ػػاريخ إع ػػالف ىتيج ػػة

االستفتاء عمِ الرئيس ويجوز اىتخاب الرئيس لهدة أخرى.

أه ػػا الحكوه ػػة "هجم ػػس ال ػػوزراء" فتتك ػػوف ه ػػف رئ ػػيس هجم ػػس ال ػػوزراء وىواب ػػً وال ػػوزراء وىػ ػوابٍـ.

ويهػػارس هجمػػس الػػوزراء هٍػػاـ االشػػتراؾ هػػع رئػػيس الجهٍوريػػة فػػي وضػػع السياسػػة العاهػػة لمدولػػة

واإلشػ ػراؼ عم ػػِ تىفي ػػذٌا وفقػ ػاً لمق ػػاىوف والقػ ػ ار ارت الجهٍوريػػػة وتوجيٍ ػػً وتىس ػػيؽ وهتابع ػػة أعه ػػاؿ

ال ػػو از ارت والجٍ ػػات التابع ػػة لٍ ػػا والٍيئ ػػات والهؤسس ػػات العاه ػػة لمدول ػػة وهش ػػروعات الخط ػػة العاهػ ػة

لمدولة (رزاؽ ،2010 ،ص.)127

أي أف رئػػيس الجهٍوريػػة لػػـ يىفػػرد بشػػكؿ هطمػػؽ بوضػػع وتىفيػػذ سياسػػات وبػراها الدولػػة ،واىهػػا
كاىػ ػػت الحكوهػ ػػة تشػ ػػاركً فػ ػػي رسػ ػػـ السياسػ ػػات العاهػ ػػة وفػ ػػي تىفيػ ػػذٌا واف كاىػ ػػت بهثابػ ػػة الش ػ ػريؾ

األَضعؼ واألصغر في السمطة التىفيذية.
 .3السمطة التشريعية:

ويقػػر
وٌػػي صػػاحبة حػػؽ التشػريع ويخػػتص بٍػػا هجمػػس الشػػعب ،وٌػػو يتػػولِ سػػمطة التشػريع ُ

السياسة العاهة لمدولة والخطة العاهة لمتىهية االقتصادية واالجتهاعية والهوازىػة العاهػة لمدولػة كهػا
يهارس الرقابة عمِ أعهاؿ السمطة التىفيذية (رزاؽ ،2010 ،ص.)125

أهػػا الهجمػػس الثػػاىي فٍػػو هجمػػس الشػػورى( )1أضػػيؼ ٌػػذا الهجمػػس إلػػِ السػػمطة التش ػريعية

الهص ػ ػرية بهوجػ ػػب تعػ ػػديؿ دسػ ػػتوري فػ ػػي عػ ػػاـ (1980ـ) ،وكاىػ ػػت أغمػ ػػب صػ ػػالحيات الهجمػ ػػس

استشػػارية هػػف دوف أف يكػػوف رأي الهجمػػس إلزاهي ػًا ،إال أف التعػػديالت الدسػػتورية التػػي أقػػرت فػػي

(2007ـ) عادت وراجعت صالحيات هجمس الشورى ووسػعتٍا لهىحػً سػمطات تشػريعية هػف خػالؿ
اشت ارط هوافقة الهجمس عمػِ التعػديالت الدسػتورية الهقترحػة هػف قبػؿ رئػيس الجهٍوريػة أو هجمػس

الشػػعب وهش ػػروعا الق ػواىيف الهكهم ػػة لمدسػػتور ،وبع ػػض أى ػواع الهعاٌ ػػدات الدوليػػة (بس ػػيوىي وٌ ػػالؿ،
 ،2012ص.)404

( )1يتشكؿ هجمس الشورى حسب ىصوص الدستور وتعديالتٍا عضوية الهجمػس إلػي ثمثػيف يىتخبػاف بػاالقتراع السػري الهباشػر ،بحيػث
يكوف ىصفٍها هف العهاؿ والفالحيف ،وثمث يعيىٍـ رئيس الجهٍورية ،وتكوف عضوية الهجمس ستة أعواـ.

76

وُيالحظ أف ٌذي الىصوص الدستورية قد أخمت بهبدأ الهساواة فػي الحقػوؽ السياسػية ،وذلػؾ
بفرض جعؿ الفالحيف والعهاؿ يشكموف ىصؼ عدد أعضاء هجمس الشعب ،ولعػؿ ذلػؾ يعػود إلػِ

أسباب تاريخية وديهغرافية لمشعب الهصري.

وهف خالؿ ها تقدـ يتبيف أف هجمس الشورى هجمس استشاري ق ارراتً غير همزهً لمسمطة

التىفيذية والتشريعية وال يعد هجمساً ىيابياً ،لعدـ اهتالكً سمطة التشريع وال هساءلة وال هحاسبة

هف السمطة التىفيذية.

 .3السمطة الحضاةية:
تحتؿ السمطة القضائية هكاىة هٍهة في الىظاـ السياسي الهصري إلي جاىب السمطتيف

التشريعية والتىفيذية ،ويىص دستور جهٍورية هصر العربية الصادر عاـ (1971ـ) عمِ أف

السمطة القضائية هستقمة تتوالٌا الهحاكـ وتصدر أحكاهٍا وفقًا لمقاىوف كها أف القضاة هستقموف،

وال يجوز ألي سمطة التدخؿ في شؤوف العدالة (عبد الكافي وٌيبة ،2005 ،ص.)127

إف وظيفة السمطة القضائية كسمطة هف سمطات الدولة الثالث تتركز في تأكيد سيادة

اء أكاىت وقعت ٌذي الهىازعات بيف األفراد أـ
القاىوف عف طريؽ فض الهىازعات تطبيقاً لً سو ً
بيىٍـ وبيف إحدى سمطات الدولة ،وذلؾ حفاظ ًا عمِ الحقوؽ والحريات العاهة (الحمو،2003 ،

ص.)322

وهف خالؿ تحميػؿ لمسػمطات والصػالحيات الدسػتورية الهخولػة لكػؿ هػف السػمطات الػثالث

ىالحػػظ هػػدى الخمػػؿ فػػي التػوازف بػػيف ٌػػذي السػػمطات ،وٌػػو هػػا يػػىعكس عمػػِ طبيعػػة العالقػػة بيىٍػػا.
وتتهثؿ أٌـ هظاٌر ٌذا الخمؿ في:

 الصػ ػالحيات الواس ػػعة لػ ػرئيس الجهٍوري ػػة وبحك ػػـ رئاس ػػتً لمح ػػزب ال ػػوطىي ال ػػديهقراطي ال ػػذي
يحتكػػر الحيػػاة السياسػػية فػػي هصػػر هىػػذ تأسيسػػً فػػي أواخػػر سػػبعيىيات القػػرف العش ػريف ،ف ػإف
رئيس الجهٍورية يسيطر هف الىاحية الدسػتورية والعهميػة عمػِ السػمطتيف التىفيذيػة والتشػريعية
ههػا تجعمػػً الهسػػيطر الفعمػػي عمػػِ الهؤسسػػات السياسػية .ويتجمػػِ ٌػػذا فػػي الصػػالحيات التػػي

ُخولػػت لم ػرئيس عمػػِ السػػمطة التشػريعية س ػوا ٌء هػػف تعي ػيف عػػدد هحػػدد هػػف األعضػػاء ودعوتػػً
إلِ االىعقاد و حمً دوف استفتاء واصػدار قػواىيف بتفػويض هػف هجمػس الشػعب دوف تصػويت
عميٍػػا كقػػاىوف الطػوارئ (رزاؽ ،2010 ،ص .)126كهػػا الحػػاؿ فػػي سػػمطاتً عمػػِ الحكوهػػة فهػػف
الىاحية الىظرية أف دور رئيس الوزراء في عهمية تشػكيؿ الحكوهػة أكثػر أٌهيػة ههػا عميػً فػي

الواقػػع حيػػث إىػػً يقػػدـ الترشػػيحات دوف أف يكػػوف لػػً سػػمطة اتخػػاذ ق ػرار ضػػهٍـ إلػػِ الػػو ازرة،
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فالقرار األخير ٌػو لػرئيس الجهٍوريػة (الجهػؿ ،1993 ،ص .)117كهػا أف هباشػرة اختصاصػات
الػػو ازرة ال تػػتـ عهمي ػاً إال بهػػا يتوافػػؽ وارادة رئػػيس الجهٍوريػػة ههػػا يقمػػؿ كثي ػ اًر هػػف اسػػتقاللية
الو ازرة ويجعمٍا ٌيئة تابعة لمرئاسة تىفػذ سياسػاتٍا ورغباتٍػا ،وكػؿ خػالؼ هػف وجٍػات الىظػر

بيف الرئيس والو ازرة إىها ُيحؿ لصالح الػرئيس (سػرحاؿ ،1990 ،ص .)372إضػاف ًة إلػِ تدخالتػً
فػػي صػػالحيات السػػمطة القضػػائية حيػػث ٌىػػاؾ قػػاىوف الطػوارئ الػػذي يصػػدري الػرئيس وترسػػاىة
الق ػواىيف االسػػتثىائية التػػي بهوجبٍػػا تشػػكيؿ هحػػاكـ اسػػتثىائية ههػػا أوجػػد حالػػة االزدواجيػػة فػػي

الىظاـ القضائي.

 عػػدـ قػػدرة هجمػػس الشػػعب عمػػِ القيػػاـ بػػدوري كػػاهالً وههارسػػة سػػمطاتً بفاعميػػة العتبػػاراتعديػػدة أخػػرى كهػػا تؤكػػد الخب ػرة السياسػػية الهص ػرية ،وهىٍػػا أف بعػػض القيػػود والض ػوابط التػػي
يتضهىٍا الدستور لبعض صالحياتً تحد هف فاعميتً في ههارسػة دوري التشػريعي والرقػابي،

باإلضػافة إلػِ احتكػار الحػزب الػوطىي الحػػاكـ لألغمبيػة البرلهاىيػة هىػذ تأسيسػً ههػا اىعكػػس
بالسمب عمِ الدور السياسي لهجمس الشعب (إبراٌيـ ،أكتوبر.)2011

 إشػػكاليات حػػوؿ اسػػتقالؿ القضػػاء حيػػث ٌىػػاؾ تػػدخؿ السػػمطة التىفيذيػػة فػػي شػػئوف السػػمطةالقضػػائية بوسػػائؿ عػػدة هىٍػػا ترٌيػػب القضػػاة بػػالتفتيش القضػػائي التػػابع لػػوزير العػػدؿ ،وتوزيػػع

قضػػايا هعيىػػة عمػػِ قضػػاة هعيىػػيف ،وتحكػػـ السػػمطة التىفيذيػػة فػػي الجػػزء األكبػػر هػػف هرتبػػات
القضاة (حسف ،2009 ،ص.)5

يهكف القػوؿ إف التوسػع فػي هػىح رئػيس الجهٍوريػة صػالحيات اسػتثىائية فػتح الهجػاؿ أهػاـ

السػ ػػمطة التىفيذيػ ػػة فػ ػػي التعػ ػػدي عمػ ػػِ الحقػ ػػوؽ والحريػ ػػات األساسػ ػػية لمه ػ ػواطىيف واالعتػ ػػداء عمػ ػػِ
ٍ
وبخاصة السمطة القضائية ،ولـ يكتؼ الدسػتور بػاإلخالؿ
صالحيات السمطات الدستورية األخرى
بػػالتوازف بػػيف السػػمطات وتركيػػز الصػػالحيات فػػي يػػد السػػمطة التىفيذيػػة بػػؿ تهػػادى فػػي ذلػػؾ بإىشػػاء
أط ػػر وأدوات تىفيذي ػػة وتشػ ػريعية وقض ػػائية اس ػػتثىائية ،واختم ػػؽ الدس ػػتور هس ػػارات قض ػػائيً هتع ػػددة
بجاىب القضاء الطبيعي لهحاكـ أهف الدولة وهحاكـ أهف الدولة "طػوارئ" والهحػاكـ العسػكرية كهػا
هىح الرئيس الهزيد هف الصالحيات االستثىائية لالىفراد بحكـ البالد.
ثانياً -المؤسسات غير الرسمية في النظام السياسي المصري:
 .2األئزاب السياسية:
عرفػػت هصػػر األح ػزاب السياسػػية بهعىاٌػػا الحػػديث فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر ،وهػػع صػػدور

الدسػتور عػاـ (1971ـ) تػـ إعػادة هبػدأ التعدديػة السياسػية فػي هصػر بعػد توقفٍػا فػي أعقػاب ثػػورة
( 23يوليػػو 1952ـ) ،حيػػث صػػدر قػػاىوف األح ػزاب السياسػػية فػػي يوىيػػو (1977ـ) بشػػأف تىظػػيـ
78

وتكػػويف األحػزاب السياسػػية فػػي هصػػر ،والػػذي تحػػوؿ بهقتضػػاي الىظػػاـ السياسػػي فػػي هصػػر رسػػهياً
إلِ ىظاـ التعدديػة الحزبيػة،
2010

1981
24

(تٍاهي ،فبراير.)2013

وهػػع أف هصػػر شػػٍدت تعدديػػة حزبيػػة واضػػحة ،فػػإف ٌػػذي التعدديػػة لػػـ تعكػػس آثارٌػػا عمػػِ

هجهػػؿ الحيػػاة السياسػػية وتفاعالتٍػػا بالقػػدر الكػػافي ،ههػػا يقمػػؿ هػػف الػػدور الػػذي تقػػوـ بػػً األح ػزاب
السياسية .ويهكف تحديد العواهؿ التي أسٍهت في الوصوؿ إلي ٌذي الىتيجة فيها يمي:

 ظمت التعددية الحزبية في هصر تعددية غير حيادية لخضػوعٍا لمجىػة شػؤوف األحػزاب التػييغمػػب عميٍػػا التحيػػز والطػػابع اإلداري والخضػػوع ل ػرئيس الجهٍوريػػة ،كهػػا أىٍػػا تعدديػػة شػػكمية
حيث سيطر الحزب الوطىي عمِ الحكـ سيطرة دائهة عمِ الرغـ هػف إجػراء سػبعة اىتخابػات

دورية هىذ عاـ (1984ـ حتِ عاـ 2010ـ) (عبد ربه ،2012 ،ص.)193-192

 -الضػعؼ التىظيهػي لألحػزاب السياسػية عهوهػاً ،وأيضػاً عػدـ التػوازف بػيف حػزب كبيػر "الحػزب

ال ػػوطىي ال ػػديهقراطي الح ػػاكـ " واألحػ ػزاب األخ ػػرى ،إض ػػاف ًة إل ػػِ غي ػػاب الته ػػايز ب ػػيف بػ ػراها

األح ػزاب السياسػػية بهػػا ال يجعمٍػػا تهثػػؿ بػػدائؿ فػػي ىظػػر الىػػاخبيف ،كػػذلؾ عجػػز كثيػػر هػػف

أح ػزاب الهعارضػػة عػػف القيػػاـ بوظيفػػة التعبيػػر عػػف الهصػػالح وتجهيعٍػػا وبمورتٍػػا ف ػي شػػكؿ
سياسػػات حزبيػػةٌ .ػػذا وغيػػاب الديهقراطيػػة الداخميػػة فػػي أغمػػب ٌػػذي األح ػزاب ،وعػػدـ التػػداوؿ
السػمهي لقيػػادة الحػزب عبػػر االىتخػاب بػػؿ عبػر التعيػػيف ،وتركػز سػػمطة اتخػاذ القػرار فػي عػػدد

قميؿ هف قادة الحزب دوف هشاركة حقيقية (رزاؽ ،2010 ،ص.)133

 -كهػػا أوضػػحت ىتػػائا إحػػدى الد ارسػػات أف األح ػزاب السياسػػية فػػي هصػػر ال وجػػود لٍػػا عمػػِ

الهسػػتوى السياسػػي وعمػػِ الهسػػتوى الجهػػاٌيري ،فٍػػي ال تسػػتىد إلػػِ قواعػػد جهاٌيريػػة تػػذكر

(سالـ ،سبتهبر ،2007ص .)84وٌػو هػا يعػزى ألسػػباب هتعػددة ،بعضٍػػا هػرتبط بسياسػػة الىظػػاـ

الراهي ػػة لتضػػييؽ الخى ػػاؽ عمػػِ األحػ ػزاب وتكبيػػؿ يػػدٌا والح ػػد هػػف فاعميتٍػػا ،كاسػػتهرار لجىػػة
األحػزاب فػػي رفضػػٍا لعػػدد كبيػػر هػػف طمبػػات إىشػػاء األحػزاب ،فهػػف بػػيف تسػػع أحػزاب جديػػدة
ظٍرت في الفترة األخيرة وافقت المجىة عمِ حزبيف فقط ٌها الغد والجبٍػة الديهقراطيػة بىسػبة

(( )%22.2عبدددد ربددده ،2012 ،ص .)207إض ػػافةً إل ػػِ أس ػػباب هتص ػػمة بقي ػػاـ الىظ ػػاـ بتوظي ػػؼ

الدولػة وهؤسسػػاتٍا لخدهػة الحػػزب الحػاكـ والتػػرويا لػً هػػف خػالؿ اإلعػػالـ واجتػذاب الىػػاخبيف
لً عف طريؽ إسداء الخدهػات لمهواطىيػف ،وذلؾ فضالً عها شٍدتً بعض ٌػذي األح ػزاب هػف

صراعات وخالفات داخمية واىشقاقات أدت إلِ إضعافً (بسيوىي وٌالؿ ،2012 ،ص.)31
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بٍذا ىجد أىً هع أف الىظاـ السياسي في هصر تبىي التعددية السياسية ،وظمػت تمػؾ التعدديػة
السياسية خالؿ الػ( )35عاـ هٍهشة وهخىوقة؛ ألف الىظاـ السياسػي أىشػأٌا لكػي يضػيؼ شػرعية
داخمية وخارجية دوف إيهاف حقيقي لكوف التعددية وسيمة هف وسائؿ التحوؿ الديهقراطي.

 .3الصئافة واإلعالم في مصر:
كف ػػؿ الدس ػػتور الهص ػػري حري ػػة الص ػػحافة ،وج ػػاء باله ػػادة ( )48إف الرقاب ػػة عم ػػِ الص ػػحؼ

هحظورة ،واىذارٌا أو وقفٍا أو إلغائٍا بالطريؽ اإلداري هحظور.

إال أف الدسػػتور الهصػػري قػػد بػػيف أىػػً يجػػوز اسػػتثىا ًء وفػػي حالػػة إعػػالف الط ػوارئ أو زهػػف
الحػػرب أف يفػػرض عمػػِ الصػػحؼ والهطبوعػػات ووسػػائؿ اإلعػػالـ رقابػػة هحػػدودة (الخطيػػب،1986 ،
ص .)293وح ػػدد الهش ػػرع هج ػػاؿ الرقاب ػػة بأىٍ ػػا ال تك ػػوف إال ف ػػي حال ػػة إع ػػالف الطػ ػوارئ أو زه ػػف
الحرب ،وأف تكوف الرقابة وفقاً لمقاىوف (خميؿ و أبوسهٍداىة ،2011 ،ص.)124

وفػػي فتػرة حكػػـ الػرئيس" هبػػارؾ" شػػٍد اإلعػػالـ ىوعػاً هػػف التحػػرر الىسػػبي بالهقارىػػة بالهرحمػػة

السابقة ،بعدها كاىت وسائؿ اإلعالـ همكػاً لمدولػة أصػبحت القىػوات الخاصػة لٍػا الهتػىفس الواسػع،
وظٍور الهىابر اإلعالهية لمهعارضة السياسية الهصرية (العهراوي ،2014 ،ص.)101

وبػػالرغـ هػػف الحقػػوؽ الدسػػتورية وهػػا تتهتػػع بػػً أح ػزاب الهعارضػػة التػػي لػػديٍا صػػحؼ هػػف

ٌاهش الحرية فإف اإلعالـ في هصر ها زالت فعاليتً هحدودة لعدة أسباب:

 ىجد ٌىاؾ بعض الهعوقات عمِ حرية الصحافة فتخضع األخيػرة لمهجمػس األعمػِ لمصػحافةوي أرسػػً رئػػيس هجمػػس الشػػورى ،حيػػث ُيالحػػظ سػػيطرة الحكوهػػة عمػػِ هجمػػس الصػػحافة الػػذي
أعطيت لً صالحيات واسعة كهراقب وهشرؼ عمِ الصحؼ (رزاؽ ،2010،ص.)135

 فيه ػػا يتص ػػؿ بدرج ػػة االس ػػتقاللية ،تهتمﻙ الحكوه ػػة ﺍلهصﺭية ﺍلحصيم ػػة األكب ػػر في ﺍلصحﻑﺍليَهية ﺍلثالث ﺍألبﺭﺯ "ﺍألٌﺭﺍن َﺍلجهٍَﺭية َﺍألخباﺭ"َ ،يعيو ﺭئيﺱ ﺍلجهٍَﺭية ﺭﺅساء

ﺍلتحﺭيﺭ ،ويتن ﺍختياﺭٌن هو بيو أعضاء ﺍلحﺯﺏ ﺍلَﻁىي ﺍلﺩيهقﺭﺍﻁي ﺍلحاكـ (أهػيف،2009 ،
ص.)7-6

 -عمِ الرغـ هػف أف اسػتقالؿ اإلعػالـ فػي هصػر لػً ضػهاىات دسػتورية وقاىوىيػة وعرفيػة ،فػإف

اإلع ػػالـ يخض ػػع لمرقاب ػػة الحكوهي ػػة فه ػػع ىٍاي ػػة ع ػػاـ (2007ـ) بم ػػغ ع ػػدد القػ ػواىيف الت ػػي ت ػػـ
استخداهٍا لتقييد حرية اإلعالـ ( )186قاىوىًا
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(غىيـ ،2009 ،ص.)151

اء أكاىت هباشػرة عبػر تحويػؿ رؤسػاء تحريػر بعػض
 تعرض اإلعالـ الخاص لٍجهات ،سو ٌالصػػحؼ لهحاكه ػػات ،أـ بالض ػػغط عمػػِ اله ػػالكيف لتحدي ػػد خطػػوط حهػ ػراء لمػ ػرأي تح ػػددٌا
الدولػػة واسػػتخداـ رأس الهػػاؿ لش ػراء الصػػحؼ واسػػتبعاد هػػف ترغػػب الحكوهػػة فػػي اسػػتبعادي
عبػػر الهالػػؾ الجديػػد ،وٌػػو هػػا حػػدث هػػع جريػػدة الدسػػتور قبػػؿ االىتخابػػات الىيابيػػة األخي ػرة

(العالـ 4 ،هػارس ،2013ص .)6وأبقػت السػمطات عمػِ القيػود الهكبمػة لحريػة التعبيػر ووسػائؿ

اإلعػػالـ وعهمػػت عمػػِ تعطيػػؿ وايقػػاؼ إرسػػاؿ القى ػوات والب ػراها التميفزيوىيػػة الهسػػتقمة التػػي

اىتقػػدت السػػمطات ،وأخضػػعت الكتػػب والصػػحؼ األجىبيػػة لمرقابػػة إذ عمقػػت عمػػِ قضػػايا

تعتبرٌا السمطات حساسػة أو تٍديػدا لألهػف الػوطىي (هىظهػة العفػو الدوليػة  ،2011،ص.)301

واس ػػتهرت الهالحق ػػة القض ػػائية لمص ػػحفييف وغي ػػرٌـ ه ػػف هىتق ػػدي الحكوه ػػة بهوج ػػب ق ػػاىوف

التشٍير ،واحتفظت السمطات بالقيود الشديدة عمِ حرية التعبير.
 .4المجتمع المدني:

لقػػد كفػػؿ الدسػػتور الهصػػري الحػػؽ فػػي إىشػػاء الىقابػػات واالتحػػادات عمػػِ أسػػاس ديهق ارطػػي

يكفمً القاىوف ،ويكوف لً الشخصية االعتبارية (الخطيب ،1986 ،ص.)289

وكاىت قػد شػٍدت هصػر عػاـ (1990ـ) ىشػاطاً هكثفػاً لهؤسسػات الهجتهػع الهػدىي فػي التىهيػة

والتقدـ وتزاهف ذلؾ هع صدور قاىوف الجهعيػات األٌميػة عػاـ (2002ـ) (عبػد الكػافي وٌيبػة،2004 ،

ص .)128وبحم ػػوؿ ع ػػاـ 2008ـ ك ػػاف ٌى ػػاؾ حػ ػوالي ( )30000هىظه ػػة ه ػػف هىظه ػػات الهجته ػػع

الهدىي في هصر ،إضاف ًة إلػِ تعاوىيػات وىقابػات بمغػت ( )115غرفػة تجاريػة وصػىاعية ،و()24

ىقاب ػ ػػة هٍىي ػ ػػة ،و( )22ىقاب ػ ػػة عهالي ػ ػػة و ( )24حزبػ ػ ػاً سياس ػ ػػياً هس ػ ػػجالً قاىوىيػ ػ ػاً (العهػ ػ ػراوي،2014 ،
ص.)108-107

وتعتبر هىظهات حقوؽ اإلىساف هٍهة بالىسبة إلِ دعـ الحكـ الرشيد والشفافية فػي هصػر،

فٍػػي تٍػػتـ بالقضػػاء عمػػِ اىتٍاكػػات حقػػوؽ اإلىسػػاف ،ولٍػػا أٌهيػػة أساسػػية فػػي قضػػيتي الهشػػاركة
والتىويع السياسي واالجتهاعي في الهجتهع الهصري.

وعمػػِ الػػرغـ هػػف ضػػهاىات الدسػػتور لحػؽ إىشػػاء هىظهػػات الهجتهػػع الهػػدىي والتهػدد الكبيػػر

الذي حدث في عددٌا ،إال أف الدولة اسػتخدهت عػدة آليػات فػي هحاولتٍػا لضػبط حركػة الهجتهػع

الهدىي والسيطرة عميٍا ،هىٍا( :الدباغ ،2009 ،ص.)468-467

 اسػتخداـ اإلجػراءات القاىوىيػة حيػػث ال يػزاؿ العهػػؿ بقػاىوف الطػوارئ هسػته ًار هىػػذ تػولِ الػرئيسحسىي هبارؾ السمطة في (1981ـ).
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 اسػتخداـ القػػوة ضػػد قػػوى الهجتهػػع الهػػدىي التػػي تعمػػف الػرفض واالحتجػػاج اتجػػاي بعػػض قػ ارراتالدولػة وسياسػػاتٍا ،وٌػذا هػػا دأبػت السػػمطة عمػِ اتباعػػً فػي التعاهػػؿ هػع اإلضػرابات العهاليػػة،

والطالبية.

 احتواء بعض تىظيهات الهجتهع الهػدىي كجهعيػات رجػاؿ األعهػاؿ والتىظػيـ الىقػابي العهػالي،وتقػػديـ تسػػٍيالت لٍػػـ لضػػهاف سػػيطرتٍا عمػػيٍـ ههػػا جعمٍػػـ هػػف الىاحيػػة العهميػػة أقػػرب إلػػِ
توجٍات الدولة.

 وبػػذلؾ تكػػوف السػػمطات قػػد أبقػػت عمػػِ القيػػود القاىوىيػػة والض ػوابط األخػػرى الهفروضػػة عمػػِالهىظهػػات غيػػر الحكوهيػػة والىقابػػات الهٍىيػػة واالتحػػادات العهاليػػة ورفضػػت التسػػجيؿ القػػاىوىي

لبعضٍا.

ثالثاً -النظام االنتخابي المصري:
طبؽ فػي هصػر ىظػاـ االىتخػاب الفػردي باألغمبيػة الهطمقػة

()1

بالىسػبة إلػِ اىتخػاب أعضػاء

هجمس الشعب في أغمب سػىوات القػػرف العش ػريف (ألبػاز ،2006 ،ص .)47والػذي ظػؿ قائهػاً إلػِ أف

قاهت ثورة (25يىاير).

وحسب أحكاـ القاىوف فقػد ىصػت الهػادة ( )78هػف الدسػتور السػابؽ عمػِ أف يحػدد القػاىوف

الدوائر االىتخابيػة التػي تقسػـ إليٍػا الدولػة وعػدد أعضػاء هجمػس الشػعب الهىتخبػيف ،عمػِ أال يقػؿ

عػػف ثالثهائػػة وخهسػػيف عض ػوًا ىصػػفٍـ عمػػِ األقػػؿ هػػف العهػػاؿ والفالحػػيف ،ويكػػوف اىتخػػابٍـ عػػف

طريؽ االىتخاب الهباشر السري العاـ (هصطفِ ،2013 ،ص.)21

وفيها يتعمؽ بإدراي االىتخابات فقد تهت لمهرة األولِ عاـ (2005ـ) هف جاىب و ازرة

الداخمية ،وبإشراؼ لجىتيف اىتخابيتيف :لجىة االىتخابات الرئيسة والمجىة العميا لالىتخابات،

ال عىٍها تـ إجراء اىتخابات هجمس الشعب الهصري هف الٍيئة القضائية ،وذلؾ طبقًا
وفض ً

لمدستور (الهادة( )88الهىظهة الدولية لمديهقراطية ،2007 ،ص.)44-45

( )1بالىسبة الىتخاب أعضاء هجمس الشعب في أغمػب سػىوات القػػرف العش ػريف ،وكػاف هىتصػػؼ الثهاىيىيػات االسػػتثىاء هػف ذلػؾ ،حيىهػا
أخذ في االىتخابات التشػريعية بىظاـ القائهة الحزبية ،والذي ألغػي بحكػـ هػف الهحكهػػة الدسػػتورية العميػا واىتقػؿ هىػً إلػِ ىظػاـ يخمػط
ويهػػزج بػػيف الىظػػاهيف الفػػردي والقائهػػة الىسػػبية ،والػػذي هػػا لبػػث أف حكػػـ عميػػً ٌػػو اآلخػػر بعػػدـ الدسػػتورية ثػػـ عػػادت هصػػر لتطبيػػؽ
الىظاـ الفردي باألغمبية الهطمقة بالىسبة الىتخاب أعضاء هجمس الشعب بقرار جهٍوري سىة (1990م).
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وفي اىتخابات (2005ـ) فاز الحزب الوطىي بػ( )141هقعداً إال أف ٌىالؾ ( )170فائ ًاز

هستقالً في االىتخابات اىضهوا إلِ الحزب الوطىي ،ليصؿ عدد هقاعد الحزب إلِ ( )311هقعداً
هف أصؿ ( )444هقعدًا في هجمس الشعب (هصطفِ ،2013 ،ص.)23

وبػػالرغـ هػػف بس ػػاطة ووضػػوح ىظػػاـ االىتخ ػػاب الفػػردي ،والػػذي يقتص ػػر عمػػِ اختيػػار أح ػػد

الهرش ػػحيف ف ػػي دائػ ػرة اىتخابي ػػة ص ػػغيرة ،وال ػػذي ٌ ػػو أق ػػرب ال ػػىظـ االىتخابي ػػة إل ػػِ طبيع ػػة الش ػػعب
الهصري واألكثر توافقًا هػع الظػروؼ االجتهاعيػة السػائدة فػي الهجتهػع حسػبها يػذكر الػدكتور عبػد

الغىػ ػػِ عبػ ػػد اهلل (عبػ ػػد اهلل ،2000 ،ص .)101إال أىػ ػػً قػ ػػد ُوجٍػ ػػت عػ ػػدة اىتقػ ػػادات لطبيعػ ػػة الىظػ ػػاـ

االىتخابي في هصر ،ىظ اًر لها أفرزي الىظػاـ الفػردي هػف بمطجػة وتعصػب قبمػي ،فضػالً عػف اىفػراد

الح ػػزب ال ػػوطىي بهعظ ػػـ هقاع ػػد البرله ػػاف ف ػػي فتػ ػرة التس ػػعيىات (عبدددد ربددده ،2012 ،ص .)207حيػ ػث
استبعدت الهعارضة بصورة شبً كاهمة هف الساحة السياسية وهف التهثيؿ فػي البرلهػاف عمػِ ىحػو

يح ػػوؿ دوف دع ػػـ تجربػػػة الديهقراطي ػػة (الب ػػاز ،2006 ،ص .)47وبػػػالرغـ ه ػػف هطالبػػػة جهي ػػع القػػػوى
السياسػػية هػػف العػػودة إلػػِ ىظػػاـ القائهػػة أو الىظػػاـ الهخػػتمط ،إال أف الىظػػاـ أصػػر عمػػِ االسػػتهرار

في أسموب الىظاـ االىتخابي الفردي.

وهػػف حيػػث الههارسػػة العهميػػة واإلدارة االىتخابيػػةُ ،يىظػػر إلػػِ االىتخابػػات فػػي هصػػر "وبخاصػ ٍػة
االىتخابات البرلهاىية" عمِ أىٍا تخضع لقدر كبير إلِ التدخؿ الحكػوهي وو ازرة الداخميػة فػي كافػة
أى ػ ػواع االىتخابػ ػػات ،والتػ ػػي تسػ ػػعِ حسػ ػػبها يػ ػػرى بعػ ػػض الخب ػ ػراء لفػ ػػوز هرشػ ػػحي الحػ ػػزب الػ ػػوطىي
باألغمبي ػػة ف ػػي البرله ػػاف ،خاص ػػة وأف ص ػػالحيات المجى ػػة العمي ػػا لالىتخاب ػػات تقتص ػػر عم ػػِ فػػػرز
األصوات وليس عمِ العهمية االىتخابية برهتٍا (غىيـ ،2009 ،ص.)79-78

كه ػػا أف ٌى ػػاؾ ع ػػدة دالئ ػػؿ تؤك ػػد أف اىتخاب ػػات هجم ػػس الش ػػعب (2010ـ) ه ػػزورة ول ػػيس لٍ ػػا

بالشػػفافية أي عالقػػة ،حيػػث أُعمػػف أف عػػدد الطعػػوف ضػػد أعضػػاء الهجمػػس يقػػدر ب ػ( )1527طعىػاً

وأحكػػاـ ىٍائيػػة بػػبطالف اىتخػػاب ( )196عض ػوًا ،وأف ( )32عض ػوًا فقػػط عضػػويتٍـ صػػحيحة هػػف
بيف ( )444ىائبًا وٌـ أعضاء الهجمس (الجبور ،2014 ،ص .)87كها أىً بحصوؿ الحػزب الػوطىي

الح ػػاكـ عم ػػِ ( )%97ه ػػف هقاع ػػد الهجم ػػس ًأص ػػبح الهجم ػػس خاليػ ػاً ه ػػف أي هعارض ػػة ت ػػذكر (أب ػػو

شػ ػػاويش ،2013 ،ص .)27ولقػ ػػد اعتبػ ػػرت ٌػ ػػذي االىتخابػ ػػات األكثػ ػػر تزييف ػ ػاً فػ ػػي تػ ػػاريخ االىتخابػ ػػات

الهصػرية ،وجػػاء ٌػػذا التزييػػؼ خاصػةً بعػػد التعػػديالت الدسػػتورية فػػي العػػاهيف (2005ـ و2007ـ)

التي أعطت قوة جديدة لمسمطة التشريعية عمِ حساب السمطة التىفيذية.
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رابعاً -المشاركة السياسية:
تبى ػػت هص ػػر ف ػػي دس ػػتورٌا هب ػػدأ س ػػيادة الش ػػعب ف ػػي الس ػػمطة ص ػػياى ًة لمحق ػػوؽ والحري ػػات،

واعطػػاء حريػػة العهػػؿ الجهػػاعي عمػػِ هسػػتوى األحػزاب والهىظهػػات والجهعيػػات وأولػػت كشػػرط هػػف

هتطمب ػػات الهش ػػاركة السياس ػػية والديهقراطي ػػة ،تهك ػػيف األفػ ػراد ه ػػف االختي ػػار ب ػػيف أحػ ػزاب سياس ػػية

هتىافسػػة واإلدالء بأص ػواتٍـ فػػي اىتخابػػات ح ػرة وبطريػػؽ االقت ػراع السػػري (بطػػرس ،1996 ،ص.)27

كها ىصت الهادة ( )62هػف الدسػتور عمػِ أف لمهػواطف حػؽ االىتخػاب والترشػيح وابػداء الػرأي فػي
االستفتاء وفق ًا ألحكاـ القاىوف وهساٌهتً فػي الحيػاة العاهػة واجػب وطىػي (الطػائي والدريػدي،2010 ،

ص.)122

وعم ػػِ ال ػػرغـ ه ػػف الض ػػهاىات الدس ػػتورية لهب ػػدأ الهش ػػاركة الش ػػعبية إال أف التجرب ػػة الواقعي ػػة

أثبتت ضعؼ الهشاركة السياسية هف قبؿ فئات الشعب في ههارسة حقٍـ في السػيادة واالىتخػاب.

وقد بمغت ىسبة الهشاركة في االىتخابات العاهة األخيرة أقؿ هف ( )%20لهف لٍـ حػؽ التصػويت
(حىدوسة ،2011 ،ص.)86

فه ػػع أف اىتخاب ػػات (2005ـ) ش ػػٍدت هش ػػاركة أحػ ػزاب الهعارض ػػة وق ػػوى السياس ػػة األخ ػػرى

وحصمت قوى الهعارضػة عمػِ أكبػر قػوة تهثيػؿ فػي تاريخٍػا ،إال أف اىتخابػات هجمػس الشػعب فػي

(2010ـ) شٍدت هقاطعة عدد كبير هف األحزاب السياسية هف بيىٍا جهاعػة اإلخػواف الهسػمهيف،

واىتٍػت ٌػذي االىتخابػات بىتػػائا كارثيػة وٌيهىػة الحػزب الحػػاكـ عمػِ ىسػبة ( )%91.7هػف الهقاعػػد
(عبد ربً ،2012 ،ص.)209-208

أهػػا هػػف ىاحيػػة هشػػاركة الشػػباب فأشػػارت غالبية ﺍلﺩﺭﺍساﺕ إلػػِ ﺍىخفاﺽ ىسبة ﺍلشباﺏ ﺍلﺫيو

لﺩيٍن بﻁاق ػ ػػات اىتخابي ػ ػػة ،بحيﺙ ال تتعﺩُ ال ػ ػ ػ(َ )%18ﺃﻅٍﺭﺕ بعﺽ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺃو ()%7.82
هىٍن ال يٍتهَو باألح ػ ػ ػ ػػداث ﺍلسياسية )%57(َ ،ال يحﺭصَو عمِ هتابعة ﺍلبﺭﺍها ﺍلسياسية ﺃَ
ﺍلىﺩَﺍﺕ ﺃَ جمساﺕ هجمسي َﺍلشػَﺭُ ﺍلشعﺏ (تاج الديف ،2010 ،ص.)42

ويرجع ضعف المشاركة السياسية بيذه النسب الضةيمة إلى عدة أسباب من بينيا:
 -تواجػػػً األح ػ ػزاب السياسػ ػػية فػ ػػي هصػػػر أزهػ ػػة تجهيػ ػػد األح ػ ػزاب السياس ػػية ،حيػ ػػث شػ ػػٍد عػ ػػاـ

(2003ـ) تجهيػػد ىشػػاط حػػزب العدالػػة االجتهاعيػػة ،ووقػػؼ إصػػدار صػػحيفة الػػوطف العربػػي،

ػاء عمػػِ قػػرار هػػف لجىػػة شػػؤوف األح ػزاب تػػـ تجهيػػد ( )7أح ػزاب هػػف أصػػؿ ( )17حزبػػاً
وبىػ ً
(عزيز ،2010 ،ص.)178
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 اسػػتهرار ىٍػػا تزويػػر االىتخابػػات والتالعػػب فػػي ىتائجٍػػا ههػػا جعػػؿ قطاعػاً كبيػ اًر هػػف الىػػاخبيفاء أشػػاركوا
عمػِ قىاعػػة بػػأف أصػواتٍـ ال قيهػػة لٍػػا ،وأف ىتػائا االىتخابػػات هحسػػوهة سػػمفاً ،سػو ً
فيٍا أـ لـ يشاركواٌ ،ػذا األهػر الػذي أدى إلػِ ضػعؼ الهشػاركة فػي االىتخابػات (أبػو شػاويش،

 ،2013ص.)27

 حريػػة هقيػػدة بالىسػػبة لمهشػػاركة السياسػػية حيػػث اعتقػػاالت الحكوهػػة ضػػد اإلخ ػواف الهسػػمهيف؛بس ػػبب ف ػػوزٌـ ف ػػي االىتخاب ػػات البرلهاىي ػػة ع ػػاـ (2005ـ) ،وٌ ػػي س ػػابقة ل ػػـ يش ػػٍدٌا الت ػػاريخ
االىتخابي في هصر(عزيز ،2010 ،ص.)178

خامساً -نظام النزاىة والشفافية:
الحالػػة الهص ػرية تكػػاد تكػػوف ىهوذجيػػة ،فػػي د ارسػػة كيفيػػة تحػػوؿ الفس ػاد فػػي هجتهػػع هػػا هػػف

حػػاالت اىح ارفػػات فرديػػة هعزولػػة ،إلػػِ ههارسػػة هجتهعيػػة شػػاهمة بػػالهعىِ الحقيقػػي لمكمهػػة .وٌىػػا

يهك ػػف التهيي ػػز ب ػػيف ى ػػوعيف ه ػػف الفس ػػاد ف ػػي هص ػػر األوؿ :ه ػػا يهك ػػف تس ػػهيتً بفس ػػاد الكب ػػار؛ أي
الهتىفػػذيف والهتػربعيف عمػػِ قهػػة الٍػػرـ االجتهػػاعي الهصػػري (أهػػيف ،2009 ،ص .)63والثػاىي فسػػاد
الصغار والفقراء عبػر ههارسػات الىػاس العاديػة فػي قطاعػات الخػدهات الحكوهيػة وغيػر الحكوهيػة

(فاروؽ13 ،أكتوبر.)2011

وفػػي د ارسػػة أعػػدتٍا هىظهػػة الشػػفافية الدوليػػة حػػوؿ هصػػر عػػاـ (2009ـ) أشػػارت إلػػِ أف

حػػاالت الفسػػاد فػػي ازديػػاد ،واآلليػػات والق ػواىيف والم ػوائح الهعهػػوؿ بٍػػا حالي ػاً غيػػر كافيػػة لهعالجػػة
تحػدي الفسػػاد فػػي هصػػر (غىػيـ ،2009 ،ص .)10وقػػد حػػددت تقػارير هؤسسػػة الشػػفافية الدوليػػة أٌػػـ

األىش ػػطة الحكوهيػػة التػػي ش ػػٍدت هخالف ػػات إداريػػة ،و جػػاء فػػي هقػػدهتٍا الهش ػػتريات الحكوهيػػة،

واسػ ػػاءة اسػ ػػتغالؿ وتبدي ػػد اله ػػاؿ الع ػػاـ وههتمك ػػات الدول ػػة ،واتخ ػػاذ قػ ػ ار ارت إداري ػػة لتحقي ػػؽ هىفع ػػة
ألشػ ػػخاص أو جٍ ػػات بعيىٍ ػػا ،ودف ػػع رشػ ػػاوى لمحص ػػوؿ عم ػػِ اسػ ػػتثىاءات ه ػػف المػ ػوائح أو إلىٍ ػػاء
إجراءات إدارية ،ولمتعييف في الوظائؼ الحكوهية كها ولـ تسمـ السياسػة ٌػي األخػرى هػف الفسػاد،

فشػػاع هػػا يعػػرؼ بش ػراء األصػ ػوات" خ ػػالؿ االىتخاب ػػات ،واىتش ػػرت هعموهػػات ح ػػوؿ قي ػػاـ الدولػػة بػ ػ
"تفصيػؿ القواىيػف" لخدهة هصالح أفػراد بعيىٍـ ،كها تردد أف هسػػؤوليف حكػوهييف سػٍموا ألشػخاص
هقربيف هف السمطة االستيالء عمِ الهاؿ العاـ (بسيوىي و ٌالؿ ،2012 ،ص.)47

كه ػػا وتق ػػدر األحج ػػاـ الكمي ػػة ألهػ ػواؿ وت ػػدفقات االقتص ػػاد الخف ػػي واألهػ ػواؿ الس ػػوداء ه ػػا يع ػػادؿ

( )%25 -%20هػػف قيهػػة الىػػاتا الهحمػػِ اإلجهػػالي ،وقػػدرت عهميػػات تٍريػػب األهػواؿ هػػف داخػػؿ

الر ف ػػي الس ػػىوات العش ػػر األخيػ ػرة ه ػػف حك ػػـ "هب ػػارؾ"،
هص ػػر إل ػػِ خارجٍ ػػا بىح ػػو ( )3همي ػػارات دو ًا
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باإلجهاؿ فإىىا ىكوف إزاء ها يقارب ( )500هميار جىيػً هصػري جػرت هػف خمػؼ ظٍػر الحسػابات
القوهيػة وهصػفوفة تػدفقات الػدخؿ القػوهي الرسػهية فػي السػىوات العشػر الهاضػية أو ال ػ( )15عاهػاً
عمِ أكثػر تقػدير ،وٌػي كمٍػا أهػواؿ ال تسػدد ضػرائب عىٍػا (فػاروؽ13 ،أكتػوبر .)2011ولعػؿ اتفاقيػة
الغاز تعد هف أكبػر االتفاقيػات التػي طرحػت تسػاؤالت عديػدة حػوؿ ىزاٌتٍػا ،حيػث أبرهػت إسػرائيؿ

أربعة عقود تقوـ هصػر بهوجبٍػا بتصػدير الغػاز الطبيعػي إلػِ إسػرائيؿ يهتػد العهػؿ بٍػا حتػِ عػاـ

(2030ـ) ،بسػ ػػعر ثالثػ ػػة دوالرات لمهتػ ػػر الهكعػ ػػب ،فػ ػػي ح ػ ػيف يبمػ ػػغ سػ ػػعري العػ ػػالهي ( )12دوالر

(الجبور ،2014 ،ص.)84

إف تكرر قبوع هصر هراكز هتأخرة في تصىيفات الهؤسسة لهعدالت الفساد العالهيػة يعػود إلػِ

عدة أسباب هىٍا( :حسف ،2011 ،ص.)5-3

 أسباب تتعمؽ بسػيادة القػاىوف وضػعؼ الػردع العقػابي ،حيػث تػـ إصػدار قػواىيف تخػدـ هصػالحفئات هعيىة عمِ حساب الصالح العاـ ،كها أف األحكاـ القضائية كاف يحكهٍا فػي كثيػر هػف

األحياف الىفوذ السياسي والقدرة الهالية لمشخص.

 أس ػػباب تتعم ػػؽ ب ػػاإلدارة العاه ػػة والبيروقراطي ػػة ،حي ػػث أعط ػػت فرص ػػة لمكثيػ ػريف لمتٍ ػػرب ه ػػفالهس ػػؤولية ،كه ػػا س ػػىحت الفرص ػػة لمه ػػوظفيف البتػ ػزاز الهػ ػواطىيف والتػ ػربح غي ػػر الهش ػػروع ه ػػف

وظائفٍـ.

 أسباب تتعمؽ بالهالية العاهة لمدولة ،هف خالؿ هىح القروض في البىوؾ العاهػة بػدوف هعػاييرواضحة هها أدى إلِ حصػوؿ كثيػر هػف الهقػربيف هػف الىظػاـ السػابؽ عمػِ قػروض كبيػرة هػف
غير ضهاىات والٍروب بٍا إلِ خارج البالد.

 أسػباب تتعمػؽ باإلطػار التشػريعي لهكافحػة الفسػػاد ،حيػث غيػاب قػواىيف كافيػة تحهػي الهبمغػػيفوالشٍود في قضايا الفساد هها جعؿ الكثيريف هف الىاس يغضوف البصر عف التجاوزات.

 أسػػباب تتعمػػؽ باإلطػػار الهؤسسػػي ،وذلػػؾ لعػػدـ اسػػتقاللية الجٍػػات القاىوىيػػة والرقابيػػة وتبعيتٍػػاإلِ السمطة التىفيذية.
وفػي جهيػػع األحػواؿ فإىػً هػػف الهؤكػد أف غيػاب اسػػتراتيجية وطىيػة واضػحة لهىػع وقػوع الفسػػاد

هػػف خ ػػالؿ الخمػػؿ القاىوى ػػي واإلداري واالقتصػػادي التػػي تس ػػهح لمهفس ػػديف بػػأف يهارسػ ػوا ىش ػػاطٍـ

يهثؿ واحداً هػف أٌـ األسػباب التي أدت إلِ اسػتفحاؿ الفسػاد في هصر.
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سادساً  -الئريات وئحوق اإلنسان:
يػػىص الدسػػتور الهصػػري لعػػاـ (1971ـ) وتعديالتػػً عمػػِ هبػػدأ الهسػػاواة بػػيف الهػواطىيف فػػي

الحقوؽ والواجبات العاهة ال تهييػز بيػىٍـ فػي ذلػؾ بسػبب الجػىس أو المغػة أو الػديف (ٌػالؿ وهسػعد،

 ،2000ص .)329كه ػػا ي ػػىص عم ػػِ أف تكف ػػؿ الدول ػػة تك ػػافؤ الف ػػرص ،وى ػػص عم ػػِ هس ػػاواة الهػ ػرأة
بالرجؿ في الهبادئ السياسية واالجتهاعية والثقافية ،اف حريػة الػرأي هكفولػة ،ولكػؿ إىسػاف التعبيػر
عف أريػً وىشػري بالوسػائؿ التػي يحػددٌا القػاىوف ،كهػا ويػىص الدسػتور عمػِ أف تكفػؿ الدولػة حريػة

العقيدة وحرية ههارسة الشعائر الديىية (الخطيب ،1986 ،ص.)281-278

وصادقت هصر عمِ وثيقة حقوؽ اإلىسػاف األساسػية ،وتعٍػدت بالوفػاء بالتزاهاتٍػا الدوليػة،

وبتصعيد تعاوىٍا هع آليات حقوؽ اإلىساف الدولية (حىدوسً ،2011 ،ص.)90

وهػػع أف الدسػػتور يشػػهؿ عمػػِ أحكػػاـ عديػػدة تبػػدو فػػي ظاٌرٌػػا كهػػا لػػو كاىػػت كفيمػػة بحهايػػة

الحقوؽ والحريات األساسية لمهصرييف ،ولكىٍا جهيعٍػا تُحػاؿ إلػِ قػواىيف تصػدر لتىظػيـ اسػتعهاؿ
تمػػؾ الحقػػوؽ والحريػػات ،حيػػث يتبػػيف هػػف هراجعػػة قػػاىوف الط ػوارئ أف السػػمطة التىفيذيػػة تسػػتطيع
إلغاء كؿ ٌذي الحقوؽ والحريات بجرة قمـ.

واستهر العهؿ بقاىوف الطوارئ في هصر هىذ عاـ (1981ـ) دوف اىقطاع؛ بذريعػة هكافحػة

اإلرٌػػاب (إب ػراٌيـ ،أكتػػوبر .)2011حيػػث فػػي ظػػؿ قػػاىوف الط ػوارئ تصػػبح األعهػػاؿ الهباحػػة فػػي ظػػؿ

الظروؼ العادية خاضعة إلشراؼ جٍاز الشرطة ،ويتـ فػرض رقابػة عمػِ كػؿ األىشػطة تقريبػاً بهػا

في ذلؾ العهؿ السياسي وحرية التعبير(الجهؿ ،1993 ،ص.)113

وبىاء عمِ قػاىوف الطػوارئ احتجػز هػا يزيػد عػف ( )17000شػخص ،ووصػؿ عػدد السػجىاء
ً
السياسييف كأعمِ تقدير إلِ ( )30000سجيف ،ويهىح ٌذا القاىوف الحكوهة الحؽ في أف تحتجػز
أي شخص دوف هحاكهة ولفترة غير هعموهة (العهراوي ،2014 ،ص.)107

ويعد أداء الشرطة وتعاهمٍا هع الشعب هف أٌـ هٍددات الحريات وحقوؽ اإلىسػاف فػي هصػر،

وذلؾ لتعاهمٍا بسياسة الترٌيب والقهع واالعتقاالت .إذ تشير تقارير حقوقيػة بػأف سػمطات األجٍػزة

األهىيػػة قػػد توسػػعت حتػػِ تحولػػت هصػػر إلػػِ دولػػة بوليسػػية ،وذات سػػجوف هتهرسػػة فػػي التعػػذيب،

حيػػث يوجػػد هميػػوف وىصػػؼ رجػػؿ أهػػف وشػػرطة هصػػري( ،أبوشػػاويش ،2013 ،ص ،)37حيػػث بمغػػت
عػػدد القضػػايا بالهحػػاكـ فػػي هصػػر ح ػوالي ( )20هميػػوف قضػػية حقوقيػػة بسػػبب سياسػػية الترٌيػػب

واالعتقاالت أقدهٍا هىذ (38عاها) حتِ2011ـ( .لوز ،2013 ،ص.)76
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سابعاً -االقتصاد المصري:
قػػػاـ اقتصػ ػػاد هصػ ػػر بعػ ػػد ثػ ػػورة (يوليػ ػػو1952ـ) عمػ ػػِ هبػ ػػدأ االشػ ػػتراكية وتػ ػػأهيـ القطاعػ ػػات

االقتص ػػادية ،إال إى ػػً ف ػػي هطم ػػع التس ػػعيىات ه ػػف الق ػػرف الهاض ػػي ب ػػدأت هص ػػر تخ ػػوض هرحم ػػة
الخصخصة ،وأُخرج االقتصاد الهصري هف ىهوذج التأهيـ ،وتحوؿ إلِ هىظوهػة سػوؽ حػرة تػؤهف

بيئػػة هواتيػػة لالسػػتثهارات األجىبيػػة وهىدهجػػة فػػي االقتصػػاد العػػالهي (سػػبع ،2014 ،ص .)62حيػػث
تش ػػير اإلحص ػػائيات إل ػػِ تهك ػػف االقتصػػػاد الهص ػػري ه ػػف تحقيػػػؽ ىه ػػو س ػػىوي يبم ػػغ ( )%5عػػػاـ

(2009ـ2010-ـ) ،وارتف ػػاع ىس ػػبة االس ػػتثهارات بىس ػػبة (( )%18هؤسس ػػة  ، Bi-Strategiaد.ت،

ص.)23

وهػػع أف الىظػػاـ الهصػػري تخمػػِ عػػف السياسػػات االقتصػػادية االشػػتراكية ،وتبىػػِ سياسػػات

رأسهالية اعتهدت عمِ الخصخصة بٍدؼ تحسيف الهستوى الهعيشي لمىاس ،وتحقيؽ التىهيػة ،إال

أف زيػػادة هعػػدالت الىهػػو االقتصػػادي قػػد أدت إلػػِ تعهيػػؽ الفجػػوة بػػيف الطبقػػات ،وٌػػو هػػا يهك ػف
االستدالؿ عميً بدراسة هؤشرات التىافسية والهديوىية والبطالة والفقر.
وعمِ الرغـ هف أف ىسبة السكاف دوف خط الفقػر األدىػِ فػي هصػر قػد اىخفضػت هػف ىحػو

( )%24.4في هطمع التسعيىات هػف القػرف العشػريف ،إلػي ىحػو ( )%17خػالؿ الهػدة ( 1999ـ-

2000ـ) ،إال أف التطػػورات الالحقػػة لمسياسػػات التقشػػفية فػػي هصػػر ،قػػد سػػاٌهت فػػي ارتفػػاع ٌػػذي

الىسبة هرة أخرى حيث تجاوزت ( )%20هف إجهالي حجـ السكاف عاـ( 2003ـ) (يػوىس،2011 ،

ص.)206

كها يهثؿ الفقر في هصر  -ويقاس بهؤشرات ال تتعمؽ بالدخؿ هثؿ الصحة والتعمػيـ أيضػاً

 -تحدياً كبي اًر ،فعمِ الرغـ هف أف هعدؿ االلتحاؽ الصػافي بالهػدارس االبتدائيػة يبمػغ ( ،)٪88إال

أف أهية البالغيف ال تزاؿ عالية ،حيث تبمغ حوالي( )٪35في الهتوسط وحتػي هػع إهكاىيػة حصػوؿ
الشعب بصفة شاهمة عمػي الرعايػة الصػحية ،إال أف عػدد األطفػاؿ الػذيف يهوتػوف قبػؿ بمػوغٍـ هػف

العهر خهس سىوات يبمغ ( )39لكؿ ألؼ هف الهواليد األحياء ،وٌو ال يزاؿ أعمي هف الدوؿ التػي
يهكف الهقارىة هعٍا هثؿ بمداف الخميا العربي وسوريا ولبىاف (قىاوي20 ،ىوفهبر.)2011

كهػػا يوضػػح جػػدوؿ التىافسػػية العالهيػػة (2010ـ2011-ـ) حػػدوث ت ارجػػع فػػي ترتيػػب هصػػر

فػػي هؤشػػر تقريػػر التىافسػػية العػػالهي هػػف الهركػػز اؿ ( )70هػػف بػػيف ( )133دولػػة لعػػاـ -2009
 2010إلِ الهركز ( )81هف بيف ( )139دولة (رابطة البرادعي لمتغيير ،2010 ،ص.)15
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وأٌـ ها يهيز االقتصاد الهصري في عٍد "هبارؾ" ارتفاع الديف الداخمي إلػِ ( )300هميػار
جىيػػً ،كهػػا بمػػغ الػػديف الخػػارجي ( )27هميػػار دوالر ،بحيػػث بمػػغ عػػبء الػػديف العػػاـ بىوعيػػً ()34

هميار جىيً بىسبة ( %)26.7هف إجهالي الهوازىة العاهة (هوقػع اآلف 5 ،فب اريػر  .)2011وبمغػت

قيهػػة العجػػز فػػي الهي ػزاف التج ػػاري فػػي أكتػػوبر(2010ـ) ح ػوالي ( )3همي ػػارات دوالر (هؤسسػػة Bi-
 ،Strategiaد.ت ،ص.)27

وحسػػب إحصػػائيات عػػاـ (2010ـ) بمغػػت ىسػػبة البطالػػة كهػػا تشػػير بياىػػات (2010ـ) إلػػِ

( )%22أي ها يقدر ب( )9هالييف عاطؿ عف العهؿ هف إجهالي القػوى العاهمػة ،كهػا أىػً وصػؿ

إجهػػالي سػػكاف هصػػر الػػذيف يعيشػػوف تحػػت خػػط الفقػػر( )%40ووصػػؿ إجهػػالي دخػػؿ الفػػرد هػػىٍـ

ر في اليوـ (العهراوي ،2014 ،ص.)112-111
ىحو( )02دوال اً

وعمػػِ ٌػػذا اىقسػػـ الهجتهػػع الهصػػري إلػػِ طبقتػػيف ال طبقػػة ثالثػػة بيىٍهػػا ،أقميػػة تتهمػػؾ كػػؿ

شػػيء وٌػػي تهثػػؿ ( )%20فقػػط هػػف الشػػعب ،وطبقػػة ثاىيػػة ال تهمػػؾ شػػيئاً وٌػػي تهثػػؿ ( )%80هػػف

الشعب (رابطة البرادعي لمتغيير ،2010 ،ص.)20

وهف التحديات التي واجٍت هصر تراجع هعدالت الىهو في القطاعات اإلىتاجيػة الحقيقيػة،

خاصػة بعػػد إلغػاء دعػػـ الطاقػػة لمهصػاىع وارتفػػاع أسػػعار القهػح وارتفػػاع أسػػعار السػمع األخػػرى وقػػد
أثر بشكؿ كبير عمِ عجز الهوازىػة ،حيػث اسػتهر العجػز فػي الهوازىػة العاهػة إلػِ الىػاتا الهحمػي

اإلجهالي عىد ( )%8خالؿ العاـ الهالي (2009ـ2010-ـ).
ويسػػتخمص هػػف ٌػػذي الق ػراءات ثغ ػرات عػػدة فػػي السياسػػات االقتصػػادية الهص ػرية هػػف أٌهٍػػا
ُ
سياس ػػة الخصخص ػػة وه ػػا ى ػػتا عىٍ ػػا ه ػػف احتك ػػار ل ػػبعض الس ػػمع ف ػػي الس ػػوؽ الهص ػػري ،وزي ػػادة
الضػ ػرائب عمػ ػػِ أسػ ػػعار السػ ػػمع ،ووقػ ػػؼ ال ػػدعـ الحكػ ػػوهي لمسػ ػػمع االسػ ػػتٍالكية ،وبالتػ ػػالي تضػ ػػخـ

األسػػعار وارتفاعٍػػا ،إضػػافة إلػػِ تسػريح العهػػاؿ ،والتقاعػػد الهبكػػر (لػػوز ،2013 ،ص )34إضػػاف ًة
إلِ أسباب أخرى يهكف إجهالٍا في( :هؤسسة  ،Bi-Strategiaد.ت ،ص.)32-31

 .1عدـ وجود ىٍضة حقيقة واكبت الفورة السكاىية.
 .2بعػ ػػض التحسػ ػػف فػ ػػي أرقػ ػػاـ الهؤش ػ ػرات ال ػ ػواردة ال يمهػ ػػس الهشػ ػػكالت الحقيقيػ ػػة التػ ػػي يعيشػ ػػٍا
االقتصاد الهصري القائـ عمِ هصادر ريعية أو شبة ريعية.

 .3لػػـ تسػػتطع الحكوهػػة الهصػرية طػواؿ سػػىوات بىػػاء صػػىاعة قػػادرة عمػػِ الهىافسػػة وعمػػِ اقتحػػاـ
أسواؽ دولية.
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وعهوهػاً فػإف هشػػكمة البطالػة والفقػػر تبقػِ هالزهػة لػػىهط اإلجػراءات الهتضػػهىة فػي سياسػػات

اإلصػػالح االقتصػػادي والٍادفػػة إلػػِ تحجػػيـ الػػدور االقتصػػادي واالجتهػػاعي لمدولػػة دوف االٌتهػػاـ

الهىاسػػب بهسػػألة تػػوفير وضػػهاف شػػبكات فعالػػة لمحهايػػة والتأهيىػػات االجتهاعيػػة لهواجٍػػة سمسػػمة
التػ ػػداعيات الىاجهػ ػػة عػ ػػف إج ػ ػراءات اإلصػ ػػالح االقتصػ ػػادي ،السػ ػػيها فيهػ ػػا يتعمػ ػػؽ بإلغػ ػػاء الػ ػػدعـ

فقرا.
الحكوهي والحد هف تقديـ الخدهات واإلعاىات الالزهة لصالح الفئات االجتهاعية األكثر ً

ويضاؼ لذلؾ أيضاً زيادة الضػرائب عمػِ السػمع ،خاصػة فػي عٍػد وزيػر االقتصػاد "يوسػؼ

بطرس غالي " والذي تهت هحاكهتً في قضايا فساد ،والضرائب الهتصػاعدة ،باإلضػافة إلػِ بيػع
األراضي والشركات الحكوهية بأسعار زٌيدة لمهستثهريف (لوز ،2013 ،ص.)75

ثامناً -المؤسسة العسكرية:
إف عالقة الىظاـ السياسي تتصؿ بالهؤسسة العسكرية كوىٍا أحػد هصػادر شػرعيتً ،فجهيػع

الرؤساء الذيف تعاقبوا عمِ رئاسة الجهٍورية (1952ـ2011-ـ) ٌـ قادة هف الجيش.

فهٍهػػة الهؤسسػػة العسػػكرية الهص ػرية ال تقتصػػر عمػػِ حهايػػة الحػػدود وتػػأهيف الػػبالد ،واىهػػا

تجػػاوزت ٌػػذي الهٍهػػات لمتػػدخؿ فػػي الحيػػاة السياسػػية واالقتصػػادية واأليدولوجي ػة ،وبػػدت هالهػػح
تػػدخؿ الهؤسسػػة العسػػكرية بالحيػػاة السياسػػية واالقتصػػادية هػػع ثػػورة (يوليػػو1952ـ )( )1حػػيف حػػوؿ
عبػػد الىاصػػر ىظػػاـ الدولػػة هػػف ليب ارلػػي إلػػِ اشػػتراكي يقػػوـ عمػػِ همكيػػة الدولػػة لكػػؿ شػػيء ،هػػا دفػػع

ضباط الجيش لتىصيب أىفسٍـ هديريف لههتمكات الدولة هػف هصػاىع وشػركات القطػاع العػاـ ثػـ

ال في فترة السادات كىخبة حاكهة هحتكرة لمسمطة هػع تحريػر االقتصػاد
تراجعت هكاىة العسكر قمي ً

ىس ػػبياً ،وقب ػػوؿ العس ػػكر لهش ػػاركة الس ػػمطة ه ػػع طبق ػػة ص ػػاعدة ه ػػف رج ػػاؿ األعه ػػاؿ الهقػ ػربيف ه ػػف
السادات ،وهع بداية عٍد هبارؾ تهكػف العسػكريوف هػف الحفػاظ عمػِ قائهػة طويمػة هػف االهتيػازات

الهاليػػة والصػػىاعية بهػػا فػػي ذلػػؾ السػػيطرة عمػػِ قطػػاع العق ػارات والبتروكيهاويػػات والسػػياحة ،كهػػا
أىشأ العسكريوف جٍاز الخدهة الوطىية الذي أقاـ هشروعات هختمػؼ وهىحػت هشػروعاتً اهتيػازات
فوؽ سمطات الحكوهة القاىوىية والهحاسبية (فؤاد ،يىاير  ،2016ص.)6-4
( )1تع ػػود ب ػػدايات تح ػػوؿ ىظ ػػاـ الحك ػػـ ف ػػي هص ػػر ه ػػف ش ػػكؿ الىظ ػػاـ الهمك ػػي إل ػػِ ش ػػكؿ الىظ ػػاـ الجهٍ ػػوري ،إل ػػِ ث ػػورة  23يولي ػػو ع ػػاـ
(1952ـ) ،وها ترتب عميٍا هف ىتائا .إذ استولت "حركة الجػيش" يػوـ  23يوليػو (1952ـ) عمػِ هقاليػد الحكػـ هػف خػالؿ السػيطرة
عمِ الهواقع الحيوية في البالد ،واعتقاؿ قيادات القوات الهسمحة ،وفرضت عمِ الهمؾ فػاروؽ التىحػي عػف الحكػـ ،وهغػادرة الػبالد،
وسرعاف ها تحولت حركة الضباط األحرار إلِ ثورة أيدٌا الشعب وباركتٍا أغمب طوائفً .وبعد ىجاح حركة الجيش وسيطرتٍا عمِ
هقاليد الحكـ ،بدأ هجمس قيادة الثورة في رسـ هالهح الحياة الدستورية والسياسية في البالد.
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لقد أدى دها القوات الهسمحة ضهف ىظاـ "هبارؾ" إلِ تخميٍا عف هٍهتٍا األيدولوجية
االشتراكية  ،فتـ استقطاب كبار الضباط إلِ الىظاـ الرئاسي الميبرالي القائـ عمِ التهتع بالىفوذ
والهحسوبية وجرت استهالة القوات الهسمحة وىزع الصبغة والدور السياسييف عىٍا ،لكىٍا لـ تىأى

بىفسٍا عف الساحة وتغمغمت في الحياة الهدىية (صايغ ،أغسطس  ،2012ص.)4

تهكىت الهؤسسة العسكرية الهصرية ،هف فرض ٌيهىتٍا عمِ االقتصاد ،إذ وبحسب

دراسات فإف حجـ إىتاج الهؤسسة العسكرية يتراوح بيف ( )%30(- )%10هف الىاتا الهحمي

غطاء اقتصاديًا ضخهًا،
اإلجهالي لهصر ،وٌذي الظاٌرة إيجابية فحيث توفر لمهؤسسة العسكرية
ً
يساٌـ في التطوير العسكري وتقوية الجيش وباإلضافة إلِ اإليجابيات فمٍا العديد هف السمبيات
وهىٍا :زيادة ٌيهىة الهؤسسة العسكرية عمِ الدولة وعمِ الهؤسسة السياسية ،وأصبحت كأىٍا

دولة داخؿ دولة (لوز ،2013 ،ص.)101-100

وتـــرى البائثـــة أف الهؤسس ػػة العس ػػكرية الهصػ ػرية ال تقتص ػػر هٍهتٍ ػػا عم ػػِ حهاي ػػة األه ػػف
واالس ػػتقرار ال ػػداخمي فحس ػػب ،واىه ػػا تت ػػدخؿ ف ػػي الش ػػؤوف السياس ػػية لم ػػبالد؛ له ػػا لٍ ػػا ه ػػف ق ػػدرات
تسميحية وتىظيهية هٍىية ولها يتهتع ضباطً بالهٍىية العسكرية ،كها أىٍػا تختمػؼ عػف الكثيػر هػف

الهؤسس ػ ػػات العس ػ ػػكرية ف ػ ػػي دوؿ أخ ػ ػػرى فٍ ػ ػػي ت ػ ػػتحكـ ف ػ ػػي ثم ػ ػػث اقتص ػ ػػاد هص ػ ػػر ،ولٍ ػ ػػا ىف ػ ػػوذ

وصالحيات في شتِ الهجاالت ولعؿ السبب وراء هػىحٍـ الػرئيس هبػارؾ ٌػذي االهتيػازات ليضػهف

والء الجيش لً ولسياساتً الداخمية والخارجية ،كها أف لمهؤسسة العسػكرية طابعػاً أيػديولوجياً بحكػـ
االقت ػراب الجغ ارفػػي هػػف العػػدو اإلس ػرائيمي والص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي ،وٌػػذا يبػػيف أف الهؤسسػػة
العسكرية ليست فقط طرفاً في المعبة السياسية واىها ٌي التي تصىعٍا في أغمب األحياف.

المطمب الثاني -التئول الديمحراطي في مصر
أوالً -التئـــول الـــديمحراطي مـــن الـــداخل :حػػاوؿ "هبػػارؾ" القيػػاـ بتجربػػة اإلصػػالح والتحػػوؿ ىحػػو
الديهقراطيػػة هػػف خػػالؿ االىفتػػاح السياسػػي ،فبػػادر بعػػدد هػػف اإلصػػالحات السياسػػية واالقتصػػادية،
والتػػي أثػػرت عمػػِ الدول ػػة والهػػواطىيف عاهػػة .وقػػد سػػاعدت اإلصػػالحات الميبراليػػة الجديػػدة عم ػػِ

تحقي ػػؽ هع ػػدالت ىه ػػو هط ػػرد ف ػػي إجه ػػالي الى ػػاتا الهحم ػػي .فوفقػ ػاً لتقري ػػر ص ػػىدوؽ الىق ػػد ال ػػدولي
هبٍر هدعوهاً بإصػالحات هسػتداهة وادارة اقتصػادية
أداء
اً
(2007ـ) ،لقد شٍد االقتصاد الهصري ً
حصيفة وبيئة استثهارية هواتية (أبوشاويش ، 2013 ،ص.)33
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كهػػا شػػٍد اإلعػػالـ ىوعػاً هػػف التحػػرر الىسػػبي بالهقارىػػة بالهرحمػػة السػػابقة بعػػدها كاىػػت وسػػائؿ

اإلعػػالـ همك ػاً لمدولػػة أصػػبحت القى ػوات الخاصػػة لٍػػا الهتػػىفس الواسػػع وظٍػػور الهىػػابر اإلعالهيػػة

لمهعارضة السياسية الهصرية (العهراوي ،2014 ،ص.)101

وهف أٌـ هحاوالت "هبارؾ" اإلصالحية ،احتػواء الهعارضػة والتيػارات اإلسػالهية ،حيػث قػاـ

"هبػػارؾ" بػػإجراء أوؿ اىتخاب ػػات هفتوحػػة فػػي هصػػر فػػي العػػاـ ( 1984ـ) شػػاركت فيٍػػا األحػػزاب
الهصػ ػرية الجدي ػػدة ،وك ػػذلؾ التاريخي ػػة هث ػػؿ ح ػػزب الوف ػػد وحرك ػػة اإلخػ ػواف الهس ػػمهيف (هص ػػطفي،

 ، 2011ص .)105كها أتاح الهجاؿ لمتعددية الحزبية ،إذ تزايد عػدد األحػزاب السياسػية فػي فتػرة

حكهً هػف خهسػة أحػزاب فػي عػاـ(1981ـ) إلػِ أكثػر هػف ( )24حزبػاً حتػِ (2010ـ ) (الغ ازلػي،

سبتهبر .)2003

وق ػػد طُب ػػؽ أوؿ إص ػػالح دس ػػتوري قب ػػؿ االىتخاب ػػات الرئاس ػػية ف ػػي الع ػػاـ (2005ـ) ،وذل ػػؾ

بتعػػديؿ الهػػادة ( )76هػػف دسػػتور(1971ـ) ،فىصػػت الهػػادة الجديػػدة عمػػِ إج ػراء اىتخابػػات عاهػػة
هباشرة الختيار الرئيس لتحؿ هحػؿ الىظػاـ القػديـ الػذي كػاف البرلهػاف يختػار بهوجبػً الػرئيس وهػف
ثـ يصادؽ الشعب عمِ ٌذا االختيار هف خالؿ استفتاء عاـ (الجزيرة ىت 16 ،هايو .)2005

ولعؿ أٌـ الهحطات التاريخية لمتحوؿ الديهقراطي في هصر في عػاـ (2005ـ) ،بعػد فػوز"

هبارؾ" باالىتخابات الرئاسية بىسػبة ( )%88حيػث بعػث برسػالة لمبرلهػاف الهصػري هطالبػاً بتعػديؿ
( )34هادة هف هواد دستور (1971ـ) ،حيث أجرى عمِ التعديالت اسػتفتاء بىسػبة هوافقػة شػعبية
( )%75.9وٌذا هف أجؿ إظٍار الهزيد هف التوازف بيف سمطات الدولة وتػوفير الفرصػة لىشػاطات

األحزاب السياسية (سحقي وطرودي ،يوليو.)2014

كه ػػا وص ػػادؽ البرله ػػاف ف ػػي أوائ ػػؿ ع ػػاـ (2007ـ) عم ػػِ هجهوع ػػة جدي ػػدة ه ػػف التع ػػديالت

الدستورية وتهت الهصػادقة السػاحقة عميٍػا فػي اسػتفتاء عػاـ اشػتركت فيػً عمػِ األرجػح ىسػبة هػف

الهقت ػػرعيف تق ػػؿ ع ػػف ( )%5حت ػػِ ول ػػو ك ػػاف التق ػػدير الرس ػػهي لٍ ػػذي الىس ػػبة (( )%25أوت ػػاي ودف،

ديسهبر ،2007ص.)13

وقد هٍد بىاء الىظاـ الديهقراطي في هصر لىشوء وعي سياسي ديهق ارطػي ،فقػد ازدادت قػوة

الهجته ػػع اله ػػدىي وق ػػوة الق ػػوى االجتهاعي ػػة الجدي ػػدة ،وأص ػػبح الخط ػػاب ال ػػديهقراطي خطابػ ػًا حيويػ ػًا

(هصطفِ ،2011 ،ص.)105

إال إىً وهف خالؿ دراسة هحتوى ٌذي اإلصالحات والواقػع السياسػي واالقتصػادي ىجػد أىٍػا

هحػػاوالت هػػف الىظػػاـ لبىػػاء شػػرعية دسػػتورية تٍػػدؼ إلػػِ تعزيػػز سػػيطرة الىخبػػة السياسػػية الحاكهػػة
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ليس هف خالؿ استراتيجيات االستبداد واإلقصػاء واىهػا هػف خػالؿ دهجٍػا السػتراتيجيات االحتػواء،
فإىىا ىػرى عمػِ هػا يبػدو أىػً جٍػد هػف الىظػاـ الهصػري يٍػدؼ إلػِ إظٍػار الهزيػد هػف التػوازف بػيف

سػػمطات الدولػػة وتػػوفير الفػػرص واإلهكاىػػات ألىشػػطة األحػزاب السياسػػية بيىهػػا ٌػػي فػػي واقػػع األهػػر
تحد بشدة في هجاؿ الهىافسػة الحقيقيػة وتتػرؾ القػوة هركػزة فػي أيػدي السػمطة التىفيذيػة التػي تهثمٍػا

الحكوهة والحزب الحاكـ.

فتع ػػديؿ اله ػػادة ( )76واف ب ػػدت ظاٌريػ ػًا أكث ػػر ديهقراطي ػػة ،فق ػػد أدخم ػػت اله ػػادة الدس ػػتورية

الجديدة أيضًا الكثير هف التقييدات عمِ الهرشحيف الرئاسػييف إلػِ درجػة أىٍػا ضػهىت غيرٌػا عػدـ

ق ػػدرة أي شخص ػػية هعارض ػػة جدي ػػدة عم ػػِ تح ػػدي الػ ػرئيس ف ػػي الس ػػمطة ،كه ػػا خول ػػت التع ػػديالت
الدستورية األربعة والثالثوف والتي جرى تقديهٍا بهثابة إصالحات دستورية ،خولػت الػرئيس سػمطة

حػػؿ البرلهػػاف ،وسػػحبت اإلش ػراؼ عمػػِ االىتخاب ػػات هػػف يػػد القضػػاء الػػذي ك ػػاف يهىػػع التالعػػب

الكاهػػؿ فيٍػػا عمػػِ يػػد الحكوهػػة وهىحػػت ال ػرئيس حريػػة واسػػعة فػػي ىق ػؿ الهحاكهػػات إلػػي هحػػاكـ
عسػػكرية ،وهىعػػت أي حػػزب ذي توجػػً ديىػػي هػػف التسػػجيؿ وكػػاف التعػػدي ُؿ األخيػػر بهثابػػة هحاولػػة
صارخة لتقويض هوقع اإلخواف الهسمهيف (أوتاوي ودف ،ديسهبر  ،2007ص.)13
بد وأف يرتكز في جاىػب أساسػي
كها أف الحديث عف أي إصالح حقيقي جاد في هصر ال ّ
هىػً عمػِ إصػػالح أجٍػزة الدولػػة وهؤسسػاتٍا الهسػػؤولية عػف تىفيػػذ السياسػات العاهػػة ،فػي حػػيف أف
أجٍزة الدولة وهؤسساتٍا في هصػر تعػاىي بػدرجات هتفاوتػة وأشػكاؿ هختمفػة هػف التضػخـ والترٌػؿ

وغياب أو ضعؼ الشفافية واستشراء الفسػاد الهػالي واإلداري وتػدىي هسػتوى األداء (الػدباغ،2009 ،

ص.)468

وكػذلؾ الحػاؿ بهػا يخػػص اإلصػالح االقتصػادي فقػػد تػـ إف ارغػً هػػف هحتػواي وااللتفػاؼ عميػػً

ه ػ ػػف قب ػ ػػؿ طبق ػ ػػة رج ػ ػػاؿ األعه ػ ػػاؿ الهػ ػ ػرتبطيف بالىخب ػ ػػة الحاكه ػ ػػة (س ػ ػػبع ،2014 ،ص .)62كه ػ ػػا أف
اإلص ػػالحات االقتص ػػادية الت ػػي ارتبط ػػت بتطبي ػػؽ برى ػػاها الخصخص ػػة ،تبعٍ ػػا هش ػػاكؿ اقتص ػػادية

خطي ػرة ،أٌهٍػػا الفقػػر والبطالػػة والتضػػخـ وضػػعؼ الهوازىػػة العاهػػة (سػػالـ ،2007 ،ص ،)85كهػػا أف

اإلصػػالح االقتصػػادي ٌػػو فػػي حقيقػػة األهػػر لػػـ يكػػف إصػػالحًا ديهقراطي ػًا ،واىهػػا كػػاف تهاشػػيًا هػػع

الضػ ػػغوط الدوليػ ػػة وتوصػ ػػيات البىػ ػػؾ الػ ػػدولي وصػ ػػىدوؽ الىقػ ػػد الػ ػػدولي لمحصػ ػػوؿ عمػ ػػِ تهػ ػػويالت
وقػػروض إىهائيػػة ،وصػػاحب الخصخصػػة عهميػػات فسػػاد وىٍػػب ،والعهػػاؿ ٌػػـ أكثػػر طبقػػة تضػػررت

بشكؿ واضح هف سياسة الخصخصة ،فقػد كػاف يعهػؿ فػي القطػاع العػاـ أكثػر هػف هميػوف وىصػؼ
الهميوف وتبقِ هىٍـ ( )400ألؼ عاهؿ في الشركات الباقية.
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كهػػا أى ػػً وس ػػرعاف ه ػػا ت ػػـ أيضػ ػاً إفػ ػراغ اإلص ػػالح السياس ػػي ه ػػف هحتػ ػواي وع ػػودة هواق ػػع الىظ ػػاـ

السمطوي واالبتعاد عف الديهقراطية بسػبب اعتىػاؽ الىظػاـ لهشػروع التوريػث ،فػازداد الىظػاـ اىغالقػاً

لمهجاؿ السياسي (هصطفِ ،2011 ،ص.)106

فاسػػتهرار العهػػؿ بقػػاىوف الط ػوارئ ،وغيػػاب الت ػوازف بػػيف السػػمطات وٌيهىػػة السػػمطة التىفيذيػػة

وشخصػ ػػاىيتٍا ،وغيػ ػػاب هبػ ػػدأ التػ ػػداوؿ السػ ػػمهي لمسػ ػػمطة أو تقاسػ ػػهٍا ،وغهػ ػػوض هسػ ػػتقبؿ الىظػ ػػاـ
السياسػػي ،وطػػرح همػػؼ التوريػػث ،وتزويػػر االىتخابػػات األخي ػرة البرلهاىيػػة لصػػالح الحػػزب الػػوطىي

الحػػاكـ ،وتغيبػػت العدالػػة االجتهاعيػػة ،وتىػػاهي ظػػاٌرة فسػػاد الهسػػتثهريف واىتٍػػاؾ حقػػوؽ اإلىسػػاف
وحرياتً والههارسات القهعية لجٍػاز الشػرطة ،أثبػت فشػؿ هحػاوالت الىظػاـ فػي اإلصػالح والتحػوؿ

الديهقراطي.

ويهكػػف القػػوؿ :إف أٌػػـ هػػا ىػػتا عػػف ٌػػذي اإلصػػالحات وبخاصػ ٍػة إتاحػػة الهجػػاؿ لمهعارضػػة

والتعدديػ ػػة ٌػ ػػو هػ ػػا ط ػ ػ أر هػ ػػف تطػ ػػور عمػ ػػِ الػ ػػوعي السياسػ ػػي ،ورفػ ػػع سػ ػػقؼ التوقعػ ػػات السياسػ ػػية
واالجتهاعيػػة لػػدي الهػواطف بحيػػث ال يكػػوف هجػػاؿ لمعػػودة بقبػػوؿ الىظػػاـ السػػمطوي ،وٌػػذا هػػا سػػاعد
عمػػِ االتجػػاي إلػػِ التحػػوؿ الػػديهقراطي عبػػر الجهػػاٌير واالحتجاجػػات ،هػػف طػػرؼ فئػػات هجتهعيػػة

ه ػػف أج ػػؿ الهطالب ػػة بحق ػػوقٍـ الوظيفي ػػة والهٍىي ػػة واهت ػػدت االحتجاج ػػات لتش ػػهؿ هطالب ػػة ب ػػالحقوؽ

والحري ػػات األساس ػػية ،هدعوه ػػة بغض ػػب ش ػػعبي هتص ػػاعد جػ ػراء ك ػػؿ أش ػػكاؿ التس ػػمط واالس ػػتبداد،

وتػػردى األوضػػاع الهعيشػػية ،وٌػػذا هػػا قػػاد إلػػِ قيػػاـ ثػػورة ( 25يىػػاير2011ـ) ،والهطالبػػة بإسػػقاط

الىظػػاـ السياسػػي القػػائـ واالىتقػػاؿ إلػػِ ىظػػاـ ديهق ارطػػي ،والػػدعوة بالهطالبػػة بتىحػػي الػرئيس "هبػػارؾ"

هف السمطة.

ثانياً -التئول الديمحراطي من الخارج:
دور هػػا فػػي دفػػع الىظػػاـ الهصػػري ىحػػو السػػير فػػي اتجػػاي تحقيػػؽ
كػػاف لمضػػغوط الخارجيػػة ٌ
إصػالحات سياسػية واقتصػادية وتػدعيـ الديهقراطيػة فػػي الػبالد ،وكػاف لمواليػات الهتحػدة األهريكيػػة
ػدور األكبػػر فػػي الضػػغط عمػػِ الىظػػاـ الهصػػري ،وكػػذلؾ لهؤسسػػات الهجتهػػع الػػدولي وبخاصػ ٍػة
ال ػ ُ
االقتصادية هىٍا كالبىؾ الدولي وصىدوؽ الىقد الدولي.
فقد كاىت هصر في طميعة الدوؿ التػي قبمػت بروشػتة البىػؾ الػدولي لإلصػالح االقتصػادي

بكػػؿ هفرداتٍػػا ،وأٌهٍػػا اسػػتقالة الدولػػة هػػف أداء وظائفٍػػا اإلىتاجيػػة ،وتصػػفية القطػػاع العػػاـ عػػف

طريػػؽ الخصخصػػة ،وجػػذب االسػػتثهارات الخارجيػػة وتىهيػػة االسػػتثهارات الداخميػػة وتوليػػة القطػػاع
الخاص شئوف التىهية االقتصادية (يسيف 2 ،هارس.)2011
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إف اإلدارة األهريكي ػػة كاى ػػت هعىي ػػة خاص ػػة ف ػػي ظ ػػؿ حك ػػـ "ب ػػوش االب ػػف" بإح ػػداث تغيي ػػر
سياسي واسع وشاهؿ في هصر وهارست ضغوطاً ُهعمىػة تكشػفت عػاـ (2004ـ) (شػٍيب،2011 ،
ص.)108

وأخػػذت ٌػػذي الضػػغوط أشػػكاالً هتعػػددة هىٍػػا إشػػارات ال ػرئيس "بػػوش" الهتكػػررة فػػي خطاباتػػً

عػػف أٌهيػػة أف تقػػوـ هصػػر بإصػػالح سياسػػي ،إلػػِ جاىػػب ذلػػؾ اتخػػذت اإلدارة األهريكيػػة هجهوعػػة
هف الخطوات العهمية لمضغط عمي الىظاـ الهصري هف بيىٍا تمويح جٍات فػي الكػوىجرس باتخػاذ

إج ػراءات عقابيػػة ضػػد هصػػر قػػد تصػػؿ إلػػِ حػػد قطػػع الهسػػاعدات العسػػكرية التػػي تحصػػؿ عميٍػػا

القاٌرة سىويًا ،وتٍديد ىواب بتقديـ ها أسهوي "هشػروع هحاسػبة هصػر" إلػِ الكػوىجرس بسػبب ت ازيػد

هعاىػ ػػاة األقبػ ػػاط –حسػ ػػب زعهٍػ ػػـ ، -وتقػ ػػدهت واشػ ػػىطف بطمػ ػػب لهىاقشػ ػػة هوضػ ػػوع اإلصػ ػػالحات

الداخميػ ػػة فػ ػػي هصػ ػػر فػ ػػي اجتهػ ػػاع الػ ػػدوؿ العربيػ ػػة والػ ػػدوؿ الصػ ػػىاعية الثهػ ػػاىي ،واعػ ػػالف السػ ػػفارة

األهريكيػػة ف ػػي الق ػػاٌرة ع ػػف تقػػديـ هبم ػػغ همي ػػوف دوالر لمجهعي ػػات األٌميػػة ف ػػي هص ػػر (عب ػػد الحهي ػػد،

12يوليػو .)2006وهػػف سياسػػيات الواليػػات الهتحػػدة األهريكيػة لمضػػغط عمػػِ األىظهػػة العربيػػة سياسػػة
الهعوىػػات االقتصػػادية ،فقػػد حػػددت الوكالػػة األهريكيػػة لمتىهيػػة الدوليػػة ) (USAIDفػػي السػػىوات
األخيػرة جػػوٌر األٌػػداؼ التشػػغيمية لمهسػػاعدات الخارجيػػة التػي تقػػدهٍا ،وتتهثػػؿ فػػي تعزيػػز التىهيػػة

التحويميػػة ،وال سػػيها فػػي هجػػاالت الحكػػـ والقػػدرات الهؤسسػػية ،واعػػادة الٍيكمػػة االقتصػػادية ،وتقويػػة
الػدوؿ الضػعيفة ،وتقػديـ الهسػػاعدة اإلىسػاىية ،ودعػـ الهصػػالح األهيركيػة الجيوسػتراتيجية ،وخاصػػة

في العراؽ وأفغاىستاف وباكستاف واألردف وهصر واسرائيؿ (فايد ،2012 ،ص.)16

وق ػػدرت الهسػ ػػاعدات الت ػػي تمقتٍػػػا هص ػػر ه ػػف الوالي ػػات الهتح ػػدة ب ػػيف عػػػاهي (1979ـ و

2008ـ) حػ ػوالي ( )67هميػ ػػار دوالر وذل ػػؾ ف ػػي ص ػػورة بػ ػراها هس ػػاعدات اقتص ػػادية وعس ػػكرية

واجتهاعية ،وأدت التقمبات في العالقػات الهصػرية – األهريكيػة إلػِ خفػض الهعوىػة االقتصػادية
والعسػػكرية هػػف ( )2212هميػػوف دوالر ف ػي عػػاـ (2003ـ) إلػػِ ( )1500هميػػوف دوالر فقػػط فػػي
عاـ (2009ـ) (عبد الحميـ ،2012 ،ص.)65

إذ ساٌهت الهعوىة األهريكية في سد الفجوة في احتياطيػات الىقػد األجىبػي ،وتحقيػؽ الىهػو

االقتصػػادي ،وتطػػوير هشػػاريع البىيػػة التحتيػػة وادخػػاؿ طػػرؽ الز ارعػػة الحديثػػة ،وفػػي الهقابػػؿ فقػػد

أدت ٌ ػ ػػذي الهعوى ػ ػػات بالقض ػ ػػاء عمػ ػ ػِ القط ػ ػػاع الع ػ ػػاـ ،وألزه ػ ػػت االقتص ػ ػػاد الهص ػ ػػري بهع ػ ػػايير

االقتص ػػاد الح ػػر ،دوف وج ػػود بىي ػػة اقتص ػػادية وطىي ػػة ق ػػادرة عم ػػِ الهىافس ػػة أو همتزه ػػة بأولوي ػػات
التىهية في هصر ،في ظؿ غيػاب اإلرادة السياسػية ،وٌيهىػة الفسػاد واالحتكػار فػي العقػد األخيػر

بشكؿ خاص (فايد ،2012 ،ص.)15-14
95

إذ ىجػػد أف ٌ ػػذي الهعوىػػات اس ػػتُخدهت كػػأداة ض ػػغط عمػػِ ىظ ػػاـ الػػرئيس "هب ػػارؾ" ألس ػػباب
سياسية خارجية أكثر هف كوىٍا أداة لػدعـ عهميػة الديهقراطيػة فػي الىظػاـ ،فكػاف الٍػدؼ األساسػي

هىٍا دعـ استه اررية العهؿ باتفاقية "كاهب ديفيد" والسالـ هع إسرائيؿ.

وىس ػػتطيع أف ىهي ػػز طبيع ػػة اس ػػتجابة الىظ ػػاـ الهص ػػري لهطال ػػب اإلص ػػالح األهريكي ػػة ب ػػيف

هػػرحمتيف ،اتسػػهت الهرحمػػة األولػػي بػػاإلعالف الصػريح عػػف رفػػض هطالػػب اإلصػػالح وقػػد اسػػتهرت

تمؾ الهرحمة هىذ ظٍور هبػادرة الشػرؽ األوسػط الكبيػر وحتػِ ىٍايػة عػاـ (2004ـ) ،بيىهػا شػٍدت

الهرحمػة الثاىيػػة هػػا يهكػف أف ىعتبػري اسػػتجابة لتمػػؾ الهطالػب وقػػد بػػدأت هػع إعػػالف الػرئيس "هبػػارؾ"

ف ػ ػػي ( 26فب اري ػ ػػر2005ـ) هطالبت ػ ػػً لهجم ػ ػػس الش ػ ػػعب بتع ػ ػػديؿ الدس ػ ػػتور ليتس ػ ػػىِ اىتخ ػ ػػاب رئ ػ ػػيس
الجهٍورية بيف أكثر هف هرشح باالقتراع السري الهباشر(عبد الحهيد ،يوليو.)2006

وتـــرى البائثـــة :أف حك ػػـ "هبػػارؾ" وعم ػػِ ه ػػدى ( )30عاه ػاً ،تهث ػػؿ بػػالال ديكتاتوري ػػة وال ػػال

ديهقراطية ،فعمِ الرغـ هف تأكيد ضػرورة الهشػاركة السياسػية ،إال أف الهؤسسػات السياسػية القائهػة
لػػـ تتوافػػؽ هػػع ٌػػذا األهػػر ،ولػػـ تتػػرجـ هبػػادئ الحريػػة الدسػػتورية عمػػِ أرض الواقػػع إلػػِ فعاليػػات

سياسػ ػػية تػ ػػدعـ الديهقراطيػ ػػة فػ ػػي هصػ ػػر .كهػ ػػا أف اىٍهػ ػػاؾ الدولػ ػػة فػ ػػي ضػ ػػهاف هصػ ػػالح الىخػ ػػب
االقتص ػػادية والسياس ػػية ،وبالتبعي ػػة لمخ ػػارج ،والتركي ػػز عم ػػِ قض ػػية التوري ػػث ،تتى ػػاقض ه ػػع الس ػػعي

لتحقيؽ إصالحات حقيقة ،هها ولػد سػخطًا شػعبيًا عاهػًا عمػِ الىظػاـ السياسػي لػدى جهيػع التيػارات

والفئات ،األهر الذي ولد اىفجا اًر شعبياً الحقاً في ( 25يىاير) ،كاف إيذاىاً بسقوط ٌذا الىظاـ.
ثالثاً -التئول الديمحراطي من خالل ثورة  36يناير

إف اىػػدالع الثػػورة الشػػعبية فػػي تػػوىس فػػي ( 18ديسػػهبر2010ـ) والتػػي أدت إلػػِ اإلطاحػػة

بالرئيس التوىسي "زيف الديف بف عابديف" الذي حكـ البالد لهدة ( )23سىة بقبضة حديديػة ،كاىػت
األهؿ لمشباب الهصري والش اررة التي أشعمت ثورة ( 25يىاير) الهصرية.

واىدلعت عمِ أثرٌػا الثػورة الشػبابية عبػر هظػاٌرات واحتجاجػات عارهػة قادٌػا شػباب حركػة
 6أبريؿ هع شباب  25يىاير(2011ـ) تطالػب باإلصػالحات السياسػية والدسػتورية هػع رفػع شػعار
"الحريػة ،الديهقراطيػػة ،العدالػة االجتهاعيػػة" واىضػهت إلػػيٍـ فيهػػا بعػد حركػػة كفايػة وحركػػة اإلخػواف
الهسمهيف وقوى سياسػية واجتهاعيػة أخػرى ،وبػدأت هػف الهػدف الرئيسػة واىتقمػت إلػِ أغمػب هىػاطؽ

هص ػػر ،واهت ػػازت ٌ ػػذي الحرك ػػة بالس ػػمهية والط ػػابع الش ػػعبي ،ول ػػـ تك ػػف ب ػػدافع أو تىس ػػيؽ ه ػػف قب ػػؿ

األح ػزاب السياسػػية أو هؤسسػػات الهجتهػػع الهػػدىي وال بتشػػجيع هػػف حركػػة اإلخ ػواف الهسػػمهيف ،بػػؿ

هحركٍا الشباب واإلعالـ والشبكات االجتهاعية (سبع ،2014 ،ص.)63
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وعم ػػِ ه ػػدار ( )18يوهػ ػاً ش ػػٍدت الث ػػورة الش ػػعبية الهصػ ػرية ث ػػالث هوج ػػات إل ػػِ أف حقق ػػت

اىتصارٌا (هىتدى البدائؿ العربي والهعٍد البولىدي لمشؤوف الدولية ،2012 ،ص.)5

 فالهوجػػة األولػػي كاىػػت خػػالؿ األيػػاـ الثالثػػة األولػػِ ،وٌػػي هوجػػة الهواجٍػػة هػػع الػػذراع األهىػػيلمىظػػاـ فػػي عػػدة هػػدف والتػػي اىتٍػػت بىصػػر حاسػػـ بف ػرار عىاصػػر األهػػف أهػػاـ الحشػػود وراح

ضػحيتٍا أكثػػر هػف ( )150شػػٍيداً ،وتػـ إعػػالف حالػة الطػوارئ وىػزوؿ الجػػيش الهصػري لحفػػظ
األهف.

 الهوجة الثاىية لمثورة عبر هواجٍة الذراع اإلعالهي لمىظاـ ،والذي لعب عمِ ىشر الػذعر بػيفالهواطىيف هع تخويف لمثوار هف جاىػب ،وجػذب التعػاطؼ لصػالح الػرئيس بعػد خطابػً ،والػذي
بمغ أوجً في خطبة الرئيس التي أعمف فيٍا عدـ ترشحً هرة أخػرى باىتٍػاء واليتػً الحاليػة فػي

ش ػػٍر س ػػبتهبر الق ػػادـ ،وك ػػادت الث ػػورة أف تخس ػػر ٌ ػػذي الهعرك ػػة إال أف غطرس ػػة الق ػػوة أوح ػػت
لمىظػػاـ بضػػرورة القضػػاء عمػػِ الحركػػة عبػػر العىػػؼ فػػي هعركػػة بػػيف الث ػوار وبمطجي ػة الىظػػاـ
جٍػػازي األهىػػي ،لتىتٍػػي ٌػػذي الجولػػة بعػػد صػػهود أسػػطوري هػػف جاىػػب الث ػوار ،واألٌػػـ فقػػداف

الىظ ػػاـ ألي تع ػػاطؼ ك ػػاف ق ػػد اكتس ػػبً بع ػػد خط ػػاب الػ ػرئيس ،وى ػػزوؿ الهالي ػػيف ال ػػذيف ق ػػدروا
بح ػوالي( )8هاليػػيف فػػي اليػػوـ التػػالي إلػػي هيػػداف التحريػػر فػػي القػػاٌرة والهيػػاديف الرئيسػػة وفػػي
هعظـ هدف هصر الرئيسة داعهيف لمثورة.

 -وجػػاءت الجولػػة الحاسػػهة أهػػاـ الػػذراع السياسػػي لمىظػػاـ الػػذي حػػاوؿ إيٍػػاـ الجهػػاٌير بأىػػً فػػي

طريق ػػً إلص ػػالح الىظ ػػاـ الق ػػائـ عب ػػر تع ػػديالت ف ػػي الح ػػزب ال ػػوطىي وٌياكم ػػً ،واحال ػػة بع ػػض
الوزراء لمتحقيػؽ إال أىػً فشػؿ فػي كسػب ثقػة الجهػاٌير الهطالبػة بإسػقاط الىظػاـ ،ليخػرج ىائػب

الرئيس هعمىاً تىحِ الرئيس وتكميؼ القيادة العاهة لمقوات الهسمحة بإدارة شؤوف الػبالد برئاسػة
"الهشير هحهد طىطاوي".

بالتػػالي ىجحػػت الثػػورة فػػي تحقيػػؽ ٌػػدفٍا بإسػػقاط ىظػػاـ "حسػػىي هبػػارؾ" ،وأعمػػف ىائبػػً ببيػػاف
قرأي عمِ اإلعالـ تخمي الرئيس عف هىصبً ،وتكميؼ الهجمس األعمػِ لمقػوات الهسػمحة

"هحهد حسيف طىطاوي" بإدارة شؤوف البالد.

()1

بقيػادة

وبىاء عمِ ٌذا التكميؼ أصدر الهجمس األعمِ لمقوات الهسمحة الق اررات اآلتية :تعطيؿ
ً
العهؿ بالدستور ،وتولي الهجمس األعمِ لمقوات الهسمحة إدارة شؤوف البالد بصفة هؤقتة لهدة
( )1تشكؿ الهجمس األعمِ لمقوات الهسمحة أثىاء اىدالع الثورة هف ) (11عضواً هف قادة القوات الهسمحة الهصرية برئاسة الهشير
"هحهد حسيف طىطاوي "القائد العاـ لمقوات الهسمحة ،ووزير الدفاع واإلىتاج الحربي.
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ستة أشٍر تىتٍي باىتخاب هجمسي الشعب والشورى ورئاسة الجهٍورية ،وحؿ هجمسي الشعب
والشورى ،وأ ف يتولِ الهجمس إصدار هراسـ بقواىيف خالؿ الهدة االىتقالية ،وتشكيؿ لجىة تعديؿ

بعض هواد الدستور وتحديد هوعد االستفتاء عميٍا هف قبؿ الشعب ،وتكميؼ حكوهة هؤقتة،

واجراء اىتخابات هجمسي الشعب والشورى واالىتخابات الرئاسية (سبع ،2014 ،ص .)64كها أكد
ال عف الشرعية التي يرتضيٍا الشعب ،وسوؼ
الهجمس العسكري في بياىاتً عمِ أىً لف يكوف بدي ً

يعهؿ جاٌدًا عمِ إجراء تغييرات هٍهة لتحقيؽ طهوحات الشعب هف أٌهٍا:

 إعداد دستور ديهقراطي دائـ ليحؿ هحؿ الدستور الهؤقت لعاـ )2011ـ) كي يتالءـ هعهتطمبات الهرحمة.

 -استكهاؿ اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتهاعية في البالد.

 إجراء اىتخابات ديهقراطية ىزيٍة الختيار ههثمي الشعب الحقيقييف لتولي الهسؤولية. -ضهاف تحقيؽ هبادئ الدولة التي تحترـ حقوؽ اإلىساف والحرية والديهقراطية.

وكاىت قد شٍدت الهرحمة االىتقالية التي تولِ فيٍا الهجمس العسكري السمطة سمسمة هف

اإلجراءات واألحداث .وعمِ الرغـ هف التوترات التي رافقت عهمية صياغة التعديالت الدستورية

واالستفتاء عميٍا إال أىً تهت عهمية االستفتاء بىجاح .حيث أعمىت المجىة القضائية العميا أف

ىتيجة االستفتاء تهت بهوافقة ( )%77بىسبة هشاركة بمغت ( )%41ههف يحؽ لٍـ التصويت،

وبذلؾ تكوف تعديالت الدستور قد أقرت وفق ًا إلرادة الشعب (هوقع استفتاء هصر 20 ،هارس .)2011
ولعؿ هف أٌـ اإلىجازات الهباشرة لمثورة الهصرية( :البسيوىي ،2011 ،ص.)141-137

 .1تشكيؿ لجىة وطىية إلجراء تعديالت عمِ بعض هواد الدستور.
 .2حؿ الحزب الوطىي الحاكـ وسقوط الكثير هف رهوزي ،وذلؾ بقرار هف الهحكهة اإلدارية
العميا في هصر في  17أبريؿ واعادة جهيع هقراتً وأهوالً وأهالكً إلِ همكية الدولة.

 .3هحاكهة رهوز الىظاـ السابؽ عمِ رأسٍـ "هبارؾ" بعد هطالبات هستهرة هف شباب الثورة .
 .4تفكيؾ جٍاز أهف الدولة وتجهيد عهمً لحيف إعادة ٌيكمتً هف جديد حيث قاهت الحكوهة
الهصرية التي تقوـ بتصريؼ األعهاؿ بتجهيد عهؿ جٍاز هباحث أهف الدولة ،والتي

اقتصرت هٍهتً في السابؽ عمِ إذالؿ الهواطىيف والدوس عمِ كراهتٍـ وسجىٍـ واهتٍاف

الكراهة اإلىساىية وظٍرت الوثائؽ الخطيرة عف ٌذا الجٍاز وعف أعهالً ،فأثهرت الثورة عف
تجهيد عهؿ الجٍاز لحيف إعادة ٌيكمتً هف جديد.
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 .5ظٍور الشباب عمِ الساحة السياسية ألوؿ هرة وكوىوا أحزاباً سياسية.

 .6أصبح اإلخواف الهسمهوف أكثر الجٍات السياسية قوة وأكثر الرابحيف بعد الثورة بعد حظر
وابعاد داـ أكثر هف خهسيف عاهاً.
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الفصل الرابع
االنتخابات والتئول الديمحراطي في تونس
 المبئث األول :انتخابات المجمس التأسيسي (3122م)
وتداعياتيا.

 المبئث الثاني :االنتخابات التشريعية والرةاسية (3125م)
وتداعياتيا.

 المبئث الثالث :أثر االنتخابات عمى التئول الديمح ارطي.

الفصل الرابع

االنتخابات ولتئول الديمحراطي في تونس

محدمة:
دخمت توىس إثر ثورة (14يىاير) واىٍيار السمطة السياسية في هرحمة تصاعدت فيٍا

األحداث ،وتحققت فيٍا تطمعات وهطالب كاىت في األهس القريب هف قبيؿ الحمـ ،أٌهٍا تغيير
قاىوف األحزاب واطالؽ الحريات وتشكيؿ لجاف تحقيؽ حوؿ الرشوة والفساد لمىظاـ السابؽ.
وفي هحاولة لترتيب آلية االىتقاؿ ،طرحت الحكوهة الهؤقتة عمِ الطبقة السياسية التوىسية

خيارت لحؿ هسألة الشرعية وٌي :أف يتـ إعداد هشروع دستور جديد ُيعرض عمِ الشعب
ا
عدة
لالستفتاء ،أو أف تىظـ اىتخابات رئاسية وتُعيف ٌيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد .أو أف يتـ
اىتخاب هجمس تأسيسي لجهٍورية ثاىية .وتـ االتفاؽ عمِ تىظيـ اىتخابات هجمس تأسيسي تكوف
هٍهتً األصمية وضع دستور لمبالد ويرسـ هالهح الدولة الديهقراطية الجديدة .ويجري عمِ

أساسً االىتخابات التشريعية والرئاسية.

لكف االىتقاؿ في وضع يمي ثورة عصفت بأركاف سمطة سياسية وألغت العهؿ بالدستور

والهؤسسات السياسية الهستىدة إليٍا تتسـ بطبيعة الحاؿ بالغهوض ،والتعقيد ،والخالفات بيف

القوى السياسية ،هها أعاؽ تجاوز الفترة االىتقالية بالهدة الهحددة .إال أف القوى السياسية

استطاعت بالىٍاية تحقيؽ التوافؽ ،واعتهاد دستور جديد لمبالد ،واجراء اىتخابات تشريعية

ورئاسية حرة وىزيٍة .ولكف ٌؿ أسٍهت ٌذي االىتخابات في الوصوؿ الِ تحوؿ ديهقراطي

حقيقي؟ ٌذا ها سيحاوؿ ٌذا الفصؿ االجابة عىً.
ويعرض ٌذا الفصؿ بالتحميؿ االىتخابات والتحوؿ الديهقراطي في توىس بعد الثورة،

ويىقسـ إلِ ثالثة هباحث ،الهبحث األوؿ ويتىاوؿ اىتخابات الهجمس التأسيسي (2011ـ)،
وىتائجً وتداعياتً عمِ الهرحمة االىتقالية ،والثاىي يتىاوؿ االىتخابات التشريعية والرئاسية

(2014ـ) ،وىتائجٍا بالتحميؿ ،فيها خصص الهبحث الثالث لتحميؿ أثر ٌذي االىتخابات عمِ

التحوؿ الديهقراطي.
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المبئث األول
انتخابات المجمس التأسيسي 3122م وتداعياتيا
المطمب األول -انتخابات المجمس الوطني التأسيسي أكتوبر3122م:
استهرت الثورة التوىسية في ديىاهيكيتٍا ،فبعد أف أطاحت بىظاـ "زيف العابديف" تـ حؿ

الحزب الحاكـ ،وحؿ البرلهاف الهؤلؼ هف غرفتيف :هجمس الىواب وهجمس الهستشاريف ،وبدأت

هرحمة بىاء هؤسسات الدولة التوىسية الديهقراطية الجديدة ( ،)1هف خالؿ تىظيـ اىتخابات الهجمس

التأسيسي.

ال شبً
تـ تكويف الٍيئة العميا لتحقيؽ أٌداؼ الثورة في (فبراير2011ـ) ،والتي تعد ٌيك ً

برلهاىي وتتألؼ هف ( )115ههثالً هف ( )12حزبًا سياسياً و( )19هف الىقابات ،وههثمي الهجتهع
الهدىي بحيث شكمت ىٍجاً توافقياً ،تهكىت بعد ذلؾ هف سف تشريعات أساسية هثؿ الهرسوـ
االىتخابي الهتعمؽ باىتخابات الهجمس الوطىي التأسيسي ،وهرسوـ الٍيئة العميا الهستقمة

لالىتخابات (جهعية توىس تىتخب وهؤسسة وكوىراد أديىاور ستفتوىؽ ،سبتهبر  ،2014ص.)13

وتـ تحديد هوعد تمؾ االىتخابات يوـ  23أكتوبر (2011ـ) ،كها تـ اىتخاب ٌيئة هستقمة

عف الحكوهة واألحزاب لإلشراؼ عميٍا وتسييرٌا (التايب ،يىاير ،2012ص.)2

وقد ُحددت هٍهة الهجمس التأسيسي األصمية في وضع دستور لمبالد ،حيث يهكىً أيضًا
القياـ بهٍاـ غير تأسيسية ،كسف القواىيف واختيار الٍيئات التي تُسير الهرحمة االىتقالية (الحىاشي،

هارس  ،2012ص .)2وعميً ُيعد الهجمس التأسيسي أعمِ سمطة قائهة هف الىاحية القاىوىية،
وسيتولِ أعضاؤي إعداد دستور جديد لمبالد ،يرسـ هالهح الدولة الديهقراطية الجديدة.
( )1بعد استالـ رئيس هجمس الىواب" فؤاد الهبزع" هٍاـ رئيس الجهٍورية وتعييف "هحهد الغىوشي" وزير أوؿ وٌو الهىصب ذاتً الذي
كاف يشغمً في ظؿ حكـ "بف عمي "طرحت عمِ الطبقة السياسية هسألة شرعية هؤسسات الحكـ وسريعاً حؿ البرلهاف الهؤلؼ هف
غرفتيف هجمس الىواب وهجمس الهستشاريف وأسىدت صالحية إصدار هراسيـ تشريعية إلِ رئيس الدولة وبعثت ٌ3يئات لتدير
همفات ساخىة وذات أولوية في الهرحمة االىتقالية فتخصصت المجىة األولِ في االصالحات السياسية والثاىية في التحقيؽ في
التجاوزات الحاصمة أثىاء التظاٌرات واالحتجاجات أها الثالثة فقد اٌتهت بالتحقيؽ في ظاٌرة الفساد والرشوة ،قد طرحت عمِ
الطبقة السياسية أربعة خيارات لحؿ هسألة الشرعية وٌي أف يتـ اعداد هشروع دستور جديد يعرض عمِ االستفتاء .أو أف تىظـ
اىتخابات رئاسية وتعيف ٌيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد .أو أف يتـ اىتخاب هجمس تأسيسي لجهٍورية ثاىية .وىتيجة لضغط
الشارع وخاصة اعتصاـ القصبة  2استقالت حكوهة هحهد الغىوشي الثاىية وكمؼ الباجي قايد السبسي حكوهة جديدة وأعمف عف
إج ارء اىتخاب هجمس وطىي تأسيسي لصياغة دستور جديد.
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أو ًال -اإلطار الحانوني لالنتخابات:
بعد تعميؽ الدستور التوىسي بصورة جزئية في هارس (2011ـ) ،اعتبرت القواىيف السارية
آىذاؾ قاصرة وغير وافية ،في سياؽ هرحمة ها بعد الثورة ،ولذلؾ فقد تـ سف إطار قاىوىي جديد
لتىظيـ اىتخابات الهجمس الوطىي التأسيسي.
ويتألؼ ٌذا اإلطار القاىوىي هف قاىوف االىتخابات ،وهف جهمة هف الهراسيـ واألواهر التي
تىص عمِ إىشاء الٍيئة العميا لالىتخابات ،وتحكـ تىظيـ األحزاب السياسية والجهعيات وتحدد
إجراءات وطرؽ هراقبة تهويؿ الحهالت االىتخابية ،هف قبؿ دائرة الهحاسبات

()1

باإلضافة إلِ

الهراسي ـ التي تحدد هواعيد االىتخابات وتبيف بالتفصيؿ طرؽ التهويؿ العاـ ،وسقؼ ىفقات
الحهمة االىتخابية وتحدد الدوائر االىتخابية ،وعدد الهقاعد وتىص عمِ عدـ إهكاىية أعضاء
ال عف ذلؾ
التجهع الدستوري الديهقراطي(الحزب الحاكـ سابقاً) لمترشح في االىتخابات ،وفض ً
تضهف اإلطار القاىوىي الجديد الق اررات الصادرة عف الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات ،بشأف
تحديد القواعد واإلجراءات الهتعمقة بالحهمة االىتخابية.
 ىيةة إدارة االنتخابات:
أىشئت الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات بهوجب أحكاـ هرسوـ ( )27لسىة ( 2011ـ)،
ويىص ٌذا الهرسوـ عمِ أف الٍيئة تتهتع باالستقالؿ هف الىواحي القاىوىية الهالية واإلدارية،
وأوكؿ إليٍا هٍهة التحضير إلجراء اىتخابات الهجمس الوطىي التأسيسي ،واإلشراؼ عميٍا
وهراقبتٍا ،والتأكد هف أف العهمية االىتخابية تتسـ بالديهقراطية والتعددية والشفافية ،كها وتتهتع
ٌذي الٍيئة بصالحيات واسعة ولٍا جهمة هف الهٍاـ والهسؤوليات ،عف تىفيذ كافة هراحؿ ٌذي
العهمية االىتخابية ،وتتألؼ ٌذي الٍيئة هف لجىة هركزية هقرٌا توىس و(ٌ )33يئة فرعية (هركز

ٍ
عضو عمِ
كارتر ،أكتوبر ،2011ص .)29واىتدبت الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات ( )53ألؼ
( )8917هكتب اقتراع ،هخصصة لمهسجميف اإلدارييف هىٍا ( )371هكتباً في الخارج (جهعية
( )1دائرة الهحاسبات ٌيٌ :يئة قضائية لٍا صالحيات واسعة لرقابة تهويؿ الحهمة االىتخابية والرقابة الهالية لألحزاب .والتأكد هف
هصداقية الحسابات الهالية االىتخابية والتأكد هف تحقيؽ الهداخيؿ هف هصادر هشروعة وهف الطابع االىتخابي لمىفقات ،واحتراـ
سقؼ االىفاؽ االىتخابي فضالً عف عدـ ارتكاب الهترشحيف لهخالفات أو جرائـ اىتخابية وهحاسبة هقترفيٍا وذلؾ طبقا ألحكاـ
القاىوف االىتخابي.
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توىس تىتخب وكوىراد أديىاور ،سبتهبر  ،2014ص  .)22-2هع اإلشارة إلِ أف ٌذي الٍيئة تتكوف هف
هختمؼ الهجتهعات الهحمية بها يتوافؽ ذلؾ هع الهبادئ الدولية ،وقد تبىت الٍيئة العميا باإلجهاع
قاىوىاً اىتخابيًا جديداً.
 النظام االنتخابي:
أصدر الهرسوـ ( )35لسىة (2011ـ) في هايو هف العاـ ىفسً ،وٌو الذي حدد الىظاـ
االىتخابي لمهجمس التأسيسي ،وحدد طريقة االقتراع وتوزيع الهقاعد عمِ الدوائر االىتخابية،
وعدد أعضاء الهجمس التأسيسي عمِ قاعدة ىائب لكؿ ( )60ألؼ ساكف (الحىاشي ،هارس،2012
ص.)7

وتـ تحديد عدد هقاعد الهجمس التأسيسي ب ( )217هقعداً ،هوزعاً عمِ ( )33دائرة ()27
هىٍا في توىس و( )6خارجٍا بهعدؿ دائرة لكؿ والية داخؿ توىس ،هع تقسيـ ثالث واليات
توىسية (ىابؿ وتوىس وصفاقس) إلِ دائرتيف لكؿ هىٍها لكبرٌها (هصطفِ ،هارس  ،2013ص.)29

واعتهد ىظاـ القائهة الىسبية الهغمقة ،بحيث يهكف أف تكوف القائهة حزبية أو تابعة
الئتالؼ أحزاب أو هتكوىة هف هستقميف ،ويتـ تسهية أعضاء قوائـ الهرشحيف عمِ أساس
التىاوب العاهودي بيف الىساء والرجاؿ ،بالتىاصؼ بيف الجىسيف داخؿ كؿ قائهة ،ويتـ توزيع
الهقاعد الهخصصة لكؿ دائرة وفؽ صيغة ٌاري

()1

كهرحمة أولِ ،وعمِ أساس أكبر البقايا

()2

كهرحمة ثاىية عمِ هستوى الدائرة دوف اعتبار ىسبة حسـ (طرابمسي ،أكتوبر ،2014ص ،)5وبذلؾ
فإف الىظاـ االىتخابي الجديد قد تبىِ قاعدة الهساواة بيف الرجؿ والهرأة ،كها أف بتبىيً ىظاـ
االقتراع الىسبي سيهىع هف ٌيهىة األحزاب الكبيرة في البرلهاف.

( )1صػػيغة ٌػػاري :وتعىػػي توزيػػع الهقاعػػد فػػي هسػػتوى الػػدوائر عمػػِ أسػػاس التهثيػػؿ الىسػػبي يػػتـ فػػي هرحمػػة أولػػِ عمػػِ أسػػاس الحاصػػؿ
االىتخابي ،ويتـ تحديد ٌذا الحاصؿ بقسهة عدد األصوات الهصرح بٍا ،عمِ عدد الهقاعػد الهخصصػة لمدائرة(صػيغة ٌػاري) وفػي
ٌذي الهرحمة األولِ لتوزيع الهقاعد يسىد إلِ القائهة عدد هقاعد بقدر عدد الهرات التي تحصمت فيٍا عمِ الحاصؿ االىتخابي فإىً
يتـ توزيعٍا في هرحمة ثاىية عمِ أساس أكبر البقايا.
( )2طريقة أكبر البقايا :يػىص الفصػؿ ( )6:عمػِ أىػً اذا تسػاوت بقايػا قػائهتيف أو أكثػر يػتـ تغميػب الهترشػح األصػغر سػىاً وفػي الحالػة
التي لف تكوف ٌىالؾ القائهة واحدة تدخؿ عهمية التىافس وٌي حالػة ىظريػة جػداً فإىػً يصػرح بفوزٌػا هٍهػا كػاف عػدد األصػوات التػي
تحصؿ عميٍا.
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 الييةة الناخبة:
وحسب أحكاـ قاىوف االىتخابات ،فإف عهمية تسجيؿ الىاخبيف تتـ هف قبؿ الٍيئة الهستقمة
لالىتخابات ،إذ يعد التسجيؿ شرطًا هسبقًا لههارسة الحؽ بالتصويت ،وهف القاىوف ذاتً يىص
عمِ أف التسجيؿ طوعي ،بحيث يحؽ لجهيع التوىسييف لهف يبمغوف الػ( )18عاهاً أو أكثر
والذيف يتهتعوف بكاهؿ حقوقٍـ الهدىية والسياسية (هركز كارتر ،أكتوبر ،2011ص.)32

وقد بمغ عدد الىاخبيف الهسجميف قرابة ( )4.5هميوف ىاخب ،يتوزعوف عمِ أكثر هف()4.1
هميوف ىاخب في الداخؿ ،وحوالي ( )400ألؼ في الخارج (األحهر7 ،فبراير  .)2013وبحسب
تقارير لهتابعيف وهراقبيف فإف عهمية التسجيؿ أُجريت في ظروؼ سميهة في جهيع أىحاء البالد
رغـ بعض العوائؽ والتحديات التي رافقتٍا.
 الييةة المترشئة:
بحسب قاىوف االىتخابات فإىً يحؽ الترشح لعضوية الهجمس الوطىي التأسيسي لكؿ
ىاخب بالغ هف العهر ( )23سىة فأكثر ،وقد اشترط القاىوف أف يكوف عدد الهترشحيف هساويًا
لعدد الهقاعد في الدائرة ،وال يهكف أف يترشح كؿ :هف تحهؿ هسؤولية حكوهية في عٍد الرئيس
السابؽ ،وهف تحهؿ هسؤولية في ٌياكؿ التجهع الدستوري الديهقراطي ،وهف ىاشد الرئيس السابؽ
الترشح لهدة رئاسية جديدة لسىة (2014ـ) (هركز كارتر ،أكتوبر، 2011ص.)41

وبمغ عدد القوائـ التي قُبمت لمترشح لمهجمس الوطىي التأسيسي ( )1519في ( )27دائرة

اىتخابية عمِ كاهؿ األراضي التوىسية ،وقد تىوعت القوائـ الهترشحة لمهجمس الوطىي التأسيسي
عمِ الىحو التالي )828( :قائهة حزبية )655( ،قوائـ هستقمة )34( ،قائهة ائتالفية ،أها عدد
الهترشحيف لعضوية الهجمس ( ،)11686تىافسوا عمِ ( )217هقعدًا ،أي بهعدؿ ( )50هترشحًا
لكؿ هقعد (لعياضي ،2015 ،صُ .)50-49يضاؼ إليٍا ( )145قائهة لمتىافس في الخارج (جهعية
توىس تىتخب وهؤسسة كوىراد اديىاور ستفتوىؽ ،سبتهبر ،2014ص.)24

وسجمت ممئوظتان ئول الحواةم المترشئة :األولِ ارتفاع عدد القوائـ الهستقمة ،والتي
وصمت إلِ حوالي( ،)%40وقد يرجع السبب في ذلؾ إلِ اٌتزاز ثقة الشعب التوىسي في
األحزاب السياسية ،أها الهالحظة الثاىية فٍي بروز ظاٌرة التحالفات االىتخابية حيث اختارتٍا
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العديد هف األحزاب والهىظهات والهستقموف (صحراوي ،2013 ،ص .)55ويعكس ٌذا العدد الكبير
رغبة التوىسييف في الهشاركة في الشأف العاـ بعد عقود طويمة هف االىغالؽ واالستبداد والتغييب.
ثالثاً -إجراء االنتخابات:
عبرت العهمية االىتخابية التي أجريت فعاليتٍا في ( 23أكتوبر2011ـ) ،عف رغبة
جهاٌيرية عارهة في بىاء الجهٍورية الثاىية ،عمِ أسس وقواعد ديهقراطية ،حيث تـ افتتاح

هراكز االىتخابات لمهجمس الوطىي التأسيسي في الدوائر االىتخابية الػ( .)27إذ بمغ العدد

اإلجهالي لمهقترعيف الذيف أدلوا بأصواتٍـ ( ،)4.308.8أي بىسبة ( )%52هف عدد الىاخبيف

الهحتهميف (الحىاشي ،هارس ،2012ص.)20

وعمِ الرغـ هف أىً هف الهستحيؿ هقارىة ٌذي الىسبة بىسبة االىتخابات السابقة؛ ىظ ًار لعدـ

دقة هعدالت اإلقباؿ عمِ التصويت الصادرة عف االىتخابات السابقة هف قبؿ و ازرة الداخمية،

ال لمشؾ أىً قاـ عدد أكبر هف التوىسييف
تحت سيطرة ىظاـ "بف عمي" ،فهها ال يدع هجا ً

بالتصويت باىتخابات الهجمس الوطىي التأسيسي (2011ـ) أكثر هف أي عدد قاـ بالتصويت في

أي وقت هضِ.
أخرى

ولكف يرى هراقبوف أىً وبالهقارىة هع االىتخابات التي تىعقد في هرحمة اىتقالية في بمداف

()1

كاف اإلقباؿ عمِ االىتخابات في توىس ضعيفًا بشكؿ همحوظ؛ وقد أرجعوا السبب في

ذلؾ إلِ قمؽ الٍيئة الىاخبة إزاء القضايا األهىية واالقتصادية ،وأف لديٍـ ثقةً أقؿ في قدرة القادة

السياسييف عمِ الهساٌهة في تحسيف حياة الشعب اليوهية (الهعٍد الديهقراطي الوطىي التقرير

الىٍائي ،2011 ،ص.)14

وحوؿ هراقبة إجراء ٌذي االىتخابات ،فألوؿ هرة في تاريخ توىس تصبح هىظهات الهجتهع

الهدىي قادرة عمِ ىشر هراقبيف لالىتخابات في جهيع أىحاء البالد ،واضافة هستوى ٍ
عاؿ هف

الهصداقية والشفافية لمعهمية االىتخابية (.)2

وأشارت بعثة الهالحظة الدولية الهراقبة عمِ ٌذي االىتخابات إلِ حهاسة الىاخبيف
لمهشاركة واإلدالء بأصواتٍـ ،كها أشارت إلِ الدرجة العالية هف االحتراؼ والتفاىي الذي أبداي
( )1هػػثال كاىػػت ىسػػبة اقبػػاؿ الىػػاخبيف الهػػؤٌميف ( )%=9فػػي شػػيمي عػػاـ =<= ،9و(;; )%فػػي أسػػباىيا عػػاـ ;;= ،9و ( )%=9فػػي
البرتغاؿ عاـ  ،9=;9و ( )%=9في الفمبيف عاـ;<= ،9و( )%<8في بمغاريا عاـ  ،9==9و (<; )%في أوكراىيا عاـ 9998ـ.
( )2قاهػػت الٍيئػػة الهسػػتقمة العميػػا لالىتخابػػات باعتهػػاد أكثػػر هػػف ( )13.392هالحظػاً هحميػاً ،و ( )661هالحظػاً دوليػاً .كهػػا تػػـ اعتهػػاد
ثالثة وعشريف هىظهة غير حكوهية وهىظهات حكوهية دولية لتوزيع الهراقبيف في جهيع أىحاء البالد.
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هسؤولو وهوظفو هراكز االقتراع ،وأكدت عمِ أف هسئولي االقتراع أقاهوا الهراكز بشكؿ صحيح،
وفتحوا هراكز االقتراع في الوقت الهحدد ،واعتهدوا الهعايير الدولية لسرية االقتراع والتصويت
الهباشر (الهعٍد الديهقراطي الوطىي التقرير الىٍائي ،2011 ،ص.)13

وعمِ الرغـ هف الهالحظات اإليجابية هف قبؿ الهراقبيف حوؿ سير العهمية االىتخابية

وىزاٌتٍا ،إال أ ىٍـ أشاروا إلِ بعض التجاوزات ،كعدـ تقسيـ الهكاتب االىتخابية وفؽ الهعايير
الدولية التي تضع الحد األدىِ ( )400ىاخب لكؿ قاعة اىتخاب ،وهحاوالت شراء األصوات هف
قبؿ العديد هف األحزاب السياسية ،كها رافقت العهمية االىتخابية عدة سمبيات أخرى رصدٌا

الهراقبوف هىٍا :استهرار هظاٌر الدعاية االىتخابية هف قبؿ بعض األحزاب داخؿ الهكاتب

االىتخابية (شبكة االىتخابات في العالـ العربي 25 ،ىوفهبر.)2011

ورغـ العراقيؿ التي أعاقت سير العهمية االىتخابية إال أف هعظـ التجاوزات التي تـ توثيقٍا

وعمِ أٌهيتٍا ال تشكؿ ضر اًر همهوسًا عمِ ىتائا االىتخابات ،إذ كاىت ٌذي االىتخابات عمِ
درجة عالية هف اإلدارة والىزاٌة والشفافية برقابة هىظهات دولية وهحمية ،وفي أعمِ درجات

التقىية وبتأهيف هف الجيش عمِ هكاتب االقتراع ،ذلؾ كمً جعؿ هف عهمية التزوير أه ًار صعبًا

لمغاية ،وترى البائثة أف الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات ،ىجحت في تىظيـ أوؿ اىتخابات حرة
وىزيٍة وشفافة في تاريخ توىس ،اىبثؽ عىٍا الهجمس الوطىي التأسيسي ،أولِ هؤسسات الثورة
ذات الشرعية االىتخابية .هها عكس هصداقية هؤسسات الدولة االىتقالية عمِ اىتقاؿ ديهقراطي

حقيقي.

خامساً -نتاةج االنتخابات
وبعد فرز األصوات وجدولتٍا أعمىت الٍيئة الهستقمة عف ىتائا االىتخابات التوىسية.

ويظٍر الجدوؿ التالي عدد الهقاعد والىسب الهئوية لكؿ كتمة (الحىاشي ،هارس  ،2012ص.)22
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سادساً -قراءة في نتاةج االنتخابات:
أظٍرت الىتائا فوز حركة الىٍضة

()1

بعدد كبير هف الهقاعد بها يعادؿ ( )%41هف إجهالي
()2

عدد األصوات ،في حيف حصؿ حزب الهؤتهر هف أجؿ الجهٍورية
()3

إجهالي عدد الهقاعد ،وحصمت العريضة الشعبية

ها يعادؿ (.)%12.44

عمِ( )%13.3هف

( )1حركة الىٍضة  :أُىشئت أوائؿ الستيىات هف القرف الهاضي تحت اسـ الجهاعة اإلسالهية والتي تحولت عاـ (1981ـ) إلِ حركة

االتجاي اإلسالهي ،وقد اقتصر ىشاطٍا عمِ الهيداف الفكري ،إذ رفض بورقيبة هىحٍا الترخيص القاىوىي ،وبعد اإلطاحة بً بىت

الحركة عالقة جيدة هع بف عمي ،وشاركت في اىتخابات (1989ـ) ،وحصمت عمِ ( )%19هف األصوات بعد أف غيرت اسهٍا إلِ
حركة الىٍضة ،وفي عاـ (1990ـ) تـ قهع الحركة وىفي أىصارٌا ،ودخمت حركة الىٍضة اىتخابات الهجمس التأسيسي برؤية سياسية
هىفتحة ولـ تتصادـ هع التقاليد العمهاىية لتوىس كها تدعـ خيار الىظاـ البرلهاىي فيها يتعمؽ بشكؿ الحكـ.

( )2الهؤتهر هف أجؿ الجهٍورية :هف أبرز أحزاب الهعارضة لمىظاـ السابؽ ،ولكىً لـ يحصؿ عمِ ترخيص إال بعد ىجاح الثورة،
ويرأسً هىصؼ الهرزوقي ،وقد دخؿ الهؤتهر االىتخابات كحزب ديهقراطي عمهاىي ذو ىزعة عروبية واضحة كها اىفتح عمِ الىٍضة
واألحزاب اإلسالهية ،وأخذ هوضع تيار الوسط بيىٍا وبيف التكتؿ الديهقراطي الحداثي ،ويفضؿ الحزب الىظاـ الهختمط باعتباري شكؿ

الحكـ األىسب لتوىس.

( )3العريضة الشعبية الهستقمة :وال يوجد لٍا جسـ تىظيهي واطار حزبي تعهؿ ضهىً ويرتكز برىاهجٍا السياسي عمِ طروحات
هؤسسٍا هحهد الحاهدي ،وقد تبىت خطاباً توفيقياً إسالهياً وتقدهياً هف ىاحية الحقوؽ االجتهاعية ،األهر الذي عكس تىاقضاً كبي اًر في
طروحاتٍا ،كها أىتجت تحالفات هع رجاؿ أعهاؿ دعهوا الحزب الحاكـ السابؽ واستطاعت العريضة الهىافسة بفاعمية خالؿ

االىتخابات.
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وهف بيف الهفاجآت التي أفرزتٍا ٌذي االىتخابات الىسبة الكبيرة لألوراؽ البيضاء ،إذ بمغ
عددٌا ها يقارب الهميوف أي ها يعادؿ ( )%20.3وترتفع في سيدي بوزيد والقصريف ،أي

الهىاطؽ التي اىطمقت هىٍا الثورة (الحىاشي ،هارس  ،2012ص ،)26وٌو ها يدؿ عمِ أف عدداً
كبي ًار هف الهواطىيف التوىسييف قد أبدوا رغبتٍـ بالهشاركة في العهمية االىتخابية الديهقراطية،
كواجب هف واجبات الهواطىة وتحهموا ضغط االىتظار في طوابير االىتخاب الطويمة ،بالرغـ هف

اعتراضٍـ عمِ جهيع القوائـ الهترشحة ،هها يشير إلِ درجة الوعي السياسي والديهقراطي لدى
الهواطىيف ،والرغبة في استكهاؿ هسيرة الثورة والتحوؿ الديهقراطي.

ويالحظ هف ٌذي الىتائا الفارؽ الشاسع في عدد الهقاعد الهتحصؿ عميٍا بيف الىٍضة هف

جٍة ،وبقية األحزاب هف جٍة أخرى؛ إذ يساوى عدد ها حصمت عميً حركة الىٍضة هف هقاعد

عدد ها تحصؿ عميً ( )13حزبًا بها في ذلؾ األحزاب الثالثة التالية.

تهح الخارطة القديهة تهاهاً؛
ويجدر اإلشارة إلِ أف االىتخابات في الجهعية التأسيسية ،لـ ُ
فاألحزاب الستة األولِ كاىت هوجودة قبؿ الثورة .
وقد أوجزت أسماء نويرة العوامل التي أدت إلى فوز ئزب النيضة بيذا الئجم الكبير
من المحاعد بما يمي) :ىويرة ،يىاير ،2012ص.)5-2

 .2عوامل خاصة بئزب النيضة :كقدرتٍا عمِ تشكيؿ تىظيـ هتهاسؾ ،كها ساٌهت هواردٌا
الهالية بشكؿ هباشر أو غير الهباشر في فوزٌا ،إضافةً إلِ هحاولة قيادتٍا أف يبرزوا

وجٍٍا الحداثي ،وهدى تعمقٍا بالهكتسبات الحداثية لتوىس.

 .3العوامل الخاصة باألطراف المنافسة :فتركيز خطاب بعض األحزاب عمِ ىقد الىٍضة
والتٍجـ عميٍا ،قد ساٌـ في جمب التعاطؼ هع الىٍضة كضحية دوف اىتباي الىاخبيف
ٍ
وبخاصة األحزاب
لبرىاها الحزب ،كها أف التشتت الذي عرفتً الساحة السياسية التوىسية

اليسارية التي لـ تستطع تكويف جبٍة هوحدة تمتقي حوؿ هشروع هتجاىس ،إضافةً إلِ كثرة
القوائـ الهستقمة ،كؿ ذلؾ أسٍـ في تشتت أصوات الىاخبيف.

 .4العوامل الخاصة بالناخبين :جزء كبير هف الىاخبيف وقعوا ضحية هغالطة حسـ الهعركة
االىتخابية ،ضهف الهقابمة بيف اإلسالـ والكفر ،فالحهالت اإلعالهية والبراها االىتخابية
وخطابات أئهة الهساجد ودعاة جزء هف السمفية ،أظٍرت الىٍضة بأىٍا تهثؿ اإلسالـ وحولت

الحداثييف إلِ أعداء لمديف ولمٍوية التوىسية والشعب التوىسي ،فأدلِ الكثير هف الىاخبيف
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بأصواتٍـ لحركة الىٍضة ،اعتقاداً هىٍـ أىٍا تهثؿ اإلسالـ وتدافع عف هقدساتً ،وستطبؽ

الشريعة اإلسالهية في حاؿ وصولٍا إلِ السمطة.

ويمكن إضافة عامل رابع ،وىو استفادة حركة الىٍضة هف الىظاـ االىتخابي؛ إذ ضهف لٍا
التفوؽ في عدد األصوات ،وكسب هقاعد جديدة بأكبر البقايا الهعتهدة في الىظاـ االىتخابي

التوىسي (التميدي ،2012 ،ص .)178في حيف يرى آخروف أف ىتائا االىتخابات بيىت أف التوىسييف

لـ يىتخبوا برىاهج ًا في الحقيقة بقدر ها اىتخبوا هف جسدوا القطيعة هع الهاضي (فىاف،2012 ،

ص.)17

وفي قراءة البائثة لٍذي الىتائا تجد أف حزب الىٍضة حقؽ ىسبةً عالية أي حوالي

الىصؼ ،ويهكف أف ترجع أسباب فوز الىٍضة بٍذي الىتيجة ،في رغبة الشعب التوىسي بالقياـ
بقطيعة ىٍائية هع الىظاـ السابؽ ،إلِ جاىب اعتهاد حزب الىٍضة خطابًا إيديولوجيًا يحيي

الٍوية التوىسية اإلسالهية التي طهسٍا الىظاـ العمهاىي السابؽ ،إلِ جاىب تبىيً خطابًا هىفتحًا

عمِ هختمؼ القوى السياسية التوىسية؛ فالحزب يتهتع عمِ ها يبدو بثقة كبيرة ،أستهدٌا هف
تاريخً الىضالي عمِ هدى عقود هف الزهف ضد ىظاـ "زيف العابديف بف عمي"  ،كها أف الحزب

قدـ برىاهجًا اىتخابياً ليس أصولياً ،بؿ يعتهد عمِ إدراؾ هعتدؿ لإلسالـ.

وهف الىاحية األخرى فقد شكؿ فوز حزبي الهؤتهر هف أجؿ الجهٍورية والتكتؿ الديهقراطي

بعدد كبير هف الهقاعد ،تعبي اًر واضحاً عف توجٍات جزء كبير هف العمهاىييف في الشعب التوىسي

والذيف اختاروا الىٍا التصالحي هع اإلسالهييف ،عمِ الىٍا الحاد الهتصادـ كالحزب

الديهقراطي الحداثي والحزب الديهقراطي التقدهي.

وبالتالي فإن ٌذي االىتخابات عكست وعي الشعب التوىسي ورغبتً في تهثيمً هف قبؿ
اء أكاف عمهاىيًا أـ إسالهيًا .وفي سياؽ آخر
عدد هف األحزاب الهعتدلة ،القابمة لمطرؼ اآلخر سو ً
فإن االىتخابات التوىسية بيىت أف طريقة االىتخابات بالقائهة الىسبية حتِ ولو عمِ هستوى
الدوائر تهىح تهثيالً أكثر وتىوعًا وعدالةً ،فمو اعتهدت طريقة القائهة باألغمبية لها حصمت
ٍ
تهثيؿ في أي اىتخابات جديدة لمبالد.
أحزاب األقمية عمِ أي
وتؤكد البائثة أف ٌذي االىتخابات شكمت اختبا اًر حقيقياً لمرغبة في الوصوؿ إلِ التحوؿ

الديهقراطي ،ورقي الثقافة السياسية التوىسية؛ إذ هثمت ٌذي االىتخابات خطوة إيجابية ،وأىتجت
سمطة تشريعية هؤقتة تعهؿ عمِ صياغة الدستور.
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المطمب الثاني -تداعيات االنتخابات والمرئمة االنتحالية:
أو ًال -تشكيل الئكومة وانتخاب الرةيس:
أدت طريقة صياغة قاىوف االىتخابات إلِ هىع احتكار أي فصيؿ سياسي لألغمبية

البرلهاىية ،والذي يحتـ عمِ القوى السياسية الفائزة في االىتخابات الدخوؿ في تحالفات هف أجؿ

تشكيؿ الحكوهة ،إذ تألفت تركيبة الهجمس التأسيسي هف ( )19هجهوعة حزبية ،يهثمٍا ()178

عضوًا ،وهجهوعة ائتالفية واحدة ههثمة بػ( )5أعضاء ،و( )9هجهوعات هستقمة يهثمٍا ()34
عضوًا (حىاشي ،هارس  ، 2012ص.)39

وعمِ الرغـ هف أف حالة التوافؽ السياسي التي عاشتٍا توىس خالؿ الهرحمة االىتخابية،

وها تالٌا كاىت بهثابة تعبير عف حالة الديهقراطية الوليدة ،إال أىٍا في الوقت ىفسً أىتجت

تحديات كبيرة عمِ الساحة السياسية ،تهثمت أولِ ٌذي التحديات في تشكيؿ أوؿ حكوهة بعد
االىتخابات التي شٍدت تجاذبات عديدة بيف القوى السياسية الهكوىة لمهجمس التأسيسي ،وحالة

هف االستقطاب الِ أف توصمت في الىٍاية إلِ تقاسـ الرئاسات الثالث فيها بيىٍا.
وبالتالي أبرزت هشاورات تأليؼ الحكوهة ظٍور ائتالؼ حزبي (الترويكا) الهؤلؼ هف
األحزاب الثالثة التي تهكىت هف الحصوؿ عمِ األغمبية في الهجمس وٌي :حزب الىٍضة،

حزب الهؤتهر هف أجؿ الجهٍورية العمهاىي "الوسط" وحزب التكتؿ العمهاىي "يسار الوسط"

(أوتاوى 29 ،يوىيو  ،)2012وقد تقاسـ الرئاسات الثالث بيىٍا حيث تـ تكميؼ حهادي الجبالي
"الىٍضة" بتأليؼ الحكوهة ،وتسهية هىصؼ الهرزوقي "الهؤتهر" رئيسًا هؤقتًا لمجهٍورية،

وهصطفي بف جعفر "التكتؿ " هرشحاً لرئاسة الجهعية التأسيسية ،فيها اختارت األحزاب األخرى

هوقع الهعارضة (خشاىة ،ىوفهبر ،2011ص .)4وبعد طرح االئتالؼ الحكوهي (الترويكا) عمِ

الهجمس التأسيسي فاز بثقة ( )154ىائباً ،إلدارة الهرحمة االىتقالية هقابؿ اعتراض ()37عضوًا،
وتحفظ ( )17آخريف هف بيف أعضاء الهجمس(( )218حرز اهلل  ، 2015 ،ص.)47

وىرى أىً عمِ هستوى الهجمس التأسيسي فإف اتحاد األحزاب الثالثة يجعمٍا تهثؿ أغمبية

تفوؽ الثمثيف ،وٌو ها يعىي لٍذي األطراؼ أف تفرض ق ارراتٍا عمِ بقية الهجمس ،وٌو ها حدث

ال بالىسبة إلِ اىتخاب رئيس الهجمس وىائبيً واىتخاب رئيس الجهٍورية.
فع ً
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ثانياً -تنامي ئدة المعارضة:
واجٍت الهرحمة االىتقالية برئاسة حزب الىٍضة وتوليفتً الحكوهية العديد هف األزهات

السياسية واالجتهاعية واالقتصادية ،والتي استدعت حفيظة التيارات السياسية والهؤسسات الىقابية
والفئات الجهاٌيرية ،هها أسٍـ في عرقمة هسيرة العهمية الديهقراطية ،وتجاوز الهرحمة االىتقالية.

وهف أٌـ ٌذي األزهات:

 .1تجاوز المدى الزمني لممجمس التأسيسي:
ُحددت الهٍهة األصمية لمهجمس وضع دستور لمبالد ،إال أف األهر الرئاسي الهؤرخ في
( 13هارس2011ـ) الهتعمؽ باىتخاب الهجمس التأسيسي لـ ُيصغ بصورة دقيقة حسب خبراء

وعٍد إليً صياغة الدستور ،ولـ يتطرؽ
قاىوىيف؛ إذ اكتفِ القاىوف باإلشارة إلِ اىتخاب الهجمسُ ،
ل ليات ،والشروط الدقيقة التي تجرى فيٍا العهمية (حرز اهلل ،2015 ،ص.)50
وتجاو ًاز لٍذا الخطأ القاىوىي وهىعًا لتجاوز الهجمس التأسيسي هدتً األصمية ،ووظيفتً

الهحددة وعرقمة هسيرة االىتقاؿ الديهقراطي سارعت األحزاب السياسية حزب الىٍضة إضافة إلِ

( )11حزبًا إلِ إعالف " وثيقة إعالف الهسار االىتقالي" في (سبتهبر2011ـ) و تىص ٌذي
الوثيقة ضهف بىودٌا عمِ التزاـ الفائزيف في اىتخابات الهجمس التأسيسي بأف ال يتجاوز عهؿ

الهجمس سىة عمِ أقصِ تقدير ( ىويرة ،يىاير ،2012ص .)5إال أف أوؿ أعهاؿ الهجمس بعد

صياغة قاىوىً الداخمي ،كاف إصدار قاىوف تىظيـ السمطة الهؤقت ( )1دوف أف يحدد كذلؾ الهدة
التي ستستغرقٍا صياغة الدستور ،وال تاريخ إجراء االىتخابات الخاصة بالسمطتيف التشريعية

والتىفيذية الجديدتيف عمِ أساس الدستور الجديد (كرعود ،2013 ،ص .)47فمـ ُيطبؽ ذلؾ الهيثاؽ
ولـ يتحقؽ الوعد؛ ألىً جرى تهديد الهرحمة االىتقالية ،هها شكؿ ٌذا األهر هحؿ خالؼ وتوتر
بيف التيارات واألحزاب السياسية الهشكمة لمهجمس ،وعرقمة عهمية اإلصالح الدستوري والتشريعي

في توىس وبروز أزهة سياسية في البالد.

( )1قاىوف تىظيـ السمطة الهؤقتٌ :و قاىوف توىسي دستوري تأسيسي تـ الهصادقة عميً هف قبؿ الهجمس الوطىي التأسيسي
التوىسي في  10ديسهبر (2011ـ) ،و تـ ىشري في الرائد الرسهي لمجهٍورية التوىسية في  23ديسهبر(2011ـ) ،وقدـ بذلؾ

تىظيـ دستوري جديد لتوىس.
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 .3التنازع في صالئيات المجمس:
بعد تصديؽ القاىوف الهىظـ لمسمط العهوهية في ( 2ديسهبر2011ـ) ،والذي ىص عمِ أف

الهجمس التأسيسي سيد ىفسً ،وهىحً صالحيات واسعة اىتقؿ بهقتضاٌا هف هجمس هٍهتً صوغ

الدستور والتأسيس لهرحمة االىتقاؿ الديهقراطي إلِ هجمس برلهاىي هف صالحياتً هراقبة أداء
الحكوهة ،وتحديد صالحياتٍا ،وهىحٍا الشرعية أو حجبٍا عىٍا ،وأف هف صالحياتً أيضًا هراقبة
هؤسسة الرئاسة ،وسف التشريعات ،وبذلؾ جهع الهجمس بيف السمطة التأسيسية والسمطة
التشريعية والسمطة التىفيذية.

أثار ٌذا اعتراض الكتمة الديهقراطية والكتمة اليسارية داخؿ الهجمس وخارجً ،واعتبرت

الهعارضة اىحراؼ الهجمس في وظيفتً األساسية هف صوغ دستور توافقي لمبالد ،وأف الهجمس

أصبح خادهًا لمترويكا ،وأدى ذلؾ إلِ هقاطعة أحزاب الهعارضة لمهجمس التأسيسي هها أدى الِ
تعطيؿ هسار الصوغ التوافقي لمدستور (الجهعاوي ،يىاير ،2014ص.)10

 .4الخالف عمى صياغة الدستور:
اختارت الىٍضة باعتبارٌا فريؽ األغمبية العهؿ عمِ صوغ الدستور في إطار توافقي ،هف

خالؿ تشكيؿ ست لجاف ،هف هختمؼ األحزاب تضـ كؿ لجىة حوالي ستيف عضوًا ،وتُىاقش
المجاف الهعىية هكوىات الدستور ،الهؤلفة هف الديباجة ،والهبادئ األساسية ،والحقوؽ والحريات

والسمطات التشريعية والتىفيذية ،والعدالة االجتهاعية ،والهالية والدستورية ،والٍيئات الدستورية

الهكمفة لمتعاهؿ هع التعددية اإلعالهية ،وتطبيؽ القاىوف والشؤوف األهىية (الجهعاوي،2013 ،

ص.)504-503

وىشأ خالؼ كبير بيف الهشاركيف في إعداد الدستور ىتيج ًة لتبايف الخمفيات األيديولوجية

واألجىدات الحزبية ،لألطراؼ الهشاركة خالؿ بمورة هواد الدستور ،األهر الذي ساٌـ في تجاوز

الهدى الزهىي لمهجمس التأسيسي عف الهوعد الهحدد لً لعاـ فقط .وتواصؿ

الخالؼ

عمِ

هشاريع دستورية هتعددة عمِ اهتداد عاهيف كاهميف واىصب الىزاع أساسًا بيف العمهاىييف

واإلسالهييف عمِ عدة هسائؿ ،أبرزٌا (الجهعاوي ،2014 ،ص:)11

 ٌوية الدولة ،حيث افترؽ أعضاء المجاف بيف هطالب بالتىصيص عمِ الشريعة اإلسالهيةداع إلِ االكتفاء بهىطوؽ الفصؿ األوؿ هف دستور
بوصفٍا الهصدر الرئيس لمدستور ،وبيف ٍ

(1959ـ) في ٌذا الشأف ،والقائؿ "إف توىس دولة هستقمة ذات سيادة ،اإلسالـ ديىٍا والعربية
لغتٍا والجهٍورية ىظاهٍا".
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 طبيعة ىظاـ الحكـ ،ألىٍـ تبايىوا بيف دعاة ىظاـ برلهاىي "الىٍضة " ،ودعاة ىظاـ رئاسي"حزب ىداء توىس والحزب الجهٍوري" ،ودعاة حكـ هختمط "الهؤتهر هف أجؿ الجهٍورية".

 حقوؽ الهرأة ،فقد احتد الصراع الهتعمؽ بالتسميـ بهبدأ الهساواة التاهة بيف الرجؿ والهرأة فيالحقوؽ والواجبات في الدستور

حسب وجٍة ىظر "الميبرالييف" ،في حيف ذٌبت حركة

الىٍضة إلِ القوؿ :إف العالقة بيف الطرفيف عالقة تكاهؿ ال هساواة تاهة بالىظر إلِ
استحالة ىقض أحكاـ اإلرث في هجتهع هسمـ.

 قاىوف تحصيف الثورة ( ،)1حيث دعت حركة وفاء والهؤتهر هف أجؿ الجهٍورية وعدد هفأىصار حركة الىٍضة إلِ طرحً عمِ التصويت وادهاجً في الصوغ الىٍائي لمدستور ،إال

أف بعض أحزاب الهعارضة الميبرالية رفضت ٌذا الهقترح ،ورأت أىً يستٍدؼ التضييؽ عمِ

الحريات بحجة حهاية هكتسبات الثورة.

وقد ساٌـ ٌذا الجدؿ الحاد بشأف ٌذي الهسائؿ الدستورية ،وغيرٌا في إطالة الهدى الزهىي
لمفترة االىتقالية ،وفي تأخر بمورة صوغ توافقي لهحتوى الدستور .كها يهكف القوؿ :إف الحرية

التي هىحٍا الهجمس لىفسً سبباً هٍهاً لطوؿ الهدة التي استغرقتٍا أعهاؿ المجاف الدستورية

الهسؤولة عف صياغة هختمؼ بىود الىص األساسي ،إضافةً إلي العديد هف العواهؿ األخرى التي
تضافرت لتجعؿ صياغة الدستور عهمية عسيرة هف ذلؾ :عدـ فٍـ الىواب لطبيعة الهرحمة التي
تقتضي هىٍـ االقتصار عمِ صياغة الدستور دوف تولي اإلصالح الشاهؿ لمدولة ،وهىٍا عدـ

ىضا الطبقة السياسية إضاف ًة إلِ عدـ االستقرار السياسي واستبعاد الخبرات الوطىية (هؤسسة

فريدرش ايبرت ،2014 ،ص.)10

أثارت ٌذي الهواد الخالفية والعواهؿ التي أدت إلِ تأخر عرض الهسودة الىٍائية لمدستور

حفيظة قوى الثورة ،وأحزاب الهعارضة ،وهؤسسات الهجتهع الهدىي ،هع اإلشارة إلِ أف تحرير
دستور جديد لتوىس يعتبر فرصة تاريخية حتِ تكوف في طميعة دوؿ العالـ العربي في هجاؿ

االىتقاؿ ىحو ىظاـ ديهقراطي ،وضهاف حقوؽ اإلىساف والحريات لمشعب.

( )1قػػاىوف تحصػػيف الثػػورة :ويقصػػد بػػً العػػزؿ السياسػػي الػػذي يػػىص عمػػِ اسػػتبعاد قيػػادات حػػزب التجهػػع الدسػػتوري الػػديهقراطي الهىحػػؿ
ورهوز الىظاـ السباؽ هف الحياة السياسية لهدة زهىيػة ال تقػؿ عػف ( )9سػىوات حتػِ ال تسػاٌـ فػي تعطيػؿ الهسػار ىحػو الديهقراطيػة
أو تعيد إىتاج هىظوهة الدولة الديكتاتورية عمِ عٍد بف عمي.
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 .5ىيمنة ئزب النيضة:
اتسهت الهرحمة االىتقالية األولِ بجىوح أحزاب الترويكا بقيادة حزب الىٍضة ىحو االىفراد

بقيادة البالد ،والعهؿ عمِ تٍهيش الهعارضة وحشرٌا في زاوية ضيقة ،هها أدى إلِ تجدد
حاالت االحتقاف والتصادـ ،حتِ حصمت القطيعة بيف األغمبية التي حكهت لهدة سىتيف واألقمية
الهعارضة.

واتٍهت الهعارضة حركة الىٍضة بوجود رغبة جاهحة لدى قياداتٍا لمٍيهىة عمِ هعظـ

هؤسسات الدولة ورصدت الهعارضة ذلؾ هف خالؿ أربعة هؤشرات( :الجورشي 2 ،أكتوبر،2014 ،

ص.)4

 حصوؿ الحركة عمِ القدر األكبر هف الحقائب الو ازرية وفي هقدهتٍا الوزارت السيادية(الخارجية والداخمية والعدؿ).

 هسؾ دواليب السمطة التىفيذية عبر تعزيز صالحيات رئيس الحكوهة عمِ حساب رئيسالدولة هف خالؿ وثيقة "التىظيـ الوقتي لمسمطة العهوهية".

 التعييىات الكبيرة التي طالت هختمؼ األجٍزة اإلدارية والسياسية والدبموهاسية ،هها دفعالهعارضة إلِ اتٍاـ الىٍضة بهحاولتٍا الٍيهىة عمِ هفاصؿ الدولة.

 -ضخاهة حجـ الحكوهة والذي بمغ عدد أعضائٍا بيف وزير وكاتب وهستشار أكثر هف

سبعيف حقيبة؛ بسبب اىتٍاج حركة الىٍضة باىتٍاج أسموب ترضية أعضائٍا عمِ حساب

الهصمحة العاهة هها أثقؿ هيزاىية الدولة.

 .6تردي األوضاع االقتصادية:

فيها يخص الوضع االجتهاعي واالقتصادي فإف السهة األساسية ٌي تفاقـ هعدالت

البطالة في صفوؼ الشباب ،وتدٌور القدرة الشرائية لشرائح واسعة هف التوىسييف ،وعميً فقد

واجٍت الحكوهة االئتالفية اىتقادات شديدة لعدـ قدرتٍا عمِ تقديـ حموؿ عهمية لذلؾ.

وارتفع عدد العاطميف عف العهؿ هف ( )500ألؼ هع ىٍاية عاـ (2010ـ) إلِ ()700

ألؼ هع ىٍاية عاـ (2011ـ) ،وتراجع ىسبة االستثهارات األجىبية بىسبة ( ،)%20واىخفاض

هردودية القطاع السياحي في االقتصاد الوطىي بىسبة ( ،)%50وارتفاع هعدؿ البطالة إلي

( )%17هقارى ًة بػ( )%14في عٍد ها قبؿ الثورة (الجهعاوي ،2013 ،ص .)511كها وتقدر و ازرة
الشؤوف االجتهاعية في الحكوهة التوىسية ىسبة الفقر في توىس بحوالي ( ،)%24.7وفي السياؽ

ىفسً شٍد االقتصاد التوىسي عدة هشاكؿ أٌهٍا تراجع احتياطي البالد هف العهمة األجىبية،

وارتفاع قيهة الديف الخارجي وتفاقـ عجز الهيزاف التجاري (حرزاهلل ،2015 ،ص .)52كها تراجع
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إقباؿ السياح عمِ توىس في الىصؼ الثاىي هف سىة (2013ـ)؛ وذلؾ بسبب ها شٍدتً البالد
هف حوادث عىؼ وعدـ استقرار سياسي ،هع العمـ أف قطاع السياحة يشغؿ( )%15هف األيدي

العاهمة (الجهعاوي ،يىاير ،2014ص.)14

ويجب اإلشارة إلِ أف حركة الىٍضة تسمهت الحكـ في ظرؼ اقتصادي وهالي صعب

هحمياً واقميهياً ودولياً وهف بيىٍا عدـ استقرار األوضاع في ليبيا ،والتي تعد الشريؾ الرئيس

لتوىس هف ىاحية تشغيؿ العهالة التوىسية والهبادالت التجارية بيف البمديف ،وهحدودية الهوارد

الذاتية والوطىية هقابؿ تزايد الهطالب االجتهاعية هف البطالة والتفاوت الجٍوي (الجهعاوي،2013 ،

ص .) 512-511في الهقابؿ عاىت الحكوهة هف ضعؼ الهساعدات الخارجية لعدـ االلتزاـ الجدي
اء العربية أـ الغربية بوعودٌا هها جعؿ الحكوهة تمجئ هف جٍة الي
هف قبؿ الحكوهات سو ً
التدايف لتغطية العجز في الهيزاىية (الجورشي 27 ،اكتوبر ،2014ص )6األهر الذي أدى إلِ ارتفاع
هعدالت غالء الهعيشة وزيادة االحتقاف االجتهاعي.

وترى البائثة أف حركة الىٍضة لـ تستطع تحويؿ ىجاحٍا االىتخابي إلِ ىجاح تىهوي
ألسباب عديدة هىٍا قمة الخبرة في الحكـ.
 .7السمفية وتنامي ظاىرة العنف:
العىؼ هىحىِ
وكاىت توىس قد شٍدت بعد هصر تصاعدًا في الهوجة السمفية ،واتخذ
ُ
جديداً لـ تعرفً الساحة التوىسية هف قبؿ ،وٌو هىحىِ االغتياؿ السياسي (أحهد وهسعد،2013 ،
ص .)15حيث هىحت الحكوهة تأشيرة العهؿ لثالثة أحزاب سمفية وٌي :حزب جبٍة اإلصالح
والذي يدعو إلِ أسمهة الهجتهع بطريقة سمهية ،وحزب حركة الرحهة ،الذي يتبع ىفس

أيديولوجية حزب اإلصالح بأسمهة الهجتهع سمهيًا ،وحزب التحرير ،والذي يدعو إلِ إقاهة ىظاـ
ٍ
بسقؼ ٍ
عاؿ هف الحرية
الخالفة (الجهعاوي ،2013 ،ص .)501وقد تهتعت ٌذي التيارات بعد الثورة
قبؿ أف تدخؿ في حاالت اشتباؾ هع الىخب العمهاىية بالخصوص .األهر الذي أدى إلِ زيادة

أعهاؿ العىؼ ضد هعارضيف وىقابييف.
هف جٍة أخرى تىاهت حوادث العىؼ فترة حكـ الترويكا ،فقد شٍدت البالد هقتؿ أحد

القادة الهحمييف الهعارض والهىسؽ الجٍوي لحركة ىداء توىس في تطاويف لطفي ىقض في

ديسهبر (2012ـ) ،وفي ىوفهبر هف العاـ ىفسً جرى االعتداء عمِ الهقر الهركزي لالتحاد العاـ
التوىسي لمشغؿ (الجهعاوي ،يىاير  ،2014ص.)16
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وقد بمغت أعهاؿ العىؼ ذروتٍا في اغتياؿ "شكري بمعيد" رهيًا بالرصاص وٌو أحد قادة

الجبٍة الشعبية التي تُشكؿ ائتالفًا ألحزاب هعارضة يسارية وقوهية ،واغتياؿ عضو الهجمس
الوطىي التأسيسي وزعيـ التيار الشعبي ،العمهاىي "هحهد البراٌهي" (كرعود ،2013 ،ص.)50

باإلضافة إلِ قتؿ هجهوعة هف تسعة جىود في كهيف ُوضع لٍـ هف قبؿ جهاعة إرٌابية في
جبؿ الشعاىبي (بالضيافي 3 ،سبتهبر .)2013
واىتقمت أحداث العىؼ إلِ ضرب السياحة وهٍاجهة الهصالح األجىبية ،حيث وقعت

هواجٍات واسعة بيف عىاصر السمفية ،وقوات األهف في عدة صداهات هف بيىٍا الٍجوـ عمِ

السفارة األهريكية في سبتهبر هف العاـ (2012ـ) (هحهد ،2014 ،ص.)43

وكاىت قد تعاهمت حركة الىٍضة خالؿ الهرحمة األولِ هف حكـ الترويكا بهىطؽ االحتواء

السياسي والديىيٌ ،ذا الهىٍا في التعاهؿ ،وٌذي التصريحات الهدافعة عف السمفييف كثفت هف

شكوؾ الطبقة السياسية في صدقية الخطاب الديهقراطي لحركة الىٍضة ،وجعمت البعض يتٍهٍا

بالتواطؤ هعٍـ واستعهالٍـ كورقة سياسية لمضغط عمِ الهىافسيف والخصوـ (الجورشي،2014 ،

ص .)27-26هها ساٌـ في زيادة التوتر بيف الهعارضة ،والقوى الثورية هف جٍة وبيف الحكوهة

وحزب الىٍضة هف جٍة أخرىٌ .ذا وقد أعمف رئيس الحكوهة "عمي العريض" يوـ (27

أغسطس 2013ـ) ،عف تصىيؼ أىصار الشريعة ضهف قائهة الهىظهات اإلرٌابية ،وأكد تورط
التىظيـ باالغتياالت السياسية هتهثمةً ببمعيد والبراٌهي وجىود جبؿ الشعباىي ،وأضاؼ أف التىظيـ
هتورط بجهع السالح والتخطيط لتىفيذ عهميات إرٌابية (الفطىاسي ،2014 ،ص.)193

 .8االستحطاب السياسي واإلعالمي والنحابي:
استدعِ فوز حزب الىٍضة باىتخابات الهجمس التأسيسي ،وسوء إدارتٍا لمهرحمة االىتقالية

حفيظة العديد هف التيارات الميبرالية واليسارية والتي سرعاف ها شكمت تحالفات هعارضة ضد
تحالؼ الترويكا وحزب الىٍضة .إذ اىتقمت األحزاب هف التشتت والتىوع والتعدد إلِ االىتظاـ

ضهف قطب سياسي هعارض ،عمِ تبايف خمفياتٍا الهرجعية واأليديولوجية ،وتىوع براهجٍا

واجتهعت عمِ هعارضة الحكوهة والهطالبة باستقالتٍا ،وشكمت قوة احتجاج في الشارع واحتجاج
هدىي.

ويهكف أف ىهيز في ٌذا السياؽ بيف ثالث جبٍات سياسية هعارضة وٌي( :الجهعاوي ،يىاير

 ،2014ص.)5-3
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 الجبية الميبرالية :حيث اتخذت عدة أحزاب عمهاىية ليبرالية هوقعًا هعارضاً هف حكوهةالترويكا ،وشكمت تحالفاً سياسياً واسعاً تهثؿ باالتحاد هف أجؿ توىس ،والذي ضـ الحزب

الجهٍوري

()1

وحزب أفاؽ توىس

()2

وحزب ىداء توىس ( )3واستطاع ٌذا التحالؼ أف ُيشكؿ

قوة ضاغطة عمِ الترويكا وىجح في تعبئة الىاس لمقياـ بتظاٌرات احتجاجية سمهية لمهطالبة
بالهحافظة عمِ هكتسبات الحداثة في توىس.
 الجبية اليسارية الحومية :وتتكوف هف ٍعدد هف األحزاب القوهية واليسارية القوهية الراديكالية
والتي ال تحظِ بتهثيؿ واسع داخؿ الهجمس التأسيسي ،وال تحظِ بعهؽ شعبي كبير غير
أىٍا ذات ىفوذ داخؿ الهىظهات الىقابية والجهعيات الحقوقية والٍياكؿ التهثيمية العهالية،

تجهع يضـ أربعة عشر حزبًا هف القوهييف وأقصِ
وشكمت ها ُيعرؼ بالجبٍة الشعبية ،وٌي ُ
اليسار.

 جبية اإلنحاذ الوطني :تأسست يوـ  26يوليو عاـ(2013ـ) وذلؾ عقب اغتياؿ عضوالهجمس التأسيسي ،وزعيـ التيار الشعبي "هحهد البراٌهي" في ( 25يوليو2013ـ) ،وتكوىت
الجبٍة هف عدد هف األحزاب السياسية الهعارضة ،وفي صدارتٍا حركة ىداء توىس والجبٍة

الشعبية وعدد هف األحزاب االشتراكية والميبرالية ،والتحؽ بٍا االتحاد هف أجؿ توىس

واىضهت إليٍا حركة تهرد السياسية وست عشرة هىظهة هدىية وحقوقية.

( )1الحزب الجهٍوري  :يعد اهتداداً لمحزب الديهقراطي التقدهي بزعاهة أحهد ىجيب الشابي ،وكاف في صدارة األحزاب الهعارضة
لىظاـ بف عمي ،وهىافساً رئيسياً لحركة الىٍضة قبؿ اىتخابات  23أكتوبر (2011ـ) وقد خسر في االستحقاؽ االىتخابي الذي
تأسس في  9أبريؿ سىة( 2012ـ ) عف طريؽ دها "الحزب الديهقراطي التقدهي وحزب آفاؽ توىس وحزب اإلرادة ،وحزب
الكراهة ،وحركة بالدي ،وحزب الديهقراطية والعدالة االجتهاعية ،والعديد هف األقميات السياسية والهستقميف ،وتترأس الحزب حالياً
األهيىة العاهة السابقة لمحزب الديهقراطي التقدهي "هي الجريبي" .ويعد هف أحد أكبر أحزاب الهعارضة بالهجمس.
( )2حزب آفاؽ توىس :بزعاهة" ياسيف إبراٌيـ" وٌو حزب ذو توجٍات ليبرالية رأسهالية ،تحصؿ عمِ التأشيرة القاىوىية في  28هارس
(2011ـ) شارؾ في الحكوهة االىتقالية والتصقت بالحزب صبغة الىخبوية كها تعرض الىتقادات بسبب اىتخاب رئيسً عمِ
قوائـ التجهع الدستوري الديهقراطي الهىحؿ في االىتخابات البمدية عاـ( 9999ـ) ،وقد ساٌهت ٌذي الصورة في تأليب بعض
األوساط عميً هها عرض اجتهاعاتً في سيدي بوزيد وقفصة إلِ هضايقات هف طرؼ بعض الشباب ،قدـ الحزب في اىتخابات
الهجمس الوطىي هرشحيف في ( )96دائرة وأىحؿ الحزب بعد أف كوف حزب جديد يضـ عدة أح ازب أخرى وٌو الحزب الجهٍوري.
( )3حزب ىداء توىس :بزعاهة "الباجي قائد السبسي" وحصؿ عمِ تأشيرة العهؿ القاىوىي في هارس(9999ـ) ويستتبع عدداً هٍهاً هف
أىصار الحزب الدستوري وعددا هف أتباع التجهع الدستوري الهىحؿ ورجاؿ األعهاؿ .إيديولوجية الحزب عمهاىية وسطية ليبرالية
ظؿ" الباجي قائد السبسي "رئيس الحزب حتِ فوزي باالىتخابات الرئاسية التوىسية ( ( 9998ليصبح رئيس الجهٍورية
التوىسية ويستقيؿ هف هىصبً الحزبي حسب أحكاـ الدستور التوىسي .ىائبً "هحهد الىاصر "وهف هؤسسي الحزب ٌـ "سميـ
شاكر "و "فوزي الموهي "وغيرٌـ.
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كها اهتدت ساحة االشتباؾ لتشهؿ أيضًا اإلعالهييف الذيف ىفذوا إضراباً ٌو األوؿ هف

ىوعً في تاريخ البالد ،احتجاجاً عمِ ها اعتبروي هحاولة هف الحكوهة تحديداً حركة الىٍضة

لمٍيهىة عمِ اإلعالـ ،كها اتسعت رقعة االشتباؾ لتضـ عدداً واسعًا هف الهثقفيف والعديد هف

هىظهات الهجتهع الهدىي ،ثـ القضاة وجاىب هف رجاؿ األعهاؿ الهرتبطيف بالىظاـ السابؽ ،كها
تأزهت العالقة هع االتحاد العاـ التوىسي لمشغؿ الذي يهثؿ أكبر تهثيؿ ىقابي في توىس

(الجورشي 27 ،أكتوبر ،2014ص.)8

وقد أدت حادثة اغتياؿ الىائب العمهاىي الهعارض "هحهد البراٌهي" إلِ دخوؿ البالد في

ال إضافيًا عمِ تقاعس
أزهة سياسية هتفاقهة؛ ألف الهعارضة العمهاىية رأت في ٌذي األحداث دلي ً
الحكوهة في هواجٍة اإلرٌاب والتطرؼ األصولي ،وعمِ ٌذي الخمفية بدأت الهعارضة تطالب

باستقالة الحكوهة وحؿ الهجمس الوطىي التأسيسي وهقاطعة جمساتً (كايسي21 ،أغسطس .)2013

وبىاء عمِ ها سبؽ هف أحداث وتوترات ،ىجحت الهعارضة في تعبئة جزء ال يستٍاف بً
ً
هف الشارع ضد الحكوهة؛ بسبب ضعؼ أدائٍا وتراكـ الشكوؾ حوؿ قدرتٍا عمِ إدارة البالد،
شؿ إضراب عاـ هحافظة سمياىة
حيث اىدلعت العديد هف الهظاٌرات واالحتجاجات الشعبية ،فقد ّ

غربي توىس هىذ ( 27ىوفهبر2012ـ) ،وعمِ هدى خهسة أياـ ،وقد تخمؿ اإلضراب هواجٍات
عىيفة بيف قوات األهف وهئات الهتظاٌريف الهطالبيف بالتىهية والوظائؼ.

ولكف لـ تكف تمؾ الهواجٍات ٌي األولِ التي تشٍدٌا توىس ،خالؿ فترة ها بعد الثورة،

حيث كاىت هديىة قفصة وسط غرب البالد قد شٍدت في ( 14أكتوبر 2012ـ) اشتباكات بيف

هحتجيف ضد السياسة االجتهاعية لمحكوهة ،وهجهوعة هف الهؤيديف لحزب "الىٍضة" الحاكـ،

وهرة أخرى قُتؿ ىاشط سياسي في صفوؼ حركة "ىداء توىس" ،هع إصابة أكثر هف ( )20آخريف
في ( 18أكتوبر2012ـ) في هديىة "تطاويف" في أقصِ الجىوب التوىسي ،عىدها ىظهت هسيرة
هطالبة بتطٍير اإلدارة التوىسية هف رهوز الىظاـ السابؽ ،دعت إليٍا الرابطة الشعبية لحهاية

الثورة الهقربة هف حركة الىٍضة ،غير أف الهسيرة تحولت إلِ هواجٍات عىيفة ،عىدها اقتربت

هف هقر االتحاد الجٍوي لمفالحيف ،ودفعت ٌذي التطورات وحدات هف الجيش التوىسي إلِ

التدخؿ لهساىدة قوات األهف (عبد الحميـ 8 ،ديسهبر .)2012
ّ
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ثالثاً -استكمال المسار التأسيسي وبناء المؤسسات السياسية:
 .2الئوار والتوافق:
في هحاولة لتجاوز األزهة السياسية التي عصفت بالبالد ،وشكمت عائقاً أهاـ استكهاؿ

هسار التحوؿ الديهقراطي ،وفؽ الخطة الهتفؽ عميٍا ،تعددت هبادرات الوساطة ،لكف أٌهٍا ها

ُعرؼ بهبادرة الهىظهات األربع الراعية لمحوار في (أكتوبر2014ـ) ،والتي شكمتٍا أبرز هىظهات
الهجتهع الهدىي بقيادة االتحاد العاـ لمشغؿ ،إلِ جاىب كؿ هف اتحاد الصىاعة والتجارة،
والرابطة التوىسية لمدفاع عف حقوؽ اإلىساف ،وعهادة الهحاهيف.

وبعد شٍريف هف الحوار أُعمف عف االتفاؽ عمِ خارطة طريؽ لالىتٍاء هف بىاء
الهؤسسات السياسية وكاىت أٌـ الىقاط فيٍا( :وكالة بىاء لألبىاء 5 ،أكتوبر :)2013

 استكهاؿ أعهاؿ الهجمس التأسيسي. -اختيار أعضاء الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات.

 إصدار القاىوف االىتخابي في هدة أقصاٌا أسبوعاف. -تحديد الهواعيد االىتخابية بهدة ال تتجاوز أسبوعيف.

 التصديؽ عمِ الدستور خالؿ هدة ال تتجاوز أربعة أسابيع باالستعاىة بمجىة خبراء. -تشكيؿ حكوهة جديدة هف الكفاءات الهستقمة.

.3

تشكيل ئكومة التكنوقراط:

كنتٌجة لمخرجات الحوار ،قبمت حركة النهضة التخمي عف السمطة ،وتـ تشكيؿ "حكوهة هٍدي

جهعة" في (ىوفهبر2013ـ) والتي تتكوف هف ( )16وزي اًر ،وتـ تحديد هٍهتٍا األساسية في قيادة
البالد الىتخابات تشريعية ورئاسية (حرز اهلل ،2015 ،ص .)55وبالتالي فإف التوافؽ حوؿ شخصية

رئيس الحكوهة ووزرائً الهستقميف التكىوقراط عبر بالبالد هف هرحمة شديدة الصعوبة ،وأىٍِ

ال بيف الفرقاء السياسييف والخروج هف ىفؽ األزهة.
ال طوي ً
سجا ً
 .4اعتماد الدستور:

اكتهمت عهمية صياغة الدستور في توىس بعد هرور عاهيف ،وأربع هسودات ،وسمسمة

تٍديدات بحؿ الهجمس الوطىي التأسيسي في توىس في صيؼ العاـ (2013ـ) (هاركس ،فبراير،

 ،2014ص.)3

وقد تهت الهصادقة عمِ الدستور بصيغتً الىٍائية ،بهوافقة هائتي ىائب واعتراض (،)12

وتحفظ أربعة ىواب هف أعضاء الهجمس الوطىي التأسيسي في ( 26يىاير2014ـ) ،وأُصدر في
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اليوـ التالي في جمسة حضرٌا رئيس الجهٍورية "هىصؼ الهرزوقي" ،ورئيس الحكوهة "عمي
العريض" ،ورئيس الهجمس الوطىي التأسيسي "هصطفِ بف جعفر" ،وعشرات الشخصيات
التوىسية والسفراء والضيوؼ األجاىب (الجزيرة ىت 9 ،فبراير.)2014

ودخؿ الدستور حيز الىفاذ يوـ  10فبراير (2014ـ) ،عىد ىشري في ٍ
عدد خاص لمرائد

الرسهي لمجهٍورية التوىسية (هركز كارتر ،التقرير حوؿ الدستور ،2014 ،ص.)50

إف الهصادقة عمِ الدستور خطوة أساسية الىتقاؿ البالد هف االستبداد إلِ الديهقراطية،

ولكف ليست كافية لضهاف تحوؿ ديهقراطي ىاجح .ويعد ٌذا الدستور الثالث في

تاريخ توىس الحديث بعد ىحو عاهيف وىصؼ العاـ هف العهؿ الهتواصؿ إلىجازي ،وٌو أوؿ
دستور تهت صياغتً بحرية هف قبؿ هجمس هىتخب ديهقراطيًا في العالـ العربي.

 .5تئديد موعد االنتخابات التشريعية والرةاسية:
ال لمتوافؽ الوطىي واستىادًا إلِ خارطة الطريؽ ،أقر ىواب الهجمس التأسيسي
استكها ً

بأغمبية ( )125صوتاً ،هقابؿ هعارضة ( )13صوتاً ،واهتىاع ( )17آخريف عف التصويت،

لهشروع قاىوف اقترحتً الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات ،والذي يتضهف هواعيد ألوؿ اىتخابات
عاهة بعد إقرار الدستور ،وجاء فيً( :الجزيرة ىت 25 ،يوىيو :)2014

 إجراء االىتخابات التشريعية بتاريخ  26أكتوبر بالىسبة إلِ التوىسييف داخؿ البالد ،وأياـ( 24و 25و )26هف الشٍر ىفسً لمتوىسييف في الخارج.

 الدورة األولِ هف اىتخابات الرئاسة يوـ ( 23ىوفهبر 2014ـ) ،عمِ أف يصوت التوىسيوففي الخارج أياـ ( 21و 22و )23هف الشٍر ذاتً ،وترؾ ىواب الهجمس التأسيسي لٍيئة

االىتخابات تحديد هوعد دورة ثاىية هحتهمة الىتخابات الرئاسة إذا لـ يحصؿ أي هف

الهرشحيف عمِ أكثر هف ( )%50هف األصوات ،عمِ أال يتجاوز هوعد الدورة الثاىية في
كؿ األحواؿ العاـ (2014ـ) بحسب ها ىصت عميً األحكاـ االىتقالية في الدستور.
خالصة الحول :إن حالة االستقطاب بيف حزبي الىٍضة اإلسالهي هف ىاحية ،والقوى
العمهاىية هف ىاحية أخرى عمِ الىقاط السابؽ ذكرٌا تبيف السهة التي تهيزت بٍا الهرحمة

االىتقالية .إال أف العهمية التوافقية بيف القوى السياسية في توىس ،وبعد ثالث سىوات هف الثورة
التوىسية واالستقطاب الحزبي تعد إىجا اًز سياسياً ،وهٍدت الطريؽ ىحو االىتقاؿ هف هرحمة
التأسيس إلِ هرحمة الجهٍورية الثاىية .وترى البائثة أن هها ساعد توىس عمِ االىتقاؿ السمس

وجود ىظاـ إداري راسخُ ،يهكف هف تحقيؽ التواصؿ في سير هؤسسات الدولة ،وتوفير الخدهات
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األساسية لمهواطىيف في أصعب الظروؼ ،إذ لـ تىٍار الهؤسسة باىٍيار الىظاـ ،بيىها هسألة
التوافؽ السياسي في توىس ىجحت ،لكف بصيغة ظرفية هرتبطة بحدث التحفيز لالىتخابات،

ووقؼ الخطاب اإلعالهي التحريضي ،وليس توافقاً يشهؿ الفكر األيديولوجي.

وعميً يهكف القوؿ :إف تجربة التحوؿ الديهقراطي التوىسية بعد اىتخابات الهجمس الوطىي

التأسيسي أثبتت ىجاحٍا في بعض الهستويات ،و يعود ذلؾ إلِ عدة عواهؿ أساسية:

 .1صحة األجىدة التي وضعٍا الفاعموف السياسيوف وتوافقوا عميٍا ،وتهثمت تحديدًا في
ضهاف اىتقاؿ دستوري وهؤسساتي لمسمطة بعد هغادرة "بف عمي" لمبالد.

 .2تىظيـ اىتخابات أفرزت هجمساً تأسيسياً عٍدت إليً هٍهة صوغ دستور جديد.

 .3تغميب الحوار في الهراحؿ الدقيقة الحرجة ،والحيمولة دوف حصوؿ القطيعة الكاهمة بيف
أطراؼ الصراع ،وٌو ها تعزز هع ىجاح الحوار الوطىي.

 .4قبوؿ حركة الىٍضة بتغميب هصمحة البالد عمِ حساباتٍا الحزبية ،وٌو ها تجمِ بوضوح
في تخميٍا عف الحكوهة ،عمِ الرغـ هف أف ذلؾ حصؿ ىتيجةً لضغوط شديدة هارستٍا
الهعارضة والهجتهع الهدىي.

 .5التوصؿ إلِ توافؽ عريض حوؿ دستور جيد هف ضهف الحريات األساسية ،وحهِ الٍوية
التوىسية ،ووفر أرضية هىاسبة إلىقاذ الدولة الوطىية هف خطر التىازع والتشكيؾ فيٍا.

 .6هالزهة الهؤسسة العسكرية الحياد ،وعدـ التدخؿ في الشأف السياسي الوطىي ،والتهسؾ
بالحفاظ عمِ الهسافة ىفسٍا تجاي جهيع األطراؼ الهتصارعة.
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المبئث الثاني
االنتخابات التشريعية والرةاسية  3125وتداعياتيا
المطمب األول -االنتخابات التشريعية:
أو ًال :النظام االنتخابي
احتفظ القاىوف االىتخابي لسىة (2014ـ) بالعديد هف الههيزات واألحكاـ الواردة في قاىوف

(2011ـ) ،إذ اختار الهجمس الوطىي التأسيسي الحفاظ عمِ ىظاـ القائهة الهغمقة والتهثيؿ

الىسبي ،التي يتـ فيٍا توزيع الهقاعد وفقًا لطريقة أكبر البقايا ،كها تـ تقسيـ الدوائر االىتخابية،

وتحديد عدد هقاعد هجمس ىواب الشعب بىفس اآللية التي تـ بٍا اىتخاب الهجمس الوطىي

التأسيسي.

أها عف إعداد قوائـ الىاخبيف فبهوجب قاىوف (2014ـ) ،فإىً ُيعد ىاخبًا كؿ توىسية
وتوىسي بمغ الثاهىة عشرة وهتهتع بحقوقً الهدىية والسياسية ،كها يىص القاىوف ذاتً عمِ عهمية
تسجيؿ إرادية لمىاخبيف ،كها يجيز القاىوف الجديد التسجيؿ اإللكتروىي وعبر الرسائؿ الىصية

القصيرة (واىغ ،2015 ،ص .)77في حيف كاف قاىوف إعداد قوائـ الىاخبيف بقاىوف (2011ـ) يجهع

بيف التسجيؿ اإلداري والتسجيؿ التمقائي لمىاخبيف.

وبمغ عدد الىاخبيف الهسجميف الذيف يحؽ لٍـ التصويت ها يقارب ( )5.3هميوف ىاخب،
هف بيىٍـ ها يقارب ( )360ألؼ ىاخب يعيشوف خارج البالد (الجهعاوى ،أكتوبر ،2014ص ،)2وٌو

ها ُيهثؿ تقريبًا ( )%70هف الجسـ االىتخابي ،وٌي ىسبة تبدو ُهرضية.

عمِ الجاىب اآلخر فقد بمغ عدد الهرشحيف لعضوية هجمس الىواب ىحو ()15622

هترشحًا ،بحيث يتىافس عمِ الهقعد الواحد ( )70هترشحًا ،كها بمغت عدد القوائـ الهترشحة

أكثر هف ( )1327قائهة (لعياضي ،2015 ،ص.)53

وقد توزعت القوائـ الهترشحة بيف حزبية وهستقمة وائتالفية ،إذ بمغت ىسبة القوائـ الحزبية

ها يقارب( ،)%60أها القوائـ االئتالفية فقد بمغت حوالي ( )%11.5هف القوائـ ،في حيف كاىت
البقية لمقوائـ الهستقمة (الحىاشي ،2014 ،ص.)4

ويالحظ ارتفاع ىسبة القوائـ االئتالفية هقابؿ اىخفاض القوائـ الهستقمة هقارى ًة باىتخابات
ُ
الهجمس الوطىي التأسيسي؛ حيث اف ٌذا يعكس الحالة السياسية خالؿ الهرحمة االىتقالية ،والتي
اتسهت بحالة استقطاب سياسي أسٍـ في تحوؿ العهؿ الحزبي إلِ ائتالفات وتكتالت وجبٍات.
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ثانياً -إجراء االنتخابات:
عبرت العهمية االىتخابية التي أجريت فعاليتٍا في ( 26أكتوبر 2014ـ)  -وٌي أوؿ
ّ
اىتخابات تشريعية تتـ بعد إقرار دستور (2014ـ)  -عف رغبة جهاٌيرية عارهة الستكهاؿ بىاء
الهؤسسات الدستورية والتحوؿ ىحو الديهقراطية .حيث تـ افتتاح هراكز االىتخابات لمهجمس

الوطىي التأسيسي في الدوائر االىتخابية الػ( )27في الداخؿ.
وبحسب هركز كارتر فإف البيئة العاهة أثىاء فتح الهراكز إضافةً إلِ سير العهمية في حد

ذاتٍا جيدة جدًا وفتحت ٌذي الهكاتب أبوابٍا في الوقت الهحدد ،واتبع هوظفو االقتراع عهوهًا
إجراءات عهمية الفتح وفقاً لألىظهة الهعهوؿ (هركز كارتر ،هايو ،2015ص.)60

وقد شارؾ في االىتخابات التشريعية ها يقارب ثالثة هالييف وىصؼ ىاخب ،بحيث بمغت

ىسبة الهشاركة ىحو ( )%69هف الىاخبيف الهرشحيف (المطيفي ،ديسهبر ،2014ص ،)2وبذلؾ لـ

تتجاوز ىسبة الىاخبيف ثمث الىاخبيف الهفترضيف ،كها ُيالحظ تراجع عدد الهشاركيف في
االىتخابات التشريعية ،هقارى ًة باىتخابات الهجمس التأسيسي لسىة (2011ـ) ،والتي بمغ عددٌـ
أكثر هف أربعة هالييف .وترجع الباحثة السبب في ٌذا االىخفاض إلِ اعتهاد االىتخاب في
االىتخابات التشريعية عمِ قاعدة التسجيؿ الطوعي ،في حيف اعتهد في السابؽ قاعدة التسجيؿ
الطوعي والتمقائي.

وعمِ الرغـ هف ذلؾ فقد بدا لجهيع الهالحظيف أف ىسبة الهشاركة هف هختمؼ األهاكف

والواليات كاىت ضهف الهعدالت العالهية؛ بسبب تجاوزٌا عتبة الػ(.)%50
ثالثاً -عممية الرقابة عمى االنتخابات:

وقد رافقت العهمية االىتخابية رقابة واسعة هف هراقبيف وهحميف ودولييف ( ،)1وقد أكد التقييـ

العاـ لهالحظي هكتب كارتر أف إغالؽ هكاتب االقتراع دار في ظروؼ ٌادئة هىظهة فعالة،
وتـ تىفيذ عهمية إخراج الهحتويات هف صىاديؽ االقتراع ،وفرز األصوات وعدٌا وفقاً

لإلجراءات ،وبطريقة شفافة هىظهة ،كها وفر الجيش جهيع التسٍيالت لىقؿ هواد االقتراع الِ
هراكز الفرز (هركز كارتر ،هايو ،2015ص.)62-60

( )1بمغ العدد اإلجهالي لمهالحظيف الذيف تولت الٍيئة اعتهادٌـ (  )29.712هالحظاً توزعوا إلِ(  ) 28.676هالحظاً هحمياً يهثموف
( )24هىظهة وجهعية ،و( )1036هالحظاً أجىبياً يهثموف ( )28هىظهة وجهعية أجىبية.
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وعمِ الرغـ هف اإلشارات الجيدة لسير العهمية االىتخابية ،إال أىً تـ اإلشارة في عدة
ٍ
بعض هف التجاوزات والىقائض ،التي شابت العهمية االىتخابية ،إذ ُس ّجمت تجاوزات
تقارير إلِ
كثيرة في شأف اإلشٍار السياسي ،واستغالؿ األطفاؿ في الدعاية االىتخابية ،وخرؽ الصهت

االىتخابي ،وتعييف أشخاص هىتهيف إلِ أحزاب أو قوائـ هترشحة في هكاتب االقتراع هها أثر
عمِ هبدأ الحيادية( ،شقير ،ديسهبر  ،2014ص.)4

وترى البائثة أن ٌذي اإلشكاليات التي وقعت قد تكوف ىاجهة عف سوء اإلعداد وضعؼ

التدريب ،وٌي لـ تكف بالحجـ الذي يؤدي إلِ التشكيؾ في ىتائا االىتخابات.

رابعاً -النتاةج:
تـ اإلعالف عف ىتائا االىتخابات التشريعية بعد فرز األصوات ،ويظٍر الجدوؿ التالي
القوائـ التي حصمت عمِ أعمِ األصوات في اىتخابات الهجمس التشريعي (2014ـ) (بف حفيظ،

ىوفهبر ،2014ص.)4

جدول ( :)12نتاةج االنتخابات التشريعية التونسية (2014ـ)
األئزاب والحاةمات
ىداء توىس
حركة الىٍضة
االتحاد الوطىي الحر
الجبٍة الشعبية
حزب آفاؽ
الهؤتهر هف أجؿ الجهٍورية
حزب الهبادرة
التيار الديهقراطي
حركة الشعب
تيار الهحبة
الحزب الجهٍوري
الجبٍة الوطىية لإلىقاذ
حركة الديهقراطييف االشتراكييف
صوت الفالحيف
التحالؼ الديهقراطي
التكتؿ الديهقراطي هف أجؿ العهؿ والحريات
رد االعتبار
ىداء التوىسييف بالخارج
هد الجريد
الهجهوع

النسبة المةوية لممحاعد
%39.1
%31.7
%7.3
%6.9
%3.7
%1.8
%1.3
%1.3
%1.3
%0.9
%0.4
%0.4
%0.4
%0.4
%0.4
%0.4
%0.4
%0.4
%0.4
%100
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عدد المحاعد
85
69
16
15
8
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
217

قراءة في النتاةج:
ىجد هف ٌذي الىتائا أف حركة ىداء توىس قد تصدرت قائهة األحزاب الفائزة في ٌذي

االىتخابات ،وذلؾ بحصولٍا عمِ ( )85هقعداً في البرلهاف القادـ الذي سيضـ( )217ىائباً،
وتراجعت حركة الىٍضة إلِ الهرتبة الثاىية بحصولٍا عمِ( )69هقعداً ،بيىها حصمت بقية

األحزاب الهوالية لٍذيف الحزبيف عمِ عدد هتواضع هف الهقاعد يقؿ عف ثمث الهقاعد البرلهاىية.

كها يالحظ اىخفاض العدد اإلجهالي لألوراؽ الهمغاة في ٌذي االىتخابات عف االىتخابات

السابقة إذ بمغت ( )65ألؼ صوت (حرز اهلل ،2015 ،ص .)58في حيف كاىت في اىتخابات

الهجمس الوطىي التأسيسي ( )100ألؼ ورقة ،هها يدؿ عمِ زيادة ثقة الىاخبيف بالقوائـ
االىتخابية.

وهف ضهف الهفاجئات التي أفرزتٍا ٌذي االىتخابات إلِ جاىب تهكف حزب ىداء توىس

هف الفوز باألغمبية في أوؿ اىتخابات يشارؾ فيٍا بعد أقؿ هف سىتيف وىصؼ هف تأسيسً،

وتراجع حزب الىٍضة هف الهرتبة األولِ إلِ الهرتبة الثاىية وفقداىً ( )20هقعدًا ،كذلؾ فوز

االتحاد الوطىي الحر بالهرتبة الثالثة هع العمـ أىً لـ ُيحرز إال هقعداً وحيدًا في اىتخابات
الهجمس التأسيسي ،وٌو بٍذي الهرتبة تجاوز أغمب األحزاب التاريخية والهىاضمة .كها ىالحظ

تقدـ حزب آفاؽ توىس بأربعة هقاعد هقارىة بها تحصؿ عميً في اىتخابات الهجمس التأسيسي.

كها حهمت ٌذي االىتخابات ثالث ظواٌر هفاجأة :األولِ ٌي عودة رهوز الىظاـ السابؽ

هثؿ حالة هشؤوهة لدى الهكوىات الثورية ،والتي حهمت الىٍضة هسؤولية تبىي إلغاء قاىوف العزؿ
السياسي لرهوز الىظاـ السابؽ هها أتاح لٍـ العودة إلِ الواجٍة السياسية ،أها الظاٌرة الثاىية
فٍي استفادة الىظاـ السابؽ هف الصراعات السياسية داخؿ الجسـ الثوري ،أها الهفاجأة الثالثة

فالٍبوط السريع الذي حظيت بً قوى اليسار الهتهثمة بالقوى الشعبية إذ إف ارتٍاىٍا لألفكار
األيديولوجية الراديكالية جعمتٍا في عزلة عف الهجتهع (الجورشي27 ،أكتوبر ،2014ص.)4-3

الخاسر األكبر في ٌذي االىتخابات ٌي القوى الثورية الهدىية أو العمهاىية التي
وكاف
ُ
تقمص حجـ تهثيمٍا في الهجمس التشريعي لصالح حزب ىداء توىس وأحزاب شبيٍة بىداء توىس،
فقد تراجعت حصة القوى الثورية الهدىية هف ( )91هقعداً في اىتخابات عاـ (2011ـ) ،إلِ()30

هقعداً في اىتخابات عاـ (2014ـ) (الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات8 ،ىوفهبر ،2011ص.)2

وفي تحميؿ هحددات السموؾ االىتخابي أثىاء االىتخابات التشريعية (2014ـ)ُ ،وجد أف
سموؾ الوالء لحركة الىداء قد بدا واضحًا في بعض الهىاطؽ "الساحؿ و الشهاؿ الغربي والوطف
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القبمي" ،في حيف بدت حركة الىٍضة ذات حضور في هىاطؽ الجىوب ،والذي يتهيز بالهحافظة
الديىية والتٍهيش التىهوي ،كها أثبتت ٌذي االىتخابات أف لٍا هحدديف اثىيف ٌها الحرية واألهف
بهعىِ العودة لمدولة القوية الضاهىة لألهف ىتيجة لتزايد هركب الخوؼ والحؤوؿ دوف عودة

الديكتاتورية (بف حفيظ ،ىوفهبر ،2014ص .)7وٌذا يدؿ عمِ أف االىتخابات التوىسية لـ تخضع
لهىطمؽ التوزيع الحزبي فقط بؿ ارتبط التوزيع الحزبي بتقسيـ اجتهاعي جغرافي.

وفي سياؽ آخر يرى عادؿ المطيفي ٌذا التحوؿ السياسي الذي أفرزتً ىتائا االىتخابات

بخسارة الىٍضة ،واىتصار ىداء توىس ،اىتصا ًار لمٍوية التوىسية عمِ حساب اإلسالـ السياسي
كرؤية لمدولة والهجتهع ،بهعىِ تغير الرٌاف في االىتخابات التوىسية هف أولوية اإلسالـ إلِ

أولوية الدولة وهف ىهوذج اإلسالـ السياسي إلِ الٍوية الوطىية (المطيفي ،ديسهبر  ،2014ص.)14

وفي السياؽ ىفسً :يرى هتابعوف أف ٌذا التطور لمتيار الهدىي في توىس يعود إلِ العديد

هف العواهؿ هىٍا( :هعٍد العربية لمدراسات 2 ،ىوفهبر.)2014

 .1االستفادة هف أخطاء حركة الىٍضة في السمطة ،خاصة فشمٍا في همفي االقتصاد
واإلرٌاب.

ال هف التشتت ،كتجربة
 .2العهؿ عمِ تالفي أخطاء الهاضي وتوحدٌا في تكتالت سياسية بد ً
ىداء توىس التي جهعت داخمٍا طيفاً سياسياً وحقوقياً هها شكؿ تجربة هثالية لمعهؿ
السياسي.

 .3إفالس أطروحات تيار اإلسالـ السياسي لدى الشارع التوىسي هف خالؿ األزهة البىيوية
الخاىقة التي يعيشٍا االقتصاد التوىسي والتدٌور األهىي.

 .4رصيد التحديث الذي تهمكً توىس هف إرث التجربة البورقيبية ،والتي تتجمِ في هستويات
عديدة هف خالؿ وضع الهرأة الهتقدـ جداً واىتشار التعميـ في كؿ هستوياتً والثقافة الىقدية

والىظرة التقدهية لمديف.

وبيذا تجد البائثة أف تصويت التوىسييف لـ يكف في هجهمً قد خضع لهىطؽ هعاقبة
حركة الىٍضة ،وىهوذج الدولة الهتصارعة أيديولوجيًا بقيادتٍا بيىها يكهف السبب الرئيس في
فشؿ الحركة في هعالجة التحديات االقتصادية واالجتهاعية فالوعود التي أطمقتٍا حركة الىٍضة

عاـ (2011ـ) عبر التعٍد بتحقيؽ ىهو اقتصادي لـ تتجسد عمِ أرض الواقع ،ولربها يعمؿ ذلؾ

بعدـ استتباب األهف وقصر الفترة الهىوطة بعهمية اإلصالح ،ورغـ الصعوبات عمِ الهستوى
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االقتصادي واالجتهاعي واألهىي ،فإف ىجاح االىتخابات يهثؿ خطوة أساسية في إرساء
الديهقراطية في البالد.
وبىجاح ٌذي العهمية االىتخابية استطاعت توىس تجاوز تحديات كبيرة كادت تعيدٌا إلِ

ىقطة البدء وثهة عدة أسباب أىقذتٍا هف االىزالؽ ،في وحؿ الخالفات األيديولوجية والخالفات

السياسية أٌهٍا:

 .1وعي الهكوىات السياسية وادراؾ الهجتهع التوىسي بأٌهية التعايش واالصطفاؼ الوطىي.

 .2استقالؿ وحيادية الهؤسستيف العسكرية والقضائية ،ووقوفٍها عمِ هسافة هتساوية هف جهيع
األطراؼ ضهف ها يعرؼ بالفصؿ بيف السمطات.

 .3استشعار الهسؤولية لدى قادة حركة الىٍضة التي قدهت ىهوذجًا ُيحتذي بً في إخراج البالد
هف هخاضٍا الثوري إلِ الهخاض الديهقراطي ىحو التوافؽ الديهقراطي وبعيدًا عف االىخراط
ىحو العىؼ.

 .4ورغـ كؿ الصعوبات عمِ الهستوى االقتصادي واالجتهاعي واألهىي فإف ىجاح االىتخابات
هثّؿ خطوة أساسية في إرساء الديهقراطية في البالد كها أف قبوؿ ىتائجٍا هف طرؼ الجهيع
يعكس شفافيتٍا الىسبية.

المطمب الثاني -االنتخابات الرةاسية:
تُعد ٌذي االىتخابات ٌي العاشرة لمبالد التوىسية ،كها تعد أوؿ اىتخابات رئاسية بعد إقرار
دستور توىس (2014ـ) الجديد هف قبؿ الهجمس الوطىي التأسيسي الذي اىتخب في (2011ـ)
في أوؿ اىتخابات ديهقراطية حرة وىزيٍة شفافة قائهة عمِ هبدأ التعددية.

كها وتُعد ٌذي االىتخابات الرئاسية إلِ حد ها اهتدادًا لالىتخابات التشريعية وها ىتا عىٍا،
إذ ساعدت اىتخابات أكتوبر التشريعية عمِ تشكيؿ هالهح حهمة االىتخابات الرئاسية ،ذلؾ أف
الهرشحيف واألحزاب سارعوا إلِ إعادة صياغة هواقفٍـ عمِ الساحة السياسية استىاداً إلِ ىتائا

االىتخابات التشريعية.

ووفقاً لمدستور يتـ اىتخاب رئيس الجهٍورية اىتخاباً ح ًار هباش اًر لوالية هدتٍا خهس سىوات،
وال يجوز توليتً ألكثر هف دورتيف كاهمتيف ،واذا لـ يحصؿ أياً هف الهرشحيف عمِ ٍ
عدد هف
األصوات الصحيحة في الدورة األولِ ،فإف الدستور يىص عمِ إجراء دورة ثاىية بيف الهرشحيف
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الذيف حصموا عمِ أعمِ ىسبة تصويت خالؿ أسبوعيف هف تاريخ اإلعالف عف الىتائا الىٍائية
لمدورة األولِ (الفصؿ  ،75دستور ،2014ص.)13

أو ًال -شروط الترشح:
تـ تجهيع كافة شروط الترشح لهىصب الرئاسة في الفصؿ ( )3هف القرار عدد ()18
لسىة (2014ـ) هف خالؿ التىصيص عمِ الشروط الواردة بالدستور ،عمِ غرار أال يكوف
الهترشح قد تولِ هىصب رئيس الجهٍورية لدورتيف كاهمتيف هتصمتيف أو هىفصمتيف ،وأف ال

يكوف فقد الحؽ في الترشح إثر عزلً هف هىصب رئيس الجهٍورية بهقتضِ حكـ صادر عف

الهحكهة الدستورية أو الشروط الواردة بالفصؿ ( )163هف القاىوف االىتخابي ،والذي يقتضي أال

بىاء عمِ إداىتً هف أجؿ الحصوؿ عمِ تهويؿ أجىبي
يكوف الهترشح فقد الحؽ في الترشح ً
لحهمتً االىتخابية بالدستور(الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات ،هارس  ،2015ص.)1059
وباإلضافة إلِ شرط ضرورة تزكية ( )10ىواب هف التأسيسي أو( )10آالؼ هف الىاخبيف
الهرسهيف والهوزعيف عمِ األقؿ عمِ عشرة دوائر اىتخابية ،عمِ أف ال يقؿ عددٌـ عف

ٍ
ىاخب في كؿ دائرة اىتخابية (الرديسي وشقير ،هارس ،2015ص.)2
خهسهائة
ثانياً -المترشئون:

تـ فتح باب الترشح لالىتخابات الرئاسية يوـ  8سبتهبر (2014ـ) ،وأُغمؽ في ()22

سبتهبر (2014ـ) قدـ خاللٍا ( )70شخصًا همؼ ترشحٍـ لٍذي االىتخابات قبمت هىٍـ الٍيئة
( )27هترشحًا ورفضت ( )41واىسحب (( )2الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات ،هارس،2015

ص.)1066

وهف ضهف الػ( )27هترشحًا كاف ٌىالؾ ( )11رئيس حزب وثالثة وزراء سابقيف في حكوهات

"زيف العابديف بف عمِ" و( )9هعارضيف سابقيف هىٍـ اهرأة قاضية وهىاضمة حقوقية و()9
ٍ
هاض سياسي و( )7هحاهيف و( )3أطباء و( )5رجاؿ أعهاؿ (الرديسي وشقير،
هترشحيف دوف

هارس ،2015ص.)2

ثالثاً -الجولة األولى لالنتخابات الرةاسية:
دارت االىتخابات الرئاسية يوـ  23ىوفهبر (2014ـ) ،وهف بيف ( )5.3هميوف هسجؿ في

قوائـ الىاخبيف بمغ عدد الهشاركيف في االىتخابات الرئاسية حوالي ( )3.3هميوف ىاخب بىسبة

( ،)%62.9وٌي ىسبة تعد هقبولة بالهقاييس العالهية.
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وبحسب همحوظات هركز كارتر فإف االىتخابات الرئاسية في دورتٍا األولِ بدأت بطريقة
هٍىية هحايدة؛ حيث تـ فتح هراكز االقتراع في أوقاتٍا الهحددة ،وتـ تىفيذ إجراءات الفتح بشفافية

وفقاً لألىظهة الهعهوؿ بٍا ،كها أورد التقرير أف البيئة االىتخابية العاهة والتىفيذ الشاهؿ

لإلجراءات االىتخابية كاف جيد جدًا وٌادئًا وهىظهًا ،وأشاد هركز كارتر بعهمية الفرز والتجهيع،
وتأهيف ىقؿ الصىاديؽ (هركز كارتر ،هايو ،2015ص.)203-202

نتاةج الجولة األولى لالنتخابات الرةاسية:
جدول ( :)3نتاةج الجولة األولى لالنتخابات الرةاسية (3125م)
النسبة المةوية من عدد األصوات المصرح بيا

المترشئين
الباجي قايد السبسي (ىداء توىس)

%39.46

الهىصؼ الهرزوقي (الهؤتهر هف أجؿ الديهقراطية)

%33.43

حهة الٍهاهي (الجبٍة الشعبية)

%7.82

هحهد الٍاشهي الحاهدي (تيار الهحبة)

%5.75

سميـ الرياحي (االتحاد الوطىي الحر)

%5.55

كهاؿ هرجاف (حزب الهبادرة الوطىية الدستورية التوىسية)

%1.27

قراءة في نتاةج الجولة األولى لالنتخابات الرةاسية
وتبعاً لمىتائا فإىً لـ يتحصؿ أي هرشح عمِ األغمبية الهطمقة ،وفي الوقت ذاتً تبرز

الىتائا تحصؿ "الباجي قايد السبسي"

()1

هرشح ىداء توىس عمِ الهرتبة األولِ بىسبة

( ،)%39.4هقابؿ فوز الثاىي ،وٌو الرئيس الهىتٍية واليتً هىصؼ الهرزوقي بىسبة تصويت
( ،)%33.4األهر الذي شكؿ هفاجأة عكسٍا الفارؽ الضئيؿ بيف الهترشحيف األولييف.

كها شكمت الىسب الضئيمة التي حصؿ عميٍا باقي الهرشحيف هفاجأة أخرى؛ إذ بمغ

هجهوع ها تحصؿ عميً السبسي والهرزوقي لوحدٌها ها يقارب ( )%73هف األصوات ،والذي

بدوري ُيبرز فرؽ شاسع بيف الهرتبتيف األولييف ،وباقي الهراتب األخرى.

( )1سياسي وهحاهي توىسيٌ .و رئيس حزب ىداء توىس .تقمّد العديد هف الهىاصب الو ازرية في عٍد الحبيب بورقيبة ،ثـ عاد لمساحة
السياسية بعد الثورة التوىسية ،تولي هىصب رئيس الوزراء التوىسي هىذ  27فبراير (2011ـ) إلِ غاية  13ديسهبر(2011ـ) وترشح
الىتخابات الرئاسية في(2014ـ).
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وفي تفسير الىتائا ،وتقدـ "الباجي قائد السبسي" عمِ هىافسيً فيرجع إلِ أىً قد اعتهد
عمِ هاكيىة ىداء توىس ،وعمِ خبرتً في طهأىة الرأي العاـ ،والتزاهً بهكاسب الثورة وتدعيـ

التعددية دوف إقصاء ،وتصوير ىفسً عمِ أىً السياسي الهحىؾ الذي جىب البالد ويالت الحرب

األٌمية حيف شارؾ هع حركة الىٍضة في حوار وطىي ،وأىً ٌو الذي يسد الثغرة بيف اإلسالـ
والديهقراطية ،ولكف هف هىطمؽ ليبرالي (الرديسي وشقير ،هارس  ،2015ص.)4

وفي االتجاي اآلخر فإىً وعمِ الرغـ هف أف حركة الىٍضة لـ ترشح ّأيا هف قياديٍا
سعيا هىٍا لمحفاظ عمِ توازف السمطات ،حيىها كاىت تتوقع فوزٌا الساحؽ
لالىتخابات الرئاسية ً

بأغمبية هريحة في االىتخابات التشريعية ،تارك ًة لكؿ هىخرطيٍا حرية اىتخاب هف شاؤوا هف بيف
الهترشحيف لمدور األوؿ هف تمؾ االىتخابات ،فقد َّ
عبر رئيس الحركة عف أف هوقؼ حركتً ٌو

الحياد واعالء هصمحة البالد ،وعمِ الرغـ هف ذلؾ فقد ساىد هعظـ أعضاء الحركة "هحهد

الهىصؼ الهرزوقي" باعتبار تىاغـ أطروحاتً وتوجٍاتً السياسية ،هع الهزاج الىٍضاوي العاـ

(فرجاىي31 ،ديسهبر  ،)2014وٌو ها ُيفسر حصولً عمِ ىسبة عالية هف األصوات؛ العتهادي عمِ
القاعدة الجهاٌيرية لحركة الىٍضة وتيار اإلسالـ السياسي.
أي هف الهرشحيف في عمِ عدد هف األصوات الصحيحة
ووفقًا لمدستور فإىً لـ يحصؿ ّ
في الدورة األولِ ،فإف الدستور يىص عمِ إجراء دورة ثاىية بيف الهرشحيف المذيف حصال عمِ
أعمِ ىسبة تصويت خالؿ أسبوعيف هف تاريخ اإلعالف عف الىتائا الىٍائية لمدورة األولِ،

وبالتالي اىتقاؿ "السبسي والهرزوقي" إلِ الهىافسة لمجولة الثاىية هف االىتخابات.
رابعاً -دورة االعادة لالنتخابات الرةاسية:

جرت دورة اإلعادة الرئاسية يوـ 21ديسهبر لتحديد أي هف الهرشحيف الرئاسييف هف الدورة

األولِ هف االىتخابات الرئاسية سيكوف رئيسًا لتوىس.

وبحسب هركز كارتر فقد أشار إلِ أف ٌذي االىتخابات كاىت ىاجحة وشفافة رغـ بعض
الهخالفات الطفيفة التي شابتٍا ،إذ وصمت ىسبة الهشاركة إلِ هستويات عالية بمغت الػ(،)%60

كها تهت ٌذي الجولة هف االىتخابات في ظروؼ سمسمة وهىظهة تىظيهاً جيداً ،هف حيث فتح
هكاتب االقتراع ،وعهميات التصويت ،واإلغالؽ ،والعد ،وعهمية التجهيع والفرز ،كها هرت ٌذي

االىتخابات دوف حوادث أهىية تذكر أو اضطرابات في جهيع أىحاء البالد ( هركز كارتر هايو2015

،ص.)204
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ويظٍر الجدوؿ ىتائا الدورة الثاىية لالىتخابات الرئاسية (2014ـ) (الٍيئة العميا الهستقمة
ُ
لالىتخابات ،هارس ،2015ص.)335
جدول ( :)4نتاةج الدورة الثانية لالنتخابات الرةاسية التونسية 3125

المترشئين

النسبة االصوات

الباجي قايد السبسي ىداء توىس

%55.68

الهىصؼ الهرزوقي

%44.32

الهجهوع

%100

قراءة في نتاةج الجولة الثانية
وبذلؾ استكهمت توىس بىاء الهؤسسات السيادية الشرعية ىٍاية بهؤسسة الرئاسة ،وقبمٍا

الدستور والهؤسسة التشريعية.

رابعاً -قراءة في االنتخابات التونسية الرةاسية:
استطاعت الىخبة السياسية في توىس تحقيؽ الهرحمة األخيرة هف الهسار االىتقالي ،بعد

إصدار دستور واىجاز اىتخابات برلهاىية ،ختاهًا باالىتخابات الرئاسية .وقد أفرزت ٌذي
االىتخابات هفاجآت بالىسبة إلِ ٌوية الفائز أو الخاسر.

ففوز السبسي يعزز ٌيهىة القوى العمهاىية عمِ الهؤسسات التوىسية الهىتخبة ،حيث تغمب

حزبً ىداء توىس ،عمِ حركة الىٍضة اإلسالهية ،ليبرز كأكبر كتمة هف الهقاعد  -واف لـ تكف

أغمبية -في البرلهاف .األهر الذي شكؿ تخوفًا وٌاجسًا هف قبؿ هتابعيف هف تركيز السمطة في يد

"السبسي" وحزبً ،وأف ٌذا األهر يهكف أف يحيي الههارسات القهعية ،التي كاىت في الهاضي.

إال أىً يهكف القوؿ إىً يستبعد أف يعود االستبداد هع السبسي؛ بفضؿ الهىاعة التي اهتمكٍا

الشعب ،والضهاىات الديهقراطية التي أكدٌا الدستور الجديد.

وهف جٍة أخرى فالوجً اآلخر لىتائا االىتخابات تهثؿ في اىتصار تيار اإلصالحييف

عمِ الثورييف ،وأف تفضيؿ الىاخبيف التوىسييف صاحب الخبرة "الباجي قايد السبسي" عمِ
الرئيس الهىتٍية واليتً "الهىصؼ الهرزوقي" يبدو ،وكأىً تعبير عف الرغبة في االستقرار واألهؿ
في تقديـ أولوية اإلصالحات االقتصادية ،عمِ اإلصالح السياسي.

ثهة بال شؾ شعب يطمب الخروج هف هرّبع الفساد واالستبداد ،ويطالب بالشغؿ والحرّية
فّ
الوطىية ،ويريد وضع حد لمفقر والجٍؿ والتٍهيش والحرهاف ،ويدعو إلِ هحاسبة
والكراهة
ّ
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أيضا ،يريد أف يتـ كؿ ذلؾ
ال ّ
اجا عاهًا ال شؾ فيً ٌو ً
هستبديف والفاسديف .إال أف لٍذا الشعب هز ً
بأقؿ ها يهكف هف العىؼ والدـ ،وبأكثر ها يهكف هف األهف والسالسة.
وفي سياؽ آخر ،اىتصر "السبسي" بفضؿ األصوات الرافضة لهشروع أخوىة توىس،

بعدها بدا ٌو وحزبً البديؿ الوحيد القادر عمِ الحكـ في هواجٍة الترويكا بقيادة حزب حركة

الغىوشي.
الىٍضة ورئيسٍا راشد ّ

ويجب اإلشارة إلِ أف الهقاربة البسيطة بيف الهترشحيف الهتىافسيف عمِ الرئاسة ،وٌي

كبير هف القاعدة الشعبية
تهثؿ فارؽ ( )%9تقريباً ،وٌي ىسبة ضئيمة توحي بأف ٌىاؾ رفضًا
اً

الىاخبة وأف الفائز في االىتخابات لـ يفز بأغمبية ساحقة ،هها يعىي وجود ىسبة كبيرة رافضً لٍذا
الفائز أي -الباجي قائد السبسي -األهر الذي ال يجب إٌهالً وبجب التعاهؿ هعً بكؿ ها يهكف

حتِ ال تتحوؿ الِ قوة هعارضة كبيرة قد تؤثر عمِ ىظاـ "السبسي" في الهستقبؿ وعمِ استقرار

الوضع السياسي في البالد.

ختاهًا أبرزت ىتائا فوز زعيـ حزب ىداء توىس "الباجي السبسي" عمِ هىافسً "الهرزوقي"

بفارؽ ( )11ىقطة عمِ الهستوى الوطىي ،ليصبح بذلؾ رئيسًا هىتخباً لمبالد بعد أف أدى اليهيف

الدستورية ،وتسمـ الرئاسة هف الرئيس الهىتٍية واليتً "هحهد هىصؼ الهرزوقي" ،وقد قدـ
استقالتً هف هىصب رئاسة ىداء توىس ،بحكـ تعارض ذلؾ هع هسؤولياتً الجديدة عمِ رأس

الدولة.

وتضع ٌذي الىتائا الهتهخضة عف أوؿ اىتخابات رئاسية حرة وىزيٍة باالقتراع الهباشر

تشٍدٌا البالد بعد فترة اىتقالية اهتدت ألربع سىوات ،عرفت خاللٍا توىس تقمبات واضطرابات

عمِ كافة األصعدة ،أثّر الحراؾ الشعبي واالىتفاضة التي ٌزت البالد.

المطمب الثالث -تشكيل الئكومة:
ال بتكويف الحكوهة الثاىية التي ستتولِ هٍاـ
بمغ الهشٍد في توىس هىتٍاي الثوري فع ً

الهرحمة الجديدة بعد ىٍاية الفترة االىتقالية ،والتي داهت ها يزيد عمِ أربع سىوات.

فبعد شٍريف هف إعالف ىتائا االىتخابات التشريعية ،كمؼ الرئيس الهىتخب الجديد

"الباجي قائد السبسي" في (5يىاير2015ـ) "الحبيب الصيد" بتشكيؿ الحكوهة ،وبعد هشاورات

استهرت لشٍر تـ اإلعالف عف تركيبة تمؾ الحكوهة والهؤلفة هف ( )42عضوًا ( 28وزير ،و14

كاتب الدولة) ،هوزعيف عمِ خهسة أحزاب ههثمةً في البرلهاف ،وٌي ىداء توىس ،والىٍضة،
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واالتحاد الوطىي الحر وآفاؽ توىس ،والجبٍة الوطىية ،إضافةً إلِ هستقميف ،وتـ عرضٍا عمِ

هجمس ىواب الشعب (الجهعاوي ،فبراير  ،2015ص .)2-1وجرى التصديؽ عمِ حكوهة الصيد

بهوافقة ( )166ىائباً هف أصؿ ( ،)204فيها رفض ( )30ىائباً هىحٍا الثقة واهتىع ( )8ىواب عف
التصويت (هوقع العربية 5،فبراير.)2015

وبذلؾ فقد تهيزت تركيبة الحكوهة الجديدة بقياهٍا عمِ ائتالؼ تعددي سياسي تكىوقراطي

واسع جهع ها بيف العمهاىييف واإلسالهييف والهستقميف ،هكرسة بذلؾ لمتعددية في تركيبتٍا،
وهراعية لهبدأ التوافؽ الحزبي هها أٌمٍا لمفوز بأغمبية غير هسبوقة في حكوهات ها بعد الثورة،

وٌو ها يخبر بأىٍا هسىودة سياسيًا وحزبياً ،هها ُيهكىٍا هف كسب قاعدة شعبية هف جٍة ،وهف
تهرير سياساتٍا وأجواء هف االستقرار هف جٍة أخرى.
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المبئث الثالث
أثر االنتخابات عمى التئول الديمحراطي
المطمب األول -بيةة التئول الديمحراطي في تونس بعد االنتخابات:
أو ًال -الدستور والنظام السياسي:
ىجحت توىس في إرساء دستور جديد في (26يىاير2014ـ) ،صادؽ عميً أعضاء
ٍ
صوت هف جهمة ( )217عضواً ،وقد شٍد لً
الهجمس الوطىي التأسيسي بأغمبية تضـ ()200

خبراء وحقوقيوف بأىً ٍ
حاـ لمحريات وهراع لحقوؽ اإلىساف ،وأىً قد أرسِ دعائـ قاىوىية قوية

الحتراـ حقوؽ الهواطىيف وحرياتٍـ األساسية ،عبر ضهاىات هعتبرة هف خالؿ الفصؿ والتوازف
بيف السمطات (الطريقي ،هايو ،2015ص ،)54وبذلؾ تكوف توىس قد هىحت ىفسٍا بعد دساتير

قرطاج و(1861ـ) و(1959ـ) الدستور الرابع هف تاريخٍا ،وبٍذا تؤكد توىس اىخراطٍا في قيـ
ويشكؿ ٌذا الحدث هرحمة حاسهة هف أجؿ هجتهع أكثر عدالة
الديهقراطية وحقوؽ اإلىسافُ ،
وحرية.
وهف خالؿ قراءة الدستور ،والذي يضـ ( )146فصالً ،هوزع عمِ عشرة أقساـ ،والذي

ىظاـ جهٍوري ،فقد أكد الدستور عمِ
جاء في فاتحة فصولً أف توىس دولة حرة هستقمة ىظاهٍا ُ
جهمة هف الهبادئ الديهقراطية هف أٌهٍا:
 .1أكد الدستور الجديد عمِ هدىية الدولة وقياهٍا عمِ أساس الهواطىة وارادة الشعب وسيادة
القاىوف (الفصؿ  .)2فالشعب صاحب السيادة وهصدر السمطات (الفصؿ .)3

 .2كفؿ الدستور حرية الهعتقد والضهير وههارسة الشعار الديىية وحيادية دور العبادة عف
التوظيؼ الحزبي ،وأكد أف الدولة راعية لمديف (الفصؿ .)6

 .3وفيها يتعمؽ بالحقوؽ فبحسب الفصؿ ( )21فإف الهواطىيف هتساووف في الحقوؽ والواجبات
وهتساووف أهاـ القاىوف دوف تهييز .وأكد أف الحؽ في الحياة هقدس ،ال يجوز الهساس بٍا،
وعمِ أف تحهِ الدولة كراهة الذات البشرية ،وحرية الجسد وهىع التعذيب الهادي والهعىوي
(الفصؿ .)23-22

 .4كها ركز الدستور عمِ صياىة الحريات ،حرية الرأي والفكر واإلعالـ وتكويف األحزاب
والىقابات واالجتهاع والتظاٌر السمهي (الفصوؿ .)37-31
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 .5ضهف الدستور فصؿ السمطات التىفيذية والتشريعية والقضائية وتوازىٍا ،وذلؾ هف خالؿ
جهمة هف التشريعات:

 يهارس الشعب السمطة التشريعية عبر ههثميً بهجمس الىواب ،الهىتخبيف اىتخاباً ح اًر
هباش ًار ىزيًٍا لهدة خهس سىوات .ويحؽ لٍا هىاقشة هشاريع قواىيف هقترحة هف عشرة

ىواب عمِ األقؿ أو بهشاريع قواىيف هف رئيس الجهٍورية أو رئيس الحكوهة .والهصادقة
بأغمبية هطمقة عمِ القواىيف األساسية ،وأغمبية عادية عمِ القواىيف العادية (الفصوؿ

.)64-50

 يرأس السمطة التىفيذية رئيس الجهٍورية الهىتخب اىتخاباً ح اًر هباش اًر لهدة خهس سىوات،

وال يجوز توليً ألكثر هف دورتيف كاهمتيف ،كها ال يجوز لرئيس الجهٍورية الجهع بيف

هسؤولياتً وأي هسؤولية حزبية .ويتولِ الرئيس تهثيؿ الدولة ،ويختص بضبط السياسات
العاهة في هجاالت الدفاع والسياسة الخارجية ،واعالف حالة الطوارئ ،وختـ القواىيف،

وابراـ الهعاٌدات واعالف السمـ والحرب بعد هوافقة هجمس الشعب ،كها يحؽ لً أف
يخاطب هجمس الشعب ،وأف يحمً (الفصوؿ .)81-75
 تتولِ الحكوهة ضبط السياسة العاهة ،إذ يكمؼ الرئيس هرشح حزب األغمبية بهجمس
الىواب لتشكيؿ الحكوهة ،ويهىع الجهع بيف عضوية الحكوهة وعضوية الهجمس.

والحكوهة هسئولة أهاـ هجمس الىواب ،ولهجمس الىواب الحؽ في سحب الثقة هف
الحكوهة بهوافقة األغمبية الهطمقة هف أعضاء الهجمس (الفصوؿ .)97-89

 السمطة القضائية وفؽ الدستور هستقمة تضهف إقاهة العدؿ ،والقاضي هستقؿ ال سمطة
بىاء عمِ رأي هطابؽ هف الهجمس األعمِ لمقضاء
عميًُ ،
ويسهِ القضاة بأهر رئاسي ً
(الفصؿ .)103-100وتـ تشكيؿ الهالهح العاهة الستقالؿ القضاء التوىسي في باب
السمطة القضائية ،حيث تـ الىص عمِ تشكيؿ الهحكهة الدستورية ،ليعٍد عميٍا الرقابة

عمِ دستورية القواىيف والموائح ،هف أجؿ توفير الضهاىات األساسية لبىاء قضاء هستقؿ،

هٍها بالىسبة إلِ القضاء التوىسي ،بعدها عاىِ طيمة السىوات الهاضية
ًا
ويعد ذلؾ
تطور ً
هف ٌيهىة السمطة التىفيذية ،وغياب االستقاللية (هىشاوي16 ،فبراير.)2016

 ففي ظؿ الرئيس السابؽ "زيف العابديف بف عمي" كاىت السمطة القضائية تابعة لمسمطة
التىفيذية ،وهفتقرة إلِ االستقاللية ،لذلؾ ضهف الدستور الجديد استقاللية القضاء وىزاٌة

العدالة.
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ولها كاف هف بيف أٌـ أٌداؼ الثورة تغيير ىهط الحكـ في الدولة ،فإف هؤسسة الرئاسة
ىالت حظًا واف ًار هف التعديؿ ،حيث عهؿ دستور(2014ـ) عمِ إبعاد ٌذي الهؤسسة هف التحكـ
الهطمؽ في كؿ الفعؿ السياسي ،وفي الهقابؿ إعادة توزيع الصالحيات ،والوظائؼ بشكؿ يٍدؼ

إلِ تقوية أدوار الهؤسسات األخرى حكوهة وبرلهاف ،وهف بيف االختصاصات أو الوظائؼ التي
أصابٍا التغيير والتقميص بشكؿ همحوظٌ( :كو ،2015 ،ص .)33-30كاف الرئيس في توىس قبؿ

دستور(2014ـ) يهمؾ السمطة التقديرية الهطمقة في تعييف الحكوهة دوف أي قيد أو شرط
دستوري.



لـ يكف الوزير األوؿ يتهتع بالشرعية الديهقراطية عمِ خالؼ رئيس الجهٍورية ،ألف اختياري

لـ يكف قائهاً عمِ اقتراع أو اىتخاب ،بؿ عمِ تعييف هف قبؿ الرئيس دوف التزاـ باستشارة

البرلهاف ،الذي ال يهمؾ حؽ التىصيب ،وبالتالي ىقؿ دستور(2014ـ) الحكوهة هف السمطة
التقديرية الهطمقة لمرئيس في التعييف إلِ الشرعية الديهقراطية القائهة عمِ االختيار الشعبي

هع االىتخابات التشريعية.



ضبط السياسة العاهة قبؿ دستور (2014ـ) كاف يضعٍا ،ويضبطٍا رئيس الجهٍورية
حسب اختياراتً وتوجيٍاتً ،لتصبح هع دستور (2014ـ) هف اختصاص رئيس الحكوهة،
هها يجعؿ هؤسسة الحكوهة تؤدي أدوار فاعمة وحقيقية في صىاعة القرار السياسي.



لـ تفقد هؤسسة الرئاسة هع دستور(2014ـ) زعاهتٍا وهحوريتٍا لصالح الحكوهة فحسب،

واىها كذلؾ بهوجب هقتضيات أخرى في الدستور هف باب أىً بإهكاف هجمس ىواب الشعب
تقديـ ،الئحة هعممة ضد رئيس الدولة إلعفائً ،وهحاسبة رئيس الجهٍورية بتٍهة الخرؽ

الجسيـ لمدستور ،بهعىِ إهكاىية اىعقاد هسؤوليتً السياسية أهاـ البرلهاف ،والتي لـ يعترؼ

التاريخ الدستوري التوىسي بٍا يوهاً.

وفي تقرير حوؿ التطبيؽ التشريعي لمدستور ،فقد كاف التقييـ العاـ لمسمطة التىفيذية
لهؤشرات اهتثاؿ اإلطار القاىوىي لمدستور الجديد ،وهؤشر هدى تقدـ اإلصالحات التشريعية،

واهتثاؿ اإلصالحات التشريعية الهىجزة لىص الدستور هتوسط ،في حيف كاف التقييـ العاـ لىفس
الهؤشرات إيجابي بها يخص الحكوهة ،أها التقييـ العاـ لمسمطة القضائية فكاف سمبي عمِ ىفس

الهؤشرات (هىظهة البوصمة ،2015 ،ص.)33-29

وترى البائثة أف الهصادقة عمِ الدستور يهثؿ تقدهًا كبي ًار في الهسار االىتقالي التوىسي،

لكف ال تهثؿ ىٍاية لً ،وفي الواقع تفترض الهصادقة عمِ الدستور بداية هسار آخر هتهثؿ في

تطبيقً؛ ألىً يجب عمِ جهيع الهؤسسات القائهة ،والتي يعود إىشاؤٌا إلِ عٍد الدكتاتورية ،أف
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تتوافؽ هع الهتطمبات الديهقراطية الجديدة عاهة وهع روح الدستور خاصة ،كها ويجب تطبيؽ
وهراعاة واعتهاد هبادئ وقيـ وتهشيات جديدة ،ويىبغي أال تكوف الهصادقة عمِ الىص ٌدفاً في
حد ذاتً بؿ ٌو بداية البىاء الديهقراطي الحقيقي.
ثانياً -النظام االنتخابي:
شكؿ قرار إحداث ٌيئة عميا هستقمة لالىتخابات تتولِ اإلشراؼ عمِ هجهؿ هجريات

العهمية االىتخابية ،أٌـ إج ارء سياسي وقاىوىي عرفتً البالد عمِ درب االىتقاؿ الديهقراطي ،وتعد
هسألة تحييد و ازرة الداخمية عف العهمية االىتخابية ،شرطاً أساسياً لتىظيـ اىتخابات حرة وىزيٍة

وديهقراطية وشفافة ،وذلؾ عمِ اعتبار أف ٌذي االىتخابات ٌي الهدخؿ الرئيس لمعهمية

الديهقراطية برهتٍا ،ولهجهؿ اإلصالحات التي ستتبعٍا ،وعميً اقتصرت عالقة و ازرة الداخمية

وكافة األجٍزة األهىية واإلدارية التابعة لٍا ،عمِ القياـ بأعهاؿ التأهيف فحسب بتىسيؽ هع الٍيئة
العميا لالىتخابات ،وتحت إشرافٍا (بف هحفوظ  ،ىوفهبر ،2014ص.)4

وهف أٌـ ها هيز الىظاـ االىتخابي التوىسي الجديد والعهمية االىتخابيةٌ ،و هعيار الىزاٌة

والرقابة فيٍا ،وٌذا ها أكدي تقرير برىاها ىزاٌة االىتخابات الذي صدر سىة (2015ـ) عف قسـ
العالقات الحكوهية والدولية بجاهعة سيدىي االسترالية حوؿ هختمؼ االىتخابات التي تـ إجراؤٌا

في العالـ خالؿ الفترة الههتدة ها بيف عاهي (2012ـ و2014ـ) ،وقد احتمت توىس في ٌذا

التقرير الهرتبة ( )25عالهيًا هف جهمة ( )127دولة ،إذ بمغ هؤشر الىزاٌة االىتخابية فيٍا()75.5

ىقطة في االىتخابات الرئاسية لسىة (2014ـ) ،بعد أف احتمت الهرتبة( )34بهؤشر يقدر

بػ( )72.4ىقطة خالؿ االىتخابات لسىة (2014ـ) ،وٌو ها يبرز التحسف الواضح في ٌذا
الهجاؿ هف هوعد اىتخابي إلي آخر (الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات ،هارس ،2015ص.)1010

في سياؽ آخر فإف الىظاـ االىتخابي الهتبع -ىظاـ القائهة الىسبية -أدى إلِ تىوع كبير

في الٍيئة الهىتخبة هف حيث التوزيع األيديولوجي والحزبي ،كها أدى قاىوف االىتخاب الذي
يشترط التىاصؼ إلِ تواجد الهرأة داخؿ الهجمس التأسيسي بالبدء والهجمس التشريعي الحقاً.
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ثالثاً -الصئافة اإلعالم:
شٍد اإلعالـ في توىس تغييرات جذرية هىذ بدء ثورة البالد في العاـ (2011ـ) ،ألىً

أصبح يقدـ إىتاجًا هتىوعاً ،وبدأ اإلصالح القاىوىي لصىاعة اإلعالـ التوىسي وركزت

اإلصالحات أساسا عمِ إلغاء السهات القهعية لمقواىيف التي تىظـ عهؿ اإلعالـ ،وأُوجدت رؤية

جديدة لصىاعة هستقمة هٍىية.
وقد عرفت عهمية إصالح قطاع اإلعالـ هىذ ثورة (2011ـ) هشاركة واسعة هف العهوـ،

وكاف أٌـ قرار في ٌذا الهجاؿ ٌو إىشاء الٍيئة الوطىية الهستقمة ،إلصالح اإلعالـ
واالتصاؿ(.)1

وضهف الهرسوـ (2011( - )115ـ) الصادر في ىوفهبر لىفس العاـ ،والذي صيغ ليحؿ

هحؿ قاىوف الصحافة السابؽ ،ضهف حرية تداوؿ وىشر وتمقِ األخبار واآلراء هٍها كاف ىوعٍا،
كها ضهف حقوقًا أساسية لمصحافييف ،كحقٍـ بالوصوؿ إلِ الهعموهة وسرية الهصادر،

وحهايتٍـ هف التٍديدات الجسدية والهالية ،ىتيج ًة لههارسة ٌذي الحقوؽ ،واألٌـ هف ذلؾ أف ٌذا

القاىوف وضع قيوداً عمِ قدرة و ازرة الداخمية بالتدخؿ في اإلعالـ ،وبأف تشرؼ السمطة القضائية
عمِ قطاع اإلعالـ (العيساوي 10 ،يوليو .)2012

ويبمغ عدد الصحؼ الصادرة في توىس ( )256دورية ،وحوالي ( )14قىاة رسهية ،و()26

إذاعة هىٍا ( )9إذاعات حكوهية ،في حيف يبمغ عدد هستخدهي اإلىترىت ( )6هالييف توىسي

(الشبكة العربية لهعموهات حقوؽ اإلىساف ،فبراير ،2016ص.)71

وهف هكاسب الثورة أىٍا استطاعت الحد هف الرقابة ،لكىٍا تركت اإلعالـ أيضًا هف دوف

القضاء أداةً ترٌيب لإلعالـ .فقد أبدت هىظهة هراسموف بال
إطار قاىوىي قضائي واضح ،فبات
ُ
حدود في أكتوبر (2011ـ) قمقٍا هف غياب إطار قضائي واضح ،وهف استٍداؼ الصحافييف

ورؤساء التحرير أهاها الهحاكـ ،بتٍهة اإلخالؿ بالىظاـ العاـ خالؿ السىة الهىصرهة ،وقد
أحصت الهىظهة غير الحكوهية ( )130اعتداء عمِ حرية الصحافة هىذ هطمع العاـ الجاري،

وهعظهٍا أعهاؿ عىؼ جسدية ضد الصحافييف (هيرش 6 ،ىوفهبر.) 2012

( )1الٍيئة الوطىية الهستقمة :تـ اىشاؤٌا في هارس(2011ـ) بصفتٍا ٌيئة استشػارية ،هكمفػة بإعػداد هقترحػات إلصػالح قطػاع اإلعػالـ
واالتصاؿ طبقا لمهعايير الدولية الهتعمقة بحرية التعبير.
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وفي التقرير السىوي لحرية الرأي والتعبير في هصر والعالـ العربي لعاـ (2012ـ) ذكر
فيً ( )12اعتداء هف قبؿ السمطات ضد الصحافة واإلعالـ ،ها بيف استدعاء واعتقاؿ صحفييف،
واعتداءات بدىية ،وهحاكهات هدىية وعسكرية ،وغمؽ هواقع إعالهية إلكتروىية (الشبكة العربية
لهعموهات حقوؽ اإلىساف ،هايو  ،2013ص.)41-39

في حيف رصد ذات التقرير لمعاـ (2013ـ) ( )26حالة اىتٍاؾ لمصحفييف

()1

(الشبكة العربية

لهعموهات حقوؽ اإلىساف ،2014 ،ص.)16-1

بد هف التىويً بها شٍدتً فترة إعداد الدستور ،عاـ (2013ـ) هف هحاكهات لمعديد هف
وال ّ
الصحفييف ،والهدوىيف ،والفىاىيف ،وغيرٌـ ههف عبروا بطريقة سمهية عف آرائٍـ (بميبش، 2016 ،

ص.)75

في حيف أشار مدٌر مركز تونس لحرٌة الصحافة إلِ أن عدد االعتداءات على العاملٌن
()2

بالقطاع اإلعالمً واالنتهاكات لحرٌة الصحافة بلغت ( )400انتهاك واعتداء للعام (2015ـ)

(موقع العربً الجدٌد 20 ،دٌسمبر .)2015

هحدود؛ ىظ ًار الستهرار
هها سبؽ ىستىتا أف التحسف في الهىاخ العاـ لمحريات
ٌ
االىتٍاكات والهضايقات التي يتعرض لٍا اإلعالهيوف والصحفيوف في البالد كها سبؽ ذكري،

األهر الذي بدوري يعد عقبة حقيقية أهاـ هسيرة التحوؿ الديهقراطي في توىس.
رابعاً -األئزاب السياسية:

بمغ عدد األحزاب بعد شٍر هف سقوط الىظاـ ( )40حزبًا جديدًا،

تضاؼ إلِ األح ازب الىاشطة قاىوىيًا وقد عاىت األحزاب بعد ٌروب "بف عمي" ،هف الضبابية
في خياراتٍا السياسية واأليديولوجية (هحهد ،2014 ،ص .)39-38وقد أثّرت الهتغيرات والتحوالت

التي عرفتٍا توىس خالؿ الثورة بقوة عمِ قاىوف تىظيـ األحزاب ،وظٍور األحزاب والكياىات

السياسية.

( )1حالة إحالة لصحفييف لمهحاكهة ،و ( ):حاالت تحقيؽ هع صحفييف ،و( )6حاالت أحكاـ باإلداىة في قضايا ىشر ،و( )99حالة
اعتداء بدىي ولفظي عمِ صحفييف هف قبؿ أجٍزة األهف وغيرٌا ،و( )8حاالت هصادرة وفصؿ هف العهؿ وهىع هف التغطية.
( )2وقد تزاهىت أكثر ٌذي االعتداءات هع حصوؿ عهميات إرٌابية في توىس لعؿ أٌهٍا االعتداء اإلرٌابي الذي شٍدي هتحؼ باردو
في العاصهة التوىسية يوـ  81هارس (5182ـ) ،وٌو أهر تكرر في االعتداء اإلرٌابي عمِ حافمة لمحرس الرئاسي في العاصهة
تـ االعتداء عمِ الصحافييف بالعىؼ هها أدى إلِ أضرار بدىية لمبعض هىٍـ.
التوىسية يوـ  52ىوفهبر ،حيث ّ
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فقد صدر الهرسوـ عدد ( )87الهؤرخ في (24سبتهبر2011ـ) لتىظيـ األحزاب ،والذي
رفع يد و ازرة الداخمية عف األحزاب ،وادخاؿ هروىة عمِ شروط واجراءات التكويف واالىخراط في
حزب سياسي ،وأٌـ ها جاء في ٌذا القاىوف ( :الطياش 14 ،أكتوبر .)2011

 حرية تأسيس األحزاب السياسية واالىضهاـ إليٍا والىشاط في إطارٌا. تكريس حرية التىظيـ السياسي ،ودعـ التعددية السياسية وتطويرٌا. -ترسيخ هبدأ الشفافية في تسيير األحزاب السياسية.

 -اشترط القاىوف عمِ األحزاب السياسية أف تحترـ في ىظاهٍا األساسي وفي ىشاطٍا.

وتهويمٍا هبادئ الجهٍورية وعموية القاىوف والديهقراطية والتعددية والتداوؿ السمهي عمِ
السمطة والشفافية والهساواة وحياد اإلدارة ،ودور العبادة والهرافؽ العاهة واستقالؿ القضاء

وحقوؽ اإلىساف.

 حظر عمِ األحزاب السياسية أف تعتهد في ىظاهٍا األساسي أو في بياىاتٍا أو في براهجٍاأو في ىشاطٍا الدعوة إلِ العىؼ والكراٌية والتعصب والتهييز عمِ أسس ديىية أو فئوية أو

جىسية أو جٍوية.

 حظر عمِ السمطات العهوهية عرقمة ىشاط األحزاب السياسية أو تعطيمً بصفة هباشرة أوغير الهباشرة.

وبىاء عمِ ٌذا القاىوف وفي ظرؼ شٍور هعدودة بمغ عدد األحزاب إلِ حدود هائتي
ً
ٍ
حزب حاصؿ عمِ الترخيص القاىوىي ،كها شارؾ ()910
حزب ،ليستقر في حدود ()105

قائهة حزبية في االىتخابات التأسيسية وها يقرب هىٍا في االىتخابات التشريعية (2014ـ) (هركز

الدراسات االستراتيجية والدبموهاسية25 ،أغسطس .)2015

ولُوحظ أىً كىتيجة لىتائا االىتخابات الهاضية تحوؿ العهؿ الحزبي إلِ ائتالفات

وجبٍات ،ففي هقابؿ جبٍة الترويكا الحاكهة سعت القوى اليسارية والقوهية التقدهية إلِ العهؿ

عمِ التكتؿ ضهف جبٍة واحدة تحت هسهِ  -الجبٍة الشعبية لتحقيؽ أٌداؼ الثورة  -وفي
هقابؿ ذلؾ سعت القوى الميبرالية إلِ التوحد في جبٍة سياسية اىتخابية تحت هسهِ  -االتحاد

هف أجؿ توىس -وٌي تضـ كال هف حركة ىداء توىس التي يتزعهٍا رئيس الحكوهة األسبؽ

"الباجي قائد السبسي" والحزب الجهٍوري ،التي ٌي في األصؿ عهمية توحد بيف الحزب
الديهقراطي التقدهي وحزب آفاؽ توىس ،وضهت أيضًا حزب الهسار الديهقراطي االجتهاعي،

وحزب العهؿ الوطىي والحزب االشتراكي.
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ٌذي التعددية الحزبية في توىس التي تأكدت بعد الثورة فجرت كبتاً سياسيًا لدى أطياؼ

حزبية هختمفة وهتضاربة الهبادئ ،والهواقؼ بيف الديهقراطييف والجهٍورييف والوسطييف

والحداثييف واليسارييف واإلسالهييف؛ وٌو ها ساٌـ في إطالة هدة الهرحمة االىتقالية وتأخر عهمية

إقرار الدستور ،فٍو أحدث رجة سياسية قمبت هوازيف القوى ،وخمقت أرضية تىافسية هٍدت
الىتقاؿ ديهقراطي عرفىاي خالؿ اىتخابات الهجمس الوطىي التأسيسي في (أكتوبر 2011ـ)،

واقرار دستور هدىي ديهقراطي توافقي بالىٍاية ،وكذلؾ الىتخابات تشريعية ورئاسية في (أكتوبر
2014ـ).

خامساً -المجتمع المدني:
عاش الهجتهع الهدىي والحراؾ العاـ بعد الثورة تغيرات عهيقة في األٌداؼ ،والهىٍجيات،

ال هف االٌتهاـ بالحقوؽ السياسية والحريات إلِ
واآلليات ،وهجاؿ االٌتهاـ ،التي تحولت إجها ً
البحث عف العدالة االجتهاعية.

لقد أحدث الفراغ الذي تركً غياب "بف عمي" الهجاؿ واسعًا الىتعاش الهطالب الىقابية ،التي

شكؿ عهادٌا االتحاد العاـ لمشغؿ ،والذي هثؿ عمِ الدواـ الدعاهة األساسية لمعهؿ الجهعي

والىقابي في توىس لهرحمة ها بعد الربيع العربي ( قوي 6 ،أبريؿ ،2014ص.)8

فبعد الثورة تجاوز عدد الجهعيات ( )12000جهعية ،وٌو ها يعد ىهو كهي سريع ىتا عف

حالة االىفتاح والتسٍيؿ في اإلجراءات التي شٍدتٍا توىس بعد اىٍيار أعمِ ٌرـ السمطة

الديكتاتورية ،باإلضافة إلِ أف الهجتهع التوىسي بدا في حالة تعطّش لمعهؿ الهدىي ،واستعدادي
لمدفاع عف حقوقً في تسيير الشأف العاـ والتعبير عف آرائً والهساٌهة في بىاء هستقبؿ البالد

).(The Dissident Blog, 13 September 2014

وألوؿ هرة في تاريخ توىس ُيسهح لهىظهات الهجتهع الهدىي بىشر هراقبيف في جهيع أىحاء
البالد؛ لضهاف سير العهمية االىتخابية هها أَضفِ هستوى هف الهصداقية والشفافية .كها ولعب
الهجتهع الهدىي دو اًر هٍهاً في هتابعة أعهاؿ الهجمس التأسيسي والتأثير عمِ ق ارراتً .فهىذ
تشكيؿ الهجمس التأسيسي ،تأسس البرلهاف الهدىي الهوازي وبدأ بأشغاؿ الهتابعة اليوهية ألعهاؿ

الهجمس عبر جهعية بوصمة (هبادرة االصالح العربي ،يوليو .)2014

هٍـ في التوفيؽ بيف االئتالؼ الحكوهي
وكذلؾ كاف لمهجتهع الهدىي التوىسي ٌ
دور ٌ
والهعارضة عاـ (2013ـ) ،والدفع ىحو تخطي الهرحمة االىتقالية هف خالؿ اإلعالف عف خارطة

طريؽ يتفؽ عميٍا الجهيع .وقد اضطمع بٍذي الهٍهة أربع هىظهات هجتهع هدىي عريقة ِ
عرفت
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بشكؿ جهاعي باسـ  -رباعي الحوار -وٌي االتحاد العاـ التوىسي لمشغؿ ،والرابطة التوىسية
لمدفاع عف حقوؽ اإلىساف ،وجهعية الهحاهيف التوىسييف ،واتحاد الصىاعة والتجارة ،وقد ىجحوا

في اإلعالف عف خارطة طريؽ تضهىت الدعوة إلِ إقرار الهسودة األخيرة هف الدستور ،ودفع

حكوهة الىٍضة إلِ اإلستقالة وتشكيؿ حكوهة تكىوقراط تحؿ هحمٍا (الجورشي ،2014 ،ص-25

ال إلِ تٍدئة الوضع في البالد ،وجهع الفرقاء عمِ
 .)26وبالتالي فاف ٌذي الهىظهات توصمت فع ً
هائدة حوار واحدة.

كها بدأ الهجتهع الهدىي يعهؿ بسرعة عمِ التعبئة هف أجؿ الهشاركة في العهمية

الدستورية ،ال سيها حوؿ هوضوعات تتعمؽ بالٍوية الوطىية لمبالد ،ودور الديف ،والحقوؽ
والحريات ،والهساواة بيف الرجؿ والهرأة ،وقاهت شبكة هف الجهعيات الهدىية بصياغة هسودة

هشروع دستور ،وقدهتً لمهجمس الوطىي (هحجوب وحهروىي ،2014 ،ص .)96وأسٍهت أكثر هف
ال عف الجاهعات بإدالء آرائٍـ حوؿ الدستور
( )300هىظهة هف الهجتهع الهدىي ،و( )320ههث ً
عمِ هستوى البالد (جهيؿ 15 ،أكتوبر .)2015

وبسبب ضغوطات الهجتهع الهدىي عمِ الهجمس الوطىي التأسيسي اضطر رئيسً إلِ
تقديـ هواعيد هتتالية لالىتٍاء هف صياغة الدستور ،وعهؿ عمِ تعديؿ وتقييـ هسودات وهشاريع

الدستور ،وكذلؾ عمِ عهمية الهصادقة عمِ الدستور (هؤسسة فريدرش إيبرت ،2014 ،ص.)10

وهها سبؽ يتضح هدى فاعمية الهجتهع الهدىي في توىس بعد الثورة ،ودروي الهمحوظ في

عهمية التحوؿ الديهقراطي ،ودوري في هسار االستقرار السياسي لمبالد ،وهساٌهاتً في رسـ
هالهح توىس الحديثة ،عمِ الرغـ هف أف أغمب الهىظهات والجهعيات الفاعمة في البالد في
أغمبٍا جديدة ،ووليدة الثورة تفتقر لمخبرة الكافية لمهساٌهة في بىاء هشٍد وطىي تعددي هخالؼ

لمهشٍد السابؽ.

سادساً -العدالة االنتحالية:
يعد هسار العدالة االىتقالية بصفتً جزءًا هف التدعيـ الديهقراطي ،ولتحقيؽ ٌذا سارعت

السمطات االىتقالية بعد سقوط "بف عمي" بإىشاء ٌيئة رسهية لتقصي الحقائؽ في عهميات القتؿ،
وفتحت السمطات القضائية تحقيقات جىائية ،وأجرت هحاكهات تتعمؽ بعهميات القتؿ التي وقعت

أثىاء االىتفاضة ،وحوكـ هسئولوف حكوهيوف سابقوف وأعواف هف الشرطة وقوات األهف.

وفيها بعد أىشأت التشريعات التوىسية الجديدة ٌيئة تعىي بهمؼ العدالة االىتقالية أُطمؽ

عميٍا ٌيئة الحقيقة والكراهة صادؽ عميٍا الهجمس الوطىي التأسيسي عمِ قائهة أعضائٍا في
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(هايو 2014ـ) ،وتعىِ بالتحقيؽ في التجاوزات التي حصمت هف يوىيو (1955ـ) إلِ تاريخ
إعالف تشكيمٍا رسهياً ،وتضـ ٌذي الٍيئة حقوقييف عرفوا بدفاعٍـ عف حقوؽ اإلىساف قبؿ الثورة

(الطريقي ،هايو ،2015ص.)54

وقد عرفت الٍيئة الجديدة العدالة االىتقالية بأىٍا هسار هتكاهؿ هف اآلليات والوسائؿ

وهحاسبة الهسؤوليف عىٍا ،وجبر ضرر الضحايا ورد االعتبار إليٍـ بها يحقؽ الهصالحة

الوطىية ،ويرسي ضهاىات عدـ تكرار االىتٍاكات ،واالىتقاؿ هف حالة االستبداد إلِ الىظاـ

الديهقراطي الذي يساٌـ في تكريس هىظوهة حقوؽ اإلىساف (بىيوب ،2013 ،ص.)150

وفي تقرير لهؤسسة ٌيوهاف رايتس ووتش حوؿ جٍود توىس في هحاسبة الهسؤوليف عف

عهميات القتؿ غير القاىوىية أثىاء الثورة ،فإىً قد خمص إلِ أف الهحاكهات عاىت هف ستة أوجً

حقيقية ،ىجـ عىٍا إخفاؽ في تحقيؽ هحاسبة كاهمة في اىتٍاكات حقوؽ اإلىساف وٌي:

اختصاص الهحاكـ العسكرية في هثؿ ٌذي القضايا ،وضعؼ في جهع األدلة ،وعيوب في

التهشي القاىوىي ،إصدار أحكاـ تبرئة وعقوبات هخففة لهتورطيف في عهميات قتؿ بشكؿ هباشر،
بحجة لـ تكف لديٍـ ىية القتؿ ،عدـ وجود قواىيف تتعمؽ بهسؤولية القيادة ،عدـ وجود إرادة سياسية

لجمب "بف عمي" وهحاكهتً ،وأخي ًار إخفاؽ الهىظوهة القضائية في هحاسبة هرتكبي االىتٍاكات
وتحقيؽ العدالة لعائالت الضحايا (ٌيوهاف ووتش ،2015 ،ص ،)3-1ويرى هتابعوف أف الحكوهات

الهتعاقبة واكبت عمِ إدارة الهمفات بىفس االىتقائية ،وعمِ هدار األربع سىوات تكاثرت الٍيئات

والهؤسسات الهىاط بعٍدتٍا هٍهات العدالة االىتقالية وتداخؿ الوظائؼ ،والذي عكس بدوري بطئ

إىجاز همؼ العدالة االىتقالية ،األهر الذي بدوري شكؿ عائقًا أهاـ التحوؿ الديهقراطي في توىس.
سابعاً -المشاركة السياسية:

هف أٌـ إف ارزات ثورة ( 14يىاير) دخوؿ الهجتهع التوىسي بكافة أطيافً في الهعترؾ

اء أكاف ذلؾ عبر االىضهاـ والتأطر داخؿ األحزاب
السياسي والهشاركة السياسية الفعالة ،وسو ً
السياسية ،أو هف خالؿ الهشاركة باالحتجاجات الهىادية لهطالب وحقوؽ هشروعً أو عبر

الهشاركة في االىتخابات الهتتالية التي حصمت.

وتراوحت ىسبة إقباؿ التوىسييف في اىتخابات الهجمس الوطىي ( )%52تزايدت لتصؿ إلِ

أكثر هف ( )%67في االىتخابات التشريعية ،وحوالي ( )%63في الدورة األولِ في االىتخابات
الرئاسية وأكثر هف ( )%60في الدورة الثاىية.
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وفيها يتعمؽ بالهشاركة السياسية لمهرأة ،والتي تُعد أحد أٌـ الهقاييس لفاعمية التحوؿ
الديهقراطي ،حيث ىص الفصؿ ( )45هف دستور (2014ـ) عمِ أف :الدولة تضهف حهاية
حقوؽ الهرأة وتدعـ هكاسبٍا وتضهف تكافؤ الفرص بيف الرجاؿ والىساء في الهجالس الهىتخبة.

وبالتالي لـ يهس الدستور الجديد قاىوف األحواؿ الشخصية ،ويضهف تعزيز هشاركة الىساء في

السياسة ال سيها السياسة الهحمية ،والتكافؤ في الموائح االىتخابية بحيث يكوف الهرشح الثاىي في
كؿ الئحة اىتخابية اهرأة (هيرش21 ،يىاير.)2014

ففي هجاؿ الحقوؽ السياسية ،عمِ الرغـ هف القواىيف التي ضهىت الحقوؽ االىتخابية

لمهرأة وحقٍا في االىتخاب والترشح ،بها في ذلؾ الترشح لمرئاسة ،إضافةً إلِ إقرارٌا لهبدأ
التىاصؼ والتىاوب بيف الىساء والرجاؿ عمِ القوائـ االىتخابية ،إال أف اىتخابات الهجمس الوطىي

التأسيسي (2011ـ) لـ تفرز تهثيالً لمىساء عمِ هستوى تطمعاتٍف ،حيث بمغ عدد البرلهاىيات

في حدود ( )63اهرأة هف هجهوع ( )217أي ها يقارب ىسبة (( )%29األرقش ،2013 ،ص،)155

واذا ها قُورىت ٌذي الىسب بىسب حضور الهرأة البرلهاىات العربية فٍي تعد أكثر تقدهًا ألىٍا ال
تتجاوز تهثيؿ الىساء فيٍا ىسبة ( )%2هف هقاعد البرلهاف .
أها فيها يتعمؽ بحضور الهرأة عمِ هستوى الهسؤوليات الحكوهية بعد الثورة ،فها زاؿ

حضورٌا هتدىيًا فقد بمغ تهثيؿ الهرأة في حكوهة الىٍضة االىتقالية األولِ وزيرتيف وكاتبتي دولة
هف أصؿ ( )26وفي حقائب غير سيادية ،في حيف اقتصر تهثيمٍا في حكوهة التكىوقراط عمِ
وزيرة واحدة وكاتبتي دولة (الهجهوعة العربية لرصد اإلعالـ والهجمس الوطىي لمحريات في
توىس وتحالؼ هف أجؿ ىساء توىس ،هارس  ،2013ص ،)9وهف إيجابيات الفريؽ الحكوهي

ر أكبر لمهرأة بمغ ثهاىية ىساء (الجهعاوي ،فبراير  ،2015ص.)2
الثالث أىً شهؿ حضو ًا

فيها تعززت هشاركة الهرأة عمِ هستوى االحتجاجات واالعتصاهات عمِ أرض الواقع

لمهطالبة بحقوقٍف ،فقد تظاٌر ( )6آالؼ هف التوىسييف أغمبٍـ هف الىساء في هديىتي توىس

العاصهة وصفاقس ،أكبر هدف البالد اعتراضًا عمِ تهرير حركة الىٍضة لفصؿ هف الدستور،

الذي يعتبر الهرأة هكهمة لمرجؿ وليس هساوية لً بالحقوؽ والواجبات ،وطالبوا بالىص في
الدستور الجديد عمِ الهساواة بيف الجىسيف والحفاظ عمِ هكتسبات الهرأة التوىسية (بي بي سي،

 14أغسطس .)2012

145

ثامناً -الئحوق والئريات:
تـ تأكيد الحقوؽ والحريات في ديباجة الدستور وفي الباب الثاىي هىً ،والهساواة بيف

الهواطىيف في الحقوؽ والواجبات دوف تهييز ،وضهاف الدولة لمحقوؽ والحريات الفردية والعاهة،

وحهاية الدولة لكراهة الذات البشرية ،وهىع التعذيب واعتباري جريهة ال تسقط بالتقادـ ،وحرية
الرأي والتعبير واإلعالـ والىشر ،وعدـ ههارسة رقابة هسبقة عميٍا ،والحؽ في الىفاذ إلِ

الهعموهات ،والحؽ في تكويف األحزاب والجهعيات ،وحرية االجتهاع ،والتظاٌر السمهي ،وترتبط
ههارسة الحقوؽ والحريات العاهة بإصدار القواىيف التي يضعٍا الهشرع.

وقد كاىت حقوؽ اإلىساف في دستور (2014ـ) ترجهة فعمية ألكثر هف استحقاؽ :الثوري

والديهقراطي والهجتهعي .فبالنسبة لالستئحاق الثوري ،فإف حقوؽ اإلىساف في الدستور الجديد
كاىت بهثابة تجاوز آثار االستبداد والفساد واإلقرار بحؽ الهشاركة السياسية في هحاولة لمقطع

هع الهاضي ،وتأسيس هرحمة جديدة وقيـ جديدة ،أما االستئحاق الديمحراطي ،فقد جاء الدستور
ثريًا بجهمة هف الحقوؽ التي تدخؿ ضهف استحقاقات االىتقاؿ الديهقراطي هف ذلؾ الحؽ في
الهعارضة ،وحرية الضهير والحؽ في الىفاذ إلِ الهعموهة ،أما فيما يتعمق باالستئحاق

المجتمعي فالثابت أف الهجمس الوطىي التأسيسي قد اشتغؿ تحت إيقاع هطالب الهجتهع الهدىي
الذي ىجح في فرض هطالبً ،وجعؿ الهجمس يتفاعؿ هعٍا إيجابيًا ،هف خالؿ االعتراؼ

بهجهوعة هف الحقوؽ هف ذلؾ ،حرية تكويف الىقابات ،والحريات األكاديهية (الحوكي 29 ،فبراير

.)2016

فعمِ هستوى الحريات الديىية ،خال دستور توىس هف الىص بشكؿ صريح عمِ أي هؤسسات

ديىية أو طريقة تشكيمٍا ،كها أكد عمِ ضهاف الدولة لحيادية الهساجد ودور العبادة بعيدًا عف

الخالفات السياسية ،كها أكد عمِ التزاـ الدولة بحهاية الهقدسات ،وهىع التعرض لٍا وىشر قيـ

التساهح وهكافحة التكفير (بيوهِ ،2014 ،ص.)4-3

أها عمِ هستوى الهساواة ،والتي تعزز حقوؽ الهرأة ىسبيًا هىذ االستقالؿ عىدها أقر

"بورقيبة" قاىوف األحواؿ الشخصية ،والذي هىح الىساء حقوقاً هساوية لمرجؿ .فإف الدستور الجديد

في فصمً الػ( )20أقر أيضاً عمِ أف الهواطىيف والهواطىات هتساووف في الحقوؽ والواجبات.

أها عمِ صعيد تعزيز حقوؽ الهرأة فقد رفعت توىس تحفظاتٍا األساسية عمِ اتفاقية

القضاء عمِ جهيع أشكاؿ التهييز ضد الهرأة ،بشكؿ رسهي في أبريؿ (2014ـ) كخطوة إيجابية

ىحو تحقيؽ الهساواة بيف الجىسيف ،حيث كاىت توىس رغـ اىضهاهٍا لالتفاقية تُبدي تحفظات
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عمِ بعض األحكاـ القاىوىية ،وهىٍا حقوؽ الهرأة في العائمة السيها قدرة الهرأة عمِ هىح
جىسيتٍا ألبىائٍا ،وحقوقٍا في الزواج والطالؽ وحضاىة األطفاؿ (الطريقي ،هايو ،2015ص،)55

وعمِ الرغـ هف ها شٍدتً توىس هف تطورات تشريعية وقاىوىية في أعقاب ثورة (2011ـ) ،فإىً
ال تزاؿ بعض السياسات القهعية القديهة كالتعذيب وقهع الحريات واالعتداء عمِ الصحفييف

والهواطىيف ،ويعود السبب في هعظهٍا إلِ بطء إجراءات اإلصالح ،وهخمفات الىظاـ القهعي
السابؽ أو بتطبيؽ قاىوف اإلرٌاب .حيث كشفت الجهعية التوىسية لمىساء الديهقراطيات في

(2013ـ) أف ها ىسبتً ( )%3هف الىساء تعرضف لمتعىيؼ داخؿ هراكز األهف ،أها الرابطة
التوىسية لمدفاع عف حقوؽ اإلىساف فقد رصدت عدد االعتداءات عمِ الصحافيات خالؿ

(2013ـ) بها ال يقؿ عف ( )114اعتداء (الرابطة التوىسية لمدفاع عف حقوؽ اإلىساف ،2013 ،ص-51

.)52

وفي تقرير حوؿ حرية التعبير والرأي في العالـ العربي لعاـ (2012ـ) ،تـ رصد ثالثة
حوادث قهع هف قبؿ قوات األهف لتفريؽ تظاٌرات سمهية لمهطالبة بحقوؽ هشروعة (الشبكة

العربية لهعموهات حقوؽ اإلىساف ،2013 ،ص ،)39وقد شٍدت الفترة التي غطاٌا تقرير
لمرابطة التوىسية لمدفاع عف حقوؽ اإلىساف لمفترة ها بيف (2011ـ2013-ـ) العديد هف

االعتداءات عمِ الصحفييف وفي عاـ (2013ـ) وعمِ سبيؿ الذكر أحداث القصبة ( ،)3وعيد
الشٍداء ،وتحركات العاطميف عف العهؿ ،ورغـ اعتذار وزير الداخمية لمصحفييف إال اىً لـ يهىع
هف تكرار ههارسة العىؼ والقهع ضدٌـ وفي (2013ـ) تـ إحالة عدد كبير هف الصحفييف

بىاء عمِ أحكاـ القاىوف الجىائي (الرابطة التوىسية لمدفاع عف حقوؽ
لمقضاء بتٍـ هختمفة
ً
االىساف،2013،ص.)180

ويشير تقرير هركز توىس لحرية الصحافة في تقريري حوؿ االعتداء عمِ الصحافيات

التوىسيات إلِ فترة الواقعة بيف (أكتوبر2012ـ  -أبريؿ2013ـ) ،حيث تـ رصد وتسجيؿ ()28

اىتٍاؾ بحؽ ( )38عاهمة في الهجاؿ اإلعالهي ،وتركزت االعتداءات في توىس العاصهة (هركز

توىس لحرية الصحافة ،أكتوبر ،2013ص.)134-133

ويرجع ذلؾ إلِ صعوبة الوصوؿ إلِ الهىاطؽ الداخمية لرصد االىتٍاكات.
صحيح أف توىس ىجحت في إرساء دستور جديد في ( 26يىاير2014ـ)ُ ،شٍد لً خبراء

اع لحقوؽ اإلىساف وضاهف لمفصؿ والتوازف بيف السمطات ،وٌو
وحقوقيوف بأىً حاـ لمحريات وهر ٍ
يعتبر هف الدساتير الطويمة؛ ىظ ًار الشتهالً عمِ تفاصيؿ جزئية كاف باإلهكاف وضعٍا في
ىصوص القاىوف ،ورغـ ها شٍدتً توىس عقب الثورة هف اىفتاح عمِ الحريات وهحاولة
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لإلصالح؛ فها يزاؿ البمد يشٍد اىتٍاكات خطيرة لحقوؽ اإلىساف ،تأتي في هقدهتٍا عهميات
اإلعداـ خارج القاىوف ،في إطار تطبيؽ قاىوف اإلرٌاب الال دستوري ،كها تواصؿ قهع
الصحفييف والىشطاء الحقوقييف ،باإلضافة إلِ التسويؼ والههاطمة في التحقيقات بشأف اىتٍاكات

حقوؽ اإلىساف ،ها هف شأىً أف يعزز هىاخ اإلفالت هف العقاب.
تاسعاً -النزاىة والشفافية:

لـ يهض وقت طويؿ عمِ بدء االىتفاضة حتِ تحركت السمطات التوىسية لهكافحة

الفساد ،فكوىت لجىة تقصِ الحقائؽ في هجاؿ الرشوة والفساد ،ووقع هرسوـ هتعمؽ بهصادرة

األهالؾ التابعة لعائمة وأقارب الرئيس السابؽ "بف عمي"  ،هف عقارات وهىقوالت وحقوؽ هالية

(الرديسي18 ،يىاير ،2016ص .)13كها تمقت ىحو ( )10.000همؼ أو وشاية ،درست هىٍا

ىحو ( )5000همؼ ،وأحالت هف بيىٍا حوالي ( )300همؼ إلِ القضاء (الورفمي ،ديسهبر .)2011

وعمِ الرغـ هف ذلؾ ،فقد استهر الفساد في توىس ،وتراجعت هرتبة توىس وفقًا لهىظهة

الشفافية الدولية هف الهرتبة ( )59عاـ (2010ـ) إلِ الهرتبة ( )75في العاـ (2012ـ) (غاىـ

وشيخ ،ىوفهبر  ،2013ص.)9

ووفقاً لهقاييس الفساد الدولي الذي تصدري هىظهة الشفافية الدولية لمعاـ (2013ـ) لُوحظ

حدوث زيادة في الرشاوى والفساد البسيط هىذ سقوط ىظاـ "بف عمي"  ،وأرجعت ذلؾ إلِ هسألة

ىفاذ القاىوف وافتقار الٍيئة الوطىية لهكافحة الفساد إلِ الكادر الكافي ،والخبرة الالزهة في رفع

القضايا إلِ الىائب العاـ (الهىظهة العربية لمقاىوف الدستوري ، 2014 ،ص .)30-29وتأكيدًا

لذلؾ فقد أشار تقرير إلِ أف ( )%90هف التعييىات اإلدارية الحكوهية خالؿ الهرحمة االىتقالية

تهت عمِ أساس الوالء لمحزب الحاكـ (االئتالؼ هف أجؿ الىزاٌة والهساءلة -أهاف ،2014 ، -ص.)17

واتبع الدستور الجديد (2014ـ) ىهط هحكهة الهحاسبات لمرقابة عمِ ىزاٌة الهؤسسات

العاهة والكشؼ عف الفساد ،فقد ىص الفصؿ ( )117عمِ إىشاء هحكهة الهحاسبات ،وتتولِ
صالحية هراقبة حسف التصرؼ في الهاؿ العاـ ،وفقًا لهبادئ الشرعية والىجاعة والشفافية ،وٌي

تقضي في حسابات الهحاسبيف العهوهييف ،وتقيـ طرؽ التصرؼ ،وتزجر األخطاء الهتعمقة بً

ويىسجـ ذلؾ هع تفويض وهسؤوليات األجٍزة العميا لمرقابة األخرى التي تتبع الىهط الىابميوىي.

وفيها يتعمؽ بالىشر والشفافية يجب أف تُعد هحكهة الهحاسبات تقري اًر سىوياً عاهاً تُحيمً إلِ
رئيس الجهٍورية ورئيس هجمس الىواب ورئيس الحكوهة ورئيس الهجمس األعمِ لمقضاء ويتـ
ىشري لالطالع .وبخصوص االستقاللية ال يحدد الدستور عالقة العهؿ بيف هجمس الىواب
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وهحكهة الهحاسبات ،لكىً يهىع التدخؿ السياسي في عهؿ القضاء العاـ (الهىظهة العربية لمقاىوف
الدستوري ،2014 ،ص.)76

عاش ارً -االقتصاد:
تهيز الوضع االقتصادي في توىس بالتردي ،وتدىِ قدرة الدولة في التحكـ في هجريات

األهور ،إذ يعاىي االقتصاد التوىسي وفؽ هحمميف هف الفساد والتحديات البيروقراطية واألهىية
والقاىوىية ،ولـ تتحقؽ بعد الهشاريع الهىشودة في هجاالت الىهو والتىهية والبىية التحتية .كها أف

االحتجاجية هف اعتصاهات واضرابات وأعهاؿ عىؼ ،والهظاٌرات الهطمبية بعد الثورة استىزفت،

وأرٌقت االقتصاد بشكؿ همحوظ وأدت إلِ تعطيؿ الهشاريع االقتصادية باإلضافة إلِ تراجع
ىسبة هساٌهة الهوارد الذاتية ،في تهويؿ هيزاىية الدولة هف ( )%85قبؿ (2011ـ) إلِ ()%70

سىة (2015ـ) ،وٌو ها ساٌـ في استىزاؼ الهيزاىية العاهة لمدولة ،كها أف تقمص هوارد الدخؿ

الخارجية الهتأتية هف االستثهار أثّر سمبًا في االقتصاد التوىسي فقد تراجع االستثهار اإلجهالي

سىة (2014ـ) بها يفوؽ الػ( )%21بالهقارىة هع سىة (2013ـ) (الجهعاوي ،فبراير ،2015ص.)17

فقد شٍدت سىة (2012ـ) ىسبة ىهو اقتصادي ىاٌزت ( )%3.5ىزلت إلِ ( )%1في

(2014ـ) في حيف أىٍا كاىت في حدود الػ( )%5خالؿ الديكتاتورية (الرديسي ،يىاير ،2016

ص.)10

كها أظٍرت الحسابات الهالية في توىس عج ًاز صغي ًار في الدولة بمغ ( )%1هف الىاتا

الهحمي اإلجهالي في العاـ (2010ـ) ،إلِ ها يقارب ( )%5هف الىاتا الهحمي اإلجهالي في

العاـ (2012ـ) ،وارتفاع الديف العاـ الذي بمغ ىحو( )%40هف الىاتا الهحمِ اإلجهالي إلِ ها

يقارب ( )%46في العاـ (2012ـ) (غاىـ وشيخ ،ىوفهبر  ،2013ص.)5

واف ها شٍدتً البالد هف حوادث عىؼ ،وعدـ استقرار سياسي ساٌـ في تراجع عمِ إقباؿ

السياح عمِ توىس في الىصؼ الثاىي هف سىة (2013ـ) ،وذلؾ بحسب بياف صادر عف

صىدوؽ الىقد الدولي بتاريخ ( )2ديسهبر (2013ـ) ( International Monetary Fund,2 Dec
.)2013

وفي السياؽ ىفسً شٍد االقتصاد التوىسي عدة هشاكؿ ،هردٌا تراجع احتياطي البالد هف

العهمة األجىبية

()1

(روسيا اليوـ27 ،يوىيو .)2013وارتفاع قيهة الديف الخارجي ليصؿ إلِ

( )1وقد بمغت قيهة االحتياطات ( )10.473هميار ديىار توىسي أي ها يغطي واردات  96يوها هقابؿ  100يوـ في الفترة ىفسٍا هف

العاـ الهاضي.
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( )2.5هميار يورو سىة (2013ـ) ،وتفاقـ عجز الهيزاف التجاري ( ،)%8.8هها أثر سمباً عمِ
الوضع االجتهاعي ،وارتفاع دائرة الفقر لتشهؿ ( )%24.7هف هجهوع السكاف (الجهعاوي ،يىاير

 ،2014ص.)15

ووفقاً لألرقاـ الرسهية وصؿ هعدؿ البطالة قبؿ الثورة حوالي ( ،)%9بيىها ارتفع ليصؿ

إلِ ( )%12.5في العاـ (2012ـ) ،و( )%13.5عاـ (2013ـ) (غاىـ وشيخ ،ىوفهبر ،2013
ص.)8

وهع ىٍاية سىة (2014ـ) بمغت ىسبة البطالة ( ،)%15.2كها بمغ هعدؿ البطالة في

صفوؼ خريجي الجاهعات الذي ها زاؿ هرتفعاً يقدر ب ( ،)%31.4كها بمغ العجز التجاري

هستوى قياسي سىة (2014ـ) قدر بػ( )13.6هميار ديىار هقابؿ ( )11.4هميار ديىار سىة

(2013ـ) ،وهعدؿ التضخـ ( )%5.5وىسبة الهديوىية ( )%51.6خالؿ سىة (2014ـ)

(الجهعاوى ،فبراير ،2015ص.)17

ووفؽ أرقاـ صادرة عف الهعٍد الوطىي لإلحصاء في توىس لعاـ (2015ـ) ،شٍدت ىسبة

البطالة ارتفاعاً في السىوات الخهس إلِ ( )٪15وعمِ هستوى الديف ،ارتفع ىسبة الديف العاـ

ىحو ( )٪52.7هف الىاتا الهحمي اإلجهالي ،وفؽ إحصائيات و ازرة الهالية التوىسية لعاـ
(2015ـ) ،وبحسب إحصائيات صادرة عف البىؾ الهركزي التوىسي ،ارتفع العجز التجاري في
الهيزاىية التوىسية إلِ ( ٪)7.9خالؿ الشٍور الػ( )11األولِ هف العاـ (2015ـ) (هوقع الجزيرة

ىت 14 ،يىاير .)2016

كها يشكؿ حجـ االقتصاد غير الرسهي الذي ىها بشكؿ كبير ليبمغ ( )%50هف الىاتا

الهحمِ اإلجهالي ،هها يشكؿ عبئ ًا عمِ الىهو االقتصادي (بوخرص 2 ،أبريؿ .)2015

بالىسبة إلِ السياحة فتعتبر أحد أعهدة االقتصاد في توىس إذ تُشغؿ ( )400ألؼ
شخص ،وتساٌـ بىسبة ( )%7هف إجهالي الىاتا الهحمي ،وتدر ها بيف (18و )%20هف
هداخيؿ توىس السىوية هف العهالت األجىبية (جريدة الحياة 29 ،يىاير .)2016

وبمغ عدد السياح إلِ توىس ىحو ( )5.5هميوف سائح خالؿ األشٍر التسعة األولِ هف

السىة ،بزيادة بمغت ( )%5.7عىٍا قبؿ عاـ و( )%33.8عف الفترة ذاتٍا في (2011ـ) .وخالؿ

الفترة الهذكورة هف (2010ـ) بمغ عدد الوافديف أكثر هف ( )6.1هميوف سائح (عاشي24 ،

ديسهبر.)2013
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وبسبب الٍجهات اإلرٌابية وأعهاؿ العىؼ والتٍديد األهىي فقد تضرر قطاع السياحة
الرئيس في البالد وتقمص بىسبة ( )%50في العاـ (2015ـ) (الهعشر 14 ،ابريؿ .)2016

وترى البائثة أن ٌذي الهؤشرات عمِ أٌهيتٍا فٍي هف تبعات أي هسار تحوؿ ديهقراطي؛
ىظ اًر لعدـ استق ارري في هراحمً األولِ ،إال أف ها يثير القمؽ أف ٌذي األزهة االقتصادية داهت

أكثر هف الالزـ .وبالتالي تعتبر ٌذي التحديات االقتصادية واالجتهاعية هف ضهف الهعوقات التي

قد تىاؿ هف هسيرة التحوؿ الديهقراطي في توىس؛ ألىٍا تعد الهؤشر األبرز في اختيار جدية

التحوؿ الديهقراطي وفاعميتً؛ ىظ ًار لمعالقة الجدلية القائمة :إف الديهقراطية كشرط لمتىهية أو

العكس .وعميً فإف دفع عهمية التطور االقتصادي في توىس ،وتقديـ هعالجات ىاجحة لمتدٌور
البالغ في الخدهات العاهة والبدء بإصالح هؤسسات الدولة وٌياكمٍا االقتصادية ،أهر ضروري

لىجاح التحوؿ الديهقراطي واالستقرار السياسي واالجتهاعي ،ويهكف تفسير صعوبة الظرؼ
االقتصادي الذي تهر بً البالد بعدة هعطيات ،هف بيىٍا ضبابية الرؤية السياسية في الهرحمة

االىتقالية ،وخطورة التٍديد األهىي الذي أربؾ االقتصاد التوىسي ،والذي زاد هف حدة األزهة
االقتصادية التي تواجٍٍا توىس وعدـ استقرار األوضاع االقتصادية والسياسية ،عمِ الصعيديف

ويالحظ
الهحمي واإلقميهي ،خصوصاً في ليبيا التي تعد الشريؾ التجاري العربي األوؿ لتوىسُ .

أف الفوارؽ االقتصادية فجة بيف هدف الساحؿ السياحية ،وبيف الهدف الداخمية الهٍهشة في
الجىوب والغرب والجىوب الغربي ،حيث تتركز الهشاريع التىهوية وتضخ رؤوس األهواؿ

واالستثهارات الداخمية والخارجية.
ئادي عشر -األمن واإلرىاب:

يساٌـ تىاهي اإلرٌاب في تردي ضعؼ الدولة ،ويىذر بالفوضِ ،ويعهؿ عمِ تردى

األوضاع االقتصادية .فقد عرفت توىس هىذ 14يىاير 2011عهميات إرٌابية بصفة هتواترة ،وفي
هىاطؽ هختمفة ،وبعهميات ىوعية.

وقد سجمت الدولة التوىسية أوؿ هواجٍة بيف قوات ىظاهية وأخرى هسمحة في

(هايو2011ـ) ،وتهيزت سىة (2012ـ) بتواتر العهميات اإلرٌابية ،أها في (2013ـ) فتضاعؼ

عدد العهميات اإلرٌابية كهًا وىوعًا ،واغتيؿ سياسياف بارزاف ٌها "بمعيد والبراٌهي" ،وفي
(2014ـ) تهت العديد هف العهميات بها فيٍا استٍداؼ هىزؿ وزير الداخمية آىذاؾ "لطفي بف

جدو" وٌجوهاف بالرشاشات عمِ ىقطتيف عسكريتيف في يوليو (2014ـ) (الرديسي ،يىاير ،2016
ص.)16
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وال يزاؿ خطر الجهاعات اإلرٌابية والجريهة الهىظهة يٍدد السمـ االجتهاعي ،والتجربة
الديهقراطية في توىس ،ويربؾ األداء السياسي واالقتصادي لمحكوهات االىتقالية ،التي شٍدتٍا

البالد عقب الثورة .إذ تفيد هصادر في و ازرة الداخمية التوىسية بتسجيؿ ( )1808قضية إرٌابية،

واحالة ( )3017هشتبٍ ًا فيً باإلرٌاب عمِ القضاء سىة (2014ـ) (الجهعاوى ،فبراير،2015
ص.)15

وترى البائثة أن توتر الوضع األهىي ،وتزايد أعهاؿ العىؼ ٌي حالة هتوقعة خالؿ
هرحمة التحوؿ الديهقراطي واالىتقاؿ هف ىظاـ إلِ آخر ،وها يتبعً هف إضعاؼ لألجٍزة األهىية

هف جٍة ،واطالؽ لمحريات اإلعالهية والحزبية ،والتي استغمتٍا الجهاعات الهتشددة الهتطرفة؛

إلعادة تىظيـ صفوفٍا وحشد عىاصرٌا إعالهيًا وتىظيهياً.

إف الدولة التوىسية وهسيرة التحوؿ الديهقراطي هٍددة باالىٍيار في حاؿ حدوث أعهاؿ

إرٌابية إضافية ،والتي قد تدفع الدولة إلِ إعالف حالة الطوارئ هجددًا ،والعودة إلِ الحؿ األهىي
وها تتبعٍا هف تجاوزات لمقاىوف والحريات بحجة هكافحة اإلرٌاب.

المطمب الثاني -معوقات التئول الديمحراطي في تونس:
يتضح هها سبؽ أف ٌىاؾ عدة عواهؿ وهعوقات ساٌهت في تعثر هسار الديهقراطية في

توىس ،وقممت هف أثر االىتخابات في تدعيـ التحوؿ الديهقراطي في توىس ،وتتمثل ىذه العواةق
من وجية نظر البائثة فيما يمي:

 .1تعاظـ التٍديدات األهىية؛ بسبب الحرب الهفتوحة ضد الشبكات الهحمية واإلقميهية ،وذلؾ
في بمد ليست فيً تقاليد قديهة في هجاؿ هواجٍة العىؼ السياسي ،وقد تفاقهت ٌذي

التٍديدات بعدها اىفجرت الهواجٍات العسكرية بيف الكتائب الميبية الهسمحة.

 .2بقاء الهشكمة االقتصادية دوف هعالجة عهيقة وٌيكمية ،وٌو ها هف شأىً أف يوفر هىاخًا

هالئهًا لالحتجاج عمِ السياسات الهتبعة هف قبؿ هختمؼ الحكوهات ،وأف يعهؽ الشرخ
داخؿ الهجتهع الواحد ،ويفتح الهجاؿ أهاـ سحب الثقة هف القادة السياسييف.

 .3تهر التعددية الحزبية بهرحمة اختبار في توىس التي اىتقمت هف ىظاـ الحزب الواحد إلِ
ىظاـ هتعدد األحزاب ،وىظ اًر ألف ٌذي التجربة ها تزاؿ حديثة العٍد فقد تعددت الهظاٌر
السمبية التي يخشِ أف تُضعؼ ثقة التوىسييف في األحزاب في حاؿ عجزت ٌذي األخيرة
عف هعالجة الهشكالت األهىية واالقتصادية واالجتهاعية ،وغمبت هصالحٍا الضيقة عمِ

الهصمحة الوطىية.
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لذلؾ فإف دفع عهمية التحوؿ الديهقراطي في توىس والبىاء اإليجابي عمِ التشريعات التي
أُجريت هؤخ ًار يبقِ هرٌوىاً بتقديـ هعالجات ىاجحة لمتدٌور البالغ في الخدهات العاهة ،والبدء

بإصالح هؤسسات الدولة وٌياكمٍا االقتصادية واال ستصبح الديهقراطية هجرد صىاديؽ اقتراع

دوف واقع همهوس عمِ األرض.

وعمِ الرغـ هف تمؾ الهعيقات إال اىً ٌىاؾ ثهة هؤشرات عمِ أف تجربة االىتقاؿ

محدار من النجاح بين بمدان الربيع
ًا
الديهقراطي في توىس ٌي التجربة الوحيدة التي حققت
العربي ،وىي:

 .1جهع األركاف األساسية لالىتقاؿ الديهقراطي ،وٌي العدالة االىتقالية واالىتخابات الىزيٍة
وضهاف الحريات الفردية والعاهة وهىٍا حرية التعبير والتىظيـ .أها الركف األٌـ ،فٍو تهرير

دستور توافقي هطمع (يىاير2014ـ) ىص عمِ أف "اإلسالـ ديف الدولة ،وأف توىس دولة
هدىية تقوـ عمِ الهواطىة ،وارادة الشعب وعموية القاىوف .وبهوجب الدستور أيضًا تـ تحهيؿ
الدولة هسئولية إرساء ورعاية خطاب ديىي وسطي يقوـ عمِ ىبذ الهغاالة ،ويشجع عمِ

إعهاؿ العقؿ في البحث عف هقاصد التشريع ،ويستدعِ اضطالع السمطة بدورٌا في

ال إلِ دور العبادة ،وكاىت الىقطة
بدءا هف الهؤسسات التربوية وصو ً
صىاعة ٌذا الخطاب ً
الحاسهة في الدستور التوىسيٌ ،ي إلزاـ الدولة دستوريًا بإبعاد الخطاب الديىي عف التوظيؼ

والدعاية االىتخابية.

 .2ارتفاع ىسبة الهشاركة التي تخطت حاجز الػ( ،)%60كوىٍا تعكس درجة التشبع باليقيف
الديهقراطي كحؿ وحيد لتجاوز الهعضالت السياسية واالقتصادية واالجتهاعية .كها تؤكد
هعدالت الهشاركة أف التوىسييف باتوا يثقوف بأف صىدوؽ االقتراع ٌو الفيصؿ في اختيار هف

يحكهٍـ .وها يهيز التجربة التوىسية أيضًا أىٍا شذت عف قاعدة الهقاطعة التي عرفتٍا
استحقاقات اىتخابية في دوؿ أخرى ،وٌذا التطور في حد ذاتً هؤشر إيجابي يبمور ها تراكـ
لمتجربة التوىسية هف قىاعات إيجابية هٍها اختمفت صراعات استهالة الىاخبيف.

 .3دور االىتخابات التشريعية في تحسيف الصورة الذٌىية لتوىس ،وكاىت جٍات الهراقبة الدولية
قد أثىت عمِ سير العهمية االىتخابية ،خصوصًا ارتفاع ىسب الهشاركة ،ولـ تمحظ فرؽ

الهراقبة الدولية أي تجاوزات قاىوىية باستثىاء بعض الهشاكؿ التقىية.

 .4الدور الهعتبر لمهؤسسات األهىية في توىس ،التي اقتصر دورٌا عمِ تأهيف العهمية
االىتخابية بعيداً عف التجاذبات السياسية .والالفت لمىظر أف الهؤسستيف األهىية والعسكرية
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لعبتا دو ًار حاسهًا في إىجاح االستحقاقات االىتخابية التي شٍدتٍا البالد هىذ العاـ (2011ـ)،
وفي أعقاب رحيؿ "بف عمي" عف السمطة.

 .5الهؤشر الخاهس عمِ تقدـ همحوظ لعهمية التحوؿ الديهقراطي في توىسٌ ،و ها كشؼ عىً

االقتراع التشريعي ،هف أف خيار الحداثة أصيؿ وراسخ في البيئة التوىسية ،فالقطاع الهثقؼ
هف التوىسييف يدرؾ أف الدولة الحديثة التي تعتهد الهفاٌيـ واآلليات الهقتبسة هف التجارب

الديهقراطية الىاجحة ٌي أقصر الطرؽ لمىجاح.

 .6احتراـ كؿ أطراؼ الهعادلة السياسية لها أفرزتً االىتخابات ،ولعؿ إقرار الىٍضة بٍزيهتٍا بؿ
وتٍىئتٍا حركة "ىداء توىس" عمِ لساف ههثمٍا "زياد العذارى"ٌ ،ي سابقة أولِ تحسب
لمىٍضة ،وتكشؼ ربها عف تطور همحوظ لٍا في الفٍـ وااللتزاـ بقواعد المعبة الديهقراطية

الحديثة .كها أف اإلقرار بالٍزيهة قد يعىي في جوٌري رغبة الىٍضة في التراجع والهراجعة

لألفكار التي طرحتٍا عمِ عجؿ بشأف الخالفة ،وتطبيؽ الشريعة وغيرٌا هف القضايا
الخالفية التي أدخمتٍا في صراعات قاسية هع قطاع واسع هف الهعارضة الهدىية التوىسية،

وهف دوف فائدة تذكر.
 .7الحضور الهكثؼ لمهرأة التوىسية ترشحًا وتصويتًا ،ولـ يكف حضور الهرأة التوىسية في

جميا بشكؿ عاـ في الحراؾ السياسي
الهشٍد التشريعي الراٌف
استثىاء ،فقد كاف حضورٌا ً
ً
الذي تعيشً توىس هىذ اىدالع ثورتٍا في ىٍاية العاـ (2010ـ).

 .8قدرة التوىسييف عمِ هجابٍة جهاعات العىؼ التي اىتشرت في البالد ،وفي هقدهتٍا جهاعة

"أىصار الشريعة" التي ٌددت بإفشاؿ االستحقاؽ االىتخابي باعتباري يخالؼ قواعد وتعاليـ

الىصوص اإلسالهية والقواعد الفقٍية إال إف ىجاح عىاصر الجيش في تأهيف الهشٍد
االىتخابي أطاح برٌاىات العىؼ في عودة توىس خطوات إلِ الخمؼ.
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الفصل الخامس
االنتخابات والتئول الديمحراطي في مصر
بعد الثورة
 المبئث األول :االنتخابات البرلمانية والرةاسية األولى بعد الثورة
3123م.

 المبئث الثاني :تداعيات االنتخابات البرلمانية والرةاسية األولى.

 المبئث الثالث :االنتخابات الرةاسية والتشريعية الثانية بعد الثورة
3125م3126-م.

 المبئث الرابع :أثر االنتخابات عمى التئول الديمحراطي.

الفصل الخامس
االنتخابات والتئول الديمحراطي في مصر بعد الثورة
محدمة:
أطاحت ثورة 25يىاير بىظاـ "حسىي هبارؾ" عف السمطة ،وتبىِ الهجمس العسكري لمقوات

الهسمحة الذي تولي السمطة هؤقتًا فكرة تعديؿ الدستور ،واتفؽ عمِ تعديؿ بعض الهواد
الدستورية هف دستور(1971ـ) ،والتي تتوخِ بىاء هؤسسات سياسية لمدولة بطريقة ديهقراطية

اء أكاف في اختيار الهجمسيف الىيابييف أـ رئاسة الجهٍورية ،واىتخاب جهعية تأسيسية
ىزيٍة سو ً
لوضع دستور جديد لمبالد تُختار هف الهجمسيف الهىتخبيف.

وأُجريت أوؿ اىتخابات حرة وىزيٍة بإشراؼ ٌيئة هستقمة وبهراقبة هحمية ودولية ،واعتقد

هعظـ الهراقبيف أف هصر في طريقٍا ىحو هستقبؿ ديهقراطي حتِ إف بعضٍـ أعمف أف
الديهقراطية قد وصمت أخي اًر ،إال أىً قد تبع ذلؾ هوجة هف االستقطاب والعىؼ.

ويتىاوؿ ٌذا الفصؿ بالتحميؿ االىتخابات والتحوؿ الديهقراطي في هصر ،بحيث ُخصص

الهبحث األوؿ لدراسة االىتخابات البرلهاىية والرئاسية األولي بعد الثورة هف حيث قاىوىٍا

االىتخابي ،وىتائجٍا ،فيها خصص الهبحث الثاىي لتداعيات ٌذي االىتخابات عمِ التحوؿ
ال ألحداث (30يوىيو) ،بيىها ُخصص الهبحث الثالث لدراسة
الديهقراطي هف حيث األزهات وصو ً
االىتخابات الرئاسية والتشريعية الثاىية هف حيث قاىوىٍا االىتخابي ،وىتائجٍا ،واختتـ الفصؿ

بدراسة أثر االىتخابات عمِ التحوؿ الديهقراطي في هصر.
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المبئث األول
االنتخابات البرلمانية والرةاسية األولى بعد الثورة 3123 -3122
المطمب األول -التشريعات الناظمة لمعممية االنتخابية:
أُجريت االىتخابات التشريعية والرئاسية الهصرية (2011ـ2012-ـ) وفقًا إلطار تشريعي

يتكوف هف عدة صكوؾ دستورية وقاىوىية ،وٌي كالتالي:
أو ًال -االعال ن الدستوري (41مارس3122م):

تبىِ الهجمس العسكري األعمِ لمقوات الهسمحة ( )1فكرة تعديؿ دستور (1971ـ) ،حيث
قاـ بتشكيؿ لجىة لتعديؿ الدستور ضهت ثهاىية هف كبار الهستشاريف القاىوىيف في الدولة ،واتفؽ
عمِ تعديؿ بعض الهواد الدستورية التي تتوخِ بىاء هؤسسات سياسية لمدولة بطريقة ديهقراطية
اء أكاف في اختيار الهجمسيف الىيابييف أـ رئاسة الجهٍورية ،وأف اىتخاب جهعية
ىزيٍة سو ً
تأسيسية لوضع دستور جديد لمبالد تختار هف الهجمسيف الهىتخبيف (سبع ،2014 ،ص.)65
وجرى االستفتاء عمِ ( )11هادة جرى تعديمٍا ،كاف أبرز ٌذي الهواد ها يتعمؽ بوضع حد
أقصِ لفترة الرئاسة لهدتيف كالً هىٍها أربع سىوات ،وتيسير شروط الترشح لمرئاسة ( ،)2كها
( )1أصبح الهجمس العسكري األعمِ لمقوات الهسمحة وفقاً لإلعالف الدستوري الصادر في  96فبراير(9999ـ) ٌو الحػاكـ السياسػي
والسمطة الفعمية في البالد ويقود العهمية السياسية خالؿ الهرحمػة االىتقاليػة بعػد أف تسػمـ حقػي التشػريع والتىفيػذ إذ وبحسػب اإلعػالف
يتولِ الهجمس العسكري الهرحمة االىتقالية لهػدة سػتة أشػٍر أو حتػِ اىتخػاب هجمػس الشػعب والشػورى واىتخػاب رئػيس لمجهٍوريػة .
وعميً هارس الهجمس العسكري لمقوات الهسمحة( )1برئاسة الهشير طىطاوي صالحيات رئيس الجهٍورية التػي تخولػً سػمطة تعيػيف
الحكوهػػة واقالتٍػػا ،فضػػال عػػف الصػػالحيات االسػػتثىائية األخػػرى الهسػػتهدة هػػف الثػػورة كإصػػدار إعالىػػات دسػػتورية واعالىػػات لٍػػا قػػوة
القاىوف.
( )2يشػػترط فػػيهف يىتخػػب رئيسػػا لمجهٍوريػػة وفقػػا لمهػػادتيف ( );:-;9هػػف التعػػديؿ الدسػػتوري (9999ـ) أف يكػػوف هص ػرياً هػػف أبػػويف
هصرييف وأف يكوف هتهتعاً بحقوقً الهدىية والسياسية وأال يكوف قد حهؿ أو أي هف والديً جىسية دولة أخرى وأال يكوف هتزوجاً هف
غيػػر هصػػري وأال تقػػؿ سػػىً عػػف أربعػػيف سػػىة هيالديػػة ،يمػػزـ لقبػػوؿ الترشػػيح لرئاسػػة الجهٍوريػػة أف يؤيػػد الهتقػػدـ لمترشػػيح هائتػػاف
وخهسوف عضوا عمِ األقؿ هف األعضاء الهىتخبيف لهجمسي الشعب والشورى والهجالس الشعبية الهحمية لمهحافظات عمِ أال يقؿ
عدد الهؤيد يف عف خهسة وستيف هف أعضاء هجمس الشعب وخهسة وعشريف هف أعضاء هجمػس الشػورى وعشػرة أعضػاء هػف كػؿ
هجمػس شػعبي هحمػػي لمهحافظػة هػػف أربػع عشػرة هحافظػػة عمػِ األقػػؿ  .كهػا و لكػػؿ حػزب هػف األحػزاب السياسػية التػػي هضػِ عمػػِ
تأسيسٍا خهسة أعواـ هتصمة عمِ األقؿ قبؿ إعالف فتح باب الترشيح واستهرت طواؿ ٌذي الهدة في ههارسػة ىشػاطٍا هػع حصػوؿ
أعضائٍا في آخر اىتخابات عمِ ىسبة (  )%6عمِ األقؿ هف هجهوع هقاعد الهىتخبيف في هجمسي الشعب والشورى أو ها يساوي
ذلؾ في أحد الهجمسيف أف ترشح لرئاسة الجهٍورية أحد أعضاء ٌيئتً العميا.
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ىصت التعديالت عمِ ضرورة اإلشراؼ الكاهؿ عمِ ٌذي االىتخابات ،والزاـ الرئيس بتعييف ىائب
واحد عمِ األقؿ ،إضافةً إلِ تشكيؿ لجىة لصوغ دستور جديد بعد االىتخابات البرلهاىية حيث
يختار البرلهاف هائة عضو لٍذي الهٍهة (فكري ،2013 ،ص.)83

وجرى االستفتاء عمِ التعديالت الدستورية في سياؽ سياسي هشحوف وسط حالة هف
االىقساـ الحاد داخؿ الجهاعة الوطىية واإلسالهية ،حيث برز تياراف أساسياف :التيار األول-
تُهثمً جهاعة اإلخواف الهسمهيف والهجمس العسكري الذي حث الهصرييف عمِ التصويت بىعـ،
وذلؾ باعتبارٌا وثيقة دستورية هستقمة ،وليس باعتبارٌا جزًءا هف دستور هعطؿٌ ،دفٍا تىظيـ
اىتقاؿ السمطة ،ألف الظروؼ الحالية ال تسهح بالعهؿ عمِ دستور جديد ،أها التيار الثاني

والهعارض فٍو يشهؿ تيا ًار عريضًا هف ائتالؼ قوى الثورة وهجهوعة األحزاب السياسية (التجهع
والىاصري والوفد)؛ حيث اعتبروا التعديالت التفاف ًا عمِ هبادئ الثورة (الهركز العربي لألبحاث

ودراسة السياسات ،هارس  ،2011ص.)2-1

ودارت هعظـ هعارضة التيار الميبرالي عمِ التعديالت الدستورية عمِ ىقطتيف رئيسيتيف:
(ىافعة ،2014 ،ص.)40

األولى :تتعمؽ بالترتيب الزهىي لخطوات بىاء الهؤسسات حيث أصرت لجىة التعديالت عمِ
إجراء االىتخابات التشريعية أوال ،بيىها رأي التيار الهعارض أف الهىطؽ يقضي بضرورة االتفاؽ
عمِ صياغة دستور دائـ قبؿ إجراء أي اىتخابات برلهاىية أو رئاسية ،ألف الدستور ،وٌو الذي
يحدد صالحيات الهؤسسات الهىتخبة ويوضح طبيعة العالقة بيىٍا.
الثانية :تتعمؽ بكيفية اختيار الجهعية التأسيسية الهىوط بٍا صياغة الدستور الجديد ،وقد
اقترحت لجىة التعديالت الدستورية أف يتولِ البرلهاف اختيار أعضاء ٌذي الجهعية ،بيىها رأى
التيار الهعارض أف هىح البرلهاف ٌذي السمطة يتيح لمحزب الحاصؿ عمِ أغمبية الهقاعد فرصة
لصياغة دستور بىكٍة أيديولوجية ،وربها التحكـ في إدارة المعبة السياسية بها قد يهٍد الطريؽ
أهاـ عودة االستبداد عبر آليات ديهقراطية.
ورغـ ٌذي التجاذبات فقد أجرى االستفتاء عمِ التعديالت الدستورية بتاريخ (19هارس
2011ـ) ،وصوت لصالح التعديالت ( )%77هف الهصوتيف هقابؿ رفض ( )%23لٍذي
التعديالت (سبع ،2014 ،ص.)65
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وبٍذا اعتبر االستفتاء عمِ التعديالت الدستورية ،وٌو الخطوة األولِ في الترتيب األهثؿ
لمفترة االىتقالية والتي تهتد بها يسهح بوضع دستور جديد في ظؿ وجود هؤسسات شرعية هىتخبة
وليس هجالس هؤلفة فوؽ إرادة الشعب.
وبعد إجراء االستفتاء على التعديالت الدستورية ،وصدور الىتيجة بهوافقة الشعب الهصري
عميً ،قاـ الهجمس العسكري بإصدار إعالف دستوري في يوـ ( 30هارس2011ـ) ،وتعطيؿ
دستور(1971ـ) بشكؿ كاهؿ .وقد تضهف ٌذا اإلعالف الدستوري الهواد اإلحدى عشر التي تـ
االستفتاء عميٍا ،إضاف ًة إلِ ذلؾ تضهف بىود حاسهة تعزز هف ىزاٌة العهمية االىتخابية وهىٍا:
(الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أكتوبر ،2011ص.)3

بىاء عمِ الجىس أو األصؿ.
 .1حظر تكويف األحزاب عمِ أساس ديىي أو ً
 .2ىصؼ أعضاء البرلهاف يجب أف يكوىا هف العهاؿ والفالحيف.
 .3القاىوف وليس الدستور ها يحدد طريقة االىتخاب.
 .4إجراء االىتخابات تحت إشراؼ قضائي كاهؿ.
 .5هحكهة الىقض ٌي هف يفصؿ في صحة العضوية ،وليس الهجمس كها كاىت عميً الحاؿ
سابقًا.
كها وجاء في ٌذا اإلعالف عمِ أف تجرى اىتخابات كال هف هجمسي الشعب والشورى،
واالستفتاء تحت إشراؼ المجىة العميا لالىتخابات ،وتختص بتىظيـ العهمية االىتخابية بشكؿ
اىتٍاء بإعالف الىتيجة
بدء هف تشكيؿ المجاف العاهة لالىتخابات ،ولجاف االقتراع والفرز و ً
كاهؿ ً
الىٍائية لالىتخابات (هركز الجزيرة لمدراسات17 ،ديسهبر  ،2011ص.)6-5
ثانياً -قانون األئزاب الصادر في 39مارس 3122م:
تـ تعديؿ قاىوف األحزاب السياسية لعاـ (1977ـ) بقاىوف جديد صدر عف الهجمس
العسكري في (هارس2011ـ) ،بحيث فتح الباب أهاـ حرية تكويف أحزاب سياسية بعد الثورة ،وقد
جاء بىص هٍـ :يقدـ اإلخطار بتأسيس الحزب كتابة إلِ لجىة األحزاب السياسية التي يرأسٍا
رئيس هحكهة الىقض وعضوية ىائبيف لرئيس هحكهة الىقض ،ورئيسيف لهحاكـ االستئىاؼ
يختارٌـ هجمس القضاء األعمِ وىائبيف لرئيس هجمس الدولة يختارٌـ الهجمس الخاص،
ويهارس الحزب ىشاطً اعتبا ًار هف اليوـ التالي لهرور ( )30يوهًا عمِ إخطار لجىة شؤوف
األحزاب دوف اعتراضٍا (عزباوي ،2012 ،ص ،)137-136وبالتالي أصبح تكويف األحزاب
159

هسبقا ،وتحت إشراؼ قضائي كاهؿ عمِ
باإلخطار وليس بهوافقة هجمس الشورى كها كاف
ً

لجىة األحزاب.

ثالثاً -النظام االنتخابي:
بعد جدؿ استهر ألشٍر بيف الهجمس العسكري والقوى واألحزاب السياسية حوؿ اعتهاد
الىظاـ االىتخابي أصدر الهجمس العسكري في (سبتهبر2011ـ) هرسوهًا بقاىوف االىتخاب

تضهف التالي ) الهىظهة العربية لحقوؽ اإلىساف ،2011 ،ص.)50-49

 تجري االىتخابات بالجهع بيف ىظاهي القوائـ والىظاـ الفردي ،بحيث يكوف اىتخاب ثمثيأعضاء الهجمسيف بالقائهة الحزبية الهغمقة وثمث يتـ اىتخابً بالىظاـ الفردي.
 ففيها يتعمؽ باىتخابات هجمس الشعب قُسهت البالد إلِ ( )46دائرة عمِ صعيد ىظاـ القوائـو( )83دائرة فيها يخص الىظاـ الفردي بيىها ،قُسهت البالد فيها يتعمؽ باىتخابات هجمس

اء أكاف فيها يخص الىظاـ الفردي وىظاـ القوائـ.
الشورى إلي ( ) 30دائرة سو ً
 -يتألؼ هجمس الشعب هف ( )498عضوًا ىصفٍـ عمِ األقؿ هف العهاؿ والفالحيف يىتخبوف

بطريقة االىتخاب السري الهباشر ويجوز لرئيس الجهٍورية تعييف عشرة أعضاء عمِ

األكثر .في حيف يتألؼ هجمس الشورى هف ( )270عضواً ىصفٍـ هف العهاؿ والفالحيف،

ُيىتخب ثمثا أعضاءي باىتخاب سري هباشر ،ويعيف رئيس الجهٍورية الثمث الباقي.
 وبالىسبة لىظاـ القوائـ الحزبية يجب أف يكوف عدد الهرشحيف عمِ أي هف القوائـ ه ٍساو لعدد
الهقاعد الهخصصة لمدائرة ،وأف تبدأ القائهة بهرشح عف العهاؿ والفالحيف ،وأف يكوف ىصؼ
الهرشحيف عمِ األقؿ هف الفالحيف والعهاؿ ،وأف تتضهف كؿ قائهة هرشحاً هف الىساء عمِ

األقؿ.

كها أًصدر الهجمس األعمِ لمقوات الهسمحة هرسوهاً بقاىوف بشأف تصويت الهصرييف في

الخارج خالؿ االىتخابات العاهة واالستفتاء ،حهؿ رقـ ( )130لسىة (2011ـ) ،وىص في الهادة

األولِ عمِ أف تكفؿ الدولة لمهصرييف الهقيهيف خارج البالد ههارسة حقي االقتراع في
االىتخابات العاهة وابداء الرأي في االستفتاء وفقاً لمقواعد واإلجراءات الهىصوص عميٍا في ٌذا

الهرسوـ بقاىوف (هركز الجزيرة لمدراسات17 ،ديسهبر ،2011ص.)11
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المطمب الثاني -االنتخابات البرلمانية 3123-3122م
أو ًال -الييةة الناخبة:
تجري االىتخابات وفقاً لقاعدة بياىات لمىاخبيف التي تقيد بٍا تمقائياً هف واقع بياىات الرقـ
القوهي الثابتة بهصمحة األحواؿ الهدىية بو ازرة الداخمية أسهاء هف تتوافر فيٍـ شروط الىاخب،
بحيث يعطي القاىوف الهصري الحؽ لكؿ هصري بمغ ( )18عاهاً أف يهارسً حقوؽ باالقتراع في
االىتخابات العاهة واالستفتاءات ،ولكىً في ىفس الوقت يحرـ ويعفي بعض األشخاص ،والفئات
هؤقتاً هف ٌذا الحؽ

()1

(الهىظهة العربية لحقوؽ اإلىساف ،2011 ،ص.)41-40

بمغ عدد الىاخبيف الهصرييف الهقيديف في جداوؿ االىتخابات أي الذيف لٍـ حؽ االقتراع
في ٌذي االىتخابات وفقًا لبياىات المجىة العميا لالىتخابات ( )50هميوف ىاخب هوزعيف عمِ أكثر
هف ( )50ألؼ لجىة اىتخابية تىتشر في حوالي ( )12ألؼ هقر اىتخابي (شبكة االىتخابات في العالـ

العربي 14 ،فبراير  ،2012ص .)16فيها وصؿ عدد الهقيهيف في الخارج الذيف قاهوا بتسجيؿ أىفسٍـ
إلِ ( )356ألؼ هواطف (هركز كارتر ،ديسهبر  ،2011ص.)136

ثانياً -الييةة المترشئة:
وصؿ عدد األحزاب الهتىافسة عمِ هقاعد البرلهاف الهصري بهجمسيً إلِ حوالي ()67
حزبًا بيىٍـ ( )24حزبًا قائـ قبؿ الثورة وبقيتٍا تشكمت عقبٍا (عبد ربً ،ىوفهبر ،2011ص ،)3وقد
خاضت سباؽ االىتخابات إها كائتالفات أو بشكؿ هستقؿ دوف تحالفات.

( )1الفئػػات الهحروهػػة والهعفيػػة هػػف حػؽ االىتخػػاب ٌػػي :الهحكػػوـ عمػػيٍـ بجىايػػة أو بعقوبػػة سػػرقة أو تزويػػر أو آداب ،وكػػذلؾ هػػف سػػبؽ
فصمً هف العاهميف في القطػاع العػاـ ألسػباب هخمػة بالشػرؼ وهػف صػودرت أهوالػً وهػف أشػٍر إفالسػً وتكػوف هػدة الحرهػاف خهػس
سىوات ،والهصابوف بأهراض عقمية والهحجوزيف هدة حجزٌـ ،وضباط الجيش والشرطة هدة خدهتٍـ.
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()1

وقد بمغ عدد القوائـ الهتىافسة عمِ شغؿ ثمثي هقاعد البرلهاف ()38

قائهة حزبية

(شبكة االىتخابات في العالـ العربي14 ،فبراير  ،2012ص .)16ويهكف التهييز في ٌذا اإلطار
بيف أربعة تحالفات رئيسة( :عبد ربً ،ىوفهبر ،2011صٌ )4-3ي:

 .1التحالؼ الديهقراطي هف أجؿ هصر ،ويضـ هعظـ األحزاب ذات التوجً اإلسالهي الحديثة
الىشأة ،ويعد "حزب الحرية والعدالة ٌو القائد الفعمي لٍذا التحالؼ ،واحتؿ هرشحوي ىحو

( )%70هف قوائهً و( )%90هف ترشيحات التحالؼ لمهقاعد الفردية.

 .2الكتمة الهصرية :خاضت االىتخابات بتحالؼ ثالثة أحزاب هدىية ٌـ" :الهصريوف األحرار"
وٌو حزب ليبرالي ويحتؿ ( )%50هف قوائـ الكتمة ،و"الحزب الديهقراطي االجتهاعي" وٌو

يسار وسط ويحتؿ ( )%40هف قوائـ الكتمة ،و"حزب التجهع اليساري" ويحتؿ ( )%10فقط
هف قوائـ الكتمة.

 .3التحالؼ اإلسالهي ،وٌو ذو هرجعية إسالهية بحتة ،ويتكوف هف حزبي "الىور" و"األصالة"
السمفييف ،باإلضافة إلِ "حزب البىاء والتىهية" التابع لمجهاعة اإلسالهية ،وقاد ٌذا التحالؼ
حزب الىور في هعظـ الدوائر الخاصة بالقائهة والفردي.

 .4تحالؼ الثورة هستهرة وٌو تحالؼ هىبثؽ عف الكتمة الهصرية وشبيً بٍا هف حيث االئتالؼ
بيف الميبرالييف واليسارييف ،ويضـ في عضويتً "حزب هصر الحرية" و"حزب التيار

الهصري" و"حزب التحالؼ الشعبي االشتراكي".
ثالثاً -إجراء االنتخابات:

جرت اىتخابات هجمس الشعب عمِ ثالث هراحؿ في الفترة هف ( 28ىوفهبر2011ـ)

واىتٍت في ( 10يىاير 2012ـ) .كها جرت اىتخابات هجمس الشورى عمِ ثالث هراحؿ بدأت

في ( 29يىاير 2012ـ) واىتٍت في ( 11هارس2012ـ).

ال جهاٌيريًا لمتصويت غير
وشٍدت اىتخابات هجمس الشعب في هراحمٍا الثالث إقبا ً

هسبوؽ ،حيث صوت فيٍا حوالي ( )30هميوىًا هف الهصرييف بىسبة تفوؽ الػ( )%60ههف لٍـ
( 6< )1قائه ػة حزبيػػة هػػف بيىٍػػا  :الحريػػة والعدالػػة  ،الىػػور ،الوفػػد الجديػػد ،تحػػالؼ الكتمػػة الهص ػرية  ،الوسػػط الجديػػد ،ائػػتالؼ الثػػورة
هسػػتهرة ،اإلصػػالح والتىهي ػػة ،الحريػػة ،هصػػر الق ػػوهي  ،الهحػػافظيف  ،الس ػػالـ ال ػػديهقراطي  ،اله ػواطف الهص ػػري ،الع ػػدؿ  ،االتح ػػاد
الهصري العربي ،االتحاد ،العربي الديهقراطي الىاصري  ،الهستقميف الجدد ،الغد ،هصر الثورة ،الثػورة الهصػرية  ،هصػر الحديثػة ،
الجبٍة الديهقراطية  ،العربي لمعدؿ والهساواة  ،الهصري الػديهقراطي االجتهػاعي  ،العدالػة والتىهيػة الهصػري  ،الػوعي  ،الهصػرييف
األحرار ،السالـ االجتهاعي  ،األحرار االشتراكييف  ،حراس الثورة  ،التحرير الهصري  ،الدستوري االجتهاعي الحر ،صوت هصػر
 ،حقوؽ االىساف والهواطىة ،الشعب الديهقراطي.
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حؽ التصويت ،في حيف بمغ إجهالي الهشاركيف في اىتخابات هجمس الشورى ( )6.4هميوف
ىسهة أي حوالي ( )%12.9ههف يحؽ لٍـ التصويت (هوقع الرأي17 ،يىاير .)2014

وهف الهالحظات العاهة لهركز كارتر الخاصة بعهمية التصويت أف عهمية التصويت

داخؿ هراكز االقتراع كاىت ٌادئة هىظهة ،كها أف القضاة اتبعوا األساليب الالزهة لتأهيف

صىاديؽ االقتراع وغرؼ التخزيف ،وعمِ الرغـ هف ذلؾ ٌىالؾ عيوب هٍهة في عهمية التصويت

هثؿ تأخر فتح هراكز االقتراع ووجود حهالت غير قاىوىية أياـ االىتخابات ،إضافة إلِ الفوضِ

وعدـ الىظاـ التي كاىت تسود هراكز الفرز ( هركز كارتر ،ديسهبر  ،2011ص.)168-158

وعمِ الرغـ هف هعظـ السمبيات التي سجمت حوؿ عهمية االىتخاب إال أف الهتابعيف أفادوا

بعدـ وجود أدلة واضحة عمِ التزوير وبأىٍا لـ تؤثر عمِ ىزاٌة االىتخابات وىتائجٍا.
رابعاً -نتاةج االنتخابات:

يظٍر الجدوؿ التالي ىتائا اىتخابات هجمس الشعب عاـ 2012ـ (األٌراـ22 ،يىاير .)2013
جدول ( :)5نتاةج انتخابات مجمس الشعب المصري (3123م)
الئزب

عدد المحاعد بالحاةمة

عدد المحاعد

إجمالي عدد

فردي

المحاعد

النسب المةوية

الحرية والعدالة

127

108

235

%47

الىور

96

27

122

%24

الوفد

36

2

38

%8

الكتمة الهصرية

33

1

34

%7

حزب الوسط

10

0

10

%2

اإلصالح والتىهية

8

1

9

%1.8

الثورة هستهرة

7

0

7

%1.4

هصر القوهي

4

1

5

%1

الحرية

4

0

4

%0.8

الهواطف الهصري

3

1

4

%0.8

-

-

6

%1.2

0

6

23

%4.6

أخرى

()1

الهستقموف

( )1مقعدان لحزب االتحاد ،ومقعد واحد لكل حزب من األحزاب اآلتٌة ( :االتحاد المصري العربً  ،السالم الدٌمقراطً ،
المحافظٌن ،العدل ).
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ويوضح الجدوؿ التالي ىتائا اىتخابات هجمس الشورى عاـ 2012ـ (هوقع أحوالىا24 ،
فبراير .)2012

جدول ( :)6نتائج انتخابات مجلس الشورى المصري (3123م)

الئزب

عدد المحاعد

النسبة

حزب الحرية والعدالة

106

%59

حزب الىور السمفي

46

%26

حزب الوفد الجديد

19

%10

الكتمة الهصرية

8

%4

هستقميف

1

%0.5

180

%100

اإلجهالي

خامساً -قراءة في نتاةج االنتخابات:
بإعالف الىتائا الىٍائية ألوؿ اىتخابات برلهاىية في هصر بعد ثورة الخاهس والعشريف هف

يىايرُ ،يسدؿ الستار عمِ أطوؿ وأىزي وأشهؿ اىتخابات تشٍدٌا هصر في عصرٌا الحديث،
وربها القديـ أيضاً ،بتفوؽ واضح لمتيار اإلسالهي عمِ أكثر هف ثمثي الهقاعد ،وتراجع واضح

كذلؾ لمتيارات الميبرالية واليسارية والقوى الثورية.

صوت لٍا ىحو عشرة
وقد حمّت جهاعة اإلخواف الهسمهيف في الهركز األوؿ ،حيث ّ
هالييف ،في حيف ح ّؿ التحالؼ السمفي -الذي تزعهً حزب الىور وضـ حزب األصالة وحزب
البىاء والتىهية الهىبثؽ عف الجهاعة اإلسالهية  -ثاىيًا بىسبة ( )%24في أكبر هفاجأة شٍدتٍا

االىتخابات البرلهاىية.

وفي الهقابؿ ،فإف األحزاب الميبرالية -القديـ هىٍا والجديد -استطاعت هجتهعة أف تحقؽ

أقؿ هف ( )%15هف هقاعد الهجمس.

نستطيع الحول :إن ىناك العديد من العوامل التي أسيمت في ىذه النتاةج ،منيا:
 -يرى شادي حهيد أف االىتخابات ليست هىافسة عمِ هف األكثر شعبية ،بؿ ها يٍـ فيٍا ٌو

التىظيـ واالستراتيجية الهتبعة ،وبهقارىة ٌذيف البعديف بيف اإلخواف هف جاىب واألحزاب
الميبرالية واليسارية والقوى الثورية األخرى هف جاىب آخر ،ىجد أف حزب الحرية والعدالة
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لديً هيزي ىسبية في االثىيف :من النائية األولى أي الىاحية التىظيهية فإف جهاعة اإلخواف
تتهيز بٍيكؿ تىظيهي ههتد هىتشر في أىحاء الجهٍورية ،بؿ ربها تكوف القوة السياسية
الوحيدة التي لديٍا تغطية في كؿ هكاف في الدولة ،وقدرة عمِ تكييؼ استراتيجيتٍا بحسب

حاجات كؿ دائرة بها فيٍا الهىاطؽ الريفية .والنحطة الثانية ٌي أف جهاعة اإلخواف لديٍا
استيعاب لقواعد المعبة اكتسبتٍا هف خبرة ثالثة عقود ىافست فيٍا في الىقابات ،وكذلؾ في

االىتخابات عمِ الهستوى القوهي ،األهر الذي سٍؿ هف بىاء عالقات قوية هع هختمؼ

الدوائر االىتخابية وعمِ الىقيض هف ذلؾ ىجد أف كثي اًر هف األحزاب األخرى خصوصًا
الجديدة التي أسست بعد الثورة لـ تكف قد بدأت تقدـ ىفسٍا إلي الىاخبيف ( Hamid,
.)3Nov2011

 إضافة إلِ الهيزة التىظيهية لدى اإلخواف الهسمهيف وحزب الحرية والعدالة ،كاف لديٍـ هيزةالكفاءة في إدارة الحهالت االىتخابية والحىكة في اختيار األطر الفكرية لٍذي الحهالت التي

تتفاعؿ هع طمبات الىاخبيف ،وتستطيع كسب تأييدٌـ (فكري ،2013 ،ص.)107

 ويضيؼ بالؿ التميدي ،أف فوز حزب الحرية والعدالة في االىتخابات التشريعية يرجع إلِ:(التميدي ،2012 ،ص.)186



سياسة القرب ،والتي تؤشر عميٍا ارتفاع ىسبة الفوز في ىهط االقتراع الفردي الهبىي



الخدهات االجتهاعية التي تهيز بٍا اإلخواف في براهجٍـ والتي ضهىت لٍـ حضو ًار



االشتغاؿ عمِ اعتداؿ الخطاب وبىاء هوقؼ هعتدؿ يسىد الثورة ،وفي ىفس الوقت



الصورة اإليجابية التي ظٍر بٍا اإلخواف بخصوص هوقفٍـ هف األقباط ،ووقوفٍـ

عمِ عالقة الىاخبيف بالفرد ورصيد عالقاتً وهؤٌالتً وخدهاتً االجتهاعية.

همفتاً في جهيع الدوائر.

يدعـ االستقرار ،وٌو ها لقي استجابة كبيرة هف قبؿ الىاخبيف.

الصارـ ضد افتعاؿ الفتىة الطائفية لإلجٍاز عمِ هكتسبات الثورة (ىهوذج ترشيح

األقباط عمِ قوائهٍـ).


الهظموهية السياسية التي تعرض لٍا اإلخواف طيمة حكـ "هبارؾ" حيث تـ هىعٍـ هف



االستفادة هف تراجع القوى الميبرالية والحداثية واليسارية .

حقٍـ في العهؿ السياسي ضهف إطار حزبي هعترؼ بً.

 طبيعة الىظاـ االىتخابي الهختمط بيف القائهة والفردي ،حيث لو أجريت االىتخابات عمِهستوى القائهة فقط لحصؿ الىور عمِ ( )%27هف الهقاعد ،وٌي ىسبة تتقارب هف ىسبة

حزب الحرية والعدالة ( )%27هردي أف حزب الىور لـ ُيفمح كثي ًار عمِ هستوى االىتخابات
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الفردية هقارى ًة بحزب العدالة والتىهية ،األهر الذي يؤكد القوؿ إىً ال يستطيع االستفادة هف
االىتخابات الفردية إال الحزب الهىظـ وكاف اإلخواف الهسمهوف ٌـ األكثر تىظيهاً بطبيعة

الحاؿ (هصطفِ ،2013 ،ص.)27

ختاهاً ىجد أف اىتخابات هجمس الشعب الهصري ٌي األطوؿ هف حيث الفترة الزهىية التي

استغرقتٍا هراحمٍا الثالث (ىحو شٍريف) ،وٌي األىزي باعتراؼ الهشاركيف فيٍا والهراقبيف

ال جهاٌيريًا
اء هف داخؿ هصر أـ هف خارجٍا .كها أف االىتخابات شٍدت إقبا ً
إلجراءاتٍا سو ً
صوت فيٍا أكثر هف ثالثيف هميوىًا هف الهصرييف بىسبة تفوؽ
لمتصويت غير هسبوؽ إذ ّ
( )%60ههف لٍـ حؽ التصويت.

إال أىً بعد أقؿ هف ( )6أشٍر هف االىتخابات البرلهاىية أصدرت الهحكهة الدستورية العميا

التي أصدرت ق ار اًر همزهاً في

()1

( 14يوىيو2012ـ) يقضي بحؿ هجمس الشعب بسبب التالعب

والتغيير الذي ط أر في ىسبة األصوات عمِ وفؽ قاعدتي الثمث والثمثيف الهقرة قاىوىًا بىسبة الحجـ

ر (كاظـ ،2015 ،ص.)10
العددي ليختؿ التوازف في داخؿ هجمس الشعب ألسباب سياسية حص ًا

وبحؿ هجمس الشعب فإف الهرحمة االىتقالية ،التي كاف ُيفترض أف تىتٍي بتسميـ الهجمس
العسكري السمطة إلِ الرئيس الهىتخب ،ستهتد إلِ هدة إضافية .ففي غياب هجمس الشعب تعود

السمطة التشريعية إلِ الهجمس العسكري إلِ حيف تحديد هوعد جديد لالىتخابات البرلهاىية.

( )1أعمىت الهحكهة الدستورية ،أسباب حكهٍا بحؿ هجمس الشعب ،حيث أكدت أف الهادة (  )38هف اإلعالف الدسػتوري يػىص عمػِ
أف يىظـ القاىوف حؽ الترشيح لهجمسي الشعب والشورى وفقًا لىظاـ اىتخابي يجهع بيف القوائـ الحزبية الهغمقة والىظاـ الفردي بىسػبة
الثمثػػيف لألولػػِ والثمػػث البػػاقي لمثػػاىي" ،ولكػػف هػػا حػػدث أتػػاح لكػػؿ هػػف هرشػػحي األح ػزاب السياسػػية إحػػدى فرصػػتيف لمفػػوز بعضػػوية
هجمس الشعب ،إحداٌها بوسيمة الترشيح بالقوائـ الحزبية الهغمقة ،والثاىية عف طريؽ الترشػيح لمىظػاـ الفػردي ،بيىهػا جػاءت الفرصػة
الوحيػػدة الهتاحػػة أهػػاـ الهرشػػحيف الهسػػتقميف غيػػر الهىتهػػيف لتمػػؾ األحػزاب هقصػػورة عمػػِ ىسػػبة الثمػػث الهخصصػػة لالىتخػػاب بالىظػػاـ
الفردي ،يتىافس هعٍـ ويزاحهٍـ فيٍا الهرشحوف هف أعضاء األحػزاب السياسػية ،الػذيف يتهتعػوف بػدعـ هػادي وهعىػوي هػف األحػزاب
التي يىتهوف إليٍا ،هف خالؿ تسخير كؿ اإلهكاىيات الهتاحة لػديٍا لػدعهٍـ ،وٌػو هػا ال يتػوافر لمهرشػح الهسػتقؿ غيػر الهىتهػي ألي
هساسػػا بػػالحؽ فػػي الترشػػيح فػػي هحت ػواي
حػػزب ،األهػػر الػػذي يقػػع بالهخالفػػة لػػىص الهػػادة (  )38هػػف اإلعػػالف الدسػػتوري ،ويتضػػهف
ً

وعىاصري وتكافؤ الفرص.
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المطمب الثالث -االنتخابات الرةاسية
أو ًال -الييةة المترشئة:
بعدها تهت ٌىدسة اإلعالف الدستوري (2011ـ) لمعهمية االىتخابية ،واجراء االىتخابات

البرلهاىية ،تقدـ العديد هف الهرشحيف لالىتخابات الرئاسية (2012ـ) ،إذ تقدـ لٍذي االىتخابات

رسهياً ( )23هرشحاً ،قُبمت أوراؽ ثالثة عشر هىٍـ ورفضت أوراؽ ( )10آخريف وكاف هف بيىٍـ
ىص عميٍا التعديؿ الدستوري
هرشحوف بارزوف لكوىٍـ لـ يستوفوا شروط الترشيح التي ّ
(2011ـ) (ىافعة ،2014 ،ص.)43

ثانياً -إجراء الجولة األولى من االنتخابات:
جرت أوؿ اىتخابات رئاسية بعد الثورة الشعبية بتاريخ هف ( )24-23هايو –(2012ـ)،

وقد بمغت ىسبة الهشاركة فيٍا ( )%46.5أي ها يقارب أكثر هف ( )23.5هميوف ىاخب هف

إجهالي عدد الىاخبيف الهقيديف في الجداوؿ االىتخابية (الهركز العربي لألبحاث االىتخابات24 ،يوليو

 ،2012ص.)1

وبهقارىة ٌذي الىتيجة بىسب الهشاركة في االىتخابات الرئاسية في (2005ـ) التي بمغت

ىسبة الهشاركة فيٍا ( ) %23ىجدٌا قد ارتفعت ،األهر الذي يدؿ عمِ إدراؾ الهواطف الهصري

أٌهية ٌذي االىتخابات في إيجاد رئيس جهٍوري شعبي.

وحػػوؿ هػػدى ى ازٌػػة عهميػػة االىتخابػػات الرئاسػػية فػػي جولتٍػػا األولػػي ،جػػاء فػػي تقريػػر الشػػبكة

العربية لهعموهات حقوؽ اإلىساف حوؿ ٌػذي االىتخابػات :إف لجىػة االىتخابػات الرئاسػية لعبػت دو ًار

هٍهػًا فػػي الهػػرور بالهرحمػػة األولػػِ لالىتخابػػات بسػػالـ ،وبػػدت أكثػػر تىظيهػًا وأكثػػر قػػدرة عمػػِ إدارة

العهميػة االىتخابيػة ،إضػافةً إلػِ حياديػة الجٍػات الحكوهيػة ،وأكػدت الشػبكة أىػً لػـ تثُػر أي شػكوؾ
حػػوؿ ى ازٌػػة ٌػػذي االىتخابػػات ،إال أف ٌػػذا لػػـ يهىػػع هػػف وجػػود بعػػض التجػػاوزات لمعهميػػة االىتخابيػػة

كتأخر فتح لجاف االقتراع ،وعهميات شراء األصوات ،والقياـ بدعاية اىتخابيػة أهػاـ ه اركػز االقتػراع

لمهرشحيف ،ووقوع العديد هػف حػاالت التشػابؾ هػا بػيف أىصػار الهرشػحيف (الشػبكة العربيػة لهعموهػات
حقوؽ اإلىساف26 ،هايو .)2012

ثالثاً -نتاةج الجولة األولى من االنتخابات الرةاسية:
وكاف ىتائا الجولة األولِ كها في الجدوؿ التالي (الهركز العربي لألبحاث االىتخابات 24يوليو
 ،2012ص .)2
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جدول ( :)7نتاةج الجولة األولى من االنتخابات الرةاسية المصرية (3123م)
اسم المرشح

عدد األصوات

الخمفية الئزبية
لممرشح

النسبة المةوية لعدد

األصوات الصئيئة

هحهد هرسي

حزب الحرية والعدالة

 5.764هميوف

%24.77

أحهد شفيؽ

هستقؿ

 5.505هميوف

%23.66

حهديف صباحي

هستقؿ

 4.820هميوف

%20.72

عبد الهىعـ أبو الفتوح

هستقؿ

 4.065هميوف

%17.47

عهرو هوسِ

هستقؿ

 2.288هميوف

%11.13

باقي الهرشحيف

باقي الهرشحيف

 0.520هميوف

%2.25

رابعاً -قراءة في نتاةج الجولة األولى من االنتخابات:
الهالحظ عمِ ٌذي االىتخابات أىٍا:
 كسرت قاعدة االىتخابات التي يحظِ بٍا رئيس الجهٍورية بىتائا هرتفعة تقارب ()%80و(.)%90

 ّبيىت ىتائا ٌذي االىتخابات عدـ اكتساح أي هرشح لغالبية األصوات ،فٍىاؾ تقارب شديدبيف الهتىافسيف في الهرتبتيف األولِ والثاىية ،حيث تقدـ "هرسي" بفرؽ ( )%1.1عف
صاحب الهرتبة الثاىية أحهد شفيؽ ،هها يدؿ عمِ شدة الهىافسة التي شٍدتٍا ٌذي
االىتخابات.

 جاءت ىتيجة الجولة األولِ صادهة لمتيار الثوري ،حيث فقد كؿ هرشحيً وأبرزٌـ "حهديفصباحي"

وعبد الهىعـ أبو الفتوح ،كها جاءت الىتيجة صادهة لمتيار الهدىي الهحافظ

الرافض لتولي أصحاب الخمفية العسكرية لمهىصب ،حيث فقد هرشحً عهرو هوسِ وحتِ

بعض التيارات اإلسالهية الرافضة الحتكار اإلخواف الهسمهيف لمسمطة وأيضاً فقدت هرشحيٍا

هف أصحاب التوجً اإلسالهي عبد الهىعـ أبو الفتوح وسميـ العوا ،حيث يرى جورج فٍهي
أف ٌذي الىتيجة جاءت هخيبة آلهاؿ كؿ هف كاف يأهؿ ببىاء ىظاـ سياسي جديد ،حيث إف

جولة اإلعادة ستحهؿ لمهصرييف الخيارات القديهة ذاتٍا ها بيف العسكري بزي هدىي

واإلخواف الهسمهيف (.) Fahmi, July2012,p5
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وىظ ًار لعدـ حصوؿ أي هف الهرشحيف عمِ أكثر هف( )%50هف ىسبة األصوات ،ولتقارب

الىسبة بيف الهرشحيف أحهد شفيؽ وهحهد هرسي تهت اإلعادة بيف أصحاب الهرتبة األولِ

والثاىية في جولة ثاىية.

خامساً -إجراء الجولة الثانية من االنتخابات:

أُجريت الجولة الثاىية هف االىتخابات الرئاسية بيف هحهد هرسي وأحهد شفيؽ بتاريخ (-16

 17يوىيو 2012ـ).

ووصمت ىسبة الهشاركة في الجولة الثاىية هف االىتخابات الرئاسية إلِ(( )%51.85الهركز

العربي لألبحاث 24يوليو  ،2012ص .)2وىجد ٌىا أف ىسبة الهشاركة في الجولة الثاىية ارتفعت عف

الهرشحيف هحهد هرسي
ىسبة الهشاركة في الجولة األولِ ،وٌذا يعود إلِ اشتداد الصراع هع
ْ
الذي يهثؿ هرشح التيار الديىي (جهاعة اإلخواف الهسمهيف) وأحهد شفيؽ كأحد رهوز الىظاـ

السابؽ.

سادساً -نتاةج الجولة الثانية من االنتخابات الرةاسية (3123م)
وكاىت ىتائا الجولة الثاىية كها يمي(الهركز العربي لألبحاث 24يوليو  ،2012ص:)2
جدول ( :)8نتاةج الجولة الثانية من االنتخابات الرةاسية المصرية (3123م)

اسم المرشح

عدد األصوات

النسبة المةوية

هحهد هرسي

13.230هميوف

%51.73

أحهد شفيؽ

12.347هميوف

%48.27

سابعاً -قراءة في نتاةج الجولة الثانية من االنتخابات الرةاسية (3123م):

كشفت اىتخابات الرئاسة بجولتيٍا األولِ والثاىية عف عدة حقائؽ سيكوف لٍا بالتأكيد أثر

هٍـ عمِ هسار عهمية التحوؿ هف السمطوية التي تشٍدٌا هصر.) Fahmi, July2012,p6-7( :
 الئحيحة األولى ٌي أف ىتائا الجولة الثاىية هف االىتخابات بحصوؿ "هحهد هرسي" عمِىتيجة قريبة هف هىافسً "أحهد شفيؽ" تشير إلِ اىقساـ حاد في الهجتهع الهصري في وقت هف

الهفترض أف تقوـ فيً الىخب الهىتخبة بإرساء القواعد السياسية والدستورية لهصر ها بعد

"هبارؾ" هها يفتح الباب أهاـ استهرار تدخؿ الهجمس األعمِ لمقوات الهسمحة في العهمية
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السياسية بٍدؼ حهاية هؤسسات الدولة وضهاف تهثيؿ كافة أطياؼ الهجتهع في عهمية بىاء
الدولة.
 الئحيحة الثانية ٌي عودة بقايا الىظاـ السابؽ بقوة إلي الساحة السياسية بعد أف بدا لمكثيريفأف الىظاـ السابؽ قد تالشِ تهاهًا عقب االىتخابات البرلهاىية ،فقد أظٍرت االىتخابات الرئاسية

أف بقايا ىظاـ "هبارؾ" أكثر قدرة عمِ التىظيـ والتىسيؽ ،وبالفعؿ استطاعت شبكات ىظاـ

"هبارؾ" أف تحشد الىاخبيف خمؼ "أحهد شفيؽ" ليحؿ ثاىيًا في الجولة األولِ وليحصد ()%49

هف أصوات الىاخبيف في جولة اإلعادة.

 -الئحيحة الثالثة ٌي أف جهاعة اإلخواف الهسمهيف قد فقدت بعضاً هف شعبيتٍا في الشارع،

فبيىها حصمت قائهة حزب الحرية العدالة في االىتخابات التشريعية عمِ ( )%47هف األصوات،

وحصؿ "هحهد هرسي" في الجولة األولِ هف االىتخابات الرئاسية عمِ ( )%24.779فقط هف

األصوات وفي اإلطار ىفسً فقدت القوى اإلسالهية بشكؿ حاسـ قد ًار هف شعبيتٍا فبيىها حصدت

قائهتا الحرية والعدالة والىور هعاً عمِ( )%65.296هف األصوات فإف "هحهد هرسي" حصد
خالؿ جولة اإلعادة والتي احتشدت فيٍا كؿ القوى اإلسالهية خمفً عمِ (.)%51.72

ختاماً ،ىجد أف الهجمس العسكري قد أتـ االىتخابات البرلهاىية والرئاسية وبرعاية الجيش،

وبحضور هراقبيف ،واشراؼ تاـ هف القضاء ،وبحيادية الهؤسسات الحكوهية ،وبهشاركة جهاٌيرية
وحزبية واسعة ،وبشٍادة هراقبيف هحمييف ودولييف أثبتوا ىزاٌة ٌذي االىتخابات .وبٍذي االىتخابات

تـ االىتقاؿ هف الهرحمة االىتقالية إلِ هرحمة الهؤسسات الديهقراطية.
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المبئث الثاني
تداعيات االنتخابات البرلمانية والرةاسية االولى
المطمب األول -أزمات التئول الديمحراطي
شٍدت الساحة السياسية الهصرية ،خصوصًا بعد إجراء االىتخابات البرلهاىية والرئاسية

هجهوعة هف التطورات واألزهات التي أعاقت عهمية التحوؿ الديهقراطي ،وزادت هف حدة

االستقطاب السياسي ،وهف أٌـ ٌذي التطورات ها يمي:
أو ًال -الجدل ئول الدستور

أبرزت آليات عهؿ الجهعية التأسيسية هف أوؿ اختيار األعضاء ،هرو اًر بىشر الهسودات،

ال إلِ التصويت عمِ الدستور عف عدـ التوافؽ والخالؼ بيف
وعقد الحوارات الهجتهعية وصو ً
القوى السياسية ،فقد استأثر تيار اإلسالـ السياسي الذي سيطر عمِ حوالي ( )%70هف هقاعد

الشعب وها يقارب ( )%85هف هقاعد هجمس الشورى عمِ تشكيؿ الجهعية التأسيسية األولِ.

فهف بيف ( )100عضوًا في الجهعية اىتهِ( )66إلِ تيار اإلسالـ السياسي ،وفي ردة فعؿ

سريعة أعمف ( )24عضوًا اىسحابٍـ هف الجهعية قبؿ أف تبدأ عهمٍا اعتراضًا عمِ طريقة
تشكيمٍا ،وكاف هف بيف الهىسحبيف ههثمو األزٌر والكىائس الهصرية والهحكهة الدستورية العميا

وأحزاب غير إسالهية إلِ أف قضت الهحكهة اإلدارية العميا في  10أبريؿ (2012ـ) ببطالف

ٌذي الجهعية ،والغريب أف التشكيؿ الثاىي لمجهعية شابتً األخطاء ىفسٍا التي استىد إليٍا قرار
الهحكهة بحؿ الجهعية األولِ ،كها أف الخالؼ حوؿ ىسبة التصويت داخؿ الجهعية التأسيسية

دفع بعض األحزاب غير اإلسالهية وههثمي الكىائس واألزٌر إلِ االىسحاب هجددًا (فاروؽ،

أغسطس  ،2013ص.)7-6

اء أكاف هف
كها تعرضت الهسودة الىٍائية لمدستور الهصري الجديد الىتقادات شديدة سو ٌ
حيث الطريقة التي أُقرت بٍا ،أـ هف حيث الصياغة ،أـ هف حيث فمسفة الدستور وهضهوىً فيها
يتعمؽ باختصاصات رئيس الجهٍورية والعالقة بيف السمطات والحقوؽ والحريات.

فقد تضهف الدستور الجديد أحكاهًا سمطوية بشأف قضايا العالقة بيف السمطتيف الهدىية

والعسكرية ،وىظاـ الحكـ والحقوؽ االجتهاعية واالقتصادية والحريات الهدىية وعالقة الديف

بالدولة ،حيث لـ يقدـ دستور (2012ـ) ضوابط وتوازىات رقابية كافية ،ووضع الكثير هف
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القيود الهعقدة عمِ عهؿ البرلهاف الهىتخب الذي تـ تجريدي هف السمطة دستوريًا هقابؿ الرئيس،

واضافةً إلِ ذلؾ فقد جعمت الوثيقة الدستورية العديدة العديد هف إقطاعيات الدولة الرئيسة
هحصىة وفوؽ الىقد (الشريؼ29 ،يىاير .)2014

ويرى سيؼ الديف عبد الفتاح أف فمسفة الهسودة األخيرة لـ تختمؼ كثي ًار عف فمسفة دستور

(1971ـ) هف حيث السمطة األبوية لرئيس الجهٍورية ،واإلسٍاب والتوسع في صالحياتً(،)1
باإلضافة إلِ هحاوالت اإلخالؿ باستقالؿ الهحكهة الدستورية العميا هف خالؿ إعطاء رئيس

الجهٍورية سمطة تعييف رئيس وأعضاء الهحكهة الدستورية العميا (عبد الفتاح8 ،أبريؿ ،2015

ص .)17كها يرى بعضٍـ أىً قد غدا هف الصعب فصؿ صالحيات الرئيس ،فقد طغت بعض

ال هف رئيس
الصالحيات الههىوحة لمرئيس عمِ صالحيات الجٍات األخرى ،كصالحيتً  -بد ً

الحكوهة – في تعييف القادة الهدىييف باإلضافة إلِ القادة العسكرييف (الشوبكي ،2014 ،ص.)107

وهف أٌـ الهأخذ األخرى عمِ هسودة دستور (2012ـ) أىً أعاد تأكيد الهادة الثاىية هف
دستور (1971ـ) والتي تىص عمِ هبادئ الشريعة اإلسالهية الهصدر الرئيس لمتشريع.
وبٍذا رأت هىظهات حقوقية أف الدستور الجديد الذي اىفردت بصياغتً جهاعات اإلسالـ
السياسي قد أتي ِ
وههٍدا الطريؽ لدولة ديىية،
هؤسساً لالستبداد السياسي والديىي في آف واحد،
ً

وكذلؾ استبعدت هف ىصوص الدستور أية إشارات لمهساواة بيف الىساء والرجاؿ ،كها أفرغت

ضهاىات الحقوؽ والحريات العاهة هف هضهوىٍا عبر الهادة ( )81التي ربطت ههارسة الحقوؽ
والحريات بشرط عدـ التعارض هع الهواد الدستورية وثيقة الصمة بٍوية الدولة الديىية ،وحهاية

القيـ األخالقية واآلداب والىظاـ العاـ والهقوهات الثقافية والحضارية لمهجتهع (Cairo institute
four human rights studies, 26 JUNE 2013).

وجاء تقديـ هسودة هشروع الدستور الهصري في ىٍاية عاـ (2012ـ) ،ليزيد حدة

الصراعات السياسية واأليدولوجية التي رافقت كتابتً ،ففي جولتيف هف التصويت بالفترة

(15و22ديسهبر 2012ـ) ،تـ إقرار الدستور الجديد بهوافقة أغمبية ضئيمة ىسبي ًا هف الىاخبيف،
( )1ويحدد دستور(2012ـ) صالحيات الرئيس في أىً رئيس السمطة التىفيذية (هادة  )132ويىتخب لهدة ( )4سىوات ،وال يجوز إعادة
اىتخابً إال لهرة واحدة (هادة  )133ويختار رئيساً لهجمس الوزراء ويكمفً بتشكيؿ الحكوهة وعرض برىاهجٍا عمِ هجمس الىواب
(هادة )139ويضع باالشتراؾ هع هجمس الوزراء السياسة العاهة لمدولة ويشرفاف عمِ تىفيذٌا(الهادة  )140ويعمف بعد أخذ رأي
الحكوهة حالة الطوارئ (الهادة  )148وال يصدر قرار االتٍاـ ضدي إال بأغمبية ثمثي أعضاء هجمس الىواب (الهادة.)152
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ثير هف التوقعات ،إذ لـ يتعد ( )%32.9هف السكاف الذيف
( ،)%64وبىسبة إقباؿ أقؿ ك ًا
يتهتعوف بحؽ االىتخاب (هوقع العربية ىت 25 ،ديسهبر  .)2012وٌذا يؤشر إلِ أف ( ىعـ) لـ تبمغ
حد التوافؽ الهتعارؼ عميً بحصوؿ التصويت عمِ الدستور بأغمبية الثمثيف عمِ األقؿ .وعميً

فقد أسٍهت االىقساهات في الهجتهع الهصري حوؿ دستور (2012ـ) في تعهيؽ حالة

االستقطاب السياسي في البالد ،فتحوؿ الدستور هف ىص يجهع الجهيع إلِ ىص يشك ُؿ خالفًا
حاداً.
ثانياً -اإلعالن الدستوري:
حاوؿ "الرئيس هرسي" -ضهف الهرحمة األولِ هف حكهً -تهكيف هؤسسة الحكـ عبر

سمسمة هف اإلجراءات اإلدارية التي تؤهف سيطرتً عمِ هؤسسات الدولة بالكاهؿ ،فأصدر
اإلعالف الدستوري الهكهؿ

()1

في ( 22ىوفهبر2012ـ) .والذي رأت فيً الهعارضة أف "الرئيس

هرسي" يعهؿ عمِ تحصيف ق ارراتً السيادية واإلدارية هف خالؿ ٌذا اإلعالف ،األهر الذي أثار
ها يشبً اىتفاضة حشدت لٍا أغمب تيارات الهعارضة تظاٌرات في عدد هف هياديف هصر،
وطالبت بإلغاء اإلعالف الدستوري ،واتٍهت الرئيس بالدكتاتورية وقوبمت بتظاٌرات حاشدة هؤيدة

لمرئيس ،ودخمت البالد في حالة االستقطاب بيف اإلسالهييف والعمهاىييف والتيار الهدىي

ال لذلؾ قاـ
والميبرالييف واليسارييف إلِ أوجٍا( .الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات) ،واستكها ً

"الرئيس هرسي" بإلغاء اإلعالف الدستوري الهكهؿ الذي أعمىً الهجمس األعمِ لمقوات الهسمحة

في (يوىيو2012ـ) الصادر قبؿ تسمـ السمطة لمرئيس الهىتخب الجديد ويتكوف هف ثالث هواد
فقط كإجراء دستور وقائي؛ ألف الٍدؼ هف تقييد صالحيات رئيس الجهٍورية الجديد ورغبة

األخير في استعادة صالحية تشريع القواىيف بعد أف كاىت بيد الهجمس العسكري ولغاية هجيء

سمطة تشريعية هىتخبة (كاظـ ،2015 ،ص.)11

وأخذت األزهة باتجاي التصعيد إلِ أف أصدر "الرئيس هرسي" إعالىً الدستوري الجديد في
( 8ديسهبر2012ـ) ،والذي ألغِ فيً "الرئيس هرسي" إعالىً السابؽ (دويكات ،2013 ،ص.)135

( )1تضهف اإلعالف ست هواد ىصت عمِ :إقالة الىائب العاـ واعادة التحقيقات والهحاكهات في جرائـ قتؿ الهتظاٌريف والشروع في
قتمٍـ الذي تورط فيٍا كؿ هف تولِ هىصباً سياسياً أو تىفيذياً في ظؿ الىظاـ السابؽ وهىع حؿ الجهعية التأسيسية وهجمس الشورى
وتحصيف ق اررات رئيس الجهٍورية وجعمٍا ىٍائية وىافذة وال يهكف طمب وقؼ تىفيذٌا هف أي جٍة قضائية.
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ثالثاً -سوء إدارة ئكومة الرةيس مئمد مرسي
كمؼ "الرئيس هرسي" ٌشاـ قىديؿ بتشكيؿ الحكوهة ،فأصيب الكثيروف بدٌشة بمغت حد

الذٌوؿ كوىً لـ يكف هعروفاً عىً اٌتهاهً بالسياسة ،إضافةً إلِ أىً لـ تظٍر عميً أعراض
التهيز في هجاؿ القيادة واإلدارة ،كها أف ٌذي الحكوهة لـ تقدـ عمِ هدى عاـ كاهؿ ها يهكف

اعتباري ىقمة ىوعية في أداء الحكوهة ،وبالتالي لـ تكف عمِ هستوى التحديات التي فرضتٍا تمؾ

الهرحمة الحساسة ،هها جعمٍا عرضة الىتقادات أكثر حدة هف الهعتاد (ىافعة ،2014 ،ص.)44

رابعاً -تردي األوضاع االقتصادية وعودة سياسة االقتراض والمفاوضات مع البنك الدولي:
فقد ارتفعت ديوف هصر الخارجية إلِ أكثر هف ( )47هميار دوالر في عٍد "هرسي" ،بعد
أف كاىت تبمغ ( )34.4هميار دوالر عاـ (2011ـ) ،إضافةً إلِ ارتفاع ىسبة التضخـ التي

وصمت في عاـ (2013ـ) إلِ ( )%9.82وارتفعت هعدالت الفقر في هصر إلِ ( )%26.3في
العاـ (2012ـ2013-ـ) في حيف كاىت عاـ (2011ـ) (( )%25.2عبد الهعطي ،هايو،2014
ص.)80

خامساً -تيميش المرأة واألقباط
عم ػػِ ال ػػرغـ ه ػػف ال ػػدور الكبي ػػر لمهػ ػرأة ف ػػي تحري ػػؾ الهش ػػٍد الث ػػوري هى ػػذ البداي ػػة إال أى ػػً ت ػػـ
استبعاد الىساء بقوة هف عهمية صىع القرار السياسي ،إذ لـ تحصؿ الهرأة إال عمػِ( )9هقاعػد هػف
هجمػػس الشػػعب عمػػِ الق ػوائـ الحزبيػػة ،وبتعيػػيف سػػيدتيف ضػػهف الى ػواب العش ػرة الهعيىػػيف هػػف قبػػؿ

ال ػرئيس يصػػبح العػػدد ( )11سػػيدة هػػف إجهػػالي ( )508هػػا يهثػػؿ ىسػػبة ( ، )%2فػػي حػػيف فػػازت

السػػيدات بأربع ػة هقاعػػد فقػػط فػػي هجمػػس الشػػورى هػػف ( )180هقعػػدًا بىسػػبة ( ، )%2كػػذلؾ بهػػا
يتعمػػؽ بالجهعي ػػة التأسيس ػػية فقػػد اش ػػتهمت عضػػويتٍا عم ػػِ( )6سػػيدات بىس ػػبة( )%6هػػف أعض ػػاء

الجهعي ػػة رغ ػػـ الهطال ػػب الكثيػ ػرة ب ػػأف تهث ػػؿ الهػ ػرأة بىس ػػبة( )%50أو( )%30عم ػػِ األق ػػؿ (الجهعي ػػة
الوطىية لمدفاع عف الحقوؽ والحريات  ،أبريؿ .)2012

و فيها يتعمؽ بتمثيل األقباط في التعيينـات الئكوميـة والمؤسسـات الوطنيـة ،فقػد اسػتهر
التٍهيش واإلبعاد والتهييز فيٍا ،وٌو ها أكدتً دراسة حديثة أعدٌا ىجيب جبرائيؿ رئيس االتحاد

الهصػ ػػري لحقػ ػػوؽ اإلىسػ ػػاف بعى ػ ػواف "األقبػ ػػاط وهعركػ ػػة الدسػ ػػتور" ذكػ ػػر فيٍ ػ ػا إحصػ ػػائيات ح ػ ػوؿ
الهىاصب التي يتبوؤٌا األقباط في حكـ جهاعة اإلخواف الهسمهيف :أوضحت أىً حصؿ األقباط
عمِ حقيبة واحدة هف الحكوهة الجديدة ،إذ تـ تعيػيف وزيػرة دولػة قبطيػة لشػؤوف البحػث العمهػي،
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وكذلؾ األهر غياب األقباط عف تولِ قيادة أي هف الهحافظات أو هديريات األهػف أو الصػحؼ
أو الجاهعات الهصرية (جبرائيؿ 5 ،ىوفهبر .)2013

سادساً -ىيمنة اإلخوان عمى الئكم
ادعت الهعارضة بأىً ثهة هؤشرات عمِ توجٍات "الرئيس هرسي" واإلخواف الهسمهيف
ألسمهة واخوىة الدولة ،وذلؾ هف خالؿ اإلجراءات التي اتخذٌا "هرسي" هىذ وصولً إلِ الحكـ

بأشٍر والتي تسير في أخوىة الدولة ،فقد عيف العديد هف األشخاص الهىتهيف لجهاعتً هىٍـ()8

ر لمهحافظيف (الجبور،2014 ،
وزراء ،و( )5هحافظيف ،و( )12رئيس حي وهركز ،و( )13هستشا اً
ص.)136

أخوىً التعميـ هف خالؿ خطط تغيير الهىاٌا ،واستبداؿ الىشيد
إضافةً إلِ هؤشرات
ّ
الوطىي باألىاشيد اإلسالهية ،وخطط أخوىة القضاء هف خالؿ توفير فرص لخريجي الحقوؽ هف
اإلخواف لاللتحاؽ بالٍيئات القضائية ،إلِ جاىب تعديؿ قاىوف السمطة القضائية بخفض سف
تقاعد القضاة ،كها تتحدث الهعارضة عف خطط اإلخواف لػ "أخوىة و ازرة الداخمية"

()1

(السعيد ،2013،ص.)101-100

كها أف الهعارضة تتحدث عف دور ىائب الهرشد العاـ لإلخواف الهسمهيف خيرت الشاطر

وقيادات أخرى تابعة لٍـ هف أجؿ تحديد طريقة وشكؿ ههارسة السمطة عبر إرساؿ إشارات

هحددة لتسيير شؤوف الدولة وفؽ رؤية جهاعة اإلخواف الهسمهيف ،أها دور رئيس الدولة فيقتصر
عمِ تىفيذ األواهر والقاء الخطابات والقياـ بالزيارات الرسهية (كاظـ ، 2015 ،ص.)12

سابعاً -زيادة ئدة العنف
اتساع ىطاؽ حاالت االىفالت األهىي بشكؿ يكاد يكوف غير هسبوؽ في تاريخ هصر

الحديث ،ويتجمِ ذلؾ في هظاٌر عديدة أٌهٍا :اىتشار ظواٌر العىؼ ،وههارسات االعتداء

عمِ الهاؿ العاـ ،وحوادث إرٌاب ضد الجيش والشرطة.

( )1أخونة وزراة الداخلٌة :أصبحت أداة هباشرة في يد الىظاـ لهواجٍة االحتجاجات الشعبية والسياسية بشكؿ قهعػي يتجػاوز القػاىوف،
واختػزاؿ لشػعار "إعػادة ٌيكمػة الداخميػة" فػي إىفػاؽ الهزيػد هػف األهػواؿ السػتيراد الهزيػد هػف األسػمحة والعتػاد لتقويػة الداخميػة ،دوىهػا
اٌتهاـ بتغيير جوٌر العقيدة األهىية ،وٌو ها اىتٍِ بإضراب أعداد هتزايدة هف الضباط والجىود عف العهؿ واغػالؽ أقسػاـ الشػرطة.
وهف ثـ تـ إعالف أحزاب سمفية وأخرى (جٍاديةً سابقا) عف إىشاء لجاف شعبية إسالهية لحفظ األهفً بديال عف الشرطة الهضػربة
ولقطع الطريؽ عمِ فكرة ىزوؿ الجيش التي يرفضٍا اإلسالهيوف.
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وفي إحصائية عف حوادث العىؼ خالؿ فترة حكـ "هحهد هرسي" هف( 1يوليو 2012ـ)
ال في ( )26هحافظة هختمفة هها تـ حصري ،حيث
حتِ (3يوليو 2013ـ) سقط ( )470قتي ً
تىوعت ها بيف اشتباكات بيف األهف أو الجيش وهدىييف أو اشتباكات أٌمية أو ٌجهات هسمحة

أو اغتياؿ أو اعتداءات أو قتؿ خارج إطار القاىوف أو عىؼ داخؿ هكاف احتجاز .كاىت ٌذي

الوقائع عمِ خمفية احتجاجات هف أجؿ هطالب سياسية أو اجتهاعية أو عهالية أو طالبية أو

عمِ خمفية طائفية أو داخؿ أهاكف احتجاز (هوقع ويكي ثورة 26 ،يوىيو.( 2013

كها زادت أحداث العىؼ ضد األقباط ،فخال ؿ األشٍر التسعة األولِ التي تمت اىتخاب

"الرئيس هرسي" حدث ها يقارب عشرة أحداث عىؼ واضطٍاد ضد األقباط بهعدؿ حادث كؿ

شٍر ،واف غمب عمِ هعظهٍا أحداث عىؼ ذات طابع اجتهاعي (هوقع هسيحيو هصر 3 ،يوىيو
.)2013

ثامناً -إقئام الحضاء في الخالفات السياسية:
تـ إقحاـ القضاء في الخالفات السياسية وذلؾ هف خالؿ رفع دعاوى قضائية لمفصؿ في

األهور السياسية التي ال يستدعي حمٍا بالهحاكـ واىها عمِ طاولة الحوار ،فأصبحت بذلؾ

السمطة القضائية في هواجٍة السمطة التىفيذية (ٌادي ،2015 ،ص .)115كها أف زهاـ األوضاع

بدأت تفمت هف يد "الرئيس هرسي" بعدها فقد القدرة عمِ السيطرة عمِ أجٍزة الدولة وعمِ وسائؿ

اإلعالـ في الوقت ىفسً ،وكذلؾ دخؿ "الرئيس هرسي" في هعركة هع القضاء هىذ المحظة األولِ

لتسمهً السمطة ،هها دفع باألهور إلِ حد إقداـ أىصاري عمِ هحاصرة الهحكهة الدستورية العميا،
ودخؿ في هعركة هع األجٍزة اإلعالهية تصاعدت إلِ حد قياـ أىصاري عمِ حصار هديىة

اإلىتاج اإلعالهي ،كها لـ تكف عالقتً بالهؤسسة العسكرية في أفضؿ حاالتٍا بسبب سياساتً

الداخمية والخارجية التي رأتٍا الهؤسسة العسكرية غير حكيهة (ىافعة ،2014 ،ص.)47

تاسعاً -تشير أماني الطويل إلى أن ىناك عوامل إضافية قد ساىمت في فشل اإلخوان في

الئكم ،بغض النظر عف هخططات إفشالٍـ ،وتتهثؿ في الىقاط التالية( :الطويؿ 3 ،أكتوبر،2013

ص.)7

 عدـ إدراؾ اإلخواف لحجـ التحديات الٍائمة الواقعية لحكـ هصر في هرحمة غمياف ثوريترتفع فيً حجـ التوقعات الشعبية ،وذلؾ في أحكاـ حكـ "هبارؾ" الذي جرؼ الدولة الهصرية

وفكؾ هفاصمٍا.
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 افتقاد ىهوذج تىهية اقتصادية يستجيب لهتطمبات الكتمة السكاىية الكثيفة ،حيث يعتهداإلخواف عمِ خطاب دعوي يحسبوىً كافياً لمتىهية وهواجٍة التحديات.

 غمبة هشروع التهكيف لإلخواف في هفاصؿ الدولة ،وٌو أهر أكسبٍـ عداء البيروقراطيةالهصرية وهؤسسات الدولة السيادية تحت هظمة الٍواجس الهتبادلة خصوصًا بعد تعييف
طاقـ الرئاسة والحكوهة والىائب العاـ والهحافظيف في حركتٍـ األخيرة هف اإلخواف.

عاش ارً -زيادة ئدة االنتياكات الموجية ضد اإلعالم وئرية الرأي والتعبير ،إذ يرجع ذلؾ

لألسباب التالية :استهرار العهؿ في العديد هف القواىيف الهقيدة لحرية الرأي والتعبير هف الىظاـ

السابؽ ،وهحاولة الىظاـ الجديد فرض السيطرة عمِ اإلعالـ ،واستخداـ التشريعات التي وضعٍا
الىظاـ السابؽ لفرض سيطرتٍا عمِ اإلعالـ ،واستخداـ العىؼ ضد الصحفييف واإلعالهييف،

ورفع دعاوى قضائية ذات دوافع سياسية ضد وسائؿ اإلعالـ الهستقمة (بشير ،2013 ،ص-187

 .)188وقد تزايدت معدالت قضايا الرأي التي بمغت أكثر هف ( )100قضية ،إلِ جاىب وقوع
ال عف هالحقة اإلعالهييف
هواجٍات بيف الهواطىيف واألجٍزة األهىية في كثير هف األحداث ،فض ً

ررات خاصة لغمؽ قىوات الهعارضة (كاظـ،
واحالتٍـ إلِ الىيابة العاهة بتٍـ كيدية .أو إصدار ق ا

ديسهبر  ،2015ص.)12

ئادي عشر -زيادة ئدة االستحطاب الئزبي :فحد اىقسـ الهجتهع الهصري بسبب اإلعالف
الدستوري

في (22ىوفهبر2012ـ) الهثير لمجدؿ واألحداث الالحقة إلِ هعسكريف) :الهركز

العربي لألبحاث ودراسة السياسات 12 ،ديسهبر ،2012ص.)15-10

تهيز ٌذا الهعسكر بتصهيهً عمِ رفض استغالؿ الدولة لتهرير
 هعسكر الهعارضيف :وقد ّإهالءات في الشؤوف الديىية ،وهخاوفً هف اإلخواف وحدٌـ في السمطة ،ويستهد شرعيتً هف
تىوعً واىحيازي لقيـ الثورة واقترابً هف فئة الشباب والحركات االجتهاعية الجديدة "كفاية ،و6

أبريؿ ،واأللتراس وغيرٌـ" ويحظِ ٌذا التيار بدعـ جؿ وسائؿ اإلعالـ الخاصة وبهساىدة
الصحؼ الهستقمة.
 -هعسكر الهؤيديف :حيث يصطؼ خمؼ الرئيس الهصري قوى اإلسالـ السياسي جهيعٍا

بقيادة اإلخواف الهسمهيف ،ويتهيز ٌذا الهعسكر بقدرتً الٍائمة عمِ الحشد والتهاسؾ الداخمي

واالىتشار في الريؼ والصعيد ،وتدعهً عشرات القىوات الديىية.
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ثاني عشر -األداء السمبي لمسمطة الرابعة (وساةل اإلعالم) :حيث عهمت عمِ تغذية
ال هف تىوير الرأي العاـ بىشر الحقائؽ اىخرطت في حهالت
الخالفات ،واالىقساهات السياسية فبد ً

هضادة ساٌهت في تعهيؽ األزهة السياسية في البالد.

فهف جٍة كاف ٌىاؾ ٌجوـ هىظـ وهستهر لإلعالـ الهصري عمي "الرئيس هحهد هرسي"
وجهاعة اإلخواف الهسمهيف طواؿ العاـ الذي شغمً "هحهد هرسي" في هىصبً ،وقد اعتهد
اإلعالـ الهعارض وفؽ تحقيؽ أساهة الرشيدي عمِ ثالث استراتيجيات وٌي :الطعف في شرعية

"هحهد هرسي" وحقيقة فوزي باالىتخابات الرئاسية ،والطعف في وطىية هرسي هف خالؿ اتٍاهً

بالعهالة والجاسوسية لجٍات أجىبية وبيع حاليب وشالتيف لمسوداف ،وتٍـ بقياـ دولة فمسطيىية

في سيىاء ،وبيع قىاة السويس لقطر ،والتساٌؿ في هوضوع سد الىٍضة هع أثيوبيا ،والثالثة هف
خالؿ التسفيً بشخصية "هرسي" كعدـ إجادتً التحدث بالمغة االىجميزية

(الرشيديٌ 29 ،ولٌو

.)2015

ثالث عشر -فشل جماعة اإلخوان المسممين في إدارة الدول ،ئيث يرى عزمي بشارة أن
"الرةيس مرسي" وجماعة اإلخوان فشمت في إدارة الدولة لثالثة أسباب رئيسة خطيرة ،أولٍا أف
"الرئيس هحهد هرسي" تولِ إدارة دولة ال يديرٌا فعالً فجٍازٌا ال يتعاوف هعً بؿ يقاوهً

وباألخص الجٍاز القضائي والجٍاز األهىي ،وثاىيٍا أف اإلخواف في ٌذي الهرحمة أرادوا الدولة ال

الثورة وبالتالي لـ يتحالفوا هع القوى الثورية لمىٍوض بالدولة ،وفي الوقت ىفسً فإف الدولة

ضدٌـ ،وثالث األهور دخوؿ اإلخواف الحكـ بوصفٍـ إخواىًا أي بعدتٍـ األيديولوجية والفكرية

وخطابٍـ اإلسالهي (بشارة 26 ،أغسطس  ،2013ص.)17-16

رابع عشر -استمرار االئتجاجات االعتراضية
فبعد االحتجاجات ضد اإلعالف الدستوري ،استهرت االحتجاجات طوؿ الىصؼ األوؿ هف

عاـ (2013ـ) ،وفي إحصائية سجمت ( )3817حالة احتجاج ورفض ألسموب ههارسة السمطة
(كاظـ ،ديسهبر  ،2015ص .)12وقد تصاعدت في يوىيو(2013ـ) بسبب تعييف "الرئيس هرسي"
إسالهياً هتٍهاً بالتورط في هذبحة األقصر لرئاسة الهحافظة ،وبمغت ذروتٍا في هظاٌرات

حاشدة بدأت في 30يوىيو اىتقد خاللٍا الهتظاٌروف سوء إدارة البالد خالؿ هدة حكـ "الرئيس

هرسي" وطالبوي بالرحيؿ (سبع ،2014 ،ص .)68فقد جهعت حركة تهرد أكثر هف ( )22هميوف
توقيع هف الهصرييف الهعارضيف "لهرسي" ،واصطفوا في هيداف التحرير هطالبيف برحيمً.
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وترى البائثة أن "الرئيس هرسي" أخفؽ في تحقيؽ إىجازات همهوسة تعزز شرعيتً
الدستورية إلِ الفشؿ في تأسيس هىظوهة اإلىجاز ،والتي تتضهف عىاصر أساسية وٌي:
 -ترسيخ الهصداقية السياسية.

 بىاء توافؽ وطىي حوؿ القضايا الكبرى ،وفي هقدهتٍا أسس وقواعد عهمية التحوؿالديهقراطي يتـ ترجهتٍا إلِ خطط وبراها وعهمية.

 إصالح األجٍزة والهؤسسات التىفيذية ،وتفعيؿ آليات الهساءلة والهحاسبة عف عهمية التىفيذ،وتعزيز هبدأ الشفافية.

 بمورة رؤية تىهوية هتكاهمة تستىد إلِ أولويات هحددة.فبالرغـ هف أىً اختير رئيسًا عف طريؽ االىتخابات واستهد شرعيتً بطريقة دستورية قاىوىية،

إال إف ذلؾ لـ يهىع الشعب الهصري هف الوقوؼ ضد "هرسي" وسياستً ،والتي تكرس الفئوية،
وتدعـ رأي األقمية عمِ رأي األغمبية وٌو ها ال يتوافؽ وهبادئ وأسس الديهقراطية الحقة.

المطمب الثاني-أئداث  41يونيو:
بعد هضي ( )10شٍور هف حكـ "هحهد هرسي" الهميئ باألخطاء والتوترات السياسية،
جاءت هرحمة الحسـ عىد تأسيس حركة تهرد في ( 26أبريؿ2013ـ) التي تضـ جهيع فئات
الشعب الهصري وال سيها الشباب ،إذ قاد زعيهٍا حهديف صباحي حهمة جهع التواقيع (وصمت

إلِ أكثر هف اثىيف وعشريف هميوف توقيع) هف أجؿ سحب الثقة عف الرئيس الهىتخب والعودة

إلِ اىتخابات رئاسية هبكرة اىطمقت هف يوـ( 26أبريؿ) في هيداف التحرير إلِ أف تىتٍي في(30

يوىيو) هف العاـ ىفسً وٌو ذكرى تىصيب هحهد هرسي رئيساً لمجهٍورية  ،وهوعد قياـ الثورة
الشعبية الثاىية (كاظـ ،ديسهبر  ،2015ص.)13

وفي يوـ ( 30يوىيو2013ـ) ثار العديد هف الهصرييف إلسقاط حكـ حركة اإلخواف ،وقد
تهيزت تمؾ التظاٌرات بخروج جهيع الفئات والشرائح االجتهاعية بها فيٍـ الشرطة ،إضافةً إلِ
هساىدة القوات الهسمحة.

وبعد خروج الهالييف إلي هياديف هصر والرد السمبي لهؤسسة الرئاسة عمِ االحتجاجات،

أعمىت الهؤسسة العسكرية في بياىٍا يوـ (1يوليو) بإهٍاؿ هؤسسة الرئاسة ( )48ساعة

لالستجابة لهطالب الهتظاٌريف في إطار حهايتٍا لمشرعية الشعبية ،ولكف إصرار الرئيس عمِ

تهسكً بالشرعية االىتخابية كبديؿ لمشرعية الثورية ورفضً إلىذار الجيش وتمويحً بالعىؼ تجاي
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الرافضيف لشرعيتً زاد هف تأزـ الوضع ودفع القوات الهسمحة واستبقت اىتٍاء الهٍمة باجتهاعٍا
()1

بالقوى الوطىية والسياسية وهؤسسة األزٌر ،لتتخذ ق اررات ( 3يوليو)

والتي أسست لهرحمة

جديدة في الثورة الهصرية (العربي ، 2014 ،ص .)25إذ أعمىت القوات الهسمحة بقيادة وزير الدفاع
"عبد الفتاح السيسي" في بياىٍا الوقوؼ صراحة إلِ جاىب الشعب واىٍاء حكـ الرئيس هرسي

الذي استهر سىة ،وايقاؼ العهؿ بدستور(2012ـ) ،وتسميـ السمطة إلِ رئيس الهحكهة
الدستورية العميا عدلي هىصور

()2

لإلشراؼ عمِ الهرحمة االىتقالية القادهة في إرساء التحوؿ

السياسي الديهقراطي الحقيقي والسميـ في البالد إلِ حيف إجراء اىتخابات رئاسية هبكرة ،وشكؿ

حكوهة كفاءات وطىية قوية وقادرة تتهتع بجهيع الصالحيات إلدارة الهرحمة الحالية ،وتـ تشكيؿ
لجىة تضـ كافة األطياؼ والخبرات لهراجعة التعديالت الدستورية الهقترحة عمِ الدستور الذي

تـ تعطيمً هؤقتاً (هوقع بي بي سي 4 ،يوليو  .)2013وصور اإلخواف إقصاءٌـ عف السمطة عمِ
أىً ىتيجة لهؤاهرة دبرٌا أصحاب الهصالح في ىظاـ" ،هبارؾ" وقادٌا اىقالب عسكري ضد اإلرادة

الشعبية.

وفيها تصؼ جهاعة اإلخواف الهسمهيف وتحالؼ دعـ الشرعية إجراءات (3يوليو)
ال لثورة
باالىقالب العسكري عمِ الشرعية االىتخابية ،رأتٍا الهعارضة والجهاٌير الشعبية استكها ً

( 25يىاير).

وبتحميؿ هوضوعي لألحداث ،ىجد أف ها جدث في ( 30يوىيو) واألياـ القميمة التالية لً،

يوجد فيً بالطبع سهات الثورة الشعبية ،ولكف فيً أيضًا بعض هالهح االىقالب العسكري .فقد
خرج الهالييف هف الهصرييف ،هف هختمؼ الطبقات واالتجاٌات ،وفِ هختمؼ الهدف
والهحافظات ،يٍتفوف بسقوط رئيس الجهٍورية وىظاهً بأكهمً ،واحتموا هراكز هٍهة في الهدف

الكبرى ،وأعمىوا عزهٍـ عمِ االستهرار في التظاٌر أو االعتصاـ حتِ يسقط الىظاـ ويرحؿ
ئيسػػا لمػػبالد ،وتعطيػػؿ العهػػؿ
( )1قػ اررات 3يوليػػو :فػػي بيػػاف القػوات الهسػػمحة والقػػوى السياسػػية تقػػرر تعيػػيف رئػػيس الهحكهػػة الدسػػتورية ر ً
بالدسػػتور بشػػكؿ هؤقػػت ،واج ػراء اىتخابػػات رئاسػػية هبك ػرة ،وتشػػكيؿ حكوهػػة توافػػؽ وطىػػي قويػػة ،وتشػػكيؿ لجىػػة بٍػػا جهيػػع األطيػػاؼ
لهراجعة التعديالت الدستورية ،وهىاشدة الهحكهة الدستورية العميا إقػرار هشػروع قػاىوف هجمػس الىػواب ،ووضػع هيثػاؽ إعالهػي يكفػؿ
حرية اإلعالـ ويحقؽ الهصداقية والحيدة ،والعهؿ عمِ دهػا الشػباب ،وتشػكيؿ لجىػة عميػا لمهصػالحة الوطىيػة هػف شخصػيات تتهتػع
بالهصداقية وتهثؿ هختمؼ التوجٍات.
ويعد الهستشار" عدلي هىصور " ٌو الرئيس الهؤقت الثاىي في تاريخ هصر بعد" صوفي أبو طالب "رئيس هجمس الشعب هف 4
(ّ )2
ىوفهبر )1978ـ) حتِ  1فبراير )1983ـ) والذي شغؿ هىصب رئيس الجهٍورية بصفة هؤقتة عقب اغتياؿ هحهد أىور السادات
لهدة ثهاىية أياـ وذلؾ هف  14-6أكتوبر )1981ـ( حتِ تـ اىتخاب الرئيس السابؽ "حسىِ هبارؾ".
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الرئيس ،هها جعؿ استهرار الىظاـ هف شبً الهستحيؿ .ولكف الضربة القاضية جاءت هف
ال بأىً إذا لـ يصؿ الىظاـ إلِ حؿ ُيرضي الثوار خالؿ ( )48ساعة ،سوؼ
الجيش ،إذ ٌدد أو ً
يتدخؿ الجيش لفرض إرادتً ،ثـ قاـ بعد اىتٍاء ٌذي الهٍمة ،دوف أف ُيبدى الىظاـ الحاكـ أي
استجابة ،بفرض إرادتً بالفعؿ فعزؿ الرئيس وأحؿ غيري هحمً.
ٌىاؾ إذف ثورة شعبية ال شؾ فيٍا ،أىٍكت قوة الىظاـ وجعمت هف السٍؿ القضاء عميً،

وقد أظٍر الجيش ىحوٌا تعاطفًا ولكىً لـ يبدأٌا ولـ يشترؾ فيٍا .وهع ذلؾ فإف الىظاـ لـ يسقط
إال بإجراء اتخذي الجيش .لقد اتخذ الشعب ق ار ًار حكيهًا وبالغ التحضر بأف تكوف ثورتً سمهية

تهاهاً ،ولكف ٌذا القرار الحكيـ الهتحضر ٌو أيضا الذي جعؿ الشعب غير قادر عمِ إسقاط
الىظاـ دوف تدخؿ هف الجيش .وبالتالي ترى الباحثة أىً يهكف وصؼ ها سبؽ بالثورة الشعبية،

ولكف كاف ٌىاؾ أيضا تدخؿ عسكري يصح وصفً باالىقالب العسكري.

وحوؿ حراؾ (30يوىيو) ترى الباحثة أف ٌىاؾ ثالث حقائؽ تفرض ىفسٍا في ٌذا الصدد
وٌي:
 الحقيقة األولِ أف أعداد ضخهة هف الهعارضيف ىزلت إلِ الشوارع بالفعؿ يوـ (30يوىيو)هطالبة برحيؿ "الرئيس هرسي" واجراء اىتخابات هبكرة بصرؼ الىظر عف الجدؿ الدائر حوؿ

األرقاـ.

 -والحقيقة الثاىية أف أىصار "الرئيس هرسي" بدأوا بالحشد في هيداىي رابعة والىٍضة هعمىيف

صراحةً رفضٍـ الهطمؽ لعزؿ "الرئيس هرسي" وإلجراء اىتخابات رئاسية هبكرة ،حتِ لو كاف
الثهف وقوع صداهات بيف اإلخواف والجيش.

 الحقيقة الثالثة تتهثؿ في أىً لـ يكف عزؿ "الرئيس هرسي" ههكىًا دوف تدخؿ الجيش ،ولوالاصطفاؼ األغمبية الساحقة هف رهوز القوى السياسية واالجتهاعية والفكرية وراء هطمب عزؿ

"هرسي".

وترى البائثة أىً وبعزؿ "الرئيس الهىتخب هحهد هرسي" وتعطيؿ الدستور الهستفتِ
عميً ،عادت هصر إلِ ىقطة الصفر هف جديد ،وأصبحت بعد ( 3يوليو 2013ـ) في وضع
أشبً بالوضع الذي كاىت عميً عقب تىحي "هبارؾ" في (11فبراير 2011ـ) .وعميً يهكف

القوؿ :إف تجربة التحوؿ الديهقراطي الهصري بعد االىتخابات البرلهاىية والرئاسية األولِ أثبتت

فشمٍا ،ويعود ذلؾ إلِ عدة عواهؿ أساسية:
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 عدـ صحة األجىدة التي وضعٍا الفاعموف السياسيوف "الهجمس العسكري واإلخوافالهسمهوف" وتوافقوا عميٍا ،بعد هغادرة هبارؾ السمطة ،هف حيث تبىي إجراء اىتخابات
برلهاىية ورئاسية قبؿ كتابة دستور جديد لمبالد.

 عدـ تغميب الحوار في الهراحؿ الدقيقة الحرجة ،لغاية حصوؿ القطيعة الكاهمة بيف أطراؼال إلِ االىقالب عمِ الىظاـ الجديد.
الص ارع ،وصو ً

 تغميب جهاعة اإلخواف الهسمهيف و"الرئيس هرسي" لحساباتٍـ الحزبية عمِ هصمحة البالد،وٌو ها تجمِ بوضوح في ٌيهىتٍا عمِ الحكوهة ،وعدـ قبوؿ الرئيس هرسي إلجراء حوار

هع الحركات الهعارضة أو إجراء اىتخابات هبكرة.

 عدـ التوافؽ حوؿ حدود الىظاـ السياسي بيف األطراؼ السياسية "دولة هدىية ،أو هدىيةبهرجعية إسالهية".

 عدـ التوصؿ إلِ توافؽ واسع حوؿ دستور جديد ،وعرض هسودة الدستور الهختمؼ عميٍالالستفتاء العاـ رغـ االعتراضات الشديدة عميً.

 االصطداـ الهباشر هع الجيش وعدـ اتباع سياسة تدريجية ىحو السيطرة الهدىية؛ ألىً كافيجب إعطاؤٌا الضهاىات الكافية التي ال تشعرٌا بعدـ األهف وبالتالي التدخؿ في الىظاـ
السياسي.

 االىقساهات التي طالت الفاعميف السياسييف وعدـ التوافؽ عمِ شكؿ الهرحمة االىتقاليةوهحاوالت كافة األطراؼ لمحصوؿ عمِ أكبر قدر هف الهكتسبات.

 عدـ حيادية الهؤسسة العسكرية وتدخمٍا في الشأف السياسي ،واستهرار سيطرة الهؤسسةالعسكرية عمِ هراكز صىع القرار.

 -االىقساـ السياسي السريع حوؿ الهسارات في البدايات  -االستقطاب األيديولوجي وتحويؿ

الخالفات إلِ قضايا وجودية ،-وتصدير تمؾ الخالفات إلِ الشارع ، -هها أدى إلِ

الصداـ والعىؼ.

 -عدـ كفاءة أو هٍارة األطراؼ الرئيسة الفاعمة في إدارة التحوؿ عبر الحوار.
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المطمب الثالث -تداعيات أئداث 41يونيو:
شكؿ عزؿ "الرئيس هحهد هرسي" بداية هرحمة اىتقالية جديدة هختمفة تهاهاً عها سبقٍا هف

هراحؿ ،وكاف هف أبرز تداعيات عزؿ "هحهد هرسي":

 .1تـ إحالة الرئيس هرسي إلِ العدالة هف أجؿ هحاكهتً جراء االىتٍاكات التي ارتكبٍا في
حؽ الشعب الهصري ،والتجاوزات التي هيزت فترة حكهً خاصة في الهجاؿ السياسي

والهؤسساتي والقاىوىي.

شىت السمطات الهؤقتة حهمة قهع بحؽ أىصار الرئيس ،وأسفرت  -بحسب هىظهة ٌيوهف
ّ .2
رايتس ووتش -عف قتؿ ها يزيد عف ( )800هف الهتظاٌريف السمهييف ،كها اعتقؿ ها ال
يقؿ عف( )22000شخص هىذ عزؿ "هحهد هرسي" في يوليو (2013ـ)

)Human

) Rights watch,19Apr2015

 .3اعتقاؿ قيادات وكوادر جهاعة اإلخواف الهسمهيف وتقديهٍـ إلِ الهحاكهة بتٍـ التخابر
ال
لصالح أطراؼ أجىبية ،والتحريض عمِ استخدـ العىؼ ،وقد شهمت ٌذي الهحاكهات ك ً

هف هحهد بديع الهرشد العاـ لمجهاعة ،وهحهد هٍدي عاكؼ الهرشد السابؽ (ٌادي،

 ،2015ص.)115

 .4ازديػػاد العىػػؼ بػػيف هؤيػػد وهعػػارض لإلسػػالهييف ،والٍجهػػات الهتكػػررة عمػػِ هواقػػع الجػػيش
والشػػرطة ،خاصػػة فػػي سػػيىاء ،وقتػػؿ الجىػػود وخطفٍػػـ واسػػتعهاؿ السػػالح ،إضػػافةً إلػػِ بػػروز

أىص ػػار الشػ ػريعة " الت ػػي حهم ػػت الس ػػالح ف ػػي وج ػػً الدول ػػة وتبى ػػت العى ػػؼ (العهػ ػراوي،2014 ،

ص ،)127حيػػث أعقػػب فػػض اعتصػػاهي رابعػػة والىٍضػػة فػػي أغسػػطس 2013ـ هوجػػة هػػف
العى ػػؼ الط ػػائفي وأعه ػػاؿ اىتق ػػاـ غي ػػر هس ػػبوقة ض ػػد األقب ػػاط ،وذل ػػؾ ف ػػي ع ػػدد كبي ػػر ه ػػف

الهحافظات ،وتىوعت أشكاؿ استٍداؼ الهواطىيف عمِ الٍوية الديىية ،لتبدأ هف االحتجاز
واإليذاء البدىي والخطؼ والقتؿ .وبحسب تقرير لمهبادرة الهصرية لمحقوؽ الشخصية ووفقًا

لموقػػائع التػػي وثقتٍػػا الهبػػادرة فػػإف األسػػابيع السػػتة بػػيف عػػزؿ "هحهػػد هرسػػي" وصػػبيحة يػػوـ

فػػض اعتصػػاـ رابعػػة العدويػػة شػػٍدت وقػػوع ( )9قتمػػِ أقبػػاط فػػي أحػػداث عىػػؼ فػػي عػػدة

هحافظات ،وتعرضت ( )43كىيسة العتداءات هختمفة( :الهبادرة الهصرية لمحقوؽ الشخصية،

 18يوىيو .)2014

 .5استهرار االحتجاجات التي تقودٌا جهاعة اإلخواف الهسمهيف حتِ بعد فض اعتصاهي
رابعة والىٍضة ،وقد ىجحت في االىتقاؿ هف هستوى التظاٌرات العشوائية التي تقودٌا

العاطفة إلِ هستوى آخر وٌو تظاٌرات هىظهة ٌادفة إلِ خمؽ هىاخ احتجاج هتوسع
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باستهرار ،وقد اتخذ ثالثة أشكاؿ ،تظاٌرات هتوسطة الحجـ بعد صالة الجهعة،
وتظاٌرات شبً يوهية ذات طابع تعبوي ،وتظاٌرات طالبية (عواد28 ،ىوفهبر  ،2013ص-5

.)6

 .6تزايد الضغوط الدولية واإلداىة لقرار الحكوهة باستخداـ القوة واعالف حالة الطوارئ وحظر

التجواؿ ،وهواجٍة الضغوط االقتصادية ،إضاف ًة إلِ تزايد الخالفات بيف القوى السياسية
داخمياً ،خاصة بعد تقديـ الدكتور /هحهد البرادعي  -ىائب الرئيس االىتقالي -استقالتً
احتجاجاً عمِ استخداـ القوة ضد الهؤيديف (الجبور ،2013 ،ص.)159

 .7تعيػيف عػػدلي هىصػور  -رئػػيس الهحكهػػة الدسػتورية ، -رئيسػاً هؤقتػاً لهصػر ،والػػذي أصػػدر

في (8يوليو) إعالىًا دستوريًا جديدًا كإطار قاىوىي لمهرحمة االىتقاليػة الجديػدة ليكػوف بهثابػة
خارطة طريؽ ىحو الهستقبؿ ،حيث تكوف اإلعالف هف ( )33هػادة قاىوىيػة تضػهىت الػدعوة
أوالً إلِ صػياغة دسػتور جديػد ،ثػـ إجػراء االىتخابػات البرلهاىيػة ،وهػف ثػـ إجػراء االىتخابػات
الرئاس ػػية ،كه ػػا تض ػػهىت الهػ ػواد إعط ػػاء الػ ػرئيس الهؤق ػػت ص ػػالحية إص ػػدار القػ ػواىيف بع ػػد

التشاور هع الحكوهة الجديدة ،وتشكيؿ لجىة تعػديؿ الدسػتور (كػاظـ ،ديسػهبر  ،2015ص.)14

وبذلؾ صار الرئيس عدلي يحهؿ صالحيات السمطات الثالث "السػمطة القضػائية" كػرئيس
لمهحكهػػة الدسػػتورية و"السػػمطة التش ػريعية" بعػػد حػػؿ هجمػػس الشػػورى والشػػعب ،و"السػػمطة
التىفيذية "كرئيس لمجهٍورية.

ضهت
 .8تكميؼ حازـ الببالوي بتشكيؿ الحكوهة الهؤقتة في ( 16يوليو2013ـ) والتي ّ

عىاصر هحسوبة عمِ الثورة ،وبسبب عدـ قدرتٍا عمِ تحقيؽ هوضوع الهصالحة الوطىية

والعدالة االىتقالية اضطرت إلِ االستقالة ،وتكميؼ إبراٌيـ هحمب بتشكيؿ حكوهة جديدة

الهسيسة الهرتبطة بالثورة (ىافعة ،2014 ،ص.)49
استبعدت كؿ العىاصر
ّ

 .9صياغة الدستور الجديد :بدأت إجراءات إعداد الدستور الجديد بتشكيؿ لجىة خبراء
في( 20يوليو2013ـ) كمفت بإدخاؿ ها تراي هىاسبًا هف تعديالت عمِ دستور(2012ـ)،

وقد اقترحت ٌذي المجىة إدخاؿ تعديالت واسعة الىطاؽ عمِ دستور (2012ـ) ،ثـ

عرضت ٌذي التعديالت عمِ لجىة تأسيسية هف خهسيف عضواً صدر قرار بتشكيمٍا في

سبتهبر(2013ـ) روعي فيٍا أف تضـ ههثميف عف األزٌر والكىائس والشباب واتحادات
الكتاب وىقابات الفىاىيف واألطباء والهٍىدسيف والهحاهيف والغرؼ التجارية والصىاعية

والسياحية واتحادات الطالب والجاهعات والجهعيات األٌمية والهجمس القوهي لمهرأة

وحقوؽ اإلىساف وههثميف عف الجيش والتيارات السياسية األساسية :اإلسالهية والميبرالية

واليسارية القوهية ،فضالً عف عدد هف الشخصيات العاهة (ىافعة ،2014 ،ص .)50وعمِ
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الرغـ هف أف لجىة الخهسيف والتي لـ يتجاوز عدد أعضائٍا ىصؼ عدد أعضاء المجىة
التأسيسية لدستور (2012ـ) إال أىٍا بدت أكثر تىوعاً وأكثر تعبي ًار عف الهجتهع الهصري
بتياراتً وتضاريسً السياسية واالجتهاعية والفكرية الهختمفة.

وبع ػػد الهشػػػاورات والهىاقش ػػات خػ ػػالؿ س ػػتوف يوه ػػا ت ػػـ صػػػياغة التع ػػديالت وطرحٍػػػا عمػػػِ

االسػػتفتاء يػػوهي ( 14و 15يىػػاير 2014ـ) .وقػػد أعمىػػت المجىػػة العميػػا لالىتخابػػات ،الهشػرفة عمػػِ
عهمية االستفتاء ،أف أكثر هف ( )19هميوف ىاخب صوتوا بػ"ىعـ" في االستفتاء عمِ الدسػتور ،أي

بىسػػبة هوافقػػة بمغػػت( .)%98.1فػػي حػػيف بمغػػت ىسػػبة الهشػػاركة ( )%38.6هػػف إجهػػالي الهقيػػديف

في قاعدة الىاخبيف (هوقع العربية ىت 18 ،يىاير .)2014

وب ػػذلؾ ته ػػت الخط ػػوة األول ػػِ ف ػػي تىفي ػػذ الخط ػػوة األول ػػِ ه ػػف خارط ػػة الهس ػػتقبؿ ،وبس ػػبب

األوضػػاع السياسػػية عمػػِ األرض وت ازيػػد أعهػػاؿ العىػػؼ هػػف جاىػػب " تحػػالؼ دعػػـ الشػػرعية"

()1

ف ػػرض إع ػػادة الىظ ػػر ف ػػي ترتي ػػب األولوي ػػات بٍ ػػدؼ تق ػػديـ االىتخاب ػػات الرئاس ػػية عم ػػِ االىتخاب ػػات
البرلهاىية.
وفػ ػػي ( 26يىػ ػػاير2014ـ) دعػ ػػا ال ػ ػرئيس الهؤقػ ػػت عػ ػػدلي هىصػ ػػور إلػ ػػِ إج ػ ػراء االىتخابػ ػػات
الرئاسية ،وهف بعدٌا االىتخابػات التشػريعية لتىٍػي الجػدؿ السياسػي الحاصػؿ بػيف القػوي السياسػية

الهختمفػػة ،هػػف أجػػؿ تطبيػػؽ ه ارحػػؿ الديهقراطيػػة فػػي ظػػؿ الهرحمػػة االىتقاليػػة وظروفٍػػا الحرجػػة فػػي
هصر.

( )1تحالؼ دعـ الشرعية :تحالف سياسي

هصري ،يتكوف هف قوى إسالهية وأحزاب سياسية وشخصيات عاهة ويشارؾ في التحالؼ

أحزاب البىاء والتىهية ،والحرية والعدالة الهىبثؽ عف جهاعة اإلخواف الهسمهيف ،والعهؿ الجديد ،والفضيمة ،واإلصالح ،والتوحيد
العربي ،والحزب اإلسالهي ،والوطف (اىسحب فيها بعد) ،والوسط (اىسحب فيها بعد).
كها تشكؿ هف حزبي األصالة ،والشعب ،وائتالؼ اتحاد القبائؿ العربية بهصر ،وهجمس أهىاء الثورة ،واتحاد الىقابات الهٍىية الذي
يضـ ( )24ىقابة هٍىية ،هىٍا ىقابة الدعاة ،والىقابة العاهة لفالحي هصر ،واتحاد طالب جاهعة األزٌر ،وهركز السواعد العهالية،
والرابطة العاهة لمباعة الجائميف ،وضباط هتقاعدوف وهحاربوف قدهاء.
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المبئث الثالث
االنتخابات الرةاسية والتشريعية الثانية بعد الثورة 3126-3125م
المطمب األول -االنتخابات الرةاسية 3125م
أو ًال -النظام االنتخابي

ال لخارطػػة طريػػؽ ( 3يوليػػو2013ـ) ،وبعػػد عػػاـ وىصػػؼ هػػف الهرحمػػة االىتقاليػػة تػػـ
اسػػتكها ً

تحديد هوعد االىتخابات الرئاسية في (هايو 2014ـ).

وبحس ػػب قػ ػرار الػ ػرئيس الهؤق ػػت ع ػػدلي هىص ػػور رق ػػـ ( )22لع ػػاـ (2014ـ) الخ ػػاص بتىظ ػػيـ

االىتخابػػات الرئاسػػية ،أُشػػترط لقبػػوؿ الترشػػح لرئاسػػة الجهٍوريػػة أف ُيزكػػي الهترشػ َػح عشػػروف عض ػواً
عمِ األقؿ هف أعضاء هجمس الىواب ،وأف يؤيدي ها ال يقؿ عف خهسة وعشريف ألػؼ هػواطف ههػف
لٍـ حػؽ االىتخػاب فػي خهػس عشػرة هحافظػة عمػِ األقػؿ ،وبحػد أدىػِ ألػؼ هؤيػد هػف كػؿ هحافظػة
هىٍا .وفي جهيع األحواؿ ال يجوز تزكية أو تأييد أكثر هف هترشح .وتجػرى أوؿ اىتخابػات رئاسػية

بعػػد العهػػؿ بأحكػػاـ ٌػػذا القػػاىوف قبػػؿ االىتخابػػات البرلهاىيػػة بىظػػاـ التأييػػد هػػف الهػػواطىيف ،وتتػػولِ

اإلش ػراؼ الكاهػػؿ عمػػِ االىتخابػػات الرئاسػػية التاليػػة لمعهػػؿ بٍػػذا القػػاىوف لجىػػة االىتخابػػات الرئاسػػية
القائهػة فػي تػاريخ العهػؿ بالدسػتور ،والهشػ ّكمة برئاسػة رئػيس الهحكهػة الدسػتورية العميػا ،وٌػي تتػولِ

فحص طمبات الترشيح والتحقؽ هف تػوافر الشػروط التػي حػددٌا الدسػتور والقػاىوف (الهصػري اليػوـ8 ،

هارس .)2014

وشػػٍدت ٌػػذي االىتخابػػات جػػدالً واسػػعاً هػػا بػػيف هقاطعػػة هػػف قبػػؿ التيػػار اإلسػػالهي وتحػػالؼ

أىصار الشريعة الرافض لإلطاحة "بالرئيس هحهد هرسي" ،وتأييد وهشاركة هف قبؿ التيار الهدىي.

وقػػدـ تقػػدـ رس ػػهياً لمترشػػح لٍػػذي االىتخاب ػػات هرش ػػحاف فقػػط ،الس ػػيد حهػػديف صػػباحي هرش ػػح

"التيار الشعبي الهصري" ،والهشير عبد الفتاح السيسي*.

*  -تػػـ ترقيػػة الفريػػؽ عبػػد الفتػػاح السيسػػي وزيػػر الػػدفاع والقائػػد العػػاـ لمق ػوات الهسػػمحة إلػػِ رتبػػة هشػػير هػػف قبػػؿ ال ػرئيس الهؤقػػت عػػدلي

هىصور في  27يىاير  ،2014وهذه الترقٌة تمنح دائما بعد انتصار عسكري مهم ،ممدا ٌعندً أن تفدوٌ
بمواجهة العنف والقضاء على اإلرهاب اعتبر انتصارا للمشٌر السٌسً على أر

الشدعب للمؤسسدة العسدكرٌة

معركة.

 وتجػػدر اإلشػػارة إلػػِ أف الفريػػؽ أوؿ عبػػد الفتػػاح السيسػػي رفػػض قبولػػً بالترشػػح فػػي سػػباؽ الرئاسػػة (2014ـ) إال بعػػد تفػػويض الجػػيشوالشعب هعاً لً ،كوىً هىتهياً إلِ لمهؤسسة العسكرية هف ىاحية ،وهف ىاحية أخرى أىً لف يتخذ أي قرار إال بإرادة الشعب ،وهع ىزوؿ
الشػػعب لمش ػوارع احتفػػاالً بالػػذكرى الثالثػػة لثػػورة  19يىػػاير ،فقػػد طالبػػً الشػػعب أيض ػاً بخػػوض اىتخابػػات الرئاسػػة ،وجػػاء ق ػرار الهجمػػس

األعم ػػِ لمق ػوات الهسػػمحة ف ػػي  10يىػػاير ( 2014ـ) بتفػػويض السيس ػػي لخػػوض اىتخاب ػػات الرئاسػػة ،ليتحقػػؽ لمسيس ػػي الهطمبػػاف هعػ ػاً

لخػػوض ٌػػذي االىتخابػػات .وتػػال ذلػػؾ وفػػي يػػوـ  11هػػارس (2014ـ) ،تقػػدـ الهشػػير "عبػػد الفتػػاح السيسػػي" باسػػتقالتً هػػف و ازرة الػػدفاع
الهصرية ،هعمىاً عزهً عمِ الترشح الىتخابات الرئاسة الهصرية.

186

ثانياً -إجراء االنتخابات:
جػػرت االىتخابػػات فػػي ( 27-26هػػايو 2014ـ) وتػػـ تهديػػدٌا يوهػػا آخػػر ،بىسػػبة هشػػاركة

بمغػ ػػت ( )%47أي بهعػ ػػدؿ ( )26هميػ ػػوف ىاخػ ػػب هػ ػػف إجهػ ػػالي عػ ػػدد الىػ ػػاخبيف الػ ػػذيف يحػ ػػؽ لٍػ ػػـ

التصػػويت ( )52.3هميػػوف ىاخػػب ،وٌػػي أدىػػِ هػػف الىسػػبة التػػي سػػجمت فػػي العػػاـ (2012ـ) وٌػػي
(( )%51,85هوقع فراىس3 ،24يوىيو .)2014

أشار هراقبوف إلِ أف اإلجراءات التىظيهية لمعهمية االىتخابية تهيػزت باإليجابيػة ،كهػا اتسػـ

دور السػػمطة التىفيذيػػة بالحياديػػة خػػالؿ االىتخابػػات ،إذ لػػـ تتػػدخؿ فػػي العهميػػة االىتخابيػػة بهػػا يػػؤثر
عمِ ىتائجٍا الىٍائية ،كها تهيزت ٌذي االىتخابات وفػؽ هػراقبيف بهشػاركة جيػدة هػف الىسػاء وكبػار

السػػف وذوي االحتياجػػات الخاصػػة فػػي التصػػويت ،وتػػوفر اله ػواد الموجسػػتية التػػي تطمبتٍػػا عهميػػة
االقتػراع فػػي المجػػاف الفرعيػػة ،والهشػػاركة الجيػػدة هػػف قبػػؿ العديػػد هػػف الهىظهػػات اإلقميهيػػة والدوليػػة

وهىظهػػات الهجتهػػع الهػػدىي فػػي هتابعػػة العهميػػة االىتخابيػػة ،كهػػا أسػػٍهت هعرفػػة رؤسػػاء وهػػوظفي
المجػاف بػػاإلجراءات الخاصػػة بعهميػة الفػػرز فػػي إتهاهٍػا بشػػكؿ هػػىظـ وفػي الوقػػت الهىاسػػب (جاهعػػة

الدوؿ العربية ،هايو  2014ص.)4-2

وعمِ الرغـ هف ٌذي اإليجابيات التي واكبت عهمية االىتخابات إال أىً تػـ رصػد العديػد هػف

الهخالفػػات والتجػػاوزات التػػي شػػابت العهميػػة االىتخابيػػة خػػالؿ األيػػاـ الثالث ػة لالىتخابػػات هػػف قبػػؿ

اء قبػؿ
الهراقبيف ،وكاف أٌهٍا :لعب اإلعالـ والسيها اإلعالـ الهرئي الخاص دو اًر بالغ السوء ،سػو ٌ
يوهي االىتخاب بإعالىً "االىحياز األعهِ" ألحد الهرشحيف وادعائً بأف الهعركة "هحسػوهة" ،بهػا
قػػد أوحػػِ لػػبعض الهصػرييف بأىػػً ال قيهػػة لهشػػاركتٍـ بالعهميػػة ،كهػػا لػػـ يمتػػزـ بعػػض القضػػاة هػػف

الهشرفيف عمِ المجاف االىتخابية بالحياديػة والهوضػوعية فػي إدارة العهميػة االىتخابيػة ،إضػافةً إلػِ

هحػػاوالت اإلخ ػواف تعطيػػؿ سػػير العهميػػة االىتخابيػػة هػػف خػػالؿ االشػػتباؾ هػػع الىػػاخبيف فػػي بعػػض

المج ػػاف .كه ػػا لعب ػػت بع ػػض الهؤسس ػػات الديىي ػػة (الهس ػػاجد والكى ػػائس) دو اًر ف ػػي توجي ػػً الهػ ػواطىيف
لمتصويت لصالح هرشح هعيف (الجهعية الهصرية لمهشاركة الهجتهعية 31 ،هايو.)2014

وتجػػدر اإلشػػارة إلػػِ أف ٌػػذي السػػمبيات التػػي رصػػدٌا الهتػػابعوف خػػالؿ أيػػاـ االىتخابػػات لػػـ

تؤثر عمِ سير العهمية االىتخابية في هجهمٍػا؛ وذلػؾ ىظػ اًر لكوىٍػا سػمبيات ذات طػابع فىػي يهكػػف

ال ،وبالتالي لف تؤثر عمِ الىتائا الىٍائية لالىتخابات.
هالجتٍا وتداركٍا هستقب ً
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ثالثاً -نتاةج االنتخابات الرةاسية 3125م
كاىت ىتائا ٌذي االىتخابات كها في الجدوؿ التالي (هوقع سي اف اف3 ،يوىيو ) 2014

جدول ( :)9نتاةج الجولة األولى من االنتخابات الرةاسية المصرية 3125م
اسم المرشح

عدد االصوات

النسبة

عبد الفتاح السيسي

 23.780هميوىًا

%96.9

حهديف صباحي

 757.511ألفًا

%3.1

رابعاً -قراءة في نتاةج االنتخابات:
أسػػفرت ىتػػائا ٌػػذي االىتخابػػات الرئاسػػية عػػف فػػوز الهشػػير "عبػػد الفتػػاح السيسػػي" وبىسػػبة

( )%96،91ه ػػف األصػ ػوات الص ػػحيحة هقاب ػػؿ ( )%3تقريبػ ػًا لهىافس ػػً الوحي ػػد القي ػػادي اليس ػػاري

حهديف صباحي.

وتب ػػدو ٌ ػػذي االىتخاب ػػات أق ػػرب إل ػػِ االس ػػتفتاء هىٍ ػػا إل ػػِ االىتخابػ ػات الحقيقي ػػة ،فعم ػػِ عك ػػس

اىتخابػػات العػػاـ (2012ـ) ،والتػػي تىػػافس فيٍػػا ( )13هرشػػحًا ورفضػػت المجىػػة ( )10آخػريف ،تقػػدـ
لمترشح في ٌذي االىتخابات هرشحاف فقط ،وبيىها احتاجػت اىتخابػات ( 2012ـ) جولػة إعػادة كػي

تحسـ الىتيجةُ ،حسهت ىتائا اىتخابات (2014ـ) هف الجولة األولػِ ،وبيىهػا لػـ يػتهكف الفػائز فػي
اىتخابػات (2012ـ) هػػف الحصػػوؿ إال عمػِ أغمبيػػة ضػػئيمة ،لػـ تتجػػاوز( )%51.7هػػف األصػوات،
حص ػػؿ الف ػػائز ف ػػي اىتخاب ػػات ( 2014ـ) عم ػػِ( )%96.1ه ػػف الجول ػػة األول ػػِ ،بيىه ػػا ل ػػـ يحص ػػؿ
هىافسً إال عمِ ( )%1.9فقط.

وفػػي حػػيف يػػرى بعض ػٍـ أف حصػػوؿ عبػػد الفتػػاح السياسػػي عمػػِ ( )23.7هميػػوف صػػوت،

وفػػي ظػػؿ هقاطعػػة تحػػالؼ الشػػرعية يثيػػر التسػػاؤالت حػػوؿ ى ازٌػػة وهصػػداقية ٌػػذي االىتخابػػات هه ػا
يؤثر في الصػهيـ عمػِ شػرعية "عبػد الفتػاح السيسػي" كػرئيس شػرعي لهصػر ،فػإف بعضػٍـ اآلخػر
يراي إجهاعاً غيػر هسػبوؽ عمػِ شػخص" عبػد الفتػاح السيسػي" فػي هختمػؼ هحافظػات الجهٍوريػة،

في صورة هزاج عاـ اتفؽ عمِ أىً ال يصمح لٍا إال "السيسي".

المطمب الثاني -االنتخابات التشريعية:
ك ػػاف ُيفت ػػرض وفقػ ػاً ل ػػىص اله ػػادة ( )230ه ػػف الدس ػػتور أف تب ػػدأ إجػ ػراءات اىتخ ػػاب هجم ػػس
الىواب قبؿ اىقضاء ستة أشٍر هف دخوؿ الدسػتور حيػز التىفيػذ غيػر أىػً لػـ يػتـ ذلػؾ إال بعػد عػاـ

عمِ دخوؿ الدستور حيز التىفيذ ،ولٍذا التأجيؿ أسباب هوضوعية أٌهٍا:
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 .1اعت ػراض العديػػد هػػف القػػوى السياسػػية الهتحهسػػة لمهشػػاركة فػػي ٌػػذي االىتخابػػات عمػػِ القػػاىوف
االىتخػػابي الػػذي صػػدر فػػي عٍػػد ال ػرئيس الهؤقػػت ،ويقضػػي بتخصػػيص ثمثػػي هقاعػػد البرلهػػاف
لمقوائـ الىسبية والثمث الباقي لمدوائر الفردية.

 .2عػػدـ صػػدور قػػاىوف يحػػدد الػػدوائر االىتخابيػػة الجديػػدة وفق ػًا لمض ػوابط الهىصػػوص عميٍػػا فػػي
الدستور ،هها يجعؿ هف عهمية اإلعداد والتجٍيز لٍذي االىتخابات هف جاىب القػوى واألحػزاب

ر (ىافعة ،2014 ،ص.)51
الراغبة في الهشاركة فيٍا أه اًر هتعذ اً

ويػػرى كثيػػروف أف االىتخابػػات البرلهاىيػػة الهقبمػػة عمػػِ الػػرغـ هػػف الظػػروؼ السياسػػية غيػػر

الهواتيػػة التػػي تعيشػػٍا الػػبالد ،وحهػػالت التضػػييؽ والهالحقػػة لخصػػوـ الىظػػاـ وهعارضػػيً تكتسػػب

أٌهيتٍا وذلؾ بالىظر إلِ عاهميف:

العامــل األول :الصػػالحيات الكبي ػرة وربهػػا غيػػر الهسػػبوقة لهجمػػس الى ػواب القػػادـ؛ فوفق ػاً لمدسػػتور

الهعدؿ لعاـ (2014ـ) سيكوف لمبرلهاف الجديد إضافةً إلِ سمطتي التشػريع والرقابػة عمػِ السػمطة
التىفيذيػػة ،صػػالحيات أخػػرى واسػػعة هػػف بيىٍػػا الهشػػاركة هػػع رئػػيس الجهٍوريػػة فػػي اختيػػار رئػػيس
وأعضاء الحكوهة ،كها يحؽ لهجمس الىواب هسػاءلة رئػيس وأعضػاء الحكوهػة ،وسػحب الثقػة هػف

رئيس الحكوهة أو أحد وزرائً.

العامل الثاني :الهسؤولية الكبيرة التي سػيتعيف عمػِ البرلهػاف التصػدي لٍػا ،خصوصػاً فيهػا يتعمػؽ
بإص ػػدار عشػ ػرات التشػ ػريعات والتع ػػديالت القاىوىي ػػة بهػػػا يتواف ػػؽ ه ػػع الدس ػػتور ،خاصػػػة القػ ػواىيف
الهتعمقة بتىظيـ اإلعالـ وهكافحة اإلرٌاب والعدالة االىتقاليػة والتظػاٌر وتىظػيـ التجهعػات العاهػة،

وقاىوف األحزاب.

أو ًال -النظام االنتخابي:
قبؿ أياـ قميمة هف تىصيب "الهشير السيسي" رئيساً لمبالد ،أصدر الرئيس الهؤقت "عدلي

هىصور" ق ار ًار بقاىوف هجمس الىواب الهصري في (يوىيو2014ـ) ،وذلؾ بعد أخذ رأي هجمس
الدولة وهىاقشة القرار في هجمس الوزراء .وباالىتقاؿ إلِ ىصوص القاىوف لهجمس الىواب ،يهكف

رصد أٌـ هالهح الىظاـ االىتخابي الجديد عمِ الىحو التالي( :عبد ربً ، 2014 ،ص.)3

 -اعتهد القاىوف الجديد في هادتً األولِ عدد ( )540عضوًا ،لمبرلهاف الجديد الذي سيتشكؿ

بعد اىتخاب رئيس الجهٍورية في هصر عمِ أف يقوـ الرئيس بتعييف ( )%5هف ٌذا العدد

ليكوف العدد اإلجهالي ٌو ( )567عضواً ،وٌو بذلؾ يعد واحدًا هف أكبر البرلهاىات التي
تشكمت في عٍد الجهٍورية.
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 اعتهد القاىوف كذلؾ في هادتً الثالثة الىظاـ الهختمط في اىتخاب األعضاء ،ولكف أعطِالوزف األكبر لالىتخاب بالىظاـ الفردي ( )420عضوًا بواقع ( )%74.1هف إجهالي الهقاعد،

و( )120عضواً بىظاـ القوائـ الهغمقة الهطمقة بواقع ( )%21.2عمِ أف يكوف هف حؽ
الهستقميف الحزبييف الترشح في أي هىٍـ.

 اعتهد القاىوف عدد ( )4دوائر فقط عمِ هستوى الجهٍورية بىظاـ القوائـ ،بحيث يتـ فيتشكيؿ ٌذي القوائـ هراعاة التهثيؿ العادؿ لمكثافات السكاىية في الهحافظات.

 ىص القاىوف في هادتً الخاهسة عمِ ىظاـ هعقد لمقوائـ الهغمقة بحيث جعمٍا هشروطة بأفاعتهد قائهتيف صغيرتيف ،كؿ هىٍا تتكوف هف عدد ( 15هرشحاً) هع هراعاة أف يكوف هف

بيىٍـ ( 7ىساء) وأف تضـ في تشكيمٍا (3هرشحيف هف الهسيحييف)2( ،هف العهاؿ

والفالحيف) ،و(2هف الشباب) ،و(هترشح هف ذوي اإلعاقة) ،وهترشح هف الهصرييف في
ال هىٍها هف عدد ( 45عضواً)
الخارج) ىساء ،بيىها اعتهد قائهتيف آخرتيف كبيرتيف تتكوف ك ً

في كؿ قائهة هىٍها عمِ أف يكوف هف بيىٍـ ( 21سيدة) ،وأف يراعِ في تشكيمٍها أف
تضـ ( 9هف الهسيحييف)6( ،هف العهاؿ والفالحيف) 6( ،هف الشباب) 3( ،هف ذوي
اإلعاقة)3( ،هف الهصريف في الخارج).
وبيىها ترى األحزاب والقوى السياسية أف ٌذا الىظاـ االىتخابي هف شأىً أف ُيعهؽ ضعؼ
األحزاب وتٍهيشٍا ،ويفتح الباب أهاـ سيطرة أصحاب الىفوذ الهالي والعائمي والقبمي هف فموؿ

الحزب الوطىي الهىحؿ عمِ البرلهاف القادـ ،فإف السمطة والهدافعيف عف القاىوف يروف أف ىظاـ
االىتخاب الفردي ٌو األكثر هالءهة لثقافة وتجربة الهصريف االىتخابية وظروؼ البالد السياسية

بالىظر إلِ ضعؼ وٌشاشة األحزاب (الجهعية الهصرية لمهشاركة الهجتهعية 31 ،هايو.)2014

حددت المجىة العميا لالىتخابات في هصر هوعد إجراء االىتخابات البرلهاىية لتكوف
وقد ّ
عمِ هرحمتيف ( :هوقع بي بي سي بالعربية 30 ،أغسطس.)2015
المرئمة األولى :ستشهؿ ( )14هحافظة في دوائر ٌذي الهحافظات يوهي( 17و 18أكتوبر)
وداخؿ البالد يوهي( 18و )19وستجرى جولة اإلعادة في( 26و 27أكتوبر) خارج البالد ،أها

داخمٍا فستجرى في( 27و )28هف الشٍر ذاتً.

المرئمة الثانية :هف االىتخابات فستشهؿ ( )13هحافظة هف ضهىٍا هحافظة القاٌرة وهدف القىاة
وسيىاء وسيتـ االقتراع خارج البالد في (21و 22ىوفهبر2015ـ) وداخؿ الجهٍورية (22و23
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ىوفهبر2015ـ) ،وستقاـ جولة اإلعادة في الهرحمة الثاىية في (30ىوفهبرو 1ديسهبر) وفي
الداخؿ ( 1و.)2
ثانياً -المرشئون:
أعمىت المجىة العميا لالىتخابات قبوؿ أوراؽ ( )7416هرشحًا عمِ الفردي والقوائـ

الهوزعيف في ( )9تحالفات ههف تىطبؽ عميٍـ الشروط ،هف بيىٍـ ( )949إىاثًا بىسبة ()%12.8
هف إجهالي الهرشحيف ( 4833هف الشباب دوف األربعيف) بىسبة ( ،)%65وٌي الىسب األعمِ

عمِ اإلطالؽ بالىسبة إلِ الهرأة والشباب فيها يخص الترشح عمِ هقاعد البرلهاف في هصر
(الهركز الهصري لدراسات الديهقراطية الحرة 24 ،فبراير  2015ص.)2

وقد وصؿ عدد األحزاب الهتىافسة عمِ هقاعد البرلهاف الهصري ( )44حزًبا هف أصؿ ها
يزيد عف ( )105حزب ،وقد خاضت سباؽ االىتخابات إها كائتالفات أو بشكؿ هستقؿ دوف
تحالفات .وقد بمغ عدد القوائـ الهتىافسة عمِ شغؿ ( )120هقعدًا هف هقاعد البرلهاف الػ()540

سبع قوائـ خاضت االىتخابات في أربعة قطاعات ٌي( :هؤسسة هاعت لمسالـ15 ،ديسهبر.)2015

 قائهة في حب هصر وترشحت في القطاعات األربعة الهخصصة لمقوائـ. قائهة حزب الىور وترشحت في قطاعيف اثىيف فقط. قائهة ىداء هصر وترشحت في دائرتيف اثىتيف فقط. ائتالؼ الجبٍة الهصرية وتيار االستقالؿ وترشحت ٌذي القائهة في ثالث دوائر فقط. قائهة تيار التحالؼ الجهٍوري وترشحت عف دائرة واحدة فقط. قائهة فرساف هصر وترشحت عف دائرة واحدة فقط.ثالثاً -إجراء االنتخابات:
جرت اىتخابات برلهاف (2015ـ) عمِ هرحمتيف ،الهرحمة األولِ جرت يوهي ( 27و28

أكتوبر 2015ـ) وذلؾ في ( )14هحافظة ،وكذلؾ الهرحمة الثاىية جرت يوهي ( 22و23
ىوفهبر2015ـ) وذلؾ في ( )13هحافظة ،بخالؼ جولتي اإلعادة لمهرحمتيف.

أها هف حيث الهشاركة في التصويت ،فقد بمغ إجهالي هف شاركوا في العهمية االىتخابية
لعاـ (2015ـ) بهرحمتيٍا ( )15.2هميوف ىاخب هف أصؿ ( )53.78هميوف ىاخب هسجؿ ،أي

بىسبة ( )٪28.3هف إجهالي هف لٍـ حؽ التصويت (العزباوي 9 ،ديسهبر .(2015
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اء أكاىت
واتسهت ٌذي االىتخابات بالسهاح لهشاركة هراقبي هىظهات الهجتهع الهدىي ،سو ً
الهحمية أـ الدولية ،إذ قبمت لجىة االىتخابات خهس هىظهات دولية ،و( )63هىظهة هحمية ههف

تىطبؽ عميٍـ الشروط لههارسة عهمية الهتابعة لالىتخابات البرلهاىية القادهة (الهركز الهصري

لدراسات الديهقراطية الحرة 24 ،فبراير  ،2015ص.)5

وبحسب هراقبي الجهعية الهصرية لدعـ التطور الديهقراطي ،فإىً لـ يتـ خالؿ إجراء

االىتخابات بهرحمتيٍا رصد أية اىتٍاكات ههىٍجة أو هوجٍة هف قبؿ أي هف قبؿ أطرافٍا

الثالثة "جٍة اإلدارة ههثمة في أجٍزة الدولة ،والٍيئة الهسؤولة ههثمة في المجىة العميا لالىتخابات

الرئاسية ،وجهٍور الىاخبيف" باستثىاء وجود تعاظـ كبير لمرشاوى االىتخابية هف قبؿ بعض

الهرشحيف ،وباإلضافة إلِ استخداـ الهاؿ السياسي في االىتخابات ،فقد لعبت الهؤسسات

دور سمبيًا خالؿ اىتخابات هجمس الىواب
ًا
الديىية  -عمِ الجاىبيف الهسيحي والهسمـ -
(2015ـ) ،حيث قاهت الكىيسة وباألخص خالؿ جولتي اإلعادة لمهرحمتيف األولِ والثاىية
بالدعاية الهباشرة لصالح هرشحي الهصرييف األحرار والهستقميف واألقباط ودعوة الىاخبيف

الىتخاب ٌؤالء الهرشحيف (تقرير الجهعية الهصرية لمىٍوض بالهشاركة الهجتهعية7 ،ديسهبر .)2015

وعمِ الرغـ هف ٌذي السمبيات التي ُسجمت حوؿ عهمية االىتخاب ،إال أف الهتابعيف أفادوا
ال ال تخؿ بىزاٌة عهمية التصويت وال تىاؿ إطالقًا هف
أف االىتٍاكات التي ُرصدت إجها ً
هصداقيتٍا ،ولف تؤثر عمِ ىتائجٍا بأي حاؿ هف األحواؿ.
رابعاً -نتاةج االنتخابات:
ويظٍر الجدوؿ التالي ىتائا اىتخابات هجمس الشعب عاـ (2015ـ) (الهصري اليوـ،

11ديسهبر.)2015
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جدول ( :)10نتاةج االنتخابات التشريعية المصرية (2015ـ)
الئزب

عدد المحاعد بنظام

عدد المحاعد
بنظام الفردي

إجمالي عدد

الحاةمة

المحاعد

المصريون األئرار

68

9

65

مستحبل وطن

52

21

51

الوفد

37

8

33

ئماة الوطن

:

9

17

الشعب الجميوري

24

1

13

المؤتمر

9

5

12

النور

22

1

11

المئافظين

2

6

6

السالم الديمحراطي

5

1

4

المصري الديمحراطي

5

1

5

مصر الئديثة

4

2

5

الئركة الوطنية

5

1

5

الئرية

4

1

4

اإلصالح والتنمية

2

3

4

مصر بمدي

4

1

4

7

1

7

353

86

428

أئزاب أخري

()1

المستحمون

أها فيها يتعمؽ بىتائا القوائـ :فاستطاعت قائهة (في حب هصر) أف تحصد هقاعد

(الدوائر األربع) بإجهالي ( )120هقعدًا عبر عهميات تىافسية هباشرة في ثالث هىٍا ،وتحقيؽ
حد العبور الرقهي لقوائـ التزكية ( )%5لقائهة شرؽ الدلتا لتتوزع الهقاعد داخؿ القائهة بيف

الهستقميف ( )75هقعدًا وههثمي األحزاب ( )45هقعداً ،ليصبح إجهالي تهثيؿ الهستقميف ()317
ىائباً بىسبة ( )%57.11وتهثيؿ األحزاب ( )238ىائباً بىسبة (( )%42.89الهصري اليوـ،
11ديسهبر.)2015

( )1حصمت أحزاب التجهع ،وحزب العربي الىاصري ،وحزب السالـ االجتهاعي ،وحزب الصرح ،وحزب حراس الثورة  ،وحزب الريادة
عمِ هقعد فردي لكؿ هىٍها.
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خامساً -قراءة النتاةج:
 يتض ػػح ه ػػف ىت ػػائا ٌ ػػذي االىتخاب ػػات أف االىتخاب ػػات البرلهاىي ػػة ل ػػـ تُس ػػفر ع ػػف ف ػػوز أي ه ػػفاألحزاب السياسية باألغمبية ،حيث حاز الهستقموف عمػِ هقاعػد أكثػر هػف األحػزاب هجتهعػة.
حيث شغؿ الهسػتقموف ( )317هقعػداً أي بىسػبة ( )%57هػف إجهػالي عػدد الىػواب ،فػي حػيف
ش ػػكمت األحػ ػزاب ف ػػي ٌ ػػذا الهجم ػػس والت ػػي بمغ ػػت ( )20حزًب ػػا ه ػػف أص ػػؿ ( )44تق ػػدهت إل ػػِ
خ ػػوض اىتخاب ػػات ،هثم ػػت ( )239هقع ػػدًا بىس ػػبة ( )%43تقريبػ ػًا بع ػػدد ( )239ه ػػف إجه ػػالي
هقاعد الهجمس.

وٌىاؾ العديد هف العواهؿ التي أسٍهت في تراجع تهثيؿ األحزاب أٌهٍا :إف االىتخابات

جرت وفقًا لىظاهي الفردي والقائهة الهطمقة ،وٌو أهر ضد األحزاب السياسية؛ ألف تجربة الىظاـ
ال وعصبيات عائمية أو قبمية يفوز ،وٌو أهر
الفردي في هصر أثبتت أف الهرشح الذي يهمؾ ها ً

يٍهش األحزاب وبراهجٍا.

 والِ جاىب تقدـ الهستقميف ،برز تهثيؿ أعمِ الفئات الهٍشهة خاصة الهرأة واألقباط ،فقد

حصمت الهرأة في هجمس الىواب (2015ـ) عمِ( )73هقعداً بواقع ( )56عمِ القوائـ

و( )17عمِ هقاعد الفردي هف أصؿ ( )308تقدهف إلِ الترشح ،وٌي أعمِ ىسبة في
ال عف ىصيبٍا هف ىسبة التعييىات البالغ عددٌا ()14
تاريخ الحياة الىيابية الهصرية ،فض ً

هقعدًا ،ليصبح هجهوع هقاعدٌا في البرلهاف الجديد ( )87هقعدًا ،أها تهثيؿ األقباط ،فقد
حصموا عمِ هستوى الهقاعد الفردية ( )13هقعدًا ،وٌو أكبر تهثيؿ عبر التىافس الهباشر
عمِ الهقاعد الفردية في تاريخ الهرشحيف الهسيحييف ،ليصؿ هجهؿ الهقاعد بعد إضافة

هقاعد القوائـ األربع البالغة ( )24هقعد إلِ (( )36هؤسسة هاعت لمسالـ15 ،ديسهبر.)2015

هقعدا
 هف جٍة أخرى أظٍرت الىتائا سقوط هد ٍو لمسمفييف ،حيث حصؿ الحزب عمِ (ً )11

هرشحا ،في حيف كاىوا قد استحوذوا عمِ ( )٪24هف برلهاف
فقط هف إجهالي ()140
ً
(2012ـ) الهىحؿ.
باحثيف

ٌو تسيد رأس الهاؿ

ُ وجد أف الهمهح األبرز لالىتخابات البرلهاىية ،بحسب
ال عمِ
السياسي ،بشكؿ غير هسبوؽ في تاريخ السياسة في هصر عمِ الهشٍد ،ويكفي دلي ً

ذلؾ أف ثالثة رجاؿ أعهاؿ في هصر حركوا الخطوط الرئيسة في كاهؿ المعبة االىتخابية

في هصر ،وٌـ :الهٍىدس "ىجيب ساويرس" ،الذي قاد هعركة "حزب الهصرييف األحرار"،

والهٍىدس "أحهد ٌشيهة" الذي قاد "هستقبؿ وطف" ،والهٍىدس "أكهؿ قرطاـ" الذي قاد "حزب
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الهحافظيف" ،والثالثة يهمكوف أدوات إعالهية ىافذة ٌي :تمفزيوف "أوف تي في" ،وجريدة
"اليوـ السابع" ،وجريدة "التحرير" (هوقع اإلهارات اليوـ 16 ،ديسهبر .)2015

 تقدـ رجاؿ العٍد الهاضي الذيف أطمؽ عميٍـ بػػ(الفموؿ) أو (الدولة العهيقة) وبقوة في
البرلهاف ،أبرزٌـ ،حزب "هستقبؿ وطف" الذي تفوؽ عمِ األحزاب الكبيرة ،األهر الذي يرجع

كبير هف ىواب الحزب الوطىي الهىحؿ داخؿ ٌيكمً التىظيهي ،والذيف لديٍـ
إلِ ضهً عددًا ًا
خبرات في إدارة العهمية االىتخابية ،وهف ٌىا فىحف أهاـ برلهاف هؤيد "لمسيسي" وهف
الهحتهؿ قياهً بالهصادقة عمِ كؿ الق اررات التي أصدرٌا الرئيس العاـ الهاضي بعيدًا عف
السمطة التشريعية في البالد وعددٌا ( )175ق ار اًر ،وٌو ها سيؤدي إلِ تقوية ساعد الدولة
عمِ حساب الحقوؽ الهدىية( .درويش 24 ،أكتوبر .(2015هها يىبأ بأف البرلهاف الجديد لف
يشٍد هعارضة حقيقية لمحكوهة ،حيث سيكوف ٌىاؾ عدد ضئيؿ هف الىواب الهعارضيف

الذيف لف يستطيعوا فعؿ شيء ها لـ يكف ٌىاؾ ضغط في الشارع ،وتابع لمهعارضة خارج
البرلهاف.
هف جٍة أخرى شٍدت ٌػذي االىتخابػات ضػعفاً فػي ىسػبة الهشػاركة بمغػت أقػؿ هػف ()%29

أي ها يقارب ربع ههف يحؽ لٍـ الهشاركة ،وىسػتطيع القػوؿ :إف ٌىػاؾ عػدة أسػباب لٍػذا العػزوؼ
عػػف االىتخابػػات ،وفقػػداف الهص ػرييف الحهػػاس هىٍػػا :هعرفػػة الىتيجػػة هسػػبقًا ،حيػػث ال حاجػػة إلػػِ

هشػػاركتٍـ فػػي االىتخػػاب ،باإلضػػافة إلػػِ غيػػاب األح ػزاب الفعالػػة ىظ ػ اًر إهػػا لتهاشػػيٍا هػػع الىظػػاـ
الحالي ورؤيتً ،أو بسبب القهع الذي هارسً ىظاـ "السيسي" ضد االحزاب الهعارضة.

ف ػػي الس ػػياؽ ىفس ػػً ،ىج ػػد أف الدول ػػة ،ههثم ػػة ف ػػي المجى ػػة العمي ػػا لالىتخاب ػػات ،أعمى ػػت وبك ػػؿ

شػػجاعة ىسػػبة التصػػويت دوف هواربػػة ،ولػػـ تُحػػرج هػػف إعالىٍػػا ،وٌػي بٍػػذا الضػػعؼ .كهػػا اعترفػػت
ػودا ،وق ػػد اتخ ػػذت ٌ ػػذي
اقع ػػا هرص ػ ً
المجى ػػة بالتج ػػاوزات االىتخابي ػػة ،والت ػػي وص ػػفتٍا بأىٍ ػػا كاى ػػت و ً
ال هختمفػػة هػػف الرشػػاوى االىتخابيػػة وتػػأخر فػػتح المجػػاف ،وأىػػً قػػد تػػـ اتخػػاذ بعػػض
الخروقػػات أشػػكا ً

اإلجراءات القاىوىية تجاي بعضٍا باإلزالة أو باإلحالة إلِ الىيابة العاهة.
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المبئث الرابع
أثر االنتخابات عمى التئول الديمحراطي في مصر
المطمب األول -بيةة التئول الديمحراطي في مصر بعد االنتخابات:
أو ًال -الدستور والنظام السياسي:
جاء دسػتور( 2014ـ) بالعديػد هػف الهبػادئ التػي تػدعـ الهواطىػة والديهقراطيػة ،وفيهػا يمػي
أبرز الهبادئ التي تضهىتٍا هواد وىصوص الدستور فيها يتعمؽ بالهواطىة الفعالة الديهقراطية:
 ىظاـ الدولة جهٍوري ديهقراطي ،يقوـ عمِ أساس الهواطىة وسيادة القاىوف (هادة.)1 هبدأ سيادة الشعب :السيادة لمشعب وحدي يهارسٍا ،ويحهيٍا وٌػو هصػدر السػمطات ،ويصػوفوحدتً الوطىيػة التػي تقػوـ عمػِ هبػادئ الهسػاواة والعػدؿ وتكػافؤ الفػرص بػيف جهيػع الهػواطىيف

(الهادة .)4

 الىظػػاـ السياسػػي يقػػوـ عمػػِ أسػػاس التعدديػػة السياسػػية والحزبيػػة ،والتػػداوؿ السػػمهي لمسػػمطة،والفصؿ بيف السػمطات والتػوازف بيىٍػا ،وتػالزـ الهسػئولية هػع السػمطة ،واحتػراـ حقػوؽ اإلىسػاف
وحرياتً ،عمي الوجً الهبيف في الدستور (هادة .)5

 هبدأ تداوؿ السمطة؛ بحيث حدد الدستور هدة الرئاسة بعدد هحدد هف السىوات إذ ىص عمِأف ُيىت خػػب رئػػيس الجهٍوريػػة لهػػدة أربػػع سػػىوات هيالديػػة ،وال يجػػوز إعػػادة اىتخابػػً إال له ػرة

واحدة (هادة .)140

 هبػدأ الفصػؿ بػيف السػمطات؛ إذ أقػاـ الدسػتور ىظػاـ الحكػـ عمػِ أسػاس تحديػد صػالحياتواختصاص ػػات ك ػػؿ س ػػمطة واس ػػتقالليتٍا ع ػػف الس ػػمطات األخ ػػرى .فيت ػػولِ رئ ػػيس الجهٍوري ػػة

ويكمػػؼ رئػػيس الجهٍوريػػة رئيسػػاً لهجمػػس الػػوزراء بتشػػكيؿ
السػػمطة التىفيذيػػة (هػػادة ُ .)139
الحكوهػػة ،وعػػرض برىاهجػػً عمػػِ هجمػػس الى ػواب (الهػػادة  ،)146ويضػػع رئػػيس الجهٍوريػػة
باالشتراؾ هع هجمس الوزراء السياسة العاهة لمدولة ،ويشػرفاف عمػِ تىفيػذٌا (الهػادة .)150

في حيف يتولِ هجمس الىواب سمطة التشريع ،واقرار السياسة العاهة لمدولة والخطة التىفيذية

والهوازىة العاهة لمدولػة ويهػارس الرقابػة عمػِ أعهػاؿ السػمطة التىفيذيػة (هػادة  .)101والسػمطة

القضائية هستقمة تتوالٌا الهحاكـ عمِ اختالؼ أىواعٍا ودرجاتٍا (الهادة  ،)184كها ضهف
الدسػػتور اسػػتقالؿ القضػػاة بػػالىص عمػػِ أف القضػػاة هسػػتقموف غيػػر قػػابميف لمعػػزؿ ال سػػمطاف
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عميٍـ في عهمٍـ لغير القاىوف (الهادة  ،)186وذلؾ هع وجود توازف وتعاوف بيف السمطتيف
التىفيذيػة والتشػريعية بحيػث تُ ارقػب كػؿ هىٍػا األخػرى .وتحديػد صػالحيات كػؿ سػمطة ،فمكػؿ
عضو هف أعضاء هجمس الىواب أف ُيوجً إلػِ رئػيس هجمػس الػوزراء أو أحػد ىوابػً أو أحػد
الوزراء أو ىوابٍـ أسئمة في أي هوضع يدخؿ في اختصاصٍـ أو استجوابٍـ (الهػواد -129

.)130

وهع كؿ ٌذي الهساحة هف الهبادئ الديهقراطية في دستور (2014ـ) إال أىً قد أُخذ عمِ

بعض ىصوص ٌذا الدستور بعض الهآخذ السمبية ،والتي تُشكؿ عائقًا أهاـ هدىية الدولة
والديهقراطية والهواطىة .وهف أٌـ ٌذي الهأخذ أىً أعاد تأكيد الهادة الثاىية هف دستور (1971ـ)

ودستور (2012ـ) ،والتي تىص عمِ أف هبادئ الشريعة اإلسالهية ٌي الهصدر الرئيس

لمتشريع .ولكف ُيحسب لً اىً ألغي (الهادة  )219الهفسرة لكمهة هبادئ الشريعة اإلسالهية
والهثيرة لمجدؿ ،وتقوؿ إف الهبادئ تشهؿ أدلتٍا الكمية وقواعدٌا األصولية والفقٍية ،وهصادرٌا

الهعتبرة في هذاٌب أٌؿ السىة والجهاعة.
كها أُخذ عمِ دستور (2014ـ) أىً حذؼ (الهادة)8

()1

هف دستور (2012ـ) والتي تؤكد

عدـ تدخؿ الهؤسسة العسكرية في الشأف السياسي األهر الذي يفتح الباب أهاـ سيطرة الهؤسسة

العسكرية عمِ الشؤوف السياسية والهدىية (عبد ربً ،يىاير  ،2014ص.)2

إضاف ًة إلِ صالحيات الرئيس وطبيعة عالقتً هع باقي السمطات ،فعالقة الرئيس

بالبرلهاف ال تزاؿ كها كاىت في دستور (2012ـ ) تتأثر بصالحيات الرئيس ،فميس ٌىاؾ

ُهساءلة سياسية لمرئيس هف قبؿ البرلهاف ،فالرئيس هحصف هف الهساءلة ،كها أف (الهادة)112
في صياغتٍا تُخؿ بهبدأ توازف السمطات بشكؿ كبير ،حيث يحؽ لمرئيس حؿ البرلهاف عبر
استفتاء ،إضافةً إلِ اىتقاص واضح في هبدأ الفصؿ بيف السمطات وفؽ لىص (الهادة  16ؼ)2
ٍ
وبخاصة هوضوع الىائب العاـ حيث عادت
فالرئيس لً تدخؿ واضح في السمطة القضائية
األوضاع إلِ دستور(1971ـ) ،كها أف سمطات الرئيس في إعالف الطوارئ وتهديدٌا طبقًا

لمهادة ( )129فيٍا عودة لدستور (1971ـ) (الشوبكي ،ديسهبر ، 2013ص.)12-11

( )1ىػص الهػادة < هػػف دسػتور (9999ـ) :تكفػػؿ الدولػة وسػػائؿ تحقيػؽ العػدؿ والهسػػاواة والحريػػة ،وتمتػػزـ بتيسػػير سػػبؿ الت ػراحـ والتكافػػؿ
االجتهاعي والتضػػاهف بػػيف أف ػراد الهجتهػػع ،وتضػػهف حهايػػة األىفػػس واألع ػراض واأله ػواؿ ،وتعهػػؿ عمػػِ تحقيػػؽ حػػد الكفاية لجهيػع
الهواطىيف؛ وذلؾ كمً في حدود القاىوف.
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كها يرى هختصوف بأف ىصوص السمطة القضائية في دستور (2014ـ) تُكرس فكرة
استقالؿ القضاء عف الدولة الهصرية ،تمؾ الىصوص تُعطي اهتيازات عديدة لمقضاة في ظؿ
غياب واضح لفكرة الهحاسبة أو الرقابة الشعبية أو التوازف بيف السمطات ،وأبرز هثاؿ لٍذا

االتجاي ٌي الهادة ( )193التي تُعطي اختصاصًا هطمقًا لمهحكهة الدستورية في اختيار
أعضائٍا ،لتكوف بذلؾ أوؿ هحكهة دستورية في العالـ لٍا هثؿ ٌذي االختصاصات (عبد ربً،

يىاير  ،2014ص.)6

ثانياً -النظام االنتخابي:
في حيف جرت اىتخابات (2012ـ) وفؽ ىظاـ اىتخابي يجهع بيف ىظاهي القوائـ والىظاـ

الفردي ،بحيث يكوف ثمثي أعضاء الهجمس بالقائهة الحزبية الهغمقة وثُمث يتـ اىتخابً بالىظاـ
الفردي ،أدى إلِ فوز قوائـ التيار اإلسالهي ذات القدرة عمِ الحشد والتىظيـ ،جرت اىتخابات

(2015ـ) وفؽ ىظاـ اىتخابي أعطِ الوزف األكبر لالىتخاب بالىظاـ الفردي بواقع ( )%74هف
إجهالي الهقاعد ،وبواقع ( )%21بىظاـ القوائـ الهغمقة الهطمقة.

وتهييز إيجابيًا لمفئات
طِ كوت ًة
اً
وعمِ الرغـ هف أف الىظاـ االىتخابي الجديد تهيز بأىً أَ ْع َ
الهٍشهة( :األقباط ،الهرأة ،الشباب ،ذوى االحتياجات الخاصة ،هصرييف بالخارج) ،وٌو لمهرة
األولِ في تاريخ هصر الحديث ،إال أىً يفتح الباب أهاـ سيطرة أصحاب الىفوذ الهالي والعائمي

والقبمي ،كها حدث في برلهاف (2015ـ) األهر الذي سيؤثر عمِ هصداقية التهثيؿ والبراها

بىاء عميً.
السياسية الهطروحة لمىواب والحكوهة التي ستتشكؿ ً
ثالثاً -األئزاب السياسية:

جاء في الهادة ( )74هف دستور (2014ـ) أف لمهواطىيف الحؽ في تكويف األحزاب

السياسية ،بإخطار ُيىظهً القاىوف .وال يجوز هباشرة أي ىشاط سياسي ،أو قياـ أحزاب سياسية
بىاء عمِ التفرقة بسبب الجىس أو األصؿ أو عمِ أساس طائفي أو
عمِ أساس ديىي ،أو ً
جغرافي ،أو ههارسة ىشاط ٍ
هعاد لهبادئ الديهقراطية ،أو سري ،أو ذي طابع عسكري أو شبً
عسكري .كها وال يجوز حؿ األحزاب إال بحكـ قضائي.

شٍدت الحياة السياسية في هصر بعد ثورة ( 25يىاير) حالة همحوظة هف الحراؾ

السياسي ،فبهجرد اىدالع الثورة ،وتعديؿ قاىوف األحزاب الذي جعؿ إىشاء الحزب هشروطًا بتقديـ
إخطار بتأسيس الحزب ،كتاب ًة لمجىة األحزاب هصحوباً بتوقيع خهسة آالؼ عضو هف أعضائً،
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ويعتبر الحزب هقبوالً بهرور ثالثيف يوهاً عمِ تقديـ إخطار التأسيس دوف اعتراض المجىةٌ ،ذي

الشروط الهسٍمة ساٌهت في خمؽ "فوضِ حزبية" تهثمت في ظٍور الكثير هف األحزاب.

فقد زادت األحزاب لتصؿ إلِ ( )73حزباً في فترة ال تزيد عف ( )8أشٍر ،ها بيف أحزاب

إسالهية وليبرالية ويسارية .وزاد العدد ليصؿ إلِ ( )83حزبًا تـ تأسيسٍا بعد تولِ "هرسِ"

الحكـ ،إال أف العاهؿ الهشترؾ بيف هعظـ ٌذي األحزاب  -باستثىاء األحزاب اإلسالهية،

واألحزاب ذات التهويؿ الهالي الكبير -إىٍا ٌشة وقائهة عمِ هبادئ واٌية وتهويؿ هالي شبً

هعدوـ ،ها جعمٍا أحزاب كرتوىية ال تُضيؼ شيئ ًا إلِ الحياة السياسية (هوقع صدى البمد 16،يوليو

.)2013

وعمِ الرغـ هف استهرار ارتفاع عدد األحزاب السياسية ،لػ (ٍ )106
حزب ،فإف الكثير هف

األحزاب لـ تشارؾ في اىتخابات هجمس ىواب (2015ـ) ،فإجهالي األحزاب التي خاضت
االىتخابات ،بمغ عددٌـ ( )44حزًبا ،ولـ يحصد هىٍـ هقاعد سوى ( )20حزًبا .ها يدلؿ عمِ أف
فاعمية أداء أغمب تمؾ األحزاب لوظائؼ تجهيع الهطالب ،والتعبير عىٍا ،والتجىيد السياسي،

الدىيا ،إذ إف الطفرة الحزبية التي صاحبت إزالة العوائؽ
وتهثيؿ الهواطىيف؛ ال تزاؿ في حدودٌا ُ
القاىوىية التي اعترضت العهؿ الحزبي بعد الثورة قد صاحبٍا اىفراط عقد هختمؼ التيارات
السياسية ،وتعقد السياؽ العاـ لمتىافسية السياسية الذي تتبدى أبرز خصائصً فيها يمي:

الضعؼ التىظيهي ،واالقتصاد ،والتفكؾ الداخمي ،واالفتقاد لمقواعد الحزبية ،وتهاثؿ البراها
االىتخابية ،والسيولة السياسية إذ غمب عمِ األحزاب السياسية الهصرية التشظي والىزعة

التكتيكية ،واخفاؽ التهثيؿ السياسي ( يوىس 5 ،يىاير.)2014

ولعؿ هف أبرز تطورات حاؿ األحزاب في هصر قرار الىائب العاـ بحؿ حزب الحرية

والعدالة الجىاح السياسي لجهاعة اإلخواف الهسمهيف ،والذي حصؿ عمِ غالبية أصوات
االىتخابات البرلهاىية عاـ (2012ـ) وتصفية أهوالً وأيمولتٍا إلِ الخزاىة العاهة الدولة ،وتشكيؿ

اء أكاف في
لجىة برئاسة هجمس الوزراء تقوـ بأعهاؿ التصفية لجهيع األهواؿ الههموكة لمحزب سو ً
ذلؾ األهواؿ العيىية أـ الهىقولة ،هستىدة الهحكهة في حكهٍا بأف الق اررات الصادرة هف الىائب
العاـ واألحكاـ الصادرة ضد قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة ،الرتكابٍـ جرائـ جىائية

تهثمت في القتؿ والعىؼ واإلرٌاب ضد الهواطىيف (هوقع الوفد 9 ،أغسطس  .(2014األهر الذي

اعتداء عمِ قيـ الديهقراطية ،وحرية الرأي
اعتداء عمِ هبادئ (ثورة  )25يىاير ،و
يعتبري هراقبوف
ً
ً
عالء لسمطات الحكـ عمِ اإلرادة الشعبية.
والتعبير ،وا ً
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رابعاً -اإلعالم:
عمِ الرغـ هف ارتفاع سقؼ الحريات اإلعالهية ،وتعاظـ ىشاط اإلعالـ الحكوهي

والخاص خالؿ الثورة ،إال أف اإلعالـ وقع ضحية تعثر الثورة ،فمـ تُبذؿ جٍود هىظهة هتواصمة
جادة لتطوير هىظوهة اإلعالـ الهصري ،وظمت بيئة اإلعالـ والقواىيف الهىظهة لً هىتهية إلِ
الىظاـ السابؽ.

فطواؿ العاـ األوؿ هف حكـ الرئيس الهعزوؿ "هحهد هرسي" وجهاعة اإلخواف الهسمهيف

كاىت وسائط اإلعالـ الهختمفة خالؿ ٌذا العاـ ٌدفاً لضغوط ٌائمة هف هؤسسة الرئاسة،

وجهاعة اإلخواف وهىاصريٍا هف بعض فرؽ اإلسالـ السياسي حيث شٍدت تمؾ الفترة هحاصرة

هديىة اإلىتاج اإلعالهي ،والتعدي عمِ اإلعالهييف والصحفييف الهعارضيف ،وتفاقهت ظاٌرة
الهالحقات والهحاكهات بحؽ صحفييف وىشطاء اىترىت خاصة تمؾ الهتعمقة بجرائـ السب،

والقذؼ بحؽ الرئيس والىصوص ذات الصمة بازدراء األدياف عهوهاً (هركز القاٌرة لحقوؽ اإلىساف،

أكتوبر  ،2013ص .)11كها جرى توظيؼ قواىيف "هبارؾ" في إحكاـ ٌيهىة اإلخواف الهسمهيف
عمِ الصحؼ الههموكة لمدولة ،والهجمس األعمِ لمصحافة ،واتحاد اإلذاعة والتمفزيوف ،والالفت

أف الصحؼ الهصرية تخضع لعشريف قاىوىًا وأكثر هف ثالثيف ىصًا تجيز حبس الصحافييف

واإلعالهييف والهدوىيف وجوبيًا (عبدالرحمنٌ 7 ،ونٌو .)2013

غير أف سقوط اإلخواف واقتراف ٌذا السقوط بدخوؿ البالد في دواهة العىؼ السياسي اتسـ

بٍجهات أكثر خطورة عمِ حريات التعبير واإلعالـ ،وتىوعت هصادر التٍديد واألطراؼ

الهىتٍكة  ،ففي تقر ٍ
ير حوؿ االعتداءات واالىتٍاكات بحؽ اإلعالهييف بعد أحداث ( )30يوىيو،
أشار إلِ أف إجهالي االىتٍاكات التي وقعت بمغت ها يقارب الػ( )205حالة اىتٍاؾ بحؽ

إعالهييف ،هىٍا( )103بحؽ إعالهييف هف وسائؿ إعالهية هعارضة لمرئيس الهعزوؿ ،والجدير
بالذكر أف ( )75اىتٍاكًا هف إجهالي()103اىت ٍ
ٍاؾ ،بحؽ تمؾ الوسائؿ الهعارضة كاىت هف قبؿ
الهجهوعات الهؤيدة لمرئيس الهعزوؿ في هحيط هىاطؽ االعتصاـ أو التظاٌرات الهؤيدة لً

(هركز القاٌرة لحقوؽ اإلىساف ،أكتوبر  ، 2013ص.)11

وبع ػػد إلغ ػػاء العه ػػؿ بدس ػػتور (2012ـ) ،أق ػػر دس ػػتور هص ػػر (2014ـ) الجدي ػػد العدي ػػد ه ػػف

الضػ ػ ػػهاىات لحري ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػرأي والتعبي ػ ػ ػػر واإلع ػ ػ ػػالـ والص ػ ػ ػػحافة ،حي ػ ػ ػػث ت ػ ػ ػػىص اله ػ ػ ػػادة ( )71ه ػ ػ ػػف

دسػػتور(2014ـ) :يحظػػر بػػأي وج ػػً فػػرض رقاب ػػة عمػػِ الصػػحؼ ووسػػائؿ اإلعػػالـ الهصػػرية أو
هصػػادرتٍا أو وقفٍػػا أو إغالقٍػػا .وال توقػػع عقوبػػة سػػالبة لمحريػػة فػػي الج ػرائـ التػػي ترتكػػب بطريػػؽ
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الىشػػر أو العالىيػػة ،أهػػا الج ػرائـ الهتعمقػػة بػػالتحريض عمػػِ العىػػؼ أو بػػالتهييز بػػيف اله ػواطىيف أو
بالطعف في أعراض األفراد ،فيحدد عقوباتٍا القاىوف.
كها أسس الدستور الجديد لهجالس وٌيئات تحكـ الصحافة واإلعالـ وتىظـ عهمٍا بشكؿ
()1

هستقؿ بعيداً عف تدخؿ السمطة التىفيذية .وتىاولتٍا الهواد ()213،211،212

لتىظيـ الصحافة

واإلعالـ ،حيث تختص األولِ بإدارة الهؤسسات الصحفية الههموكة لمدولة ،وضهاف استقاللٍا،

وبعد اىتٍاء االىتخابات الرئاسية بإعالف فوز الهرشح "عبد الفتاح السيسي" رئيساً

لمجهٍورية ،صدر القرار بإلغاء و ازرة اإلعالـ عهالً بىصوص الدستور ،واستجابة لمهطالب

الهتكررة بضرورة إلغاء الو ازرة التي لطالها وصفٍا هتابعوف بعدـ استقاللٍا في تغطيتٍا

اإلعالهية عف الدولة ،ىتيج ًة وقوعٍا تحت والية السمطة التىفيذية بشكؿ هباشر باإلضافة إلِ
عهمٍا بشكؿ أساسي عمِ التسويؽ والدفاع عف سياسات األىظهة السياسية الهختمفة التي حكهت

هصر (هؤسسة حرية الفكر والتعبير9،أبريؿ  ،2015ص.)11

وعمِ الرغـ هف ٌذي الضهاىات الدستورية إال أف الهشٍد اإلعالهي والصحفي في هصر

لـ يتغير بشكؿ كبير بعد ثورة ( )25يىاير ،وازدادت االىتٍاكات غير الهسبوقة بحؽ الصحفييف
واإلعالهييف في الفترة التي تمت إعالف ( )3يوليو (2013ـ) ،فقد استهر ىهط تدخؿ الدولة

الهصرية في عهؿ الصحافة واإلعالف بشكؿ هباشر وصؿ إلِ حد االستٍداؼ الهباشر ،واقصاء

األصوات الهعارضة لمىظاـ الجديد في كؿ هف اإلعالـ الهرئي والهقروء.

ففي عاـ (2014ـ) وثؽ الهرصد العربػي لحريػة اإلعػالـ والتعبيػر ( )500اىتٍ ٍ
ػاؾ هيػداىي ذات

طػػابع سياسػػي ضػػد الصػػحفييف واإلعالهيػػيف هػػف جاىػػب السػػمطات ،وهقتػػؿ ( )3صػػحفييف خػػالؿ
العاـ واصػابة حػوالي ( )40إعالهػي ،وارتفػاع عػدد السػجىاء هػف اإلعالهيػيف إلػِ ( )100صػحفي

واعالهي ،واغالؽ صحيفتيف وأربع قىوات (االئتالؼ العالهي لمحريات والحقوؽ 6 ،هايو ،2015ص.)14

( )1حيث تىاولت الهادة ( )١٢٢تأسيس الهجمس األعمػِ لتىظػيـ اإلعػالـ وأوضػحت اختصاصػاتً فػي تىظػيـ اإلعػالـ الهسػهوع والهرئػي
وكذا في تىظيـ شؤوف الصحافة الهطبوعة والرقهية ،وضهاف حرية كؿ هػف الصػحافة واإلعػالـ ،وهراقبػة هصػادر تهويػؿ الهؤسسػات
اإلعالهية والصحفية وهدى التزاهٍا بالهعايير الهٍىية ،ووضعٍا في الهقاـ األوؿ بحيث تراعي هقتضيات األهف القوهي التػي يػىص
عميٍا القاىوف .كذلؾ ،فقد استطردت الهادتاف ( ١٢١و )١٢٢في وضع أسس ٌيئتيف وطىيتػيف والتزاهٍػا بػأداء هٍىػي ،بيىهػا تخػتص
الثاىيػػة بػػإدارة الهؤسسػػات اإلعالهيػػة الهرئيػػة واإلذاعيػػة والرقهيػػة الههموكػػة لمدولػػة ،وضػػاهف حيادٌػػا واسػػتقاللٍا والتزاهٍػػا بالهعػػايير
الهٍىية هثمها ٌي اختصاصات الٍيئة الوطىية لمصحافة ،بها يضهف استقالؿ الٍيئتيف ،وذلؾ بحسب الىص الدستوري األخير.
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واستهرت االىتٍاكات بحؽ اإلعالـ والصحافة في عاـ (2015ـ) ليبمغ عدد إجهالي
االىتٍاكات عمِ حرية التعبير واإلعالـ في عاـ (2015ـ) إلِ ( )343اىتٍاكًا تىوعت ها بيف

اعتداءات جسدية ولفظية وقبض واحتجاز ،ورقابة وهىع وهصادرة ،وبالغات لمىائب العاـ،

وحظر ىشر وهحاكهات عسكرية ..الخ ،وكاف الهىع هف التغطية ٌو أبرز االىتٍاكات التي

اء أكاف هف قبؿ األجٍزة األهىية أـ هف قبؿ هوظفيف
تعرض لٍا الصحفيوف واإلعالهيوف ،سو ٌ
عهوهييف (الشبكة العربية لهعموهات حقوؽ اإلىساف1 ،فبراير ،2016ص.)47-46

هها سبؽ ىستىتا أف التحسف في الهىاخ العاـ لمحريات اإلعالهية هحدوٌد ،ىظ ًار الستهرار
االىتٍاكات والهضايقات التي يتعرض لٍا اإلعالهيوف والصحفيوف في البالد كها سبؽ ذكري،

األهر الذي بدوري يعد عقبة حقيقية أهاـ هسيرة التحوؿ الديهقراطي في هصر.
خامساً -المجتمع المدني:

تؤكد أدبيات التحوؿ الديهقراطي أف قوى الهجتهع الهدىي وهىظهاتً هتهثم ًة في الجهعيات

األٌمية والىقابات العهالية والهٍىية ،وغيرٌا تستطيع أف تقوـ بدور هٍـ هؤثر خالؿ هرحمتي

التحوؿ الديهقراطي وترسيخ الديهقراطية .فعمِ الرغـ هف وجود عشرات اآلالؼ هف الجهعيات

األٌمية والهىظهات الىقابية والحقوقية في هصر؛ إال أىٍا لـ تستطيع القياـ بدور بارز وهؤثر في
هرحمة التحوؿ الديهقراطي ،وذلؾ ألسباب عديدة بعضٍا يتعمؽ بهىاخ االستقطاب الديىي

ال عف القيود القاىوىية واإلدارية واألهىية التي قمصت هف فاعمية الهجتهع الهدىي
والسياسي فض ً

واستقالليتً ،وبعضٍا اآلخر يتعمؽ بالضعؼ البىيوي لهىظهات الهجتهع الهدىي أو ىقص التهويؿ

وغياب الهؤسسية والشفافية.
حيث استهر العهؿ بعد الثورة بقاىوف الجهعيات األٌمية ( 84لسىة  ،)2002والذي

ُيوصؼ بأىً واحد هف بيف أكثر القواىيف الهتعسفة لمهجتهع الهدىي في العالـ ،بها يشتهؿ عميً
هف قيود صارهة عمِ تشكيؿ هىظهات الهجتهع الهدىي ،وتهويمٍا وتشكيمٍا ،حيث يخوؿ
الحكوهة ،عبر ترساىة هف القواىيف ،باتخاذ إجراءات ضد تمؾ الهىظهات إذا ها رغبت في

تقييدٌا )(Nassef, 15 August, 2014

وعمِ الرغـ هف أف القاىوف ( 84لسىة  )2002لـ يتـ تغييري ،ازداد عدد الهىظهات األٌمية

العاهمة في هصر ،ففي هطمع عاـ (2011ـ) ،كاف تقدير عدد الجهعيات األٌمية ( )31ألؼ
جهعية ،وارتفع العدد – أو الحجـ الكمي لمقطاع األٌمي -في ىٍاية (2014ـ) ،ليصبح

( )46.200جهعية أٌمية .أي أف الفترة هف ثورة يىاير) وحتِ ىٍاية عاـ (2014ـ) قد شٍدت
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تسجيؿ ىحو( )15ألؼ هىظهة ،وٌي أعمِ هعدالت ىهو لمجهعيات أو الهىظهات األٌمية شٍدتً
هصر ،ويرجع باحثوف السبب إلِ إف الحكوهة الجديدة في الفترة االىتقالية "تراخت" وتخمت عف

الهراقبة األهىية لمهؤسسيف أو هراقبة األٌداؼ ،فحدث تصاعد كبير في عدد الجهعيات الديىية –

وٌي األذرع االجتهاعية الجديدة لمقوى السياسية هف اإلخواف والسمفييف (قىديؿ27 ،ديسهبر.)2014

وهع أف الدستور الجديد (2014ـ) ضهف في ىصوصً حرية عهؿ الهؤسسات األٌمية

دوف تقييد هف الدولة إذ تىص الهادة ( )75هىً :لمهواطىيف حؽ تكويف الجهعيات والهؤسسات

األٌمية عمِ أساس ديهقراطي ،وتكوف لٍا الشخصية االعتبارية بهجرد اإلخطار .وتهارس

ىشاطٍا بحرية ،وال يجوز لمجٍات اإلدارية التدخؿ في شئوىٍا ،أو حمٍا أو حؿ هجالس إداراتٍا

أو هجالس أهىائٍا إال بحكـ قضائي .ويذكر الدستور تحفظاً واحداً فقط عمِ تشكيؿ هىظهات

الهجتهع الهدىي هرتبط بوجود ىشاط سري ذو طابع عسكري أو شبً عسكري ،إال أف الحكوهة

الهصرية الجديدة سعت في يوليو (2014ـ) لتىظيـ وضع هىظهات الهجتهع الهدىي في هصر،
والعهؿ عمِ تقميص وجودٌا عف طريؽ استصدار قاىوف الجهعيات األٌمية ،والتي أىذرت بً
جهيع الهىظهات والهؤسسات توثيؽ أوضاعٍا وفقاً لها يىظهً قاىوف الجهعيات األٌمية لسىة
(2002ـ).

وبىاء عؿ ٌذا القاىوف ،يرى هراقبوف بأىً ُيخضع كافة أىشطة الجهعيات ،بها فيٍا ق اررات
ً
هجالس اإلدارة ،العتراض الحكوهة ،كها سيهكف الحكوهة وأجٍزة األهف هف حؿ الجهعيات
القائهة ،في اىتظار صدور حكـ قضائي ،أو رفض الترخيص لجهعيات جديدة إذا ارتأت أف

أىشطتٍا " تٍدد الوحدة الوطىية .ويسهح الهشروع لمهسئوليف بالتفتيش عمِ هقرات أية جهعية

قيودا تعجيزية عمِ التهويؿ األجىبي لمجهعيات
يشتبً في قياهٍا بىشاط جهعية أٌمية ،ويفرض ً
األٌمية الهصرية ،وكذلؾ عمِ قدرتٍا عمِ التواصؿ والتعاوف هع هىظهات بالخارج ،ويفرض
عقوبات بالسجف لهدة ال تقؿ عف عاـ وغراهة ال تقؿ عف ( )100ألؼ جىيً هصري)12500( /

دوالر أهريكي ،عمِ الهخالفيف ألحكاـ ذلؾ القاىوف )ههدوح 9 ،أكتوبر .)2015

إضاف ًة إلِ ذلؾ ،فإف سجؿ االىتٍاكات بحؽ هىظهات العهؿ الهدىي ها زالت هستهرة في

(تحديدا الفترة هف
ظؿ الىظاـ الجديد ،فقد شٍد الربع األخير هف العاـ األوؿ لحكـ "السيسي"
ً
فبراير إلِ هايو 2015ـ) صدور ق اررات هف و ازرة التضاهف االجتهاعي بحؿ ( )420جهعية
أٌمية بدعوى تبعيتٍا لتىظيـ اإلخواف الهسمهيف ،وتقرر هصادرة أهوالٍا لحساب صىدوؽ دعـ

الجهعيات والهؤسسات األٌمية.
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كها أشارت هىظهة "ٌيوهاف رايتس هوىيتور" إلِ استهرار االحتجاز التعسفي ألكثر هف
( )240هحاهياً وهدافعاً عف حقوؽ اإلىساف ،وٌاجهت السمطات هؤتهرات حقوقية واقتحاـ
وتكسير هقرات لهىظهات حقوقية ،وكذلؾ هىع ههثمي هىظهة "ٌيوهاف رايتس ووتش" هف الدخوؿ
إلِ هصر لتىظيـ هؤتهر لعرض تقرير أعدتً يوثؽ ارتكاب هجازر أثىاء فض اعتصاهي رابعة

العدوية والىٍضة وجرائـ ترقِ إلِ كوىٍا جرائـ ضد اإلىساىية اقترفتٍا السمطات الهصرية في

حؽ الهواطىيف (هوقع ٌيوهف رايتس هوىيتور10 ،ىوفهبر .)2014

إف لجوء السمطة الجديدة لقواىيف ىظاـ "هبارؾ" لتىظيـ ىشاط الهجتهع الهدىي دلي ٌؿ آخر

عمِ فشؿ القوى السياسية التي ىجحت في اىتخابات حرة وىزيٍة في ترجهة أٌداؼ الثورة

الديهقراطية وهطالبٍا في قواىيف وتشريعات ،وهف بيىٍا إقرار قاىوف جديد لمهىظهات األٌمية ُيمبي
طهوحات الهىظهات الحقوقية ،ويتوافؽ هع هعايير حقوؽ اإلىساف والحريات الدولية .ويعكس

ال عمِ
غياب رؤية لدى السمطة بأٌهية وجود هجتهع هدىي قوي فاعؿ هستقؿ ،باعتبار ذلؾ دلي ً
قوة الدولة واىحيازٌا لمديهقراطية ،وقدرتٍا عمِ إدارة خالفاتٍا السياسية ،وٌو أهر تبدو هصر

بعيدة عىً في المحظة الراٌىة.

سادساً -المشاركة السياسية:
اء أكاف عمِ
أثرت االىتخابات عمِ ىسب الهشاركة في الحياة السياسية واالىتخابات ،سو ٌ
هستوى ىسب الهشاركة العاهة ،أـ عمِ هستوى هشاركة الفئات الهٍهشة.
فقد سجمت أوؿ اىتخابات حقيقية ىزيٍة في سجؿ هصر االىتخابي-وٌي االىتخابات
البرلهاىية عاـ (2012ـ) -ىسبة هشاركة عاهة عالية بمغت( ،)%46.5كها سجمت االىتخابات
الرئاسية لىفس العاـ( ،.)%51,85إال أف ها ىتا عف ٌذي االىتخابات هف تداعيات أثرت عمِ

الوضع السياسي واالقتصادي واألهىي في هصر ،وأدت إلِ اإلحباط هف فعالية ٌذي االىتخابات

وجدواٌا في تحسيف وضع البالد الديهقراطي ،هها أدى إلِ اىخفاض ىسبة الهشاركة العاهة في
اىتخابات الرئاسة (2014ـ) والتي سجمت ىسبة( ،)%47كها اىخفضت ىسبة الهشاركة في

االىتخابات البرلهاىية (2015ـ) إلِ ىسب هتدىية بمغت أقؿ هف(.)%29

وفيها يتعمؽ بالهشاركة السياسية لمهرأة ،فمقد الحظت الباحثة هف خالؿ الدراسة أىٍا زادت

بشكؿ كبير ،فقد شاركت الهرأة كىاخبة في اىتخابات الرئاسة (2012ـ) بىسبة ( ،)%83إال أف
ىسبة تهثيمٍا في برلهاف (2012ـ) بمغ ( )%2فقط .كها تدىت ىسبة تهثيمٍا في لجىة إعداد

الدستور والتي بمغت (.)%6
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في حيف كاىت هشاركة الهرأة في داخؿ لجىة إعداد دستور (2014ـ) حوالي (،)%12
وٌو األهر الذي أثر إيجابيًا في جعؿ دستور(2014ـ) أكثر إىصافًا لمهرأة وحقوقٍا خاصة في
وضع كوت ٍة لمهرأة في البرلهاف ليزداد ىسبة تهثيمٍا هف ( )%2إلِ ( )1( )%14في برلهاف
(2015ـ) (الهركز الهصري لحقوؽ الهرأة 16 ،هارس ،2016ص.)3

أها عمِ هستوى هشاركة الهرأة في التشكيؿ الحكوهي ،فقد بقي في هستوياتً الدىيا ،حيث

بمغ في أحسف هستوياتً ( )4وزيرات فقط في حكوهة(2014ـ) ليصبح ىصيب الهرأة ()%12
بعد ثورتيف شاركت فيٍها الىساء (الهركز الهصري لحقوؽ الهرأة16 ،هارس ،2015ص.)28

وفيها يتعمؽ بهشاركة األقباط في الحياة العاهة فقد استهر تٍهيش وابعاد األقباط وابعادٌـ

عف كافة الهىاصب والهراكز الهؤثرة في الدولة ،فعمِ هستوى تهثيمٍـ الىيابي تتجاوز ىسبة

تهثيمٍـ ( )%2في برلهاف (2012ـ) بعد الثورة هع أىٍـ يشكموف( )%10هف السكاف(هجدي،

8ديسهبر  )2015كها لـ يحصؿ األقباط إال عمِ و ازرة واحدة في حكوهة الرئيس "هحهد هرسي"

(جبرائيؿ 5 ،ىوفهبر  ،)2013في حيف اكتسب برلهاف (2014ـ) أٌهية خاصة في تاريخ هصر
والسيها أىً يعتبر األعمِ هف ىاحية ىسب الىواب األقباط ،فقد بمغ عدد الىواب األقباط ()39

ىائبًا.
وتظٍر ٌذي الهعدالت استهرار تدىي هستويات الهشاركة العاهة في الحياة السياسية

الهصرية عمِ الرغـ هف حصوؿ عدة استحقاقات اىتخابية ،إال أىٍا لـ تعهؿ عمِ زيادة تفعيؿ

الهشاركة العاهة واىصاؼ الفئات الهٍشهة بالقدر الهالئـ لحجهٍا ودورٌا في الهجتهع.
سابعاً -الئحوق والئريات:

ال ٌو الثالث لمحقوؽ والحريات والواجبات العاهة ،فممهرة
ال كاه ً
أفرد دستور (2014ـ) فص ً

األولي يعتبر الدستور أف التعذيب بجهيع صوري وأشكالً جريهة ال تسقط بالتقادـ ،وجعؿ
الهواطىيف الهصرييف هتساوييف في الحقوؽ والواجبات ،وذلؾ بعد أف كفمت هوادي حرية االعتقاد
الهطمقة وحرية ههارسة الشعائر الديىية ،فقد ىصت الهادة ( :)53أف الهواطىيف لدى القاىوف

سواء ،وٌـ هتساووف في الحقوؽ والحريات والواجبات العاهة ،ال تهييز بيىٍـ بسبب الديف ،أو
( )1وهف خالؿ رصد الهركز الهصري لحقوؽ الهرأة لحالة الهرأة الذي يقوـ بً كؿ عػاـ ،ويػتـ عرضػً فػي تقريػر حالػة الهػرأة الهصػرية،
شػٍد ىٍايػػة عػاـ (2015ـ) وجػػود ( )89ىائبػػة بالبرلهػاف هػػىٍف ( )75ىائبػػة هىتخبػة ،و( )14ىائبػػة هعيىػػة هػف إجهػػالي ( )596ىائػػب
أي ه ػػا يهث ػػؿ ىس ػػبة ( ،)%14.7وب ػػذلؾ أص ػػبح برله ػػاف (2015ـ) أكب ػػر برله ػػاف يش ػػٍد تهثي ػػؿ ىس ػػائي ف ػػي ت ػػاريخ الحي ػػاة البرلهاىي ػػة
الهصرية.

205

العقيدة ،أو الجىس ،أو األصؿ ،أو الموف ،أو المغة ،أو اإلعاقة ،أو الهستوى االجتهاعي ،أو
االىتهاء السياسي أو الجغرافي ،أو ألي سبب آخر ،هع إضافة أف التهييز والحض عمي الكراٌية

جريهة يعاقب عميٍا القاىوف ،وأف تمتزـ الدولة باتخاذ التدابير الالزهة لمقضاء عمِ كافة أشكاؿ

التهييز ،ويىظـ القاىوف إىشاء هفوضية هستقمة لٍذا الغرض (هادة  .)53وٌو ها ُيعد تقدهًا في
هجاؿ إقرار الحريات عف الدساتير السابقة ،وىص صريح عمِ تجريـ التهييز بكافة أشكالً ،كها

أكد عمِ أف الكراهة حؽ لكؿ إىساف ال يجوز الهساس بٍا ،كها حهي الدستور الهواطىيف هف

ىص في هادتً ( )58عمِ أف لمهىازؿ حرهة ال يجوز دخولٍا وتفتيشٍا إال في
الهداٌهات ،إذ ّ
حاالت الخطر.
لقد شٍدت الحالة الهصرية اىتٍاكات صارخة لحقوؽ اإلىساف بعد أوؿ اىتخابات

ديهقراطية وحرة وىزيٍة ،فقد شٍدت فترة تولي الرئيس "هحهد هرسي" ها بيف يوليو (2012ـ)

حتِ يوليو (2013ـ) هقتؿ ( )470هواطىًا هصريًا ،والقبض عمِ ( )4809هواطىًا هف قبؿ
ال تعسفي ًا (عمي14 ،يىاير  ،2016ص.)7
األجٍزة األهىية اعتقا ً

وازدادت حاالت القتؿ واالعتقاؿ التعسفي واىتٍاؾ الحقوؽ العاهة بعد أحداث ()30
يوىيو ،فقد شٍد عاـ (2014ـ) هقتؿ ( )789هواطىًا هصريًا خارج إطار القاىوف هف قبؿ

األجٍزة األهىية ،كها شٍد اعتقاؿ ها ال يقؿ عف ( )28ألؼ هواطف هصري بشكؿ تعسفي  ،كها

رصدت هىظهات حقوقية ( )14668حالة تعذيب داخؿ السجوف (خالد ،2014 ،ص -130

 ،)136كها بمغت عدد األحكاـ الصادرة باإلعداـ لعاـ (2014ـ) إلِ ( )1473حكهاً (الشبكة

العربية لهعموهات حقوؽ اإلىساف ،2015 ،ص ،)4أها العاـ (2015ـ) فقد بمغ عدد الهحكوـ

عميٍـ باإلعداـ حوالي ( )416هتٍهًا( الشبكة العربية لهعموهات حقوؽ اإلىساف1 ،فبراير،2016

ص ،)5في حيف رصد الهرصد الهصري لمحقوؽ والحريات أف ٌىاؾ ( )395حالة قتؿ لمسجىاء

داخؿ أهاكف االحتجاز في الفترة ها بيف ( )30يوىيو(2013ـ) وىٍاية عاـ (2015ـ) (هوقع هصر

العربية 10 ،أبريؿ .)2016

وهف جٍة أخرى ،فقد استهر التوسع في إحالة الهدىييف لمقضاء العسكري ،هها ُيعد اىتٍاكًا
صارخاً لحقوؽ الهدىييف القضائية ،فقد تـ إحالة أكثر هف ( )11ألؼ هدىي إلِ الهحاكهات

العسكرية خالؿ فترة تولِ الهجمس العسكري قيادة البالد ،وبالرغـ هف أف" الرئيس هحهد هرسي"

أطمؽ سراح أغمبية الهحاكهيف بقضايا عسكرية في عٍد الهجمس العسكري ،إال أف عٍدي شٍد

ها يقرب هف ( )68هدىيًا تـ إحالتٍـ إلِ الهحاكهات العسكرية ،وبعد أحداث( )30يوىيو
(2013ـ) تـ إحالة ها يقارب ( )1241هدىيًا قبؿ إقرار قاىوف الهىشآت في أكتوبر (2014ـ)
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الذي فوض فيً "عبد الفتاح السيسي" الجيش في حهاية الهىشآت العاهة باعتبارٌا خاضعة
لحهاية الجيش وتحويمٍا لهىشآت عسكرية (االئتالؼ العالهي لمحريات والحقوؽ 1 ،أبريؿ،

 ،2015ص ،)10وىتيجة لٍذا القاىوف فقد توسع إحالة الهدىييف أهاـ القضاء العسكري ،فقد شٍد
عاـ (2015ـ) إحالة ( )1750هدىيًا لمقضاء العسكري أغمبٍـ هف الهىتهيف إلِ جهاعة اإلخواف
الهسمهيف وتحالؼ دعـ الشرعية (الشبكة العربية لهعموهات حقوؽ اإلىساف1 ،فبراير ،2016ص.)26

أها فيها يتعمؽ بالحؽ في التجهع والتظاٌر ،فإىً لـ تىؿ الظروؼ والسياسيات هف استهرار

االحتجاجات في التصاعد ،حيث بمغ عدد االحتجاجات في عاـ (2012ـ) ( )3817حدثًا عمِ

هدار العاـ ،وٌو العاـ الذي اقتسهً حكها الهجمس العسكري و"هحهد هرسي" ،في حيف وصؿ

هعدؿ االحتجاجات في (2013ـ) إلِ ( )5232حدثاً أغمبٍـ احتجاجات عهالية ،وٌو العاـ
الذي اقتسهً حكـ الرئيس الهعزوؿ "هحهد هرسي" وىظاـ ( )3يوليو االىتقالي (عبد الهعطي،

 ،2014ص .)81لتصؿ عدد الفعاليات االحتجاجية خالؿ عاـ (2014ـ) إلِ حوالي (،)1515

غالبيتٍا احتجاجات جهاعة اإلخواف ،وتحالؼ دعـ الشرعية (الشبكة العربية لهعموهات حقوؽ

اإلىساف1 ،فبراير ،2016ص .)4وخالؿ عاـ (2015ـ) وصؿ إجهالي االحتجاجات إلِ ()766

فعالية ،غالبيتٍا بىسبة ( )%68تتبع لإلخواف وتحالؼ دعـ الشرعية ،تعرضت ( )222هىٍا
العتداءات هف األجٍزة األهىية (الشبكة العربية لهعموهات حقوؽ اإلىساف 1 ،فبراير ،2016

ص .)9هع اإلشارة إلِ أف ٌذا التراجع الهمحوظ في أعداد االحتجاجات لعاـ (2015ـ)

بالهقارىة بعاـ (2014ـ) بسب التوسع الكبير في استخداـ قاىوف التظاٌر.

وبالتالي ىجد أف همؼ حقوؽ اإلىساف في هصر لـ يحدث فبً تطور إال عمِ هستوى

الىصوص الدستورية ،أها عمِ الهستوى الفعمي والتطبيقي فإف سجؿ االىتٍاكات لحقوؽ

الهواطىيف الهصرييف ها زاؿ هسته ًار بالتصاعد ،هها يعطِ اىطباعًا بأف األىظهة الجديدة والتي

جاءت عبر اىتخابات حرة وىزيٍة لـ تختمؼ كثي اًر عف ىظاـ "حسىي هبارؾ" االستبدادي.
ثامناً -االقتصاد:

يشير باحثوف إلِ أىً عمِ الرغـ هف حالة عدـ االستقرار السياسي ،وهوجة التفجيرات

التي ال تزاؿ تشٍدٌا هصر ،فإف االقتصاد الهصري قد شٍد قد ًار هف التحسف ها بيف عاهي

(2014ـ 2015-ـ) هقارى ًة بالسىوات الثالث السابقة التي أعقبت ( 25يىاير) ،ولعؿ هف أٌـ
دالئؿ التحسف االقتصادي:
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 وصؿ هعدؿ الىهو في الىتائا الهحمي اإلجهالي الحقيقي إلِ( )%5.6في الىصؼ األوؿهف السىة الهالية (2014ـ2015-ـ) ،وٌو ها كاىت لً أثار إيجابية عمِ قطاع السياحة

الذي شٍد ىهواً بمغ ( ،)%53وكذلؾ قطاع التصىيع الذي وصؿ هعدؿ ىهوي بىحو(،)%17

كها وصمت ىسبة االستهارات األجىبية إلِ ها يتراوح بيف( )7إلِ( )8هميار دوالر خالؿ

عاـ (2014ـ) بعدها كاف يتراوح بيف ( )3.5إلِ ( )4هميارات دوالر في األعواـ السابقة

(جاؿ 11 ،أكتوبر .)2015

 -كها بمغ هعدؿ البطالة لعاـ (2012ـ) ىسبة ( )%12.7ثـ ارتفع ليحقؽ ىسبة ()%13.2

عاـ (2013ـ) ،ثـ اىخفض بالعاـ (2014ـ) ليحقؽ ىسبة ( )%13واستهر ٌذا االىخفاض
خالؿ عاـ (2015ـ) ليحقؽ ىسبة ( ،)%12.8ووفقاً لٍذي الىسب فإف عدد العاطميف يكوف

في حدود ( )3.5هميوف عاطؿ عف العهؿ هف إجهالي قوة العهؿ في الربع الثاىي هف
(2015ـ) (2015ـ) ،وٌو أهر ال يهكف قبولً .كها وتشير بياىات البىؾ الهركزي الهصري

إلِ ارتفاع احتياط الىقد األجىبي فبعد أف كاىت قيهتٍا ( )15هميار دوالر هىتصؼ عاـ
(2013ـ) ،وصمت في هىتصؼ عاـ (2015ـ) إلِ ( )20.5هميار ىتيجة لمهبالغ التي
أودعتٍا حمفاء هصر هف الخميا العربي وقيهتٍا ( )6هميارات دوالر(دوابً  ،يىاير ،2016

ص.)8

في الهقابؿ فإف ٌىاؾ هؤشرات سمبية في األداء االقتصادي لمحكوهات الهىتخبة ،حيث

أوضحت بياىات البىؾ الهركزي ارتفاع الديف الخارجي لمبالد بىسبة بمغت ( )%4.3ليصؿ
إجهالي الديف الخارجي لمبالد ( )48.062هميار دوالر في ىٍاية السىة الهالية (2014ـ-

2015ـ) هقابؿ ( )46.067في السىة الهالية (2013ـ2014-ـ) ،إضافةً إلِ استهرار العجز
في الهيزاف التجاري الهصري الذي ارتفع بىسبة ( )%13.9خالؿ عاـ (2015ـ) ليصؿ إلِ

( )38.8هميار دوالر ،هقابؿ ( )34.1هميار دوالر عاـ (2014ـ) (هوقع الهصري اليوـ14 ،

أكتوبر .)2015

كها أشار الجٍاز الهركزي لمتعبئة واإلحصاء في هصر إلِ أف عاهي (2014ـ و

2015ـ) شٍدا زيادة في عدد الفقراء في البالد لتصؿ ىسبتٍـ إلِ ( )%27.8هف إجهالي
السكاف (هوقع قىاة الحرة27 ،يوليو  ،)2016كها أىً وبحسب األرقاـ الرسهية فإف هعدالت

التضخـ ارتفعت لتتجاوز (( )%11.5الصاوي 16 ،يوىيو .)2016

كذلؾ ،فقد أشار تقرير الهىتدى االقتصادي العالهي تراجع ترتيب هصر في هؤشر

التىافسية العالهي عمِ هدار الخهسة أعواـ الهاضية ،ففي حيف احتمت الهرتبة ( )81لعاهي
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(2010ـ2011-ـ) تراجعت لتصؿ إلِ الهرتبة ( )119لعاهي (2014ـ2015-ـ) (حمهي

والغهراوي  ،سبتهبر ،2015ص.)2

وبعد أكثر هف حادثة في قطاع الطيراف ،تأثرت السياحة الوافدة إلِ هصر بهعدالت تزيد

عف ( )%50هف حيث عدد السائحيف ،لتصؿ إيرادات السياحة إلِ ( )2.7هميار دوالر هقارىة

بػ( )4هميارات دوالر في الفترة الهقابمة (2014ـ2015-ـ) (الصاوي 16 ،يوىيو .)2016

تاسعاً -النزاىة والفساد:
شكؿ الفساد أحد الهحفزات الرئيسة لحالة الحراؾ ،وحركات االحتجاج السياسي في هصر

والتي أدت إلِ ثورة ( 25يىاير) ،والسعي الىتخابات حرة وىزيٍة تحارب الفساد وتقيـ الىزاٌة ،إال
أف الالفت أف ٌىاؾ العديد هف الهؤشرات عمِ استهرار ارتفاع هعدالت الفساد في هصر بعد

استكهاؿ عهمية االىتقاؿ السياسي ،واجراء اىتخابات حرة وىزيٍة وتشكيؿ حكوهة هىتخبة.

فقد حصدت هصر عمِ ( )31ىقطة هف ( )100في تقرير الىزاٌة العالهية لهىظهة
الشفافية الدولية حوؿ الفساد في العالـ لعاـ (2010ـ) ،ووصمت في عاهي (2012ـ و2013ـ)

إلِ ( )32ىقطة ،ليرتفع قميالً ليصؿ أخي اًر إلِ ( )37ىقطة في عاـ (2014ـ) (ىظير29 ،

سبتهبر  )2015لتتراجع هصر بىقطة في هكافحة الفساد خالؿ عاـ (2015ـ) بحيث
سجمت( )36ىقطة هف أصؿ( )100درجة (هوقع بورصة 27 ،يىاير ،)2016ورغـ تحسف األداء

خالؿ أعواـ ها قبؿ الثورة ،يبقِ األهر الثابت أف ها تحصدي هصر هف ىقاط ٌو أقؿ هف الػ
( ،)50أي أف هعدالت الفساد عالية.

لتأتي هصر في هؤشر هدركات الفساد لعاـ (2015ـ) الصادر عف هىظهة الشفافية

الدولية لرصد ىسب الفساد في العالـ بالهرتبة ( )94هف ( )175دولة ،فيها صرح رئيس الجٍاز
الهركزي لمهحاسبات عف أف تكمفة الفساد في الفترة ها بيف عاهي (2012ـ و2015ـ) تجاوزت

الػ( )600هميار جىيً ،وٌي تعد أرقاـ صادهة (هوقع هاركتس فويس 14 ،يىاير .)2016

ٌذي األرقاـ الهقمقة تشير إلِ أىً لـ يحدث تغيير حقيقي في هواجٍة الفساد عمِ هستوى

هؤسسات الدولة والىخبة الحاكهة ،هها يقمؿ هف أٌهية هف االىتخابات في إىتاج ىظاـ جديد
يصحح هف األهر الواقع السمبي ،ويىحو باتجاي تأسيس هؤسسات ىزيٍة وىظاـ ديهقراطي حقيقي.
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عاش ارً -العدالة االنتحالية:
تقوـ الهعايير الدولية عمِ حقيقة أىً في البالد التي عاىت هف ىظـ استبدادية يجب أف

يعقب زواؿ تمؾ الىظـ األخذ بهبادئ العدالة االىتقالية التي تقوـ أساساً عمي توثيؽ اىتٍاكات

حقوؽ اإلىساف ،وهحاسبة الهسؤوليف عىٍا ،وهعرفة حقيقتٍا ،واصالح هؤسسات الدولة واعادة
ٌيكمة هف تورط هىٍا في ارتكاب الجرائـ والتجاوزات ،واعالـ الهواطىيف بحقيقة ها حدث هف

اىتٍاكات في حقٍـ ،هع القصاص العادؿ لمضحايا واىصاؼ أٌاليٍـ.

وفي ٌذا اإلطار ،لقد قاـ الهجمس األعمِ لمقوات الهسمحة بإىشاء صىدوؽ لرعاية هصابي

ثورة ( 25يىاير) كها شكؿ لجىة تقصي حقائؽ ،بيىها قاـ الرئيس الهعزوؿ "هحهد هرسي" بتشكيؿ
لجىة تقصي حقائؽ ثاىية واصدار قاىوف حهاية الثورة ،فيها شكؿ الرئيس الهؤقت عدلي هىصور
زرة العدالة االىتقالية (الجهاعة الوطىية لحقوؽ اإلىساف والقاىوف،
لجىة تقصي ثالثة استحدث و ا

18هارس.)2015

وبىاء عميً ،ضهت حكوهة الببالوي التي ُشكمت في يوليو (2013ـ) و ازرة جديدة ُسهيت
ً
"و ازرة العدالة االىتقالية والهصالحة الوطىية" ،وبعد هرور ها ُيىاٌز الستة أشٍر عمِ إىشائٍا
صدر قرار رئيس هجمس الوزراء رقـ ( )82لسىة (2014ـ) بشأف تىظيـ و ازرة العدالة االىتقالية

والهصالحة الوطىية ( .)10وقد يكوف ٌذا ٌو أحد األسباب الرئيسة لعدـ تهكف الو ازرة الىاشئة

هف تحقيؽ إىجاز وبتاريخ  24فبراير (2014ـ) تقدهت حكوهة الدكتور الببالوي باستقالتٍا ،وفي

األوؿ هف هارس (2014ـ) تـ تشكيؿ حكوهة جديدة ،وتـ تعديؿ الحقيبة الو ازرية الخاصة

بالعدالة االىتقالية لتصبح "و ازرة شؤوف هجمس الىواب والعدالة االىتقالية"

(ماجدٌ19،ونٌو.)2014

وفي تطور الحؽ ،ىصت الهادة ( )241هف دستور (2014ـ) ،بأىً يتوجب عمِ البرلهاف
تهرير قاىوف يكفؿ كشؼ الحقيقة ،والهحاسبة ،واقتراح أطر الهصالحة الوطىية ،وتعويض

الضحايا ،وذلؾ وفقًا لمهعايير الدوليةٌ ".ذي الصيغة الغاهضة لمهادة تثير أسئمة عديدة عف الهدة

الزهىية ،وطبيعة االىتٍاكات التي سيتـ التحقيؽ فيٍا .هها يهٍد الطريؽ إلعادة بث الروح في

هفٍوـ العدالة االىتقالية في هصر.

ورغـ ٌذا االىشغاؿ الواضح بقضية العدالة االىتقالية هف قبؿ األىظهة الهتعاقبة بعد ثورة

( 25يىاير) ،إال أىً لُوحظ أف ٌىاؾ تباطؤًا يصؿ إلِ حد التواطؤ وأحياىاً تخبط لدى ٌذي

األى ظهة الهتعاقبة في اتخاذ خطوات جادة تجاي الهمؼ ،فعمِ الرغـ هف أف الدولة الهصرية
شكمت ثالث لجاف رسهية لتقصي الحقائؽ ،إال أف الدولة لـ تتخذ أي خطوات جادة في تىفيذ
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الهتتبع لهمؼ الهحاسبة خالؿ أربع سىوات
توصيات أي هف المجاف الثالثة بؿ تجاٌمتٍا ،كها أف ُ
تمت الثورة ُيالحظ غياب اإلرادة السياسية الهصرية لهحاسبة الهتورطيف هف أفراد أجٍزة الدولة

ضد الهصرييف (الجهاعة الوطىية لحقوؽ اإلىساف والقاىوف18 ،هارس ، 2015ص.)10-7

المطمب الثاني -معيحات التئول الديمحراطي في مصر:
يتضح هها سبؽ أف ٌىاؾ عدة عواهؿ وهعوقات ساٌهت بتعثر هسار الديهقراطية في

هصر ،وقممت هف أثر االىتخابات في تدعيـ التحوؿ الديهقراطي ،وتتهثؿ ٌذي العوائؽ هف وجٍة
ىظر الباحثة فيها يمي:

 إشكالية الشرعية ها بيف ادعاء أف ق اررات ( )3يوليو التي أعمىٍا "عبد الفتاح السيسي" كاىتتعبير عف إرادة الشعب ،وٌو ها تتهسؾ بً قيادة القوات الهسمحة والتيارات الهؤيدة لٍا ،وبيف
ًا
إصرار الرئيس الهعزوؿ واإلخواف الهسمهيف وتيارات اإلسالـ السياسي ،وقطاع شعبي عمِ
أف ها جرى ٌو اىقالب عسكري هكتهؿ األركاف.

 تعاظـ التٍديدات األهىية ،بسبب الحرب الهفتوحة ضد الجهاعات اإلرٌابية التي تقوـبأعهاؿ عىؼ هىظهة ضد الجيش وتستٍدؼ هؤسسات الدولة.

 -بقاء الهشكمة االقتصادية دوف هعالجة عهيقة ٌيكمية ،وٌو ها هف شأىً أف يوفر هىاخًا

هالئهاً لالحتجاج عمِ السياسات الهتبعة هف قبؿ هختمؼ الحكوهات وأف يعهؽ الشرخ داخؿ
الهجتهع الواحد ،ويفتح الهجاؿ أهاـ سحب الثقة هف القادة السياسييف.

 استهرار القيود عمِ الحريات اإلعالهية وعهؿ هىظهات الهجتهع الهدىي ،واالىتٍاكاتالهستهرة والهتزايدة عمِ الحقوؽ الهدىية والسياسية لمهواطف الهصري.

 اتساع دائرة الفقر في الهجتهع وعدـ قدرة الفقراء عمِ تمبية احتياجاتٍـ األساسية هها يجعمٍـفريسة سٍمة إلغراءات ورشاوى ذوي الهصالح الذيف يسعوف بكؿ قوة لموجود في السمطة

حهاية لهصالحٍـ ،وتعتبر ٌذي الرشاوى هف أكبر هعوقات التحوؿ الديهقراطي فيها يتصؿ
هثالً باالىتخابات البرلهاىية واىتخابات الهحميات.

 ركود العهؿ الحزبي في هصر ،واىغالؽ الهجاؿ العاـ ،وتزايد الهالحقات األهىية ،وحظرأكبر جهاعة سياسية "جهاعة اإلخواف الهسمهيف".
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الفصل السادس
محارنة االنتخابات والتئول الديمحراطي بين
ئالتي مصر وتونس
 المبئث األول :أوجو التشابو بين تجربتي تونس ومصر
في التئول الديمحراطي.

 المبئث الثاني :أوجو االختالف بين تجربتي تونس ومصر
في التئول الديمحراطي.

الفصل السادس
محارنة االنتخابات والتئول الديمحراطي بين ئالتي مصر وتونس
محدمة:
ال
بعد اىدالع ثورات "الربيع العربي" وىجاح الشعوب في إسقاط األىظهة السمطوية في ك ً

هف هصر وتوىس ،واىتخاب سمطة ديهقراطية ألوؿ هرة في اىتخابات ديهقراطية ىزيٍة تحت

إشراؼ ٌيئة هستقمة ،ودوف تدخؿ هف أجٍزة الدولة ،إال أىً الزاؿ الهواطىوف في كال هف توىس

وهصر يشعروف باإلحباط هف ضعؼ وتيرة اإلصالح السياسي واالقتصادي هع تشكيؿ حكوهات

لـ تحقؽ هطالب التحوؿ الديهقراطي في ظؿ ارتفاع ىسبة الفقر والبطالة والعجز الهالي

ال عف استهرار وتيرة الفساد واإلرٌاب وسجؿ االىتٍاكات بحقوؽ اإلىساف .واف
واالقتصادي ،فض ً
اختمفت ٌذي الىسب بيف حالتي الدراسة بدرجات هتفاوتة ،حيث تحقؽ ىجاح ىسبي في حالة

توىس هقارىة بحالة هصر.
وسيتىاوؿ ٌذا الفصؿ بالهقارىة التحميمية لتجربتي هصر وتوىس في التحوؿ الديهقراطي

هف خالؿ االىتخابات ،وذلؾ بتخصيص الهبحث األوؿ ألوجً التشابً بيف كمتا الحالتيف ،فيها
تىاوؿ الهبحث الثاىي أوجً االختالؼ بيىٍها.
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المبئث األول
أوجو التشابو بين تجربتي تونس ومصر في التئول الديمحراطي
ىجحت كالً هف هصر وتوىس في ترتيب أولويات الهرحمة االىتقالية لتحقيؽ تحوؿ

ديهقراطي واف اختمفت األولويات بيف كال هىٍها ،ففي الوقت التي اختارت فيٍا توىس اىتخاب

هجمس تأسيسي ُيقر دستور لمبالد وهف ثـ إجراء اىتخابات تشريعية ورئاسية ،اختارت هصر
إجراء استفتاء عمِ تعديالت دستورية تهٍد الىتخابات برلهاىية ورئاسية.
أسست الحكوهات االىتقالية التي تأسست بعد الثورات في هصر وتوىس ٌيئة عميا هستقمة

لالىتخابات لتشرؼ بدورٌا عمِ التهٍيد إلجراء أوؿ اىتخابات حرة بعيداً عف تدخؿ و ازرة الداخمية

والهؤسسات الحكوهية ،وتسهح بهراقبة دولية وهحمية عمِ هجريات العهميات االىتخابية.

ىجحت الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات في تىظيـ أوؿ اىتخابات حرة ىزيٍة وشفافة في

تاريخ توىس ،اىبثؽ عىٍا الهجمس الوطىي التأسيسي ،أولِ هؤسسات الثورة ذات الشرعية
االىتخابية .كها ىجحت الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات في تىظيـ أوؿ اىتخابات برلهاىية

لهجمسي الشعب والشورى ،وأوؿ اىتخابات رئاسية في هصر ،هها عكس هصداقية هؤسسات
الدولة االىتقالية في كال البمديف ،لموصوؿ إلِ اىتقاؿ ديهقراطي حقيقي.

تهيزت جهيع االستحقاقات االىتخابات التي أُجريت في دولتي دراسة الحالة( :اىتخابات

الهجمس التأسيسي واالىتخابات التشريعية والرئاسية التوىسية ،واالىتخابات البرلهاىية والرئاسية

الهصرية األولِ) بارتفاع ىسب الهشاركة الشعبية فيٍا ،لتتجاوز حاجز الخهسيف في الهائة األهر
الذي يدؿ عمِ إدراؾ الهواطف الهصري والتوىسي ألٌهية ٌذي االىتخابات.

ألوؿ هرة في تاريخ توىس وهصر ،تصبح هىظهات الهجتهع الهدىي قادرة عمِ ىشر
هراقبيف لالىتخابات في جهيع أىحاء البالد ،واضافة هستوى هف الهصداقية والشفافية لمعهمية

االىتخابية.

رغـ العراقيؿ التي أعاقت سير العهمية االىتخابية في كالً هف هصر وتوىس في جهيع

االستحقاقات إال أف هعظـ التجاوزات التي تـ توثيقٍا وعمِ أٌهيتٍا ال تشكؿ ضر ًار همهوسًا عمِ

ىتائا االىتخابات ،إذ كاىت ٌذي االىتخابات عمِ درجة عالية هف اإلدارة والىزاٌة والشفافية برقابة
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هىظهات دولية وهحمية ،وفي أعمِ درجات التقىية ،وبتأهيف هف الجيش عمِ هكاتب االقتراع،
ذلؾ كمً جعؿ هف عهمية التزوير أه اًر صعباً لمغاية.
فوز األحزاب اإلسالهية في أوؿ استحقاؽ اىتخابي أُجري في الدولتيف ،بىسب تفوؽ ثمثي

الهجالس الهىتخبة ،هها ُيظٍر رغبة الشعب التوىسي في القياـ بقطيعة ىٍائية هع األىظهة
السابقة .كها يرجع ذلؾ إلِ حهالتٍـ االىتخابية الىاجحة الفعالة ،وليس أليدولوجيتٍا اإلسالهية؛

وذلؾ لها تتهيز بً األحزاب اإلسالهية في كوىٍا أكثر القوى السياسية تىظيهًا ،وتهتمؾ هوارد

أكثر هف األحزاب األخرى.

لـ تفرز االىتخابات البرلهاىية الهصرية األولِ ،واىتخابات الهجمس الوطىي التأسيسي

ال هالئهًا لمىساء عمِ هستوى التطمعات ،فيها حاوؿ الىظاـ
والهجمس التشريعي التوىسي تهثي ً
االىتخابي الهصري الجديد (2015ـ) بتبىي كوتة تهثيمية لمىساء.

اتسهت الحكوهة الهىتخبة األولِ في كمتا الدولتيف بجىوح التيار اإلسالهي الفائز باالىفراد
بقيادة البالد ،والعهؿ عمِ تٍهيش الهعارضة وحشرٌا في زاوية ضيقة ،هها أدى إلِ تجدد

حاالت االحتقاف والتصادـ ،حتِ حصمت القطيعة بيف األغمبية التي حكهت واألقمية الهعارضة.

بطء إىجاز همؼ العدالة االىتقالية في كمتا الدولتيف؛ ألف الحكوهات الهتعاقبة تواكبت عمِ

إدارة الهمفات بىفس االىتقائية ،وعمِ هدار األربع سىوات تكاثرت الٍيئات والهؤسسات الهىاط

بعٍدتٍا هٍهات العدالة االىتقالية وتداخؿ الوظائؼ ،والذي عكس بدوري بطء إىجاز همؼ العدالة

االىتقالية ،األهر الذي بدوري يشكؿ عائقاً أهاـ التحوؿ الديهقراطي في توىس.

إف الرٌاىات والهواد الدستورية خضعت إلِ ىفس جدلية االختالؼ ،وااللتقاء التي تحكهت

في ىوعية الهسارات الدستورية وفي طريقة تعاهؿ األطراؼ السياسية هع األحداث .وطرحت

عهمية وضع الدستور (دستور هصر 2012ـ -دستور توىس 2014ـ) ىفس اإلشكاليات بيف

البمديف أي بىاء ىظاـ يتوافؽ بيف اإلسالـ والديهقراطية ،ويفصؿ بيف السمطات ويضهف الحريات،
واف اختمفت الحموؿ بيف هصر وتوىس في التوافؽ عمِ هسودة ىٍائية.
إفالس أطروحات تيار اإلسالـ السياسي لدى الشارع التوىسي والهصري بعد دورة

االىتخابات األولِ ،وتطور التيار الهدىي.

اىتقمت األحزاب الهعارضة والتيارات الهدىية في كال البمديف هف التشتت والتىوع والتعدد
إلِ االىتظاـ ضهف قطب سياسي هعارض (جبٍة االىقاذ الوطىي) ،عمِ تبايف خمفياتٍا
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الهرجعية واأليديولوجية وتىوع براهجٍا ،واجتهعت عمِ هعارضة الحكوهة والهطالبة باستقالتٍا،
وشكمت قوة احتجاج في الشارع واحتجاج هدىي.
عودة بقايا األىظهة االستبدادية السابقة بقوة إلِ الساحة السياسية في االىتخابات الثاىية

بعد أف بدا لمكثيريف أىٍا تالشت تهاهًا عقب االىتخابات األولِ في كمتا الدولتيف ،فبعد أف

استحوذ حزب الىٍضة التوىسي عمِ أغمبية هقاعد الهجمس الوطىي التأسيسي وحزب الحرية
والعدالة الهصري عمِ غالبية هقاعد هجمسي الشعب والشورى في اىتخابات ()2012،2011

عادت ىخب األىظهة القديهة وشخصياتٍا بالظٍور في اىتخابات الرئاسة الهصرية (2012ـ)

واالىتخابات التشريعية والرئاسية (2015ـ2016-ـ) ،وكذلؾ فوز حزب ىداء توىس في
االىتخابات التشريعية والرئاسية (2014ـ).

تفضيؿ الىاخبيف التوىسييف دورة االىتخابات الثاىية لصاحب الخبرة "الباجي قائد السبسي"

عمِ الرئيس الهىتٍية واليتً  -الهىصؼ الهرزوقي ،-وتفضيؿ الىاخبيف الهصريف لصاحب

الخمفية العسكرية الهشير "عبد الفتاح السيسي" يبدو وكأىً تعبير عف الرغبة في االستقرار واألهؿ
في تقديـ أولوية اإلصالحات االقتصادية ،عمِ اإلصالح السياسي.

عمِ الرغـ هف أف توىس وهصر ىجحتا في إرساء دستور جديد في (2014ـ) ،شٍد

خبراء وحقوقيوف بأىً حاـ لمحريات وهراع حقوؽ اإلىساف ،ويعتبر هف بيف دساتير قميمة في
الهىطقة تحترـ حرية الضهير والهعتقد ،وقد أرسيا دعائـ قاىوىية قوية الحتراـ حقوؽ الهواطىيف

وحرياتٍـ األساسية ،ووضع لذلؾ ضهاىات هعتبرة هف خالؿ الفصؿ والتوازف بيف السمطات ،إال

إىً ال يزاؿ البمداف يشٍداف اىتٍاكات خطيرة لحقوؽ اإلىساف ،تأتي في هقدهتٍا عهميات اإلعداـ
خارج القاىوف ،في إطار تطبيؽ قاىوف اإلرٌاب الال دستوري ،كذلؾ تواصؿ قهع الصحفييف

والىشطاء الحقوقييف ،باإلضافة إلِ التسويؼ والههاطمة في التحقيقات بشأف اىتٍاكات حقوؽ

اإلىساف ،ها هف شأىً أف يعزز هىاخ اإلفالت هف العقاب ،واف كاف بدرجة أقؿ في توىس عىٍا
في هصر.
فعمِ الرغـ ها شٍدتً توىس وهصر هف اىفتاح عمِ الحريات وهحاوالت لإلصالح ،إال

اىٍها ها تزاالف تشٍداف اىتٍاكات خطيرة لحقوؽ اإلىساف.

عمِ الرغـ هف أف الثورة قاهت في األساس لالحتجاج عمِ فساد الهؤسسات والىظاـ
الحاكـ ،وبالرغـ هف أف البراها االىتخابية لألحزاب الهىتخبة كاىت تدعو إلِ هحاربة الفساد
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واصالح هؤسسات الدولة ،إال أف هعدالت الفساد والهحسوبية ها زالت هرتفعة في كال البمديف،
وبدرجات هرتفعة.
ضعؼ األداء االقتصادي لمحكوهات الهىتخبة في دولتي دراسة الحالة هصر وتوىس ،لـ

تستطع ٌذي الحكوهات الهىتخبة والهتعاقبة بتحويؿ ىجاحٍا االىتخابي إلِ ىجاح تىهوي ،ويظٍر
ذلؾ في هعدالت الىهو االقتصادي الهتدىية عمِ هدار الخهس سىوات ،وارتفاع عدد العاطميف

عف العهؿ ،وزيادة ىسبة الديف الخارجي والعجز بالهيزاىية ،إضاف ًة إلِ ىسبة عالية هف الفقر.
تىاهي التيار السمفي كأحزاب هىظهة هرخصة في كؿ هف هصر وتوىس بصورة كبيرة.

زيادة هعدؿ اإلرٌاب وعهميات العىؼ الهىظـ ضد هؤسسات الدولة وقوى األهف والجيش

هف قبؿ جهاعات إسالهية هتطرفة في كمتا الدولتيف ،هها استدعِ إلعادة العهؿ بقواىيف الطوارئ

في بعض األحياف.

ثهة عواهؿ هشتركة جعمت عهمية التحوؿ الديهقراطي في كمتا الحالتيف أكثر صعوبة
وتعقيدًا بؿ وهرشحة لمردة واالىتكاسة ،هىٍا :ارتباؾ السمطة القائهة وتخبطٍا في إدارة الهرحمة

االىتقالية ،وضعؼ القوى واألحزاب الديهقراطية وٌشاشتٍا ،وبروز قوى وأحزاب غير ديهقراطية
تتعاهؿ هع الديهقراطية هف هىطمؽ اىتٍازي ،وضعؼ قوى الهجتهع الهدىي وهىظهاتً ،وتعقيدات

العالقات الهدىية والعسكرية ،ووجود البيئة الخارجية غير الهواتية أو غير الداعهة لمتحوؿ

الديهقراطي ،ووجود فاعميف سياسييف يهارسوف العىؼ ،وٌذا ٌو واقع الحاؿ في الدوؿ الهعىية

والخالؼ بيىٍا بٍذا الخصوص ٌو خالؼ في الدرجة فقط.
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المبئث الثاني
أوجو االختالف بين الئالتين
عمِ الرغـ هف بعض ىقاط التشابً بيف التجربتيف ،إال أىىا ىستطيع القوؿ :إف تجربة

االىتخابات والتحوؿ الديهقراطي في توىس أفضؿ ىسبيًا هها ٌي في هصر؛ ألىٍا استطاعت

عمِ األقؿ أف تحقؽ ىوعًا هف االستقرار السياسي والتوافؽ الوطىي ،وتأسيس دستور هدىي

ديهقراطي توافقي ،واجراء االستحقاقات الديهقراطية بسالسة ،ولعؿ ذلؾ يرجع إلِ:

تولي إدارة البالد في توىس إدارة هدىية ،وخرج الجيش التوىسي هف الهعادلة هىذ البداية،

حيث وقؼ هحايداً ،ولـ يتدخؿ في الشأف السياسي التوىسي ال هف قريب وال هف بعيد ،في حيف

تولِ الهجمس العسكري الهصري القيادة السياسية والعسكرية هعاً.

 -تختمؼ هصر عف توىس هف حيث دور جيشٍا الوطىي وهكاىتً ،ولعؿ الفرؽ بيف

الحالة التوىسية والهصرية أف الجيش التوىسي ليس هعىياً بالتدخؿ في العهمية السياسية ،وليست

لً هصالح اقتصادية يحاوؿ الحفاظ عميٍا ،عمِ عكس الحالة الهصرية التي اعتاد فيٍا جىراالت
القوات الهسمحة ههارسة ىشاطات اقتصادية والتهتع بهيزات وهصالح اقتصادية ،ويواصؿ الجيش

استخداـ ىفوذي لمحفاظ عميٍا .في حيف أف الجيش الهصري يشكؿ العهود الفقري القتصاد البالد

وأهىٍا والحياة السياسية فيٍا ،فيها يعد الجيش التوىسي أصغر حجهًا وغير هسيس.

اختالؼ الهستوى التعميهي والثقافي بيف البمديف (هصر وتوىس) ،فىهط الثقافة السياسية

السائدة في الهجتهع التوىسي تتهيز بدرجة عالية هف االىفتاح ،هقارىةً بوجود قطاع عريض في
الهجتهع الهصري تٍيهف عميً الثقافة القبمية والفكرية الهغمقة ،والتي يكوف لٍا تأثيرٌا فيها يتعمؽ

بالقدرة عمِ إدارة الحوار والتساهح السياسي ،وبىاء التوافقات والتحالفات السياسية ،ويكفي لمتدليؿ
عمِ ذلؾ أف ىسبة األهية في هصر تقترب هف ( ،)%40بيىها في توىس تبمغ (.)%19

لـ تشتغؿ توىس بىزاعات وصداهات بيف فئات الشعب كالتي اشتغمت بٍا هصر،

ال أو البرلهاف والرئيس ،ثـ الهبادئ فوؽ الدستورية .كذلؾ األهر
كالىزاعات حوؿ الدستور أو ً

بالىسبة إلِ كثرة الهظاٌرات واالعتصاهات واإلضرابات الفئوية ،فاألوضاع السياسية في توىس
أفضؿ هف حيث هستوى العىؼ وحدة الهظاٌرات واالستقرار السياسي ،األهر الذي يرجع إلِ
العاهؿ الديهوغرافي بيف البمديف.

التجاىس العرقي والديىي لمشعب التوىسي – الغالبية عرب سىة  -فالشعب التوىسي لـ

يكف هفككاً كالشعب الهصري ،فالخالفات في توىس لـ تكف إال بيف اإلسالهييف هف جٍة،

والعمهاىييف هف جٍة أخرى ،فال وجود لىزعة طائفية ،ألف ( )%99هف الشعب التوىسي هسمهوف.
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أها في هصر فدخؿ طرؼ ثالث في الخالفات وٌـ األقمية القبطية والتي تبمغ ها ىسبتً ()%10
هف السكاف.

استطاع القادة السياسيوف في توىس أف يصموا إلِ صيغة تفاٌـ هشتركة جعمتٍـ يتفقوف

عمِ هسار هعيف لمهرحمة االىتقالية في توىس ،حيث سمكوا بعد الثورة هسمؾ اىتخاب جهعية

تأسيسية تهثؿ القوى الحية في الهجتهع ،لتتولِ تعييف الرئيس وتشكيؿ الحكوهة ،واصدار

القواىيف ووضع الدستور ،وذلؾ لكي تتولِ سمطة هدىية إدارة البالد في الفترة االىتقالية إلِ حيف

اصدار الدستور الجديد ،لكف في هصر ضاع وقت طويؿ في الجدؿ أيٍها أوالً االىتخابات أو
الدستور ،وبسبب الضجة التي أحدثٍا ذلؾ الجدؿ تـ تهديد الفترة االىتقالية ،وظؿ الهجمس

العسكري قابضًا عمِ السمطة لفترة أطوؿ.

الىظاـ االىتخابي الهتبع  -ىظاـ القائهة الىسبية الكاهمة في توىس -أدى إلِ تىوع كبير

في الٍيئة الهىتخبة هف حيث التوزيع األيديولوجي والحزبي ،وعدـ حصوؿ الحزب الفائز عمِ

أغمبية هطمقة هها دفعً إلِ التحالؼ هع أحزاب أخرى .في حيف أف الىظاـ االىتخابي الهختمط
في هصر أَسفر عف فوز حزب الحرية والعدالة وحزب الىور السمفي واستف اردي في تشكيؿ
الحكوهة وصياغة الدستور .أها الىظاـ االىتخابي الهعدؿ (2014ـ) فأدى إلِ عدـ حصوؿ أي

حزب هف األحزاب السياسية عمِ أغمبية الهقاعد ،حيث حاز الهستقموف عمِ هقاعد أكثر هف
ٍ
هجتهعة.
األحزاب

أبرزت آليات عهؿ الجهعية التأسيسية الهصرية هف أوؿ اختيار األعضاء ،هرو اًر بىشر

الهسودات ،وعقد الحوارات الهجتهعية ،وصوالً إلِ التصويت عمِ الدستور ،عدـ التوافؽ
والخالؼ بيف القوي السياسية ،فقد استأثر تيار اإلسالـ السياسي الذي سيطر عمِ حوالي

( )%70هف هقاعد هجمس الشعب وها يقارب ( )%85هف هقاعد هجمس الشورى عمِ تشكؿ

الجهعية التأسيسية األولِ .كها تعرضت الهسودة الىٍائية لمدستور الهصري الجديد الىتقادات

اء أكاف هف حيث الطريقة التي أُقرت بٍا ،وهف حيث الصياغة ،وهف حيث فمسفة
شديدة سو ٌ
الدستور وهضهوىً ،وٌذا ُيؤشر إلِ أف (ىعـ) لـ تبمغ حد التوافؽ الهتعارؼ عميً بحصوؿ
التصويت عمِ الدستور بأغمبية الثمثيف عمِ األقؿ.

شٍدت االىتخابات الرئاسية والتشريعية التوىسية (2014ـ) توافقًا عاهًا وهىافسة بيف جهيع

ال
القوى السياسية ،بيىها شٍدت االىتخابات الرئاسية والتشريعية الهصرية (2014ـ2015-ـ) جد ً

واسعاً ها بيف هقاطعة هف قبؿ التيار اإلسالهي ،وتحالؼ أىصار الشريعة الرافض لإلطاحة
بالرئيس "هحهد هرسي" ،وتأييد وهشاركة هف قبؿ التيار الهدىي.

219

ىجح الفاعموف السياسيوف في توىس بدرجة ها في احتواء تداعيات سمسمة هف األزهات
السياسية واألهىية الحادة التي كادت أف تعصؼ بالهسار االىتقالي برهتً ،وحققوا توافقًا عمِ

خارطة طريؽ واضحة ،تـ في إطارٌا إصدار دستور حداثي ديهقراطي ،واجراء االستحقاقات

االىتخابية التشريعية والرئاسية .بالهقابؿ دخمت هصر خالؿ ثالث سىوات في هتاٌات ثالث

هراحؿ اىتقالية صعبة هعقدة ،أىٍكت الدولة والهجتهع عمِ حد سواء ،حيث غمب عميٍا طابع

سوء اإلدارة واالستقطاب الديىي ،واالىقساـ السياسي ،وتراجع ٌيبة الدولة وسيادة القاىوف.

التيار السمفي في هصر خاض غهار الهعركة االىتخابية وقرروا إىشاء حزبيف يهثالىٍـ،

في حيف أف أقراىٍـ في توىس رفضوا الهشاركة في االىتخابات ،ووزعوا هىشورات دعت إلِ
هقاطعاتٍا قبؿ إجرائٍا.

 اختالف األوضاع الجيوسياسية بيف البمديف لعب دو ًار ال يهكف تجاٌمً ،فتوىس ليس لٍاأٌهية استراتيجية كهصر هها يقمؿ هف فرص تدخؿ الدوؿ الخارجية ،أها هصر فٍي هف

دوؿ الجوار إلسرائيؿ ،وأحد أٌـ أطراؼ الصراع العربي اإلسرائيمي ،كها أىٍا تعمب دور
الوسيط بيف إسرائيؿ وحهاس ،هها يجعؿ الواليات الهتحدة واسرائيؿ تراقباف تطورات
األوضاع السياسية في هصر عف كثب وباٌتهاـ بالغ  ،هها جعؿ هصر عرضة لمتدخؿ

األجىبي.

 التئديات التي واجيتيا تونس أقل ،لديٍا عىؼ أقؿ وهظاٌرات أقؿ واستقرٌار سياس ٌي أكبر،وعدد سكاف يتكوف فقط هف ( )11هميوف ىسبة هقارىة بػ( )90هميوف سكاف هصر .فهصر
أكثر اضطراباً فيها بعد الثورة؛ ىظ اًر إلرث البالد هف التديف ،فٍىاؾ اختالفات تاريخية
أساسية بيف هصر وتوىس فيها يتعمؽ بدور الديف في الدولة ،فالىظاـ التوىسي بزعاهة
الرئيس السابؽ "بورقيبة" قد روج لمهجتهع العمهاىي ،وبالتالي وضعت اإلصالحات الهعاصرة

"لبورقيبة" توىس عمِ هسار العمهاىية.

 قوة المؤسسات كاىت السبب الرئيس في ىجاح االىتقاؿ الديهقراطي في توىس ،والتيساٌهت بشكؿ هثهر فعاؿ في فعالية الحوار السياسي ،حيث اقتصرت هىاقشة القضايا
ٍ
خاصة الهىاقشات في الجهعية التأسيسية،
ال هف الشارع ،وب
الرئيسة داخؿ تمؾ الهؤسسات بد ً
ال عف هشاٌد العىؼ الهتكررة في الشارع
في حيف عمِ الجاىب اآلخر تـ حؿ البرلهاف فض ً

الهصري .فضعؼ الهؤسسات ُيؤثر عمِ هسار العهمية الديهقراطية في هصر؛ بسبب عدـ
تمبيتٍا لهطالب الهواطىيف ،وفشمٍا في إدارة الحوار بيف القوى السياسية ،هها أدى إلِ
تصاعد العىؼ في الشارع الهصري ،وفشؿ ائتالؼ الهعارضة الهتهثؿ في جبٍة اإلىقاذ
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الوطىي فشالً كبي اًر إلِ حد البحث عف حموؿ لتٍدئة األوضاع في البالد هها يعيؽ عهؿ

الحكوهة .هع اإلشارة إلِ أف ها يهيز توىس عف هصر ليس وجود الهعتدليف في توىس

والراديكالييف في هصر ،ولكف االختالؼ يكهف في القدرات الهؤسسية ،فالهؤسسات التهثيمية
أفضؿ في توىس ،بيىها الهؤسسة العسكرية والقضاء أفضؿ في هصر.

 ضعف مؤسسات المجتمع المدني :يعد هف بيف العواهؿ التي أعاقت عهمية التحوؿالديهقراطي في هصر ،فعمِ الرغـ هف وجود عشرات اآلالؼ هف الجهعيات األٌمية

والهىظهات الىقابية والحقوقية والحركات االجتهاعية في هصر ،إال أىٍا لـ تستطيع القياـ

بدور بارز هؤثر خالؿ هرحمة ها بعد "حسىي هبارؾ" .في الهقابؿ لعب الهجتهع الهدىي
التوىسي دو ًار هٍهًا في إىقاذ الهسار الديهقراطي ،فعمِ خمفية األزهات األهىية والسياسية

التي شٍدتٍا البالد عاـ (2013ـ) ،والتي قادت إلِ تعاظـ حالة هف االستقطاب السياسي
بيف القوى السياسية كادت أف تعصؼ بالعهمية االىتقالية ،بادرت أربع هف هىظهات الهجتهع
الهدىي باقتراح خارطة طريؽ ،وأجرت اتصاالت وهشاورات بيف الفرقاء السياسييف بشأىٍا،

ووافقوا عميٍا ،واىخرطوا في حوار وطىي جاد أفضِ في الىٍاية لتىفيذ بىودٌا واستكهاؿ

استحقاقات الهرحمة االىتقالية .هها ُيبرز هدى فاعمية بعض قوى وهؤسسات الهجتهع الهدىي
ٍ
خاصة االتحاد العاـ التوىسي لمشغؿ ،وتهتعً بقدر هعقوؿ هف القوة
في توىس وب

واالستقاللية والقدرة عمِ الحشد والتعبئة يتيح لً التأثير في العهمية السياسية.

 البراغماتية السياسية لمقوى السياسية التوىسية ذات الهرجعية اإلسالهية ههثمةً في حزبالىٍضة وقبولٍا بالهشاركة ال الهغالبة ،وبالتالي ىجاحٍا بالخروج بأقؿ الخسائر في هواجٍة

الثورة الهضادة .بحيث توجً جزء كبير هف العمهاىييف في الشعب التوىسي الختيار الىٍا

التصالحي هع اإلسالهييف عمِ الىٍا الحاد الصادـ الهتصادـ.

 بروز عحدة االستةثار بالسمطة هف جاىب اإلسالهييف خاصةً حزب الحرية والعدالة فيهصر عمِ حزب الىٍضة في توىس ،فبهجرد وصوؿ جهاعة اإلخواف الهسمهيف إلِ الحكـ

عمِ أثر فوز "هحهد هرسي" في االىتخابات الرئاسية بفارؽ يسير عمِ هىافسً شفيؽ،
سعت الجهاعة لالستئثار بالسمطة هف خالؿ إقصاء القوى والتيارات السياسية األخرى

وتٍهيشٍا ،وبذؿ هحاوالت لمسيطرة عمِ أجٍزة الدولة وهؤسساتٍا وتوظيفٍا لصالح
الجهاعة ،وبالتالي الدخوؿ في صداـ هع القضاء واإلعالـ والشرطة والجيش ،كها أصدر

الرئيس "هحهد هرسي" إعالىاً دستوريًا في ىوفهبر (2012ـ) هىح ىفسً بهوجبة سمطة شبً
هطمقة هها عهؽ هف حالة االىقساـ السياسي واالجتهاعي في البالد ،إضافةً إلِ رفض
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الرئيس التجاوب هع القوى وأحزاب الهعارضة بشأف اتخاذ خطوات جدية هف أجؿ تعديؿ
الدستور الهتىازع عميً دستور (2012ـ) ،وتشكيؿ حكوهة كفاءات وطىية ،بالهقابؿ فإىً في

أعقاب اىتخابات أكتوبر (2011ـ) التي جرت في توىس تحالؼ حزب الىٍضة صاحب

وشكال ترويكا حاكهة ،وعمِ
األكثرية في الهجمس الوطىي التأسيسي هع حزبيف عمهاىييف
ّ
أثر األزهات السياسية واألهىية الالحقة قدـ حزب الىٍضة تىازالت سياسية؛ هف أجؿ تحقيؽ
التوافؽ الوطىي هع الهعارضة العمهاىية ،وعبور الهرحمة االىتقالية وهف أبرز ٌذي التىازالت

أىً تخمِ عف الحكوهة ،كها تخمِ عف بعض الهطالب التي كاف يتهسؾ بٍا بشأف هحتوى

الدستور ،وكاىت الىتيجة إصدار دستور توافقي ديهقراطي في زهف قياسي.
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نتاةج الدراسة وتوصياتيا

نتاةج الدراسة وتوصياتيا
الخاتمة:
إف األٌهية الحاسهة لالىتخابات خالؿ هرحمة التحوؿ الديهقراطي ليس هف أجؿ إضفاء

الشرعية عمِ ُحقبة ها بعد األىظهة الديكتاتورية فحسب ،ولكف أيضاً لتوسيع الهشاركة السياسية
وتعهيقٍا ،وزيادة هساءلة الدولة لهواطىيٍا .ولذلؾ ،فإف الكثير هف دعاة الديهقراطية يهيموف إلِ
عقد آهاؿ كبيرة لمغاية عمِ ها ستفعمً إقاهة اىتخابات هىظهة ىزيٍة إلرساء الديهقراطية.

وهف خالؿ دراسة هدى أثر االىتخابات الحرة والىزيٍة في تدعيـ التحوؿ الديهقراطي في

دوؿ االىتقاؿ الديهق ارطي هصر وتوىس ،ىجد أف ٌذي األداة استخدهت عمِ ىطاؽ واسع في

حالتي الدراسة ،إال أىً ثبت أف ٌذي االىتخابات استخدهت سمهاً لمصعود إلِ السمطة ،وليس هف

أجؿ إحداث إصالح ديهقراطي ،كها أىٍا عهقت الشروخ الهتزايدة في الجسد السياسي الهصري
والتوىسي وفاقهتٍا ،واف استطاعت الىخب التوىسية التوصؿ إلِ حؿ سمهي ،إال أف حالة هصر

أثبتت أف االىتخابات لـ تعهؿ عمِ التوصؿ إلِ تسوية سمهية لمىزاعات بيف الفرقاء السياسييف
وال عمِ إضفاء الشرعية عمِ الهسؤوليف الهىتخبيف لههارسة صالحياتٍـ ههارسة حقيقية.

كها أفرزت تجربتا الدراسة دروسًا هشتركة أٌهٍا :أىً ال يهكف اختزاؿ الديهقراطية في

جهمة اإلجراءات التقىية (االىتخابات الحرة والىزيٍة)؛ فٍي أيضًا هجهوعة هف قيـ وقواعد.

فاالىتخابات لـ تفرز حكوهات كفؤة تواجً التحديات الجهة التي تتعرض لٍا دولتا الدراسة؛ إذ

فشمت ٌذي الحكوهات الهىتخبة في تحسيف األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتهاعية.

إف حصر الديهقراطية والتحوؿ الديهقراطي في كمهة اىتخابات فيً ظمـ كبير واختزاؿ

هجحؼ؛ ألف صىدوؽ االقتراع هاركة هسجمة باسـ الديهقراطية ،ولكىً ليس عالهة لجودة ٌذي

الديهقراطية .واالىتخابات ٌي هجرد هحطة البداية ألي رحمة ديهقراطية ،ولكف الرحمة ستىتٍي
في لحظة بدايتٍا إذا ها اعتبرت أف صىدوؽ االىتخاب ٌو خط الىٍاية لرحمة التحوؿ

الديهقراطي.
وهع ذلؾ ،ال تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ التجاٌؿ التاـ ألداة االىتخابات الحرة والىزيٍة كهؤثر

أساسي عمِ ىجاح التحوؿ الديهقراطي ،أو إثبات عدـ جدواٌا ،بؿ ٌي هجرد تبييف لهواطف
الضعؼ والقوة والدعوة إلِ استخداهٍا بحذر ،كىشر ثقافة الديهقراطية وتقبؿ اآلخر.
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نتاةج الدراسة:
وفي ختام دراسة ما انتيت إليـو الدراسـة فـي فصـوليا المتعـددة وتئميميـا ،فحـد خمصـت إلـى
مجموعة من النتاةج ،أىميا:
 إف واقػػع التحػػوؿ الػػديهقراطي فػػي تػػوىس وهصػػر قبػػؿ الثػػورة ،يهكػػف وصػػفً بأىػػً " ديهقراطيػػة

شكمية" ،تـ اختزالٍا في العهمية االىتخابيػة بعيػداً عػف الهضػهوف الحقيقػي لمديهقراطيػة؛ ألىػً
لػػـ يكػػف ٌىػػاؾ تػػداوؿ سػػمهي لمسػػمطة ،وطغ ػِ اقتصػػاد الىخبػػة ،إضػػاف ًة إلػػِ تسػػمط الحػػزب

الحػػاكـ ،وشػػهولية ىظػػاـ الحكػػـ ،حيػػث كشػػفت الههارسػػة السياسػػية لالىتخابػػات التعدديػػة عػف

إىتاج ىفس الىخب السياسية ،وعجزت األىظهة أف ىخباً سياسية جديدة تعتهد عمػِ الكفػاءة؛

ألف العهمية االىتخابية يشوبٍا التزوير والػال شفافية.

 شػػٍدت ك ػ ٌؿ هػػف تػػوىس وهصػػر خػػالؿ الهرحمػػة االىتقاليػػة جهمػػة هػػف التطػػورات السياسػػية،
أٌهٍػػا :إطػػالؽ الحريػػات لألح ػزاب ،وتشػػكيؿ لجىػػة عميػػا هسػػتقمة لالىتخابػػات ،واج ػراء أوؿ
اىتخابػػات ح ػرة ىزيٍػػة ،ههػػا أحػػدث تغيي ػ اًر عمػػِ خارطػػة الق ػوى السياسػػية الحاكهػػة ،واىتٍػػت

بصعود التيار اإلسالهي إلِ سدة الحكـ بعد غياب طويؿ عف الساحة السياسية.

 دخػػوؿ ىظػػاهي هصػػر وتػػوىس هرحمػػة جديػػدة هػػف التطػػورات والتجاذبػػات السياسػػية بعػػد أوؿ
اىتخاب ػػات ىزيٍ ػػة بع ػػد الث ػػورة ،ى ػػتا عىٍ ػػا إقص ػػاء التي ػػار اإلس ػػالهي هج ػػدداً ف ػػي االىتخاب ػػات

الثاىية.

 عمػػِ الػػرغـ هػػف عػػدـ وجػػود تعػػارض بػػيف اإلسػػالـ والديهقراطيػػة عمػػِ هسػػتوى القػػيـ العميػػا
الهتهثمة في الحرية والعدالة والهساواة والك ارهػة اإلىسػاىية واحتػراـ حقػوؽ اإلىسػاف والتسػاهح،
إال أف الصعود السياسي لإلسالهييف في أعقاب الثػورات العربيػة شػكؿ هعضػم ًة حقيقيػة هػف

هىظػ ػػور عهميػ ػػة التحػ ػػوؿ الػ ػػديهقراطي لعػ ػػدة اعتبػ ػػارات :تعهيػ ػػؽ حالػ ػػة االسػ ػػتقطاب الػ ػػديىي
والسياسي بيف القوى والتيارات اإلسػالهية هػف ىاحيػة ،والتيػارات العمهاىيػة هػف ىاحيػة أخػرى،

وبروز عقدة االستئثار بالسمطة هف جاىب اإلسالهييف ،وتهدد دور السمفييف.

 بيىت التجربة التوىسػية والهصػرية أف اإلعجػاب بػالكثرة والغػرور وسػوء التقػدير لقػوة الخصػـ
واالسػػتعجاؿ فػػي طػػي اله ارحػػؿ دوف التػػدرج واالىػزالؽ وراء األهزجػػة والعواطػػؼ كمٍػػا عواهػػؿ
اىتكاس وتأخر؛ ألف ٌذا يهىعٍـ هف رؤية الواقع بعيف العقؿ ويجعمٍـ هرتٍىيف لعواطفٍـ.

 وجود الىخبة العسكرية داخؿ بىية الىظاـ السياسػي الهصػري واسػتقاللية الهؤسسػة العسػكرية
ف ػػي هؤسس ػػاتٍا وبخاص ػ ٍػة االقتص ػػادية ،جع ػػؿ الهؤسس ػػة العس ػػكرية ته ػػارس دو اًر ف ػػي الش ػػأف
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السياسي ،كفاعػؿ أساسػي هحػوري فػي العديػد هػف الهحطػات التػي هػر بٍػا الىظػاـ الهصػري
حتِ بعد اىتخاب أوؿ رئيس هدىي ،في حيف اسػتهرار حياديػة الهؤسسػة العسػكرية التوىسػية
عف الهجاؿ السياسي برهتً.

 إف الهؤشرات االقتصادية السمبية عمِ أٌهيتٍا تعد هف تبعات أي هسار تحػوؿ ديهق ارطػي؛
ىظ اًر لعدـ استق ارري في هراحمً األولِ ،إال أف ها يثير القمؽ أف ٌذي األزهػة االقتصػادية فػي

كػػؿ هػػف هصػػر وتػػوىس عمػػِ الس ػواء داهػػت أكثػػر هػػف الػػالزـ ،وبالتػػالي تع ػد ٌػػذي التحػػديات
االقتصادية واالجتهاعية هف ضهف الهعوقات التػي قػد تىػاؿ هػف هسػيرة التطػور الػديهقراطي

ف ػػي تػػػوىس وهصػ ػػر ،ألىٍػػػا تعػ ػػد الهؤشػػػر األبػػػرز فػ ػػي اختيػػػار جديػ ػػة التحػػػوؿ الػ ػػديهقراطي

وفاعميتً.

 إف الهصػػادقة عمػػِ الدسػػتور خطػػوة أساسػػية الىتقػػاؿ الػػبالد هػػف االسػػتبداد إلػِ الديهقراطيػػة،
وتهثؿ تقدهاً كبي اًر في الهسار االىتقالي لكف ال تهثؿ ىٍاية لً ،وليست كافية لضهاف تحػوؿ
ديهقراطي ىاجح ،وفي الواقع تفترض الهصادقة عمِ الدستور بدايػة هسػار آخػر هتهثػؿ فػي

تطبيقػ ػػً؛ ألى ػ ػً يجػ ػػب عمػ ػػِ جهيػ ػػع الهؤسسػ ػػات القائهػ ػػة ،والتػ ػػي يعػ ػػود إىشػ ػػاؤٌا إلػ ػػِ عٍػ ػػد
الدكتاتوريػ ػػة ،أف تتوافػ ػػؽ هػ ػػع الهتطمبػ ػػات الديهقراطيػ ػػة الجديػ ػػدة عاهػ ػػة ،وهػ ػػع روح الدسػ ػػتور
خاص ػػة ،ويىبغ ػػي أال تك ػػوف الهص ػػادقة عم ػػِ ال ػػىص ٌ ػػدفًا ف ػػي ح ػػد ذات ػػً ،ب ػػؿ بداي ػػة البى ػػاء

الديهقراطي الحقيقي.

 إف طبيعة العالقة التي تحكـ هختمؼ القوى السياسية ،بها فيٍا القػوى والحركػات اإلسػالهية
هػػع الىظػػاـ ،ه ػػف حيػػث إىٍ ػػا عالقػػة صػ ػراع وتصػػادـ أو عالق ػػة تشػػاورية تعاوىي ػػة وفػػؽ ه ػػا
تقتضػػيٍا الهشػػاركة السياسػػية والديهقراطيػػة ،وتػػؤثر أهػػا بالسػػمب أو باإليجػػاب عمػػِ عهميػػة
التحوؿ الديهقراطي في أي دولة ،وأيضاً طبيعة تعاهؿ الىظػاـ هػع هختمػؼ القضػايا ،والقػوى
هف حيث اإلقصاء أو الدها واإلشراؾ.

 اسػ ػػتُخدهت االىتخابػ ػػات سػ ػػمهاً لمصػ ػػعود إلػ ػػِ السػ ػػمطة ،ال تمبػ ػػث أف تىقمػ ػػب عمػ ػػِ خطابٍػ ػػا
السياسي "االىتخابي" ،وتعود لتتهسؾ بخاطب سياسي ىقيض.
 إف االىتخابػ ػػات واف عهقػ ػػت الخالفػ ػػات والتجاذبػ ػػات السياسػ ػػية فػ ػػي تػ ػػوىس ،إال أف الىخػ ػػب

السياس ػػية والهجته ػػع اله ػػدىي اس ػػتطاعت إدارتٍ ػػا لموص ػػوؿ إل ػػِ تواف ػػؽ واس ػػتقرار ،ف ػػي ح ػػيف
عهقػػت االىتخابػػات الشػػروخ الهت ازيػػدة فػػي الجسػػد السياسػػي الهصػػري وفاقهتٍػػا .فقػػد ُدع ػػي

الهصػريوف إلػػِ اإلدالء بأصػواتٍـ فػػي هػػا هجهوعػػً سػػبعة اىتخابػػات أو اسػػتفتاءات وطىيػػة،
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بعض ػػٍا ه ػػف جػ ػوالت هتع ػػددة ،ولك ػػف ك ػػؿ اقتػ ػراع أدى إل ػػِ خالف ػػات ج ػػرى إع ػػادة تأطيرٌ ػػا
وتضخيهٍا بدالً هف إدارتٍا أو حمٍا.
اطي فػي تػوىس أكثػر هػف هصػر ،ال يػرتبط فقػط بىجػاح
حوؿ ّ
 إف االستقرار الىسبي لمتّ ّ
الديهقر ّ
هؤسسػػات دولػػة
إجػراء اىتخابػػات حػرة ىزيٍػػة ،واىهػػا يعػػود له ازيػػا خاصػػة بدولػػة تػػوىس كوجػػود ّ
السابؽ هىذ االستقالؿ ،وطبقػة وسػطِ فاعمػة،
حديثة يرجع الفضؿ في تأسيسٍا إلِ الّىظاـ ّ
غىيػة،
ٌويػة
ثقافي
وتجاىس
وطىيػة هتهاسػكة ،وثقافػة سياس ّػية ّ
ّ
وديىي واثىي سػاٌـ فػي إىتػاج ّ
ّ
ّ
وىقابي عهؿ عمِ تأطير الهػواطف؛ وٌػي عواهػؿ عػززت هػف إدارة الحػوار
ساتي
واطار ّ
ّ
هؤس ّ
واالىتقاؿ السمهي لمسمطة.

 أثبتػػت االىتخابػػات أىٍػػا غيػػر فعالػػة لعهميػػة إرسػػاء الديهقراطيػػة فػػي حالػػة هصػػر ،رغػػـ أىٍػػا
ىظرياً أداة رئيسة لىجاح العهمية االىتقالية؛ ألىٍا لػـ تعهػؿ عمػِ التوصػؿ إلػِ تسػوية سػمهية
لمى ازع ػػات ب ػػيف الفرق ػػاء السياس ػػييف وال عم ػػِ إض ػػفاء الش ػػرعية عم ػػِ الهس ػػؤوليف الهىتخب ػػيف

لههارسة صالحياتٍـ ههارسة حقيقية.
 أفػػرزت تجربتػا الد ارسػػة دروسػاً هشػػتركة أٌهٍػػا :أىػػً ال يهكػػف اختػزاؿ الديهقراطيػػة فػػي جهمػػة
اإلجراءات التقىية "االىتخابات الحرة الىزيٍة"؛ فٍي أيضاً هجهوعة هف قيـ وقواعػد .وأبػرزت

تجربت ػا تػػوىس وهصػػر فػػي التحػػوؿ الػػديهقراطي أف الشػػرعية االىتخابيػػة ف ػي هرحمػػة التحػػوؿ
الديهقراطي غير كافية لتأسيس سمطة هستقرة ،بؿ يجب دعهٍا بشرعية اإلىجاز وبالشػرعية

التوافقية بيف أٌـ األطراؼ الهتىازعة؛ وذلؾ لكػي تعهػر الدسػاتير ،وأف ال يقػع اسػتبدالٍا فػي

أوؿ هىاسبة تتاح ألغمبية بديمة تخرج هف الصىدوؽ ،كها جرى هع هصر.

 إف االىتخاب ػػات ال تص ػػىع الهعجػ ػزات ،وأف ه ػػا يف ػػرزي الص ػػىدوؽ ف ػػي اله ارح ػػؿ االىتقالي ػػة ال
يعكػػس ه ػوازيف القػػوى عمػػِ األرض ،وٌػػو هػػا يولّػػد هفارقػػة الحكػػـ والسػػمطة ،والىػػاس أوزاف

وليس ػوا أرقاه ػاً ،والحكػػـ لػػيس شػػعبية بػػؿ هىػػاطؽ ىفػػوذ وهعاقػػؿ حكػػـ واعػػالـ واقتصػػاد وأهػػف

وقوة.

 فشػػؿ عهميػػة التحػػوؿ الػػديهقراطي فػػي هصػػر وتعرقمٍػػا فػػي تػػوىس ،فثهػػة عواهػػؿ هشػػتركة
وتعقيدا بؿ وهرشػحة لمػردة
جعمت عهمية التحوؿ الديهقراطي في كمتا الحالتيف أكثر صعوبة
ً
واالىتكاس ػػة ،هىٍ ػػا :ارتب ػػاؾ الس ػػمطة القائه ػػة عم ػػِ إدارة ال ػػبالد وتخبطٍ ػػا ،وض ػػعؼ الق ػػوى

واألحػ ػ ػزاب الديهقراطي ػ ػػة وٌشاشػ ػ ػتٍا ،وب ػ ػػروز ق ػ ػػوى وأحػػ ػزاب غيػ ػػر ديهقراطيػ ػػة تتعاه ػ ػػؿ ه ػ ػػع
الديهقراطي ػػة ه ػػف هىطم ػػؽ اىتٍ ػػازي ،وض ػػعؼ ق ػػوى الهجته ػػع اله ػػدىي وهىظهاتػ ػً ،وتعقي ػػدات
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العالق ػػات الهدىي ػػة والعس ػػكرية ،ووج ػػود بيئ ػػة خارجي ػػة غي ػػر هواتي ػػة أو غي ػػر داعه ػػة لمتح ػػوؿ
الػػديهقراطي ،ووجػػود فػػاعميف سياسػػييف يهارسػػوف العىػػؼ ،وٌػػذا ٌػػو واقػػع الحػػاؿ فػػي الػػدوؿ

الهعىية والخالؼ بيىٍا بٍذا الخصوص ٌو خالؼ في الدرجة فقط.

 أثبتػػت تجربت ػا هصػػر وتػػوىس فػػي التحػػوؿ الػػديهقراطي أىػػً هػػف الصػػعب بىػػاء ديهقراطيػػات

عاهمػػة هسػػتداهة فػػي البمػػداف التػػي ال يوجػػد فيٍػػا تجربػػة حديثػػة هػػف الحكػػـ الػػذاتي؛ حيػػث إف
الهىظهػػات االجتهاعيػػة والهدىيػػة تكػػوف ٌشػػة ،وهؤسسػػات الدولػػة ضػػعيفة وغيػػر قػػادرة عمػػِ

تػػوفير الخػػدهات واألهػػف الكػػافي ،كهػػا قػػد تكػػوف الديهقراطيػػة أيضػًا هػػف الصػػعب إقاهتٍػػا فػػي
البمداف ذات االىقساهات العرقية والطائفية ،أو اإلقميهية القوية ،ويهكف لمحكوهػات الهىتخبػة

ديهقراطيػاً هػػع ذلػػؾ تبىػػي الحكػػـ االسػػتبدادي الهطمػػؽ هػػف خػػالؿ إضػػعاؼ ،أو عػػدـ إعطػػاء
اٌتهاـ ٍ
كاؼ بالقيود التشريعية والقضائية التي يتطمبٍا الحكـ الديهقراطي.
 إف الهضػػي فػػي تحقيػػؽ ٌػػذي االسػػتحقاقات عبػػر اىتخابػػات ح ػرة ىزيٍػػة خطػػوة عهالقػػة فػػي
سػػبيؿ التحػػوؿ الػػديهقراطي ،لكػػف ٌػػذي هجػػرد الخطػػوة األولػػِ .يجػػب أف تتبعٍػػا تىهيػػة الثقافػػة

السياس ػ ػػية لمهػ ػ ػواطىيف ،وتوس ػ ػػيع الهش ػ ػػاركة السياس ػ ػػية وتىهي ػ ػػة التعم ػ ػػيـ واإلع ػ ػػالـ والتىهي ػ ػػة
االقتصادية.
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توصيات الدراسة:
لىجاح فاعمية االىتخابات في تحقيؽ التحوؿ الػديهقراطي واالسػتقرار السياسػي واالجتهػاعي،
بد هف الىظر إلِ االىتخابات كأداة وآلية هػف ضػهف باقػة هتعػددة هػف األدوات واآلليػات (سػيادة
ال ّ
القػ ػػاىوف ،الهؤسسػ ػػاتية ،الفص ػ ػػؿ ب ػ ػػيف الس ػ ػػمطات ،حري ػ ػػة اإلعػ ػػالـ ،الثقاف ػ ػػة الديهقراطيػ ػػة ،التىهي ػ ػػة
االقتصػػادية ،حياديػػة الهؤسسػػة العسػػكرية ،قػػيـ التسػػاهح والح ػوار ،فعاليػػة الهجتهػػع الهػػدىي ،فعاليػػة

األحزاب السياسية) التي سيجب األخذ بٍا لتعزيز هسيرة التحوؿ الديهقراطي ،وبالتالي:

 التشػػديد عمػػِ أٌهيػػة ظػػاٌرة التوسػػع فػػي إج ػراء االىتخابػػات فػػي العػػالـ العربػػي ،خاصػػة فػػي
عهػػا يحػػيط بٍػػا هػػف
دولتػػي الد ارسػػة تػػوىس وهصػػر ،وضػػرورة اسػػتهرارٌا ،بصػػرؼ الىظػػر ّ
شوائب وىواقص واىتٍاكات.

 القياـ بدعـ الشرعية االىتخابية في هرحمة التحػوؿ الػديهقراطي بشػرعية اإلىجػاز ،وبالشػرعية
التوافقية بيف أٌـ األطراؼ الهتىازعة لتأسيس سمطة هستقرة.

 ضػ ػػرورة رأب صػ ػػدع الخالفػ ػػات العهيقػ ػػة بػ ػػيف الحركػ ػػات واألح ػ ػزاب السياسػ ػػية واف اختمفػ ػػت
األيدولوجيات ،خالؿ هرحمة التحػوؿ الػديهقراطي حػوؿ األٌػداؼ ،والقيػادة ،واالسػتراتيجيات،

والتكتيك ػػات ،وبىػ ػػاء تحالف ػػات واس ػػعة ،وتوحي ػػد األحػ ػزاب السياس ػػية والحرك ػػات االجتهاعيػ ػػة
والعه ػػاؿ والط ػػالب والهؤسس ػػات الديىي ػػة والهص ػػالح التجاري ػػة الرئيس ػػة ح ػػوؿ ج ػػدوؿ أعه ػػاؿ

هشترؾ.

 يجب دفع عهمية التطػور االقتصػادي فػي تػوىس وهصػر ،وتقػديـ هعالجػات ىاجحػة لمتػدٌور
البالغ في الخدهات العاهة والبدء بإصػالح هؤسسػات الدولػة وٌياكمٍػا االقتصػادية ،وبالتػالي

يىبغي عمِ الحكوهتيف التوىسػية والهصػرية قبػؿ أف يقػؿ الػدعـ الشػعبي القػوي لٍػا ،أف تقػوـ
بتىفيذ تدابير اجتهاعية تخفؼ هف الهصاعب التي تعاىي هىٍا الفئات األكثر ضعفاً.

 إف دفع عهمية التطور الديهقراطي في توىس والبىاء اإليجابي عمِ التشريعات التي أجريػت

هػػؤخ ًار يبقػػِ هرٌوى ػًا بتقػػديـ هعالجػػات ىاجحػػة لمتػػدٌور البػػالغ فػػي الخػػدهات العاهػػة والبػػدء
بإصػػالح هؤسسػػات الدولػػة وٌياكمٍػػا االقتصػػادية ،واال ستصػػبح الديهقراطيػػة هجػػرد صػػىاديؽ
اقتراع دوف واقع همهوس عمِ األرض.

 ضرورة إخضػاع جهيػع األجٍػزة األهىيػة تحػت السػيطرة الهدىيػة الديهقراطيػة فػي أقػرب وقػت
ههكف ،هع االعتراؼ واحتػراـ األدوار الهشػروعة لتمػؾ الخػدهات األهىيػة ،وتزويػدٌا بػالهوارد
الكافية.
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 هطالبػ ػػة الجهٍوريػ ػػة التوىسػ ػػية والجهٍوريػ ػػة الهص ػ ػرية بتىهيػ ػػة الػ ػػوعي الػ ػػديهقراطي والثقافػ ػػة
السياسػػية الديهقراطيػػة كشػػرط هػػف شػػروط ترسػػيخ الديهقراطيػػة ،بحيػػث يكػػوف لػػدى الهػواطىيف

وعػػي كاه ػؿ بحقػػوقٍـ ،وواجبػػاتٍـ تجػػاي دولػػتٍـ .وقػػيـ التسػػاهح وقبػػوؿ اآلخػػر ،حيػػث يسػػاعد
التسػػاهح عمػػِ تشػػجيع ظٍػػور اآلراء واألفكػػار البديمػػة وتعػػددٌا ،والحػوار هػػف أجػػؿ الوصػػوؿ
إلِ القرار األفضؿ.

 وجػػوب أف تكفػػؿ التش ػريعات واإلج ػراءات والسياسػػات الهتبعػػة ،حريػػة الصػػحافة واسػػتقاللية
وسػػائؿ اإلعػػالـ باعتبارٌػػا تجسػػيدًا لحػػؽ شػػعوبىا فػػي الهعرفػػة ،وتوطئػػة لتعزيػػز قػػدرتٍا عمػػِ
الهشاركة الفاعمة في هختمؼ هىاحي العهؿ العاـ.

 ض ػػرورة رف ػػع قبض ػػة األجٍػ ػزة األهىي ػػة ع ػػف الحي ػػاة العاه ػػة ،وافس ػػاح الهج ػػاؿ أه ػػاـ الهجته ػػع
الهػػدىي لمقي ػػاـ ب ػػدوري ،وتعزي ػػز دور األحػ ػزاب السياسػػية .وتهك ػػيف الهػ ػواطىيف عاه ػػة والىس ػػاء

والش ػباب بشػػكؿ خػػاص فػػي تػػوىس وهصػػر هػػف تػػولِ الوظػػائؼ العاهػػة والعميػػا فػػي الدولػػة
بهختمػػؼ هػػذاٌبٍـ وعقائػػدٌـ ،وذلػػؾ وفق ػاً لهعيػػار الكفػػاءة والهٍػػارة ولػػيس بهعيػػار االىتهػػاء

الديىي أو الحزبي.

 وفيهػػا يتعمػػؽ بالتش ػريعات االىتخابيػػة ال ب ػ ّد هػػف إ ازلػػة كػػؿ القيػػود التػػي تحػػوؿ دوف هشػػاركة
اله ػرأة الواسػػعة فػػي االىتخابػػات ،وضػػهاف حصػػة هت ازيػػدة لمىسػػاء فػػي البرلهػػاف ،وص ػوالً إلػػِ

إحقاؽ الهساواة بيف الهواطىيف ،كها يجب ترشػيد اإلىفػاؽ الهػالي فػي الحهػالت االىتخابيػة،

وهحاربة ظواٌر "ىقػؿ األصػوات الجهػاعي وشػرائٍا" ،وضػبط "الهػاؿ السياسػي" إحقاقػًا لهبػدأ
الهس ػػاواة ب ػػيف الهػ ػواطىيف ،ولض ػػهاف اإلرادة الحػ ػرة الطوعي ػػة لمى ػػاخبيف ،إض ػػاف ًة إلػ ػِ وض ػػع
التش ػريعات واألىظهػػة التػػي تكفػػؿ حياديػػة وسػػائؿ اإلعػػالـ الرسػػهية فػػي العهميػػة االىتخابيػػة

وعدـ اىحيازٌا إلِ هرشحي السمطات وهؤيديٍا.

 ضرورة إعطاء الهجتهع الهدىي فػي تػوىس وهصػر لػدوري فػي تعبئػة جٍػود الهػواطىيف لقبػوؿ
قيـ الحداثة وتدعيـ هعاىي الديهقراطية واالختالؼ وقبوؿ اآلخر.
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المصادر والمراجع

قاةمة المصادر والمراجع
 الحرآن الكريم:أوالً -الوثاةق:
 دستور جهٍورية هصر العربية .1971 دستور جهٍورية هصر العربية .2012 دستور جهٍورية هصر العربية الهعدؿ .2014 دستور الجهٍورية التوىسية الهعدؿ .2002 دستور الجهٍورية التوىسية .2014ثانياً -الكتب العربية:
 .1أحهػ ػػد ،يوسػ ػػؼ أحهػ ػػد ،وهسػ ػػعد ،ىيفػ ػػيف :)2013( .حػ ػػاؿ األهػ ػػة العربيػ ػػة :2013-2012
هس ػػتقبؿ التغيي ػػر ف ػػي ال ػػوطف العرب ػػي "هخ ػػاطر داٌه ػػة" .بي ػػروت :هرك ػػز د ارس ػػات الوح ػػدة

العربية.

 .2األرقػػش ،دالىػػدة :)2013( .توىسػػيات وهسػػار الثػػورة اله ػرأة العربيػػة والديهقراطيػػة  -د ارسػػة
حالػػة تػػوىس .هػػف كتػػاب اله ػرأة العربيػػة والديهقراطيػػة (تحريػػرٌ :يفػػاء أبػػو غ ازلػػة) .القػػاٌرة:

هىظهة الهرأة العربية.

 .3البػػاز ،داود :)2006( .حػػؽ الهشػػاركة فػػي الحيػػاة السياسػػية :د ارسػػة تحميميػة لمهػػادة  62هػػف
الدستور الهصري هقارىة هع الىظاـ في فرىسا .اإلسكىدرية :دار الفكر الجاهعي.

 .4بدوي ،ثروت :)1999( .الىظـ السياسية .القاٌرة :دار الىٍضة العربية.

 .5البسيوىي ،رضا :)2011( .كواليس الثورة .القاٌرة :دار الفاروؽ لالستثهارات الثقافية.
 .6بسػػيوىي ،هحهػػود شػريؼ وٌػػالؿ ،هحهػػد :)2012( .الجهٍوريػػة الثاىيػػة فػػي هصػػر .القػػاٌرة:
.7

دار الشروؽ.

بشػ ػػارة ،عزهػ ػػي :)2012( .الثػ ػػورة التوىسػ ػػية الهجيػ ػػدة بىيػ ػػة ثػ ػػورة وصػ ػػيرورتٍا هػ ػػف خػ ػػالؿ

يوهياتٍا .بيروت :الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

 .8بميػ ػ ػ ػػبش ،فاضػ ػ ػ ػػؿ :)2016( .االصػ ػ ػ ػػالحات الهؤسسػ ػ ػ ػػاتية بتػ ػ ػ ػػوىس هػ ػ ػ ػػا بعػ ػ ػ ػػد 14يىػ ػ ػ ػػاير
"2011اصػػالح االعػػالـ العهػػوهي التوىسػػي "هػػف كتػػاب :اصػػالح الهؤسسػػات فػػي الهىطقػػة
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العربيػػة (اعالهيػػة ،قضػػائية ،ديىية)"هصػػر-تػػوىس-الػػيهف" .القػػاٌرة :هىتػػدى البػػدائؿ العربػػي
لمدراسات "هصر "وهركز بحوث التىهية الدولية "كىدا".

 .9تػ ػ ػػاج الػ ػ ػػديف ،أحهػ ػ ػػد سػ ػ ػػعيد :)2010( .الشػ ػ ػػباب والهشػ ػ ػػاركة السياسػ ػ ػػية .الٍيئػ ػ ػػة العاهػ ػ ػػة
لالستعالهات .القاٌرة َ :ازرة ﺍإلعالـ.

 .10التميػػدي ،بػػالؿ :)2012( .االسػػالهيوف والربيػػع العربػػي :الصػػعود والتحػػديات وتػػدبير الحكػػـ
(توىس ،هصر ،الهغرب ،اليهف) .بيروت :هركز ىهاء لمبحوث والدراسات.

 .11الجهعاوي ،أىور :)2013( .االسػالهيوف فػي تػوىس وتحػديات البىػاء السياسػي واالقتصػادي
لمدول ػػة الجدي ػػدة قػ ػراءة ف ػػي تجرب ػػة حرك ػػة الىٍض ػػة .ه ػػف كت ػػاب االس ػػالهيوف وىظ ػػاـ الحك ػػـ

الديهقراطي اتجاٌات وتجارب( .تحرير :رشيد وآخروف) .بيػروت :الهركػز العربػي لألبحػاث

ودراسة السياسات.

 .12الجهػػؿ ،هايسػػة :)1993( .الىخبػػة السياسػػية فػػي هصػػر .بيػػروت :هركػػز د ارسػػات الوح ػػدة
العربية.

 .13الجورشي ،صالح الػديف :)2012( .تػوىس :الهشػٍد الحزبػي بعػد ثػورة الحريػة والك ارهػة هػف
كت ػػاب ث ػػورة ت ػػوىس األس ػػباب والس ػػياقات والتح ػػديات (هجهوع ػػة ه ػػؤلفيف) .بي ػػروت :الهرك ػػز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

 .14الجورشي ،صالح الديف :)2014( .ربيع توىس التأرجح بيف األهؿ والخوؼ -الباب األوؿ

 .15حدوؽ ،وليد :)2012( .الثورة التوىسية :قراءة فػي الخمفيػات االقتصػادية واالجتهاعيػة ،هػف
كت ػػاب ث ػػورة تػػوىس األس ػػباب والسػػياقات والتح ػػديات (هجهوعػػة ه ػػؤلفيف)  .الدوحػػة :الهرك ػػز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

 .16حسػػف ،حسػػيف هحهػػود :)2011( .د ارسػػة تحميميػػة ألسػػباب الفس ػاد فػػي هصػػر قبػػؿ ثػػورة 25
يىاير :ىحو رؤية هستقبمية لهىع وهكافحة الظاٌرة .القاٌرة :هركز العقد االجتهاعي.

 .17الحمو ،هاجد راغب :)2003( .القاىوف الدسػتوري :الهبػادئ الدسػتورية -الدسػاتير الهصػرية
 -األح ػ ػ ػزاب السياسػ ػ ػػية  -التهثيػ ػ ػػؿ الىيػ ػ ػػابي  -الىظػ ػ ػػاـ االىتخػ ػ ػػابي  -السػ ػ ػػمطات العاهػ ػ ػػة.

اإلسكىدرية :دار الجاهعة الجديدة لمىشر.

 .18حىدوسةٌ ،بة :)2011( .تحميػؿ الهوقػؼ :التحػديات التىهويػة الرئيسػية التػي تواجػً هصػر.
لىدف :الشبكة العربية العالهية.

 .19خمؼ اهلل ،أحهػد :)2001( .التحػوالت الديهقراطيػة فػي هصػر :فػي ضػوء اىتخابػات هجمػس
الشعب سىة  .2000القاٌرة :الٍيئة الهصرية العاهة لمكتاب.
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 .20خمي ػػؿ ،حس ػػيف إبػ ػراٌيـ ،وأب ػػو س ػػهٍداىة ،عب ػػد الىاص ػػر :)2011( .هوس ػػوعة التعمي ػػؽ عم ػػِ
اإلعالف الدستوري الصادر هف الهجمس األعمػِ لمقػوات الهسػمحة فػي هػارس  2011هػزوداً

بأحدث التطبيقات القضائية حتِ  .2011القاٌرة :الهركز القوهي لإلصدارات القاىوىية.

 .21ال ػػدبس ،عص ػػاـ :(2010( .ال ػػىظـ السياس ػػية  -الكت ػػاب األوؿ :أس ػػس التىظ ػػيـ السياس ػػي.
عهاف :دار الثقافة لمىشر والتوزيع.

 .22الدعجةٌ ،ايؿ ودعػاف :)2005( .التحػوؿ الػديهقراطي فػي األردف  .1997-1989عهػاف:
و ازرة الثقافة.

 .23رابطة البرادعي لمتغيير :)2010( .الكتاب االسود 30 :عاها هف الفشؿ .القػاٌرة :الجهعيػة
الهصرية لمتغيير.

 .24زكار ،زاٌر ىاصر :)2015( .الىظـ السياسية الهعاصرة وتطبيقاتٍا :د ارسػة تحميميػة شػاهمة
لمهفػػػاٌيـ العاهػػػة الحديثػ ػػة لم ػػىظـ السياس ػػية .فمسػػػطيف :هركػػػز اإلش ػػعاع الفكػػػري لمد ارسػ ػػات

والبحوث.

 .25زيػداىي ،سػػعيد :)1993( .الديهقراطيػػة وحهايػػة حقػػوؽ اإلىسػاف فػػي الػػوطف العربػػي .عهػػاف:
هواطف الهؤسسة الفمسطيىية لدراسة الديهقراطية.

 .26سالـ ،هحهد الحاج :)2014( .كتاب السمفية الجٍاديػة فػي تػوىس الواقػع والهػآالت .تػوىس:
الهعٍد التوىسي لمدراسات االستراتيجية.

 .27سػػرحاؿ ،أحهػػد :)1980( .الػػىظـ السياسػػية والدسػػتورية فػػي لبىػػاف والػػدوؿ العربيػػة .بيػػروت:
دار الباحث.

 .28سػػرحاؿ ،أحهػػد :)1980( .الػػىظـ السياسػػية والدسػػتورية فػػي لبىػػاف والػػدوؿ العربيػػة .بيػػروت:
دار الباحث.

 .29الس ػ ػػعيد ،فػ ػ ػؤاد وآخ ػ ػػروف :)2013( .ث ػ ػػورة هص ػ ػػر :تف ػ ػػاعالت الهرحم ػ ػػة االىتقالي ػ ػػة الههت ػ ػػدة
وسػيىاريوٌات الهسػػتقبؿ .هػػف كتػاب :الربيػػع العربػػي ثػػورات الخػالص هػػف االسػػتبداد -د ارسػػة
حاالت .بيروت :الشبكة العربية لدراسة الديهقراطية.

 .30السىوسػػي ،هىيػػر :)2013( .البىيػػة القاىوىيػػة لهؤسسػػات الهجتهػػع الهػػدىي فػػي تػػوىس :الواقػػع
واآلفاؽ .توىس :دار سحىوف لمىشر.

 .31الشػػػطي ،إس ػػهاعيؿ( .هػ ػػارس :)2003الكوي ػػت وتجربػػػة االىتقػ ػػاؿ ال ػػديهقراطي .هػػػف كتػ ػػاب
ه ػػداخؿ االىتق ػػاؿ إل ػػِ الديهقراطي ػػة ف ػػي البمػ ػػداف العربي ػػة .بي ػػروت :هرك ػػز د ارس ػػات الوحػػػدة

العربية.
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 .32الش ػػكري ،عم ػػي يوس ػػؼ :)2012( .الوس ػػيط ف ػػي األىظه ػػة السياس ػػية الهقارى ػػة .عه ػػاف :دار
صفاء لمىشر والتوزيع.

 .33ش ػػٍيب ،عبػػد القػػادر :)2011( .السػػاعات األخيػ ػرة فػػي حكػػـ هبػػارؾ .القػػاٌرة :دار أخب ػػار
اليوـ.

 .34صرصػ ػػار ،هحهػ ػػد ش ػ ػفيؽ :)2007( .القػ ػػاىوف الدسػ ػػتوري والهؤسسػ ػػات السياسػ ػػية .تػ ػػوىس:
الهدرسة الوطىية لإلدارة.

 .35الطػ ػػائي ،كريهػ ػػة ،والدريػ ػػدي ،حسػ ػػيف :)2010( .حقػ ػػوؽ اإلىسػ ػػاف وحرياتػ ػػً األساسػ ػػية فػ ػػي
الهواثي ػػؽ الدولي ػػة وبع ػػض الدس ػػاتير العربي ػػة .الههمك ػػة األردىي ػػة الٍاش ػػهية :دار آيم ػػة لمىش ػػر

والتوزيع.

 .36طرشػػوىة ،لطف ػي :)2012( .هىظوهػػة التسػػمط فػػي الىظػػاـ السياسػػي التوىسػػي قبػػؿ ثػػورة 14
يىاير .هػف كتػاب :ثػورة تػوىس األسػباب والسػياقات والتحػديات (هجهوعػة هػؤلفيف) .بيػروت:
الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

 .37العػػاهري ،هحهػػد حسػػف والسػػعدي ،عبػػد السػػالـ هحهػػد :)2009( .اإلعػػالـ والديهقراطيػػة فػػي
الوطف العربي القاٌرة :العربي لمىشر والتوزيع.

 .38عبػػد الكػػافي ،إسػػهاعيؿ عبػػد الفتػػاح ،وٌيبػػة ،هحهػػود هىصػػور :)2005( .الػػىظـ السياسػػية
وسياسات اإلعالـ .اإلسكىدرية :هركز اإلسكىدرية لمكتاب.

 .39عب ػػد الك ػػافي ،إس ػػهاعيؿ وٌيب ػػة ،هحه ػػود هىص ػػور :)2005( .ال ػػىظـ السياس ػػية وسياس ػػات
اإلعالـ .اإلسكىدرية :هركز اإلسكىدرية لمكتاب.

 .40عبد اهلل ،عبد الغىي بسيوىي :)2000( .أىظهة االىتخاب فػي هصػر والعػالـ بػيف االىتخػاب
الفػ ػػردي واالىتخػ ػػاب بالقائهػ ػػة "د ارسػ ػػة تحميميػ ػػة هقارىػ ػػة لػ ػػىظـ االىتخػ ػػاب الفػ ػػردي واالىتخػ ػػاب

بالقائهػ ػػة واالىتخػ ػػاب الهخػ ػػتمط وتطبيقاتٍػ ػػا فػ ػػي هصػ ػػر ودوؿ العػ ػػالـ" .اإلسػ ػػكىدرية :هىشػ ػػأة

الهعارؼ.

 .41عبػػد الهعطػػي ،أيهػػف :)2014( .العدالػػة االجتهاعيػػة :الطريػػؽ السػػتكهاؿ الثػػورة فػػي هصػػر
(د ارسػػة حالػػة حػػوؿ هطالػػب الجهػػاٌير وههاىعػػة السػػمطة أبريػػؿ-يوليػػو )2014هػػف كتػػاب:

العدالػػة االجتهاعيػػة الهفٍػػوـ والسياسػػات بعػػد الثػػورات العربيػػة (هجهوعػػة هػػؤلفيف) .القػػاٌرة:
هىتدى البدائؿ العربي لمدراسات وهىظهة رو از لوكسهبورغ.
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 .42عبد ربػً ،أحهػد :)2012( .التعدديػة الحزبيػة فػي هصػر وثػورة 25يىػاير .هػف كتػاب :الثػورة
الهص ػ ػرية الػ ػػدوافع واالتجاٌػ ػػات والتحػ ػػديات .بيػ ػػروت :الهركػ ػػز العربػ ػػي لألبحػ ػػاث ود ارسػ ػػة
السياسات.

 .43عػػدواف ،عػػاطؼ إب ػراٌيـ :)2006( .جػػذور العمػػوـ السياسػػية( ،ط .)8غ ػزة :آفػػاؽ لمطباعػػة
والىشر.

 .44عمػ ػواف ،عب ػػد الكػ ػريـ :)2010( .ال ػػىظـ السياس ػػية والق ػػاىوف الدس ػػتوري .عه ػػاف :دار الثقاف ػػة
لمىشر والتوزيع.

 .45عم ػػوش ،ى ػػاجي :)1994( .الديهقراطي ػػة الهف ػػاٌيـ واإلش ػػكاليات .عه ػػاف :الهؤسس ػػة العربي ػػة
لمدراسات والىشر.

 .46غباش ،حسيف :)2010( .الجذور الثقافية لمديهقراطية في الخميا الكويت والبحػريف :تػاريخ
الشعوب الصغيرة .بيروت .دار الفارابي.

 .47غى ػػيـ ،أحه ػػد ف ػػاروؽ :)2009( .د ارس ػػة ح ػػوؿ ىظ ػػاـ الى ازٌ ػػة ال ػػوطىي ف ػػي هص ػػر .2009
القاٌرة :هىظهة الشفافية الدولية.
 .48فايػػد ،عهػػار أحهػػد :)2012( .الهعوىػػة األهريكيػػة بػػيف كاهػػب ديفيػػد وثػػورة يىػػاير .القػػاٌرة:
ىٍضة هيديا لمدراسات واألبحاث.

 .49الفطىاسػػي ،هعتػػز :)2014( .د ارسػػة هيداىيػػة لمظػػاٌرة السػػمفية فػػي حػػي شػػعبي .هػػف كتػػاب:
السمفية الجٍادية في توىس-الواقع والهآالت( .تحرير :هحهػد الحػاج سػالـ) .تػوىس :الهعٍػد

التوىسي لمدراسات االستراتيجية.

 .50فكػ ػػري ،هػ ػػروة( .سػ ػػبتهبر :)2013صػ ػػعود إسػ ػػالهي أـ فشػ ػػؿ عمهػ ػػاىي هحاولػ ػػة لفٍػ ػػـ ىتػ ػػائا
االىتخابػػات الهصػرية بعػػد ثػػورة 25يىػػاير ،هػػف كتػػاب اإلسػػالهيوف وىظػػاـ الحكػػـ الػػديهقراطي
اتجاٌػػات وتجػػارب( ،تػػأليؼ :هجهوعػػة هػػؤلفيف) .بيػػروت :الهركػػز العربػػي لألبحػػاث ود ارسػػة

السياسات.

 .51فىاف ،خديجة هحسف :)2012( .بعد الربيع :الهراحؿ االىتقالية في العالـ العربي هف الثورة
الػػي هشػػروع الديهقراطيػػة :-صػػعوبات الهرحمػػة االىتقاليػػة فػػي تػػوىس .هػػف كتػػاب الكتػػاب
السىوي لمبحر األبيض الهتوسط .عهاف :دار فضاءات لمىشر والتوزيع.

 .52كرعود ،أحهد :)2013( .توىس :ثورة "الحرية والكراهة" .هف كتاب :-الربيع العربػي ثػو ارت
الخالص هف االستبداد -دراسة حاالت .بيروت :دار شرؽ الكتاب لمىشر.
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 .53الكػ ػواري ،عمػ ػي ،وآخ ػػروف :)2000( .الهس ػػألة الديهقراطي ػػة ف ػػي ال ػػوطف العرب ػػي .بي ػػروت:
هركز دراسات الوحدة العربية.

 .54الهخادهي ،عبد القادر :)2004( .آخر الدواء الديهقراطية .القاٌرة :دار الفجر.

 .55هركػ ػػز راـ اهلل لد ارسػ ػػات حقػ ػػوؽ اإلىسػ ػػاف :)2009( .التسػ ػػاهح فػ ػػي العػ ػػالـ العربػ ػػي-2008
 .2009راـ اهلل :هركز راـ اهلل لدراسات حقوؽ اإلىساف.

 .56هصطفِ ،عادؿ :)2012( .فقً الديهقراطية .القاٌرة :رؤية لمىشر والتوزيع.

 .57هىصػػور ،بمقػػيس أحهػػد :)2004( .األحػزاب السياسػػية والتحػػوؿ الػػديهقراطي د ارسػػة تطبيقيػػة
عمِ اليهف وبالد أخرى .ط .1القاٌرة :هكتبة هدبولي لمىشر.

 .58الهىظهة العربية لحقوؽ اإلىساف( .أكتوبر  :)2011اعرؼ حقوقؾ االىتخابية :اىتخابات هػا
بعد ثورة  25يىاير  .2011القاٌرة :الهىظهة العربية لحقوؽ االىساف.

 .59هىظه ػػة العف ػػو الدولي ػػة :)2011( .تقري ػػر هىظه ػػة العف ػػو الدولي ػػة لع ػػاـ 2011حال ػػة حق ػػوؽ
االىساف في العالـ .هىظهة العفو الدولية.

 .60هٍى ػػا ،هحه ػػد ىص ػػر :)2002( .العم ػػوـ السياس ػػية ب ػػيف الحداث ػػة والهعاصػ ػرة .الق ػػاٌرة :دار
الهعارؼ.

 .61ىافعة ،حسف :)2014( .ربيػع هصػر :بػيف ثػورتي 25يىػاير و30يوىيػو .هػف كتػاب :التقريػر
العربي السابع لمتىهية الثقافية العرب بػيف هاسػي الحاضػر وأحػالـ التغييػر أربػع سػىوات هػف
"الربيع العربي" (هحرر :أحهد فرحات وآخروف) .بيروت :هؤسسة الفكر العربي.

 .62الىٍري ،هجدي هدحت :)1996( .الىظـ السياسية .الهىصورة :دار أـ القرى.

 .63الٍػػدار ،هحهػػد :)2011( .أي ىهػػط تىهػػوي بػػديؿ لمدولػػة الديهقراطيػػة .ه ػف كتػػاب الثػػورات

واإلصػػالح والتحػػوؿ الػػديهقراطي فػػي الػػوطف العربػػي هػػف خػػالؿ الثػػورة التوىسػػية .الدوحػػة:
الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

ٌ .64ػػالؿ ،عمػػِ الػػديف ،وهسػػعد ،ىيفػػيف :)2000( .الػػىظـ السياسػػية العربيػػة قضػػايا االسػػتهرار.
والتغيير .بيروت :هركز دراسات الوحدة العربية.

ٌ .65ػػالؿ ،هحهػػد :)2012( .ىظػػاـ الحكػػـ فػػي الدسػػاتير الهقارىػػة وفػػي الدسػػتور الهصػػري .هػػف
كتػ ػػاب :الهحػ ػػاور العمهيػ ػػة لمبىػ ػػاء الدسػ ػػتوري (د ارسػ ػػة هقارىػ ػػة) .القػ ػػاٌرة :الهؤسسػ ػػة الدوليػ ػػة
لمديهقراطية واالىتخابات.

 .66الوحيدي ،فتحي :)1996( .الىظـ السياسية الهقارىة( ،ط .)3غزة :هطابع الٍيئة الخيرية.
 .67الوكالة التوىسية :)1998( .توىس هعطيات أساسية .توىس :الوكالة التوىسية.
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 .68ي ػػوىس ،ع ػػدىاف حس ػػيف :( 2011( .التهوي ػػؿ الخ ػػارجي و سياس ػػة اإلص ػػالح االقتص ػػادي:
تجارب عربية .عهاف :هكتبة الهجتهع العربي لمىشر والتوزيع.
ثالثاً -الكتب المترجمة:
 .69خالػػد ،ك ػريـ :)2014( .جهٍوريػػة هصػػر العربيػػة .هػػف كتػػاب :االئػػتالؼ العػػالهي لمحريػػات
والحقػػوؽ لعػػاـ  : 2014هواجٍػػة الثػػورة الهضػػادة حالػػة حقػػوؽ اإلىسػػاف فػػي البمػػداف العربيػػة.
االئتالؼ العالهي لمحريات والحقوؽ ،لىدف .ترجهة :هٍدي سالهة.

 .70داؿ ،روب ػػرت إي ػػً :)2000( .الديهقراطي ػػة وىقادٌ ػػا .ترجه ػػة :ىهي ػػر عب ػػاس هظف ػػر (ط.)2
عهاف :دار الفارس لمىشر والتوزيع.

 .71الشػػويكي ،عهػػرو :)2014( .الدسػػتور الهصػػري  :هشػػاكؿ إجرائيػػة وأزهػػة فػػي الفحػػوى .هػػف

كت ػػاب :اإلص ػػالح الدس ػػتوري ف ػػي األوق ػػات االىتقالي ػػة( .تحري ػػر :ألف ػػارو دو فاسكوىس ػػيموس
وجي ارل ػػد س ػػتاىغ) ( .ترجه ػػة :وائ ػػؿ السػ ػواح) .بي ػػروت :الهرك ػػز المبى ػػاىي لد ارس ػػات السياس ػػة

وهبادرة االصالح العربي.

 .72هحج ػ ػػوب ،عػ ػ ػزاـ ،وحهروى ػ ػػي ،س ػ ػػموى( .ه ػ ػػايو:)2014الحق ػ ػػوؽ االقتص ػ ػػادية واالجتهاعي ػ ػػة
والثقافي ػػة فػػػي الدس ػػتور التوىسػػػي الجديػ ػػد .ه ػػف كتػ ػػاب :اإلص ػػالح الدس ػػتوري فػػػي األوق ػػات
االىتقالي ػ ػ ػػة-ت ػ ػ ػػأهيف ش ػ ػ ػػرعية هس ػ ػ ػػار بى ػ ػ ػػاء الهؤسس ػ ػ ػػة الديهقراطي ػ ػ ػػة (تحري ػ ػ ػػر :ألف ػ ػ ػػارو دو

لدرسػات
فاسكوىسيموس ،و جيرالد ستاىغ)( ،ترجهة وائؿ السواح) .بيروت :الهركػز المبىػاىي ا
السياسة .هبادرة اإلصالح العربي.

ٌ .73ىتيجتػػوف ،صػػاهوئيؿ :)1993( .الهوجػة الثالثػػة التحػػوؿ الػػديهقراطي فػػي أواخػػر العشػريف.
(ترجهة عبد الوٌاب عموب) .القاٌرة :هركز ابف خمدوف لمدراسات اإلىهائية.

 .74واى ػػغ ،توف ػػا :)2015 ( .تس ػػجيؿ الى ػػاخبيف ف ػػي هىطق ػػة الش ػػرؽ األوس ػػط وش ػػهاؿ أفريقي ػػا –
هختػػارات هػػف د ارسػػات حال ػػة (ترجهػػة ىاتػػالي سػػميهاف وسػػوزاف قػػازاف) .واشػػىطف :الهعٍػػد

الديهقراطي العربي.
رابعاً -الرساةل العممية:

 .75أب ػػو حش ػػيش ،ش ػػفيؽ :)2014( .البع ػػد السياس ػػي لعهمي ػػة التح ػػوؿ ال ػػديهقراطي ف ػػي ال ػػوطف
العربي (توىس ىهوذجًا) رسالة هاجستير غير هىشورة .غزة :جاهعة األزٌر.
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 .76أبػػو شػػاويش ،كهػػاؿ عمػػي أحهػػد :)2013( .ثػػورة 25يىػػاير فػػي هصػػر :أسػػبابٍا وتػػداعياتٍا
واىعكاسات الهتوقعة عمِ القضية الفمسطيىية .رسػالة هاجسػتير غيػر هىشػورة .غػزة :جاهعػة
األزٌر.

 .77البزـ ،إبراٌيـ خميؿ :)2014( .أثر الىظـ االىتخابية التشريعية فػي تشػكيؿ الىظػاـ السياسػي
الفمسػػطيىي ( )2012-1996د ارسػػة هيداىيػػة .رسػػالة هاجسػػتير غيػػر هىشػػورة .غ ػزة :جاهعػػة
األزٌر.

 .78بياض ػػي ،هح ػػي ال ػػديف :)2012( .الهجته ػػع اله ػػدىي ف ػػي دوؿ الهغ ػػرب العرب ػػي ودوري ف ػػي
التىهية السياسية ،رسالة هاجستير غير هىشورة .بسكرة :جاهعة هحهد خيضر.

 .79الجبور ،هحهد :)2014( .الدور السياسي لمهؤسسة العسػكرية الهصػرية فػي ظػؿ التحػوالت
السياسية .رسالة هاجستير غير هىشورة .غزة :جاهعة األزٌر.

 .80دويكات ،برٌاف :)2013( .الدولة الهدىية عىد االخواف الهسمهيف وأثرٌػا عمػِ شػكؿ الىظػاـ
السياسي في هصر .رسالة هاجستير غير هىشورة .ىابمس :جاهعة الىجاح.

 .81صػػحراوي ،شػػٍرزادٌ :)2013( .يكميػػة التحػػوؿ الػػديهقراطي فػػي الهىطقػػة الهغاربيػػة :د ارسػػة
هقارىػػة (تػػوىس ،الج ازئػػر ،الهغػػرب) .رسػػالة هاجسػػتير غيػػر هىشػػورة .بسػػكرة :جاهعػػة هحهػػد

خيضر.

 .82عباش ،عائشة :)2008( .إشكالية التىهية السياسية والديهقراطية في دوؿ الهغرب العربي:
هثاؿ توىس .رسالة هاجستير غير هىشورة .الجزائر :جاهعة يوسؼ بف خدة.

 .83عبد الحميـ ،عبد اهلل :)2012( .الواليات الهتحدة األهريكيػة والتحػوالت الثوريػة الشػعبية فػي
دوؿ هح ػػور االعت ػػداؿ العرب ػػي ( .)2011-2010رس ػػالة هاجس ػػتير غي ػػر هىش ػػورة .ى ػػابمس:

جاهعة الىجاح الوطىية.

 .84عطاء اهلل ،سهية :)2014( .دور االىتخابات في تفعيػؿ التحػوؿ الػديهقراطي وارسػاء الحكػـ
الرشػػيد ىهػػوذج " الج ازئػػر" .رسػػالة هاجسػػتير غيػػر هىشػػورة :جاهعػػة هحهػػد خيضػػر_ بسػػكرة،

الجزائر.
 .85العهراوي ،فريدة :)2014( .أزهة الشرعية في األىظهة العربية د ارسػة "حالػة هصػر" .رسػالة
هاجستير غير هىشورة .بسكرة -الجزائر :جاهعة هحهد خيضر.

 .86قطاؼ ،تهاـ أسهاء :)2013( .دور الحركات االسالهية في هسار التحوؿ الػديهقراطي فػي

البمػػداف العربيػػة "حركػػة الىٍضػػة التوىسػػية ىهوذجػاً " .رسػػالة هاجسػػتير غيػػر هىشػػورة .بسػػكرة:

جاهعة هحهد خيضر.
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 .87لعياضػ ػ ػػي ،يوسػ ػ ػػؼ :)2015( .التح ػ ػ ػوالت السياسػ ػ ػػية الراٌىػ ػ ػػة وأثرٌػ ػ ػػا عمػػ ػػِ ارسػ ػ ػػاء هبػ ػ ػػدأ
الديهقراطية -توىس .رسالة هاجستير غير هىشورة .جاهعة هحهد خيضر :بسكرة.

 .88لػػوز ،ياسػػر هحهػػد عمػػي :)2013( .دور الهؤسسػػة العسػػكرية فػػي ثػػورة  25يىػػاير .2011
رسالة هاجستير غير هىشورة .غزة .جاهعة األزٌر.

 .89هىير ،حرز اهلل :)2015( .اإلصالح السياسي في توىس وتأثيري عمػِ التىهيػة الهحميػة بعػد
 .2011رسالة هاجستير هىشورة .بسكرة :جاهعة هحهد خيضر.

ٌ .90ػػادي ،سػػٍيمة :)2015( .دور الهشػػاركة السياسػػية فػػي تحقيػػؽ االسػػتقرار السياسػػي (د ارسػػة
حالػ ػػة هصػ ػػر  .)2014-2000رسػ ػػالة هاجسػ ػػتير غيػ ػػر هىشػ ػػورة .بسػ ػػكرة :جاهعػ ػػة هحه ػ ػػد

خيضر.

خامساً -الدوريات والمجالت العممية:
 .91الك ػواري ،عمػػي خميفػػة( .سػػبتهبر  :)2013عوائػػؽ االىتقػػاؿ الػػديهقراطي فػػي بمػػداف هجمػػس
التعاوف الخميجي ،هجمة الهستقبؿ العربي (.)415

 .92االئ ػػتالؼ الع ػػالهي لمحري ػػات والحق ػػوؽ( .ه ػػايو  :)2015حب ػػر عم ػػِ ورؽ :حري ػػة الدس ػػتور
واعتػػداء واعتقػػاؿ وهحاكهػػة واقػػع حريػػة االعػػالـ والصػػحافة فػػي هصػػر -الىش ػرة األسػػبوعية

لالئتالؼ العالهي لمحريات والحقوؽ (.)46

 .93البػػاٌي ،عبػػد الوٌػػاب :)1987( .أوضػػاع الحريػػات فػػي تػػوىس .هجمػػة حقػػوؽ اإلىسػػاف فػػي
الوطف العربي (.)21

 .94بىيوب ،أحهد شػوقي( .يوليػو  :)2013العدالػة االىتقاليػة :الهفٍػوـ والىشػأة والتجػارب ،هجمػة
الهستقبؿ العربي (.)413

 .95بىيوب ،أحهد( .يوليػو  :)2013حمقػة ىقاشػية :العدالػة االىتقاليػة الهفٍػوـ والىشػأة والتجػارب،
هجمة الهستقبؿ العربي (.)413

 .96بػػو حفػػص ،حػػاكهي :)2009( .االصػػالحات والىهػػو االقتصػػادي فػػي شػػهاؿ أفريقيػػا .هجمػػة
اقتصاديات شهاؿ أفريقيا .العدد (.)7

 .97الجهعاوي ،أىور( .يىاير :)2014الهشٍد السياسي في توىس :الدرب الطويؿ ىحػو التوافػؽ.
هجمة" سياسات عر ّبية (.)6
 .98الخطيب ،ىعهاف :)1986( .الهذٌب االجتهاعي وأثػري عمػِ الحقػوؽ والحريػات العاهػة "فػي
كؿ هف الدستوريف األردىي والهصري" .هجمة هؤتة لمبحوث والدراسات (.)1
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 .99الدباغ ،زكي زياد سهير :)2009( .العالقة بيف تطور هؤسسات الهجتهػع الهػدىي والتحػوؿ
الديهقراطي فػي الػوطف العربػي "هصػر ىهوذجػا" .هجمػة أبحػاث كميػة التربيػة األساسػية (.)2

الهجمد (.)9

 .100دىدف ،عبد القادر :)2014( .هف أجؿ اىتخابات فعالة في وطىىػا العربػي :جػوٌر العهميػة
االىتخابية في الههارسة الديهقراطية .الهجمة العربية لمدراسات السياسية (.)42

 .101الرحه ػػوىي ،س ػػعيدة :)1999( .الهػ ػرأة والهش ػػاركة السياس ػػية ف ػػي ت ػػوىس .الهس ػػتقبؿ العرب ػػي
(.)250

 .102الرديسي ،حهادي( .يىاير :)2016خهس سىوات عمِ الثورات العربيػة...االىتقاؿ الصػعب:
توىس بيف تدعيـ الديهقراطية وتفكؾ الدولة .هجمة سياسات عربية (.)18

 .103رزاؽ ،فػػاتف هحهػػد :)2010( .التعدديػػة السياسػػية فػػي هصػػر بعػػد .1981الهجمػػة السياسػػية
والدولية (.)16

 .104سػػالـ ،حىػػاف هحهػػد( .سػػبتهبر :)2007اتجاٌػػات بعػػض الفئػػات االجتهاعيػػة ىحػػو اإلصػػالح
السياسي في الهجتهع الهصري -دراسة تحميمية وبحث هيػداىي حػوؿ تعػديؿ الهػادة  76هػف
دستور هصر -هجمة بحوث الشرؽ األوسط (.)21

 .105سبع ،هولود سداد :)2014( .اإلخواف الهسمهيف وتغيير الىظاـ السياسػي فػي هصػر .هجمػة
دراسات دولية (.)58

 .106سػػعدي ،رىػػا العاشػػوري( .أبريػػؿ  :)2015التجربػػة الديهقراطيػػة فػػي تػػوىسٌ :ػػاجس هتأصػػؿ
وهسار هتعثر .هجمة الهستقبؿ العربي (.)434

 .107شػػطيب ،هحهػػد صػػالح :)2013( .أثػػر التحػػوؿ الػػديهقراطي عمػػِ االسػػتق ارر السياسػػي فػػي
الدوؿ العربية .هجمة الدراسات اإلقميهية (.)30

 .108الشػػهري ،ىػػاظـ ىػواؼ :)2012( .إشػػكالية التحػػوؿ الػػديهقراطي فػػي البمػػداف العربيػػة .الهجمػػة
السياسية والدولية (.)39

 .109الشػ ػػويري ،يوسػ ػػؼ( .هػ ػػارس  :)2003الشػ ػػورى والميبراليػ ػػة والديهقراطيػ ػػة :آليػ ػػات االىتقػ ػػاؿ.
الهستقبؿ العربي (.)289

 .110الش ػػيباىي ،هص ػػباح :)2014( .الثػػػورة التوىس ػػية والعدال ػػة االجتهاعيػػػة :التج ػػاىس الغائػ ػػب،
هركز دراسات الوحدة العربية .هجمة الهستقبؿ العربي .عدد (.)423

 .111الطويؿ ،أهاىي( .أكتوبر :)2013هعركة حكـ هصر بيف الجيش واالخواف .هجمػة سياسػات
عربية (.)4
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 .112العربػػي ،هحهػػد هسػػعد :)2014( .هػػا بعػػد هرسػػي :ابعػػاد التغيػرات السياسػػية فػػي هصػػر بعػػد
 30يوليو .هجمة السياسة الدولية (.)25

 .113فارس ،عبير :)2011( .الثورة التوىسية :استرجاع الحرية .هجمة سياسات (.)15

 .114قاعود ،عالء :)1994( .حركػة السػابع هػف ىػوفهبر والتطػور الػديهقراطي فػي تػوىس .هجمػة
السياسة الدولية (.)179

 .115ك ػػاظـ ،أحه ػػد ع ػػدىاف :)2015( .أزه ػػة حك ػػـ جهاع ػػة اإلخػ ػواف الهس ػػمهيف ف ػػي هص ػػر ب ػػيف

الشرعية الدستورية والشرعية الثورة بعد عػاـ  .2011هجمػة العمػوـ السياسػية والدوليػة (-26

.)27

 .116هحهػػدٌ ،يف ػػاء أحه ػػد :)2014( .اإلسػػالهيوف ف ػػي ت ػػوىس بػػيف الهعارض ػػة والس ػػمطة .هجم ػػة
دراسات دولية (.)58

 .117هحػػي ،أحهػػد غالػػب :)2014( .التحػػوؿ الػػديهقراطي أسػػبابً شػػروطً هسػػتوياتً د ارسػػة حالػػً
العراؽ .هجمة قضايا سياسية (.)38-37

 .118الهسيعديف ،يوسؼ سالهة حهود ،2015( .هارس) :اآلثار السياسية لمىظػاـ االىتخػابي فػي
األردف .هجمة الهستقبؿ العربي (.)433

 .119هصػػطفي ،هٍىػػد :)2011( .هقاربػػات ىظريػػة لمثػػورات العربيػػة "الحالػػة الهصػرية والتوىسػػية".
الكرهؿ الجديد (.)1

 .120الهطيريٌ ،اجر ،وخضر ،هىِ :)2013( .االعالـ التوىسي بعد الثورة ..الحرية الحبيسػة.
الهركز الفمسطيىي لمتىهية والحريات االعالهية هدى (.)7

 .121هٍػػدي ،عبيػػر سػػٍاـ :)2011( .جدليػػة العالقػػة بػػيف الديهقراطيػػة وتػػداوؿ السػػمطة :الع ػراؽ
ىهوذجًا .الهجمة السياسية والدولية (.)18

ٌ .122كػػو ،أهيىػػة( .فب اريػػر :)2015هؤسسػػة الرئاسػػة ف ػي تػػوىس بػػيف الثابػػت والثػػورة الدسػػتورية.
هجمة الهستقبؿ العربي (.)432

سادساً -التحارير المنشورة
 .123االئ ػػتالؼ الع ػػالهي لمحري ػػات والحق ػػوؽ( .يوىي ػػو  :)2015تقري ػػر حال ػػة حق ػػوؽ اإلىس ػػاف ف ػػي
هصر لسىة  .2014لىدف :االئتالؼ العالهي لمحريات والحقوؽ.

 .124االئػتالؼ هػف أجػؿ الى ازٌػة والهسػاءلة (أهػاف)( .يويىػو  :)2014الفسػاد السياسػي فػي العػالـ
العربي حالة دراسية .فمسطيف :االئتالؼ هف أجؿ الىزاٌة والهساءلة(أهاف).
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 .125الجهاعػػة الوطىيػػة لحقػػوؽ اإلىسػػاف( .هػػارس :)2015هسػػتقبؿ العدالػػة االىتقاليػػة فػػي هصػػر
ورقػة ارصػدة الىحػراؼ هسػػار العدالػة االىتقاليػة فػي هصػػر بعػد الثػورة واستشػراؼ لهسػػتقبمٍا.
القاٌرة :الجهاعة الوطىية لحقوؽ اإلىساف.

 .126الجهعية الوطىية لمدفاع عف الحقوؽ والحريات واالىتٍاؾ( .هػايو  :)2012تقريػر عػف حالػة
الهرأة الهصرية بعد ثورة  25يىاير هزيد هف التٍهػيش واالىتٍػاؾ .القػاٌرة :الجهعيػة الوطىيػة

لمدفاع عف الحقوؽ والحريات واالىتٍاؾ.

 .127جهعي ػ ػػة ت ػ ػػوىس تىتخ ػ ػػب ،وهؤسس ػ ػػة ك ػ ػػوىراد اديى ػ ػػاور سػ ػػتفتوىؽ( .سػ ػػبتهبر  :)2014ىت ػ ػػائا
اىتخابػات الهجمػس الػوطىي التأسيسػي  23أكتػوبر  2011باعتهػاد الهقػاييس الصػغرى دائػرة
قبمي .توىس :جهعية توىس تىتخب ،وهؤسسة كوىراد اديىاور ستفتوىؽ.

 .128الجهٍوريػػة التوىسػػية-دائ ػرة الهحاسػػبات( .يوىيػػو  :)2015التقريػػر العػػاـ حػػوؿ ىتػػائا هراقبػػة
تهويػ ػػؿ الحهمػ ػػة االىتخابيػ ػػة لعضػ ػػوية هجمػ ػػس ى ػ ػواب الشػ ػػعب لسػ ػػىة  .2014تػ ػػوىس :دائ ػ ػرة
الهحاسبات.

 .129حمهػػي ،أهىيػػة ،والغه ػراوي ،طػػارؽ( .سػػبتهبر :)2015االقتصػػاد الهصػػري فػػي ضػػوء ىتػػائا
تقرير التىافسية العالهي  .2015-2014القاٌرة :الهركز الهصري لمدراسات االقتصادية.

 .130الرابطػػة التوىسػػية لمػػدفاع عػػف حقػػوؽ اإلىسػػاف هرصػػد الحريػػات :)2013( .تقػػرر حػػوؿ واقػػع
الحريات :سىتاف بعد االىتخابات (أكتوبر-2011أكتػوبر  .)2013تػوىس :الرابطػة التوىسػية
لمدفاع عف حقوؽ اإلىساف هرصد الحريات.

 .131الرابطة التوىسية لمدفاع عف حقوؽ االىساف-هرصد الحريات :)2013( .تقرير حػو ؿ واقػع
الحريػػات بتػػوىس -سػػىتاف بعػػد االىتخابػػات (أكتػػوبر-2011أكتػػوبر .)2013تػػوىس :الرابطػػة
التوىسية لمدفاع عف حقوؽ االىساف-هرصد الحريات.

 .132شبكة االىتخابات في العالـ العربي( .فبراير :)2012عيوف عمِ اىتخابات .التقرير الىٍػائي
عػ ػػف ىتػ ػػائا هتابعػ ػػة اىتخابػ ػػات هجمػ ػػس الشػ ػػعب الهصػ ػػري  .2012-2011عهػ ػػاف :شػ ػػبكة

االىتخابات في العالـ العربي.

 .133الش ػػبكة العربي ػػة لهعموه ػػات حق ػػوؽ اإلىس ػػاف :)2013( .حري ػػة الػ ػرأي والتعبي ػػر ف ػػي هص ػػر
والعػ ػػالـ العربػ ػػي  -التقريػ ػػر السػ ػػىوي  .2012القػ ػػاٌرة :الشػ ػػبكة العربيػ ػػة لهعموهػ ػػات حقػ ػػوؽ
اإلىساف.
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 .134الش ػػبكة العربي ػػة لهعموه ػػات حق ػػوؽ اإلىس ػػاف :)2016( .حري ػػة الػ ػرأي والتعبي ػػر ف ػػي هص ػػر
والعػ ػػالـ العربػ ػػي  -التقريػ ػػر السػ ػػىوي  .2015القػ ػػاٌرة :الشػ ػػبكة العربيػ ػػة لهعموهػ ػػات حقػ ػػوؽ
اإلىساف.

 .135الشبكة العربية لهعموهات حقوؽ اإلىساف :)2015( .هعػتـ وهتعثػر الهسػار الػديهقراطي فػي
هصر( .2014تحرير :جهاؿ عيد) .القاٌرة :روافد لمىشر والتوزيع.

 .136الشبكة العربيػة لهعموهػات حقػوؽ االىسػاف( .فب اريػر :)2016خطػوة لمخمػؼ خطوتػاف لمػوراء:
الهسار الديهقراطي في هصر( .2015تحرير :جهاؿ عيد) .القاٌرة :روافد لمىشر والتوزيع.

 .137لجىػ ػػة هىظهػ ػػة السػ ػػياحة العالهيػ ػػة لمشػ ػػرؽ األوسػ ػػط( .يوىيػ ػػو  :)2015تقريػ ػػر هػ ػػوجز حػ ػػوؿ
اتجاٌات السياحة في الهىطقة وتحديد التحديات الرئيسػية لعػاـ  .2014دبػي :لجىػة هىظهػة
السياحة العالهية لمشرؽ األوسط.

 .138الهجهوعػػة العربيػػة لرصػػد اإلعػػالـ ،والهجمػػس الػػوطىي لمحريػػات بتػػوىس تحػػالؼ هػػف أجػػؿ
ىس ػػاء ت ػػوىس( .ه ػػارس  :)2013ص ػػورة الهػ ػرأة ف ػػي اإلع ػػالـ التوىس ػػي .ت ػػوىس :الهجهوع ػػة
العربية لرصد اإلعالـ ،والهجمس الوطىي لمحريات بتوىس تحالؼ هف أجؿ ىساء توىس.
 .139هركػػز العهميػػات االىتقاليػػة الدسػػتورية ،والهؤسسػػة الدوليػػة لمديهقراطيػػة واالىتخابػػات ،وبرىػػاها

األهػػـ الهتحػػدة اإلىهػػائي :)2014( .هكافحػػة الفسػػاد أطػػر دسػػتورية لهىطقػػة الشػػرؽ األوسػػط

وشهاؿ إفريقيا .بيروت :الهىظهة العربية لمقاىوف الدستوري.

 .140هركز القاٌرة لد ارسػات حقػوؽ االىسػاف :)2011( .جػذور الثػورة :حقػوؽ اإلىسػاف فػي العػالـ
العربي" التقرير السىوي  .”2010القاٌرة :هركز القاٌرة لدراسات حقوؽ االىساف.

 .141هرك ػػز الق ػػاٌرة لد ارس ػػات حق ػػوؽ االىس ػػاف( .أكت ػػوبر :)2013حص ػػار الحقيق ػػة ،تقري ػػر ح ػػوؿ
االعتػػداءات واالىتٍاكػػات بحػػؽ االعالهيػػيف بػػيف 30يوىيػػو 30-أغسػػطس .القػػاٌرة :هركػػز
القاٌرة لدراسات حقوؽ االىساف.

 .142الهركز الهصري لحقػوؽ الهػرأة( .هػارس :)2016تقريػر وضػع الهػرأة لعػاـ  :2015خطػوات
لموراء ..التهثيؿ البرلهاىي وحدي ال يكفي .القاٌرة :الهركز الهصري لحقوؽ الهرأة.

 .143الهرك ػػز الهص ػػري لحق ػػوؽ الهػ ػرأة( .ه ػػارس 2014 :)2015ع ػػاـ الوع ػػود الت ػػي ل ػػـ تتحق ػػؽ،
تقريػػر حالػػة اله ػرأة الهص ػرية لعػػاـ ( ،2014تحريػػر :ىٍػػاد أبػػو القهصػػاف) القػػاٌرة :الهركػػز
الهصري لحقوؽ الهرأة.

 .144الهركز الهصري لدراسات الديهقراطية الحرة 24( .فبراير  :)2015التقريػر التقييهػي األوؿ.
االىتخابات البرلهاىية في هصر .القاٌرة :الهركز الهصري لدراسات الديهقراطية الحرة.
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 .145هركػػز تػػوىس لحريػػة الصػػحافة( .أكتػػوبر :)2013صػػحافة تحػػت التٍديػػد –التقريػػر السػػىوي
األوؿ حػ ػػوؿ االىتٍاكػ ػػات الواقعػ ػػة عمػ ػػِ االعػ ػػالـ التوىسػ ػػي أكتػ ػػوبر-2012سػ ػػبتهبر.2013
توىس :هركز توىس لحرية الصحافة.

 .146هركػز كػارتر( .هػايو :)2015االىتخابػات التشػريعية والرئاسػية فػي تػوىس  -التقريػر الىٍػائي
هايو .2015جورجيا -الواليات الهتحدة :هركز كارتر.

 .147هركػػز كػػارتر( .يىػػاير  :)2014التقريػػر حػػوؿ الدسػػتور :عهميػػة صػػياغة الدسػػتور فػػي تػػوىس
التقرير الىٍائي .2014-2011جورجيا -الواليات الهتحدة :هركز كارتر.

 .148هركػػز كػػارتر( .أكتػػوبر  :)2011اىتخابػػات الهجمػػس الػػوطىي التأسيسػػي -التقريػػر الىٍػػائي.
جورجيا -الواليات الهتحدة :هركز كارتر.

 .149هركػػز كػػارتر( .ديسػػهبر  :)2011التقريػػر الىٍػػائي لبعثػػة هركػػز كػػارتر لهتابعػػة االىتخابػػات
البرلهاىية في هصر  .2011-2012القاٌرة :هركز كارتر.

 .150الهعٍػػد الػػديهقراطي الػػوطىي( .أكتػػوبر  :)2011التقريػػر الىٍػػائي حػػوؿ اىتخابػػات الهجمػػس
الوطىي التأسيسي في توىس .توىس :الهعٍد الديهقراطي الوطىي.
 .151هىظهػػة األهػػـ الهتحػػدة لمتربيػػة والعمػػـ والثقافػػة( .أبريػػؿ  :)2012د ارسػػة حػػوؿ تطػػور وسػػائؿ
اإلعالـ واالتصاؿ بتوىس .توىس :يوىسكو.

 .152هىظهة األهـ الهتحػدة لمتربيػة والعمػـ والثقافػة( .سػبتهبر  :)2012د ارسػة حػوؿ تطػور وسػائؿ
االعالـ واالتصاؿ بتوىس باعتهاد هؤشرات تطور وسائؿ االعالـ واالتصػاؿ حسػب هىظهػة

األهـ الهتحدة لمتربية والعموـ والثقافة .باريس :اليوىسكو.

 .153الهىظهة الدولية لمتقرير عف الديهقراطية( .سبتهبر :)2013الرقابة القضػائية عمػِ دسػتورية
القػ ػ ػواىيف ف ػ ػػي األىظه ػ ػػة الديهقراطي ػ ػػة الجدي ػ ػػدة .ىيوي ػ ػػورؾ :الهىظه ػ ػػة الدولي ػ ػػة لمتقري ػ ػػر ع ػ ػػف

الديهقراطية.

 .154الهىظهة الدوليػة لمتقريػر عػف الديهقراطيػة( .يوليػو  :)2012صػياغة الفصػوؿ أو التعػديالت
الدستورية -الىهوذج التوىسي .القاٌرة :الهىظهة الدولية لمتقرير عف الديهقراطية.

 .155الهىظهة الدولية لمديهقراطيػة :)2007( .تقيػيـ الىظػاـ االىتخػابي الهصػري "تقريػر لجهٍوريػة
هصر العربية" .برليف :الهىظهة الدولية لمديهقراطية.

 .156الهىظهػ ػػة الدوليػ ػػة لىشػ ػػر التقػ ػػارير حػ ػػوؿ الديهقراطيػ ػػة( .أغسػ ػػطس  :)2011تػ ػػوىس تسػ ػػوية
الى ازعػػات الهتعمقػػة باالىتخابػػات :العديػػد هػػف الهسػػائؿ التػػي ظمػػت هعمقػػة .تػػوىس :الهىظهػػة
الدولية لىشر التقارير حوؿ الديهقراطية.

245

 .157هىظه ػػة العف ػػو الدولي ػػة :)2011( .تقري ػػر هىظه ػػة العف ػػو الدولي ػػة لع ػػاـ 2011حال ػػة حق ػػوؽ
اإلىساف في العالـ .لىدف :هىظهة العفو الدولية.

 .158هىظهة ٌيوهف رايتس ووتش لحهاية حقػوؽ اإلىسػاف( .يىػاير  :)2015الهحاسػبة الهىقوصػة
أوجػػً القصػػور فػػي هحاكهػػات جػرائـ القتػػؿ أثىػػاء الثػػورة التوىسػػية .ىيويػػورؾ :هىظهػػة ٌيػػوهف

رايتس ووتش.

 .159الهؤسسػ ػػة الدوليػ ػػة لمديهقراطيػ ػػة واالىتخابػ ػػات :)2014( .هكافحػ ػػة الفسػ ػػاد :أطػ ػػر دسػ ػػتورية
لهىطقػ ػ ػػة الشػ ػ ػػرؽ األوسػ ػ ػػط وشػ ػ ػػهاؿ أفريقيػ ػ ػػا .سػ ػ ػػتوكٍولـ :الهؤسسػ ػ ػػة الدوليػ ػ ػػة لمديهقراطيػ ػ ػػة

واالىتخابات.

 .160هؤسسة حرية الفكر والتعبير( .ابريؿ :)2015خىػؽ الهجػاؿ العػاـ :عػف حالػة حريػة التعبيػر
في هصر2014ـ( ،تحرير :هصطفِ شوقي) .القاٌرة :هؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 .161هؤسس ػػة فري ػػدرش إيرب ػػت :)2014( .الدس ػػتور التوىس ػػي تح ػػت الهجٍ ػػر .ت ػػوىس :هؤسس ػػة
فريدرش إيربت.

 .162الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات( .هارس :)2015تقرير الٍيئة العميػا الهسػتقمة لالىتخابػات
حوؿ االىتخابات التشريعية والرئاسية  .2014توىس :الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات.
سابعاً -المؤتمرات العممية وأوراق العمل:
 .163بشػػيرٌ ،شػػاـ( .أبريػػؿ :)2013حريػػة ال ػرأي والتعبيػػر فػػي هصػػر قبػػؿ وبعػػد ثػػورة  25يىػػاير.

ورقػ ػػة عهػ ػػؿ هقدهػ ػػة الػ ػػِ هػ ػػؤتهر الحريػ ػػات وحقػ ػػوؽ االىسػ ػػاف األوؿ الهىعقػ ػػد خػ ػػالؿ (8-6

أبريؿ .)2013جاهعة القاٌرة .كمية اآلداب.

 .164الهؤسسػػة العربيػػة لمديهقراطيػػة وهركػػز د ارسػػات الوحػػدة العربيػػة :)2009( .هؤش ػرات قيػػاس

الديهقراطيػ ػػة فػ ػػي البمػ ػػداف العربيػ ػػة :وقػ ػػائع ورشػ ػػة عهػ ػػؿ الهىعقػ ػػدة خػ ػػالؿ ( 25-24يوىيػ ػػو

 .)2009بيروت :هركز دراسات الوحدة العربية.

 .165التائب ،عائشػة :)2011( .الخمفيػات االجتهاعيػة واالقتصػادية لمثػورة التوىسػية  .ورقػة عهػؿ
هقدهة الي الهؤتهر العمهي الثورات واالصالح والتحػوؿ الػديهقراطي فػي الػوطف العربػي هػف
خالؿ الثورة التوىسية الهىعقد خالؿ فترة (21-19أبريػؿ  .)2011الدوحػة :الهركػز العربػي

لألبحاث ودراسة السياسات.

 .166الورفمي ،أحهد :)2011( .هقاوهة الفساد في توىس قبػؿ 14يىػاير2011وبعػدي ،هداخمػة فػي
إطػار ىػدوة عمهيػػة حػوؿ الهشػاركة الهجتهعيػػة فػي هكافحػػة الفسػاد وآفػاؽ تطويرٌػػا فػي العػػالـ
العربي .الهىعقدة خالؿ فترة ( 21-19ديسهبر .)2011فاس :الههمكة الهغربية.
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 .167هصػ ػػطفِ ،هٍىػ ػػد( .هػ ػػارس  :)2013الػ ػػىظـ االىتخابيػ ػػة وأثرٌػ ػػا فػ ػػي االىػ ػػدهاج االجتهػ ػػاعي
والسياسي في الدوؿ العربية التي تهر بتحوؿ ديهقراطي :حالتي هصػر وتػوىس .ورقػة عهػؿ

هقده ػػة إل ػػِ اله ػػؤتهر الس ػػىوي الث ػػاىي لمعم ػػوـ االجتهاعي ػػة واإلىس ػػاىية الهىعق ػػد خ ػػالؿ (-30

31هارس  .)2013الدوحة :الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

 .168فاروؽ ،ياسػهيف( .أغسػطس  :)2013صػىع دسػتور الثػورة الهصػرية بػيف العقػد االجتهػاعي
والتعاقػ ػػد السياسػ ػػي (هػ ػػارس -2011يوليػ ػػو .)2013ورقػ ػػة عهػ ػػؿ ضػ ػػهف هشػ ػػروع اصػ ػػالح
الدستور ( .)2014-2012باريس :هبادرة االصالح العربي.

ثامناً -أوراق تئميل السياسات وتحدير الموقف

 .169بيػػوهي ،هحهػػود( .أبريػػؿ  :)2014الهؤسسػػات الديىيػػة فػػي الوثػػائؽ الدسػػتورية لػػدوؿ الربيػػع
العربي (هصر-توىس-الهغرب-اليهف) .القاٌرة :هركز هبادرة اإلصالح العربي.

 .170عب ػػد الفت ػػاح ،س ػػيؼ ال ػػديف( .أبري ػػؿ  :)2015الدس ػػتور الهص ػػري ب ػػيف هس ػػارات :التأوي ػػؿ،
والتعػػديؿ ،والتفعيػػؿ (رؤيػػة هىظػػور التوافػػؽ السياسػػي) .القػػاٌرة :هركػػز الحضػػارة لمد ارسػػات
السياسية.

 .171حسػػف ،حسػػيف هحهػػود :)2011( .د ارسػػة تحميميػػة ألسػػباب الفسػػاد فػػي هصػػر قبػػؿ ثػػورة 25
يىاير :ىحو رؤية هستقبمية لهىع وهكافحة الظاٌرة .القاٌرة :هركز العقد االجتهاعي.

 .172بي ػػوهي ،هحه ػػود( .أبري ػػؿ  :)2014اإلع ػػالـ ف ػػي الوث ػػائؽ الدس ػػتورية ل ػػدوؿ الربي ػػع العرب ػػي
(هصر -توىس -الهغرب -اليهف) .ورقة عهؿ ضهف أوراؽ سياسات هشروع" :أزهة الدولػة
العربي ػػة :اإلص ػػالح الهؤسس ػػي والتح ػػوؿ ال ػػديهقراطي ف ػػي الع ػػالـ العرب ػػي" .الق ػػاٌرة :هىت ػػدى

البدائؿ العربي لمدراسات.

 .173الهركػػز العربػػي لألبحػػاث ود ارسػػة السياسػػات18( .هػػارس :)2011االسػػتفتاء ال ّشػػعبي عمػػِ
التعديالت الدستورّية في هصر .الدوحة :الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
 .174الهركػػز العربػػي لألبح ػػاث ود ارسػػة السياس ػػات( .أكت ػػوبر :)2011تحػػديات أهػػاـ االىتخاب ػػات
التشريعية في هصر .الدوحة.

ط ػػة
 .175الهرك ػػز العرب ػػي لألبح ػػاث والد ارس ػػات27( .أكت ػػوبر  :)2011االىتخاب ػػات التّوىس ػ ّػية هح ّ
اطي .الدوحة :الهركز العربي لألبحاث والدراسات.
حوؿ ّ
تار ّ
يخية عمِ طريؽ التّ ّ
الديهقر ّ
 .176الهرك ػ ػػز العرب ػ ػػي لألبحػ ػػاث ود ارس ػ ػػة السياسػ ػػات( .ىػ ػػوفهبر :)2011االىتخابػ ػػات التشػ ػ ػريعية
التوىسية ها بيف قوى الثورة وقوى الىظاـ القديـ .الدوحة :الهركز العربي لألبحاث.
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 .177عبػ ػػد ربػ ػػً ،أحهػ ػػد( .ىػ ػػوفهبر  :)2011األح ػ ػزاب الهص ػ ػرية واىتخابػ ػػات البرلهػ ػػاف الهصػ ػػري
 .2012-2011الدوحة :الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

 .178التائب ،عائشة( .يىاير  :)2012قراءة في هضاهيف ودالالت ىتائا االىتخابات فػي تػوىس.
الدوحة :الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

 .179ىػويرة ،أسػهاء( .يىػاير  :)2012تػوىس :االىتخابات...وهػاذا بعػد؟ القػاٌرة :هبػادرة االصػالح
العربي.

 .180سػ ػػهيىة ،ىعيهػ ػػة( .يوىيػ ػػو :)2012الىسػ ػػاء التوىسػ ػػيات فػ ػػي هواقػ ػػع القيػ ػػادة الفػ ػػرص والقيػ ػػود.
الجزائر :هركز الرافديف لمدراسات والبحوث االستراتيجية.

 .181الهركػ ػػز العربػ ػػي لألبحػ ػػاث ود ارسػ ػػة السياسػ ػػات24( .يوليػ ػػو  :)2012االىتخابػ ػػات الرئاسػ ػػية
الهصرية  .2012الدوحة :الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

 .182الهركػػز العربػػي لألبحػػاث ود ارسػػة السياسػػات( .ديسػػهبر :)2012األزهػػة الهصػرية :هخػػاض
الديهقراطية العسير .الدوحة :الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

 .183الجػػبالوي ،آهى ػػة( .فب اري ػػر  :).2013االىتق ػػاؿ ال ػػديهقراطي فػػي ت ػػوىس ال ػػي أي ػػف؟ الق ػػاٌرة:
هركز هبادرة اإلصالح العربي.

 .184ه ػػاركس ،هوىيك ػػا( .فب اري ػػر  :)2014أي اس ػػموب اعتهدت ػػً الىٍض ػػة أثى ػػاء عهمي ػػة ص ػػياغة
الدستور التوىسي االقىاع .االكراي ،أو تقديـ التىازالت؟ الدوحة :هركز بروكىجز.

 .185بػػف هحفػػوظٌ ،يكػػؿ( .يوليػػو  :)2014األهػػف فػػي اله ارحػػؿ االىتقاليػػة ىظػرة عاهػػة عمػػِ واقػػع
إصالح قطاع األهف في توىس بعد ثػالث سػىوات هػف االىتقػاؿ الػديهقراطي .القػاٌرة :هركػز

هبادرة اإلصالح العربي.

 .186طرابمسػػيٌ ،ػػادي( .أكت ػوبر :)2014حػػوؿ تطبيػػؽ ىظػػاـ التهثيػػؿ الىسػػبي فػػي تػػوىس-د ارسػػة
هعيارية لىظػاـ اىتخابػات الهجمػس الػوطىي التأسيسػي تػوىس -2011د ارسػة هقارىػة لهختمػؼ

الصيغ .القاٌرة :هعٍد الربيع العربي.

 .187الجهعػػاوي ،أى ػػور( .أكتػػوبر  )2014االس ػػتحقاؽ االىتخ ػػابي فػػي ت ػػوىس :قػػراءة ف ػػي الهش ػػٍد
الحزبي وتفاعالتً .الدوحة :الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

 .188الحىاش ػػي ،عب ػػد المطي ػػؼ( .ى ػػوفهبر  :)2014االىتخاب ػػات التشػ ػريعية التوىس ػػية :قػ ػراءة ف ػػي
الىتائا والدالالت .الدوحة :الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

 .189هركػػز صػػىاعة الفكػػر لمد ارسػػات واألبحػػاث 5( .ىػػوفهبر :)2014تقػػدير هوقػػؼ :تػػوىس فػػي
عٍد الىداء وعودة الىظاـ القديـ.
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 .190شػػقير ،حػػافظ( .ديسػػهبر :)2014االىتخابػػات التش ػريعية فػػي تػػوىس بدايػػة هرحمػػة جديػػدة أـ
هواصمة حرب الخىادؽ .القاٌرة :هبادرة االصالح العربي.

 .191المطيف ػ ػػي ،ع ػ ػػادؿ( .ديس ػ ػػهبر  :)2014االىتخاب ػ ػػات التوىس ػ ػػية لس ػ ػػىة  2014واالس ػ ػػتقطاب
الهجتهعي .القاٌرة :هبادرة االصالح العربي وبدائؿ لمسياسات.

 .192الجهعػػاوي ،أىػػور( .فب اريػػر  :)2015تحميػػؿ سياسػػات الحكوهػػة االئتالفيػػة فػػي تػػوىس :ق ػراءة
في التركيبة والتداعيات والتحديات .الدوحة :الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

 .193الجهعػ ػػاوي ،أىػ ػػور( .فب اريػ ػػر  :)2015الحكوهػ ػػة االئتالفيػ ػػة فػ ػػي ت ػ ػوىس ق ػ ػراءة فػ ػػي التركيبػ ػػة
والتداعيات والتحديات .الهركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات تحميؿ سياسات.

 .194بػػف شػػعباف ،طػػارؽ( .هػػارس  :)2015الٍيئػػة العميػػا الهسػػتقمة لالتصػػاؿ السػػهعي والبصػػري
وتىظيـ الهشٍد اإلعالهػي التوىسػي -هشػاورات لمخػروج هػف الهػأزؽ الحػالي .القػاٌرة :هركػز

هبادرة اإلصالح العربي.

 .195الرديسػػي ،حهػػادي ،وشػػقير حػػافظ( .هػػارس  :)2015االىتخابػػات الرئاسػػية فػػي تػػوىس :بػػيف
التىافر والتوافؽ .القاٌرة :هركز هبادرة اإلصالح العربي.
 .196دواب ػػة ،أش ػػرؼ هحه ػػد( .يى ػػاير :)2016الحص ػػاد االقتص ػػادي لالىق ػػالب العس ػػكري -هم ػػؼ
توثيقي .اسطىبوؿ :الهعٍد الهصري لمدراسات السياسية واالستراتيجية.

 .197عمي ،خالد14( .يىاير  :)2016رؤية ىقدية لتشريعات هكافحػة االرٌػاب فػي هصػر.2015
القاٌرة :الهفكرة القاىوىية وهبادرة الهساحة الهشتركة.

تاسعاً -المراجع األجنبية:
198. Azarva, Jeffrey. (April, 2007): Reneging on Reform: Egypt and
Tunisia. Washington: American Enterprise Institute.
199. Fahmi, Georges. (July 2012): Egypt presidential election 2012: the
suovival of the July 1952 regime, Arab reform brief. A published
study on the Web site: http://www.arab-reform.net/ar/file/477/
download?token=b-41Spv4.
200. Nassef, Al-Sharif. (August 15, 2014): Civil society law one mor
link on chain to shackle dissent in Egypt, A published report on the
Web site Mada Masr:
http://www.madamasr.com/sections/politics/civil-society-law-onemore-link-chain-shackle-dissent-egypt.

249

201. human rights watch. (APRIL 19, 2015): Egypt: scant Evidence for
mass convictions. A published report on the Web site https://www.
hrw.org/news/2015/04/19/Egypt-scant-evidence-massconvictions(19APRIL2015(
202. Cairo institute four human rights studies.(JUNE 26, 2013):
Manifold abuses and the systematic undermining of the rule of law
One year into Mohamed Morsi’s term. A published report on the
Web site: http://www.cihrs.org/?p=6849&lang=en
203. International Monetary Fund. (December 2, 2013): Press Release:
Statement by the IMF Mission at the End of a Visit to Tunisia, A
published report on the Web site at: http://www.imf.org/external/
np/sec/pr/2013/pr13482.htm
204. Transparency International. (2010): The 2010 Corruption
Perceptions Index. A published report on the Web site at:
http://www.transparency. org/cpi2010/results.
: الممفات اإللكترونية ومواقع اإلنترنت-ًعاش ار

 الهجتهع الهدىي في:) 2014  سبتهبر13 ( . the dissident blog  هوقع.205
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:الىٍضة هصير اإلخواف في هصر؟ هقاؿ هىشور في هعٍد العربية لمد راسات
http://studies.alarabiya.net

 االىتخابات في هوعدٌا: توىس:) 2011  اكتوبر2 ( . هوقع سي أف أف بالعربية. 209
 هقابمة هع رئيس الٍيئة العميا الهستقمة لالىتخابات كهاؿ، به راقبة دولية

http://archive.arabic.cnn.com . حسف سمهاف: حوار،الجىدوبي

 هكابدات االسالهييف في: بيف ىاريف:) 2014  يىاير27 ( . أىوار، بوخرص. 210
: د راسة هىشورة عمِ هوقع هركز كارىيغي لمشرؽ األوسط.توىس

http://carnegie-mec.org/2014/01/27/ar-pub-54615
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 . 211السايح ،حبيب 8 ( .أ بريؿ  :) 2014التحوؿ الديهق راطي في توىس :هف الخالؼ
الي التوافؽ .هقاؿ هىشور عمِ هوقع هعٍد واشىطف:
http://www.washingtoninstitute.org /ar/policy-analysis/view/tunisiasdemocratic-transition-from-contention-to-consensus

 . 212الهعشر ،هرواف 14 ( .ابريؿ  :) 2016بيف الوعد والوعيد :إطار جديد لمش راكة
هع توىس .د راسة هىشورة عمِ هوقع هركز كارىيغي لمشرؽ األوسط:

http://carnegie-mec.org/2016/04/14/ar-pub-63339

 . 213قوي ،بوحىية( .يىاير ٌ :) 2012ؿ تؤدي االىتخابات الي الديهق راطية :حالة
االىتخابات التأسيسية الب رلهاىية في توىس .هقاؿ هىشورة في هوقع هجمة

الديهق راطية:

http://democracy.ahram.org.eg/portal/2/page/1/%d9%85%d9%86 -

. %d9%86%d8%ad%d9%86.aspx

 . 214الجزي رة ىت 25 ( .يوىيو  :) 2014االىتخابات التشريعية في توىس بأكتوبر
والرئاسية في ىوفهبر .خبر هىشور عمِ هوقع الجزي رة ىت:
http://www.aljazeera.net

 . 215الحوكي  ،شاكر  29) .فب راير  :) 2016في الذكرى الثاىية لدستور  : 2014أيّ ة
عالقة بيىً وبيف حقوؽ اإلىساف ؟  .هقاؿ هىشور عمِ هوقع هركز الد راسات

االست راتيجية والديبموهاسية :

/ http://www.csds-center.com /

 . 216الهعشر ،هرواف 14 ( .ابريؿ  :) 2016بيف الوعد والوعيد :إطار جديد لمش راكة
هع توىس  .د راسة .هقاؿ هىشور عمِ هوقع هركز كارىيغي لمشرؽ األوسط:
http://carnegie-mec.org

 . 217أوتاوي ،هاريىا 19 ( .يوىيو  :) 2012الطيؼ السياسي التوىسي ال ي زاؿ
هضطرب اً  .هقاؿ هىشور عمِ هوقع هركز كارىيغي لمشرؽ األوسط:
http://carnegie-mec.org

 . 218فرجاىي ،فتحي 31 ( .ديسهبر  :) 2014توىس :ترتيب أوضاع ها بعد اىتخابات
الرئاسة .هقاؿ هىشور عمِ هركز الجزي رة لمد راسات:
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/2014123112405570794.html

 . 219هىشاوي ،اب راٌيـ  16 ( .فب راير  :) 2016تطورات هختمفة :السمطة القضائية

وبىاء ال دستور في بعض دوؿ الثورات العربية  .هقاؿ هىشور عمِ هوقع الهركز
العربي لمبحوث

والد راساتhttp://www.acrseg.org/39926 :
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 . 220عبد الحميـ ،ايهاف أحهد 8 ( .ديسهبر  :) 2012أزهات هتصاعدة :هأزؽ
الهرحمة االىتقالية في توىس .هقاؿ هىشور عمِ هوقع هجمة السياسة الدولية:
http://www.siyassa.org.eg/newsq/2825.aspx

 . 221هعٍد العربية لمد راسات 2 ( .ىوفهبر  :) 2014بيف فوز الهدىييف وٌزيهة

الىٍضة  .هقاؿ هىشور عمِ هوقع هعٍد العربية لمد راسات :
http://studies.alarabiya.net/
 . 222جهيؿ ،دىيا 15 ( .اكتوبر  :) 2015الهجتهع الهدىي التوىسي :هف ثائر إلِ
حارس لمسالـ  .د راسة هىشورة عمِ هوقع:

http://blogs.worldbank.org

 . 223هيرش ،سا رة 21 ( .يىاير  :) 2014الدستور التوفيقي في توىس تقرير هترجـ
هف المغة اإلىجميزية هىشور عمِ هوقع هركز كاريىغي لمشرؽ

األوسط http://carnegie-mec.org

 . 224األحهر ،بارعة 7 ( .فب راير  :) 2013توىس تشٍد أولِ اىتخابات الربيع العربي،
تقرير هىشور عمِ هوقع سي اف اف بالعربية:
http://archive.arabic.cnn.com

 . 225بيكارد  ،دىكاف  19 ( .أبريؿ  ) 2012توىس :الوضع ال راٌف لعهمية وضع
الدستور ،هقاؿ هىشور عمِ هركز كارىيغي لمشرؽ

األوسط http://carnegie-

mec.org

 . 226هوقع الهصري اليوـ 8 ( .هارس  :) 2014الىص الكاهؿ لقاىوف االىتخابات
الرئاسية .خبر هىشور عمِ هوقع الهصري اليوـ:
http://www.almasryalyoum.com/news/details/406910

 . 227كايسي ،كيفف 21 ( .أغسطس  :) 2013فشؿ است راتيجية هد اليد الي السمفييف
في توىس .هقاؿ هىشور عمِ هوقع هؤسسة كارىيغي لمسالـ الدولي:
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=52729&lang=ar
 . 228الجورشي ،صالح الديف 19 ( .ديسهبر  :) 2013الحوار الوطىي في توىس:
دروس الص راع والتوافؽ .هقاؿ هىشور عمِ

الهوقعhttp://www.swissinfo.ch :

 . 229الجزي رة ىت 9 ( .فب راير  :) 2014هضاهيف دستور  . 2014تقرير هىشور عمِ
هوقع الجزي رة ىت:

http://www.aljazeera.net

 . 230تشرشؿ ،أريؾ :) 2011 ( .درس اىتخابي هف توىس :أٌهية االست راتيجية في
الحهمة االىتخابية .هقاؿ هىشور عمِ هوقع هركز كارىيغي لمسالـ الدولي
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=45842&lang=ar
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 . 231هوقع الهصدر  7 ( .يىاير  :) 2010توىس :تقميص ىسبة األهية إلِ  19بالهائ ة
عاـ  . 2009خبر هىشور عمِ هوقع الهصدر:
/ http://ar.webmanagercenter.com

 . 232هوقع العربية ىت 18 ( .يىاير  % 98 :) 2014هف الهصرييف صوتوا بىعـ
لمدستور الجديد .خبر هىشور عمِ هوقع العربية ىت:

http://www.alarabiya.net

 . 233هوقع العربية ىت  5 ( .فب راير  :) 2015حكوهة الصيد تىاؿ ثقة الب رلهاف
التوىسي  .خبر هىشور عمِ هوقع العربية ىت :

http://www.alarabiya.net

 . 234هوقع ف راىس  3 ( . 24يويىو  :) 2014لجىة االىتخابات الرئاسية الهصرية تعمف
فوز السيسي بىسبة  .% 96.9خبر هىشور عمِ هوقع ف راىس : 24

http://www.france24.com

 . 235هوقع سي أف أف 3 ( .يوىيو  :) 2014الىتيجة الى ٍائية :السيسي رئيسا لهصر
بػ  % 96.9هقابؿ  % 3.09لصباحي .خبر هىشور عمِ هوقع سي أف أف:
https://ouregypt.wordpress.com

 . 236هوقع أحوالىا 24 ( .فب راير  :) 2012الىتائا الىٍائية الىتخابات هجمس
الشورى .خبر هىشور عمِ هوقع أحوالىا:
https://ouregypt.wordpress.com

 . 237هوق ع جريدة األٌ راـ 22 ( .يىاير  :) 2013الىتائا الىٍائية الىتخابات هجمس
الشعب .خبر هىشور عمِ هوقع جريدة

األٌ راـhttp://www.ahram.org. :

 . 238هوقع البورصة 27 ( .يىاير  :) 2016الشفافية الدولية هصر أ كثر فسادا في
 . 2015خبر هىشور عمِ هوقع البورصة:

http://www.alborsanews.com

 . 239هوقع الوفد 9 ( .أغسطس  :) 2014ىىشر حيثيات حكـ حؿ حزب "الحرية
والعدالة  .خبر هىشور عمِ هوقع

الوفدhttp://alwafd.org :

 . 240هوقع هسيحيو هصر 3 ( .يوىيو  :) 2013هاسي األقباط تحت حكـ االخواف.
تحقيؽ هىشور عمِ هوقع هسيحيو هصر:

http://www.masihyomasr.com/news/view/109

 . 241هوقع ويكي ثورة 26 ( .يوىيو  :) 2013حصر قتمِ عٍد هحهد هرسي
تفصيميا .خبر هىشور عمِ هوقع:

/ https://wikithawra.wordpress.com/2013/06/26/morsicasualities

 . 242بي بي سي 4 ( .يوليو  :) 2013ىص بياف القيادة العاهة لمقوات الهسمحة،
خبر هىشور عمِ هوقع بي بي سي:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130703_sisi_statement
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 . 243درويش ،اب راٌيـ 24 ( .أكتوبر  :) 2015االىتخابات الب رلهاىية الهصرية بعيوف
العالـ :غاب الىاخبوف...حضر األهف والعسكر وفاز رجاؿ هبارؾ .خبر هىشور
عمِ هوقع صحيفة القدس ا لعربي:

http://www.alquds.co.uk/?p=423398

 . 244أحهد ،ايهاف 28 ( .فب راير  :) 2016ق راءات ىظرية :الديهق راطية والتحوؿ
الديهق راطي .سياسية د راسة هىشورة عمِ هوقع الهعٍد الهصري لمد راسات
السياسية واالست راتيجيةhttp://www.eipss-eg.org :

 . 245عبد الوٌاب ،الط راؼ  13 ( .هارس  : ) 2009ترسيخ االىتقاؿ الديهق راطي  .هقاؿ
هىشور في االتحاد االشت راكي :

http://www.maghress.com

 . 246قىديؿ  ،هحهد هختار  28 ( .ىوفهبر  :) 2012الحوار الهتهدف دور الهجتهع

الهدىي في التحوؿ الديهق راطي في هصر  .د راسة هاجستير هىشورة عم ِ الهوقع:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=334314

 . 247الط رابمسي ،بدر السالـ 1 ( .يوىيو  :) 2009الشباب والهشاركة السياسيّ ة في
توىس :هحاذي ر وهخاوؼ  .تقرير هىشور عمِ هوقع تورس:
/ http://www.turess.com
 . 248هؤسسة هاعت لمسالـ 15 ( .ديسهبر  :) 2015هاعت تصدر التقرير الختاهي
لىتائا هتابعة االىتخابات الب رلهاىية هصر .تقرير هىشور عمِ هوقع:

http://www.maatpeace.org

 . 249هوقع االها رات اليوـ 16 ( .ديسهبر  :) 2015ت راجع السمفييف وتقدـ الهرأة

اىكشاؼ االح زاب وبروز الهاؿ السياسي :هالهح االىتخابات الب رلهاىية تشكؿ

خ رائط سياسية جديدة في هصر .تقرير هىشور عمِ هوقع:
http://www.emaratalyoum.com

 . 250هوقع الهصري اليوـ 14 ( .أكتوبر  :) 2015هؤش را ت عمِ دخوؿ االقتصاد
الهصري هرحمة « الخطر » تقرير هىشور عمِ هوقع الهصري اليوـ:
http://www.almasryalyoum.com

 . 251هوقع قىاة الح رة 27 ( .يوليو  :) 2016فق راء هصر في ازدياد .تقرير تمفزيوىي
هىشور عمِ هوقع قىاة

الح رةhttp://www.alhurra.com l :

 . 252هوقع ال رأي 17 ( .يىاير  :) 2014تقرير :هشاركات الهصرييف في كافة

االىتخابات واالستفتاءات بعد صورة  25يىاير .تقرير هىشور عمِ هوقع ال رأي:
http://arrai.org/pages.php?option=browse&id=122832
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 . 253هوقع هاركتس فويس 14 ( .يىاير  :) 2016الفساد في هصر . .اتٍاهات هتبادلة
في الهمؼ الشائؾ  ،تقرير هىشور عمِ هوقع هاركتس فويس:
http://marketsvoice.com/

 . 254هوقع هصر العربية 10 ( .أبريؿ  :) 2016باألرقاـ وفيات الهحتجزيف في

االقساـ والسج وف هىذ يوىيو  . 2013تقرير هىشور عمِ هوقع هصر العربية:
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(أكتوبر  :) 2012الثورة الهصرية والتجربة البولىدية في التحوؿ الديهق راطي.
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هف يٍد د العالـ العربي اليوـ؟ د راسة هىشورة الكتروىيا ت عمِ هوقع :

http://bi-strategia.com/ : bi-strategia

 . 273حه زة  ،قىاوي  20 ( .ىوفهبر  :) 2011هصر في عٍد هبارؾ .فشؿ الدولة ( -1
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د راسة هىشورة عمِ هوقع الحوار الهتهدف:
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لمد راسات

االست راتيجيةhttp://www.rcssmideast.org/ :
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الجيش التوىسي استعاد رأس هالً الرهزي بعد الثورة  .هقاؿ هىشور عمِ هوقع
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. http://www.sis.gov.eg/newvr/34/8.htm

261

