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 ممخص الدراسة
إذا ما بحثنا عن مكامن الضعف التي تصيب الدول النامية عامة فإننا سنجد أن موضووع البحوث الوذي 
يتحدث عن المشاركة السياسية والحكم الراشد يالمس جوهر القضية التي تعيق عممية البناء المؤسساتي في ليبيوا 

الناميوة  فعموا الورمم مون وفورة المووارد الماليوة لمدولوة الميبيوة مقارنوة بالودول الناميوة  كنموذج لمدراسة من بين الودول
عما أقل تقدير منوذ اكتشواف الونحط حتوا يومنوا هوذا لوم يوتم اسوتثمار هوذب المووارد بالشوكل اامثول الوذي يسواهم فوي 

دارة عجمة التنمية نحو مستقبل أفضل وذلك بسبب مياب الح كم الراشد الذي يعمل عما رفع مستوى دخل الحرد وا 
تحقيووق رفوواب المووواطن ويسووعا لبنوواء المؤسسووات الديمقراطيووة التووي موون خاللشووا يتسوونا لمحوورد المشوواركة فووي الحيوواة 
السياسية وممارسة حقه المشروع في اختيوار مون يمثموه أو ينووب عنوه فوي صونع القورار السياسوي ورسوم السياسوات 

العنصر إال في مناخ ديمقراطي حقيقي  كما يركز موضوع الدراسة عما العامة لمدولة   وال يمكن أن يتحقق هذا 
أهم التحديات الراهنة التي تعيوق عمميوة التحوول الوديمقراطي وتشوكل عقبوة كبيورة أموام أي محاولوة ل صوالح ودفوع 

 . لعجمة التنمية نحو مستقبل أفضل
 المقدمة:

يعتبر الكثير من  الحالسحة أن المشاركة السياسية بمثابوة قموب الديمقراطيوة  فارتحواع نسوبتشا دليول عموا أتسواع     
الديمقراطية وضعحشا دليل عما انحسارها  ويرى الكثير من الدارسين أن المواطن في الدوال النامية يعيش جو ال 

يووة التعبيوور  وموون أجوول ت ييوور هووذا الواقووع يتوجووب عمينووا ديمقراطووي يتميووز بحرمانووه موون حقووه فووي إبووداء الرا ووي وحر 
التأكيد عما الدور اإليجابي الوذي يمثموه الحورد فوي الحيواة السياسوية  وذلوك مون خوالل ممارسوة حقوه فوي التصوويت 
والترشح لمشي ات المنتخبوة واالهتموام بالقضوايا وااموور السياسوية ومناقشوتشا موع اكخورين وكوذالك ضومان حقوه فوي 

م إلا النقابات واالتحادات وااحزاب السياسية  فشذا هو السبيل الوحيد والطريق اامثل لت يير هذا الواقوع االنضما
جبارها عما االنصياع إلا مطالب المواطن المشروعة التوي  لكي يتم الض ط عما الحكومات في الدول النامية وا 

ا يستطيع أن يساهم فوي بنواء دولوة المؤسسوات دولوة تكحمشا جميع القوانين والدساتير في دوال العالم المتقدمة  حت
القووانون التووي تتطمووع لمحوواق بركووب الوودول المتقدمووة دون إقصوواء اي مكووون موون مكوناتشووا وأفوورد موون أبنا شووا وتعموول 

 عما دفع عجمة التنمية نحو البناء والتطوير.

 أهمية الدراسة:
تووأتي أهميووة هووذا الموضوووع فووي الوقووت الووذي تسووعا  فيووه ليبيووا  إلووا تخطووي هووذب المرحمووة الحساسووة موون 
التحووول التوواريخي  الووذي سوووف تتجمووا مالمحووه موون خووالل جشووود أبنا شووا المتواصوومة موون العموول وبجديووة موون واقووع 

اطووي راشوود يقووودب أهوول إحساسووشم بالمسووؤولية ولمتأكيوود عمووا ضوورورة وضووع ااسووس السووميمة لبنوواء نظووام حكووم ديمقر 
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موون خوالل طوورح التسوواؤل  إشكككالية الدراسككةالخبورة والكحوواءة فوي دولووة المؤسسووات وعموا هووذا ااسوواس يمكون صووي  
التالي : ما هو السبيل اانجع إلصالح مؤسسات الدولة ومنعشا من االنشيار في ظل حالة االنقسام التوي تعيشوشا 

دولووة المؤسسووات والحكووم الراشوود ال يمكوون أن تتحقووق إال بتحعيوول  تكموون فووي أن بنوواء فرضككية الدراسككة أمووا الووبالد .
هوو الوصوحي التحميموي  , منهج الدراسكةوضمان حق المشاركة السياسية في أجواء ديمقراطية وفق قواعد دستورية

هوي المرحمووة االنتقاليوة التووي  الحككدود الزمنيككةفوي ظول اإلطووار النظوري لمحشوووم المشواركة السياسووية والحكوم الراشوود  
سويتم تسوميط الضووء عموا النمووذج الميبوي كأحود النمواذج مون  المكانيكة أعقبة ثورة السوابع عشور مون فبرايور .. أموا

 الدول النامية.

 تقسم الدراسة عمى النحو التالي:  
 المشاركة السياسية من حيت المحشوم والنشأة وارتباطشا ببعض المحاهيم ااخرى : – المحور األول

 م والنشأة أوال: من حيث المحشو 
 ثانيا: المحاهيم المرتبطة بالمشاركة السياسية 

 ثالثا: أشكال المشاركة السياسية وأهدافشا
 رابعا: المشاركة السياسية لممرأة  

 خامسا: المشاركة السياسية والعممية الديمقراطية 
 سادسا: دوافع ومعوقات المشاركة السياسة 

 ح السياسي وتحقيق التنمية المستدامة.الحكم الراشد كأساس ل صال – المحور الثاني
 أوال: محشوم الحكم الراشد )أبعادب  وأهميته  ومعاييرب(.

 ثانيا: التنمية المستدامة )المحشوم  واابعاد  وااهداف(.
 ثالثا: العالقة بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة.

بنواء نظوام حكوم راشود فوي ليبيوا بعود ثوورة  رابعا: التحديات التي تعيق عممية المشاركة السياسوية ومحاولوة
 فبراير. 17
 

 المحور األول: المشاركة السياسية:
 أواًل: من حيث المفهوم والنشأة:

 ك من حيث المفهوم:
لم يناقش محشوم ما عما النطاق الواسوع مثول محشووم المشواركة السياسوية الوذي أصوبح منتشور فوي أنحواء  

موووا زال ميووور واضوووح بالنسوووبة لمكثيوورين فضووواًل عووون تبووواين تعريحاتشوووا تبعوووًا  العووالم  وموووع ذلوووك فوووإن محشووووم المشوواركة
 .(21  ص2005  صالح )لممجموعات المختمحة التي تحدثت حول هذا المحشوم

فقوووووود عرفشووووووا العديوووووود موووووون المحكوووووورين كوووووواًل حسووووووب الرؤيووووووة الخاصووووووة بووووووه لشووووووذا المحشوووووووم وعمووووووا النحووووووو  
 .بدون(  2008-2007عامر )التالي

"جرينشوين" يعوورف المشواركة السياسووية بأنشوا: مجووال تمووك اانشوطة التووي توأتي فووي فتورة االنتخابووات والتووي  
بواسطتشا يحاول المواطنون التوأثير عموا القورارات الحكوميوة التوي تتعموق بالمشوكالت التوي تشمشوم إموا محوي الودين 
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أفراد المجتمع بشدف التأثير عما بناء القووة فوي  سميمان فيعرفشا بأنشا: الجشود االختيارية أو التطوعية التي يبدلشا
المجتموووع أو اإلسوووشام فوووي صووونع القووورارات الخاصوووة فوووي المجتموووع  وتوووتم هوووذب المشووواركة فوووي صوووورة متعوووددة بووودءًا 

 باالهتمام بأمور المجتمع والمعرفة السياسية وانتشاًء بالعنف السياسي.
عمميوة ديناميوة يشوارك الحوورد مون خاللشوا فووي أموا صوالح منسوي: فيعوورف المشواركة السياسوية عموا: أنشووا  

الحياة السياسية لمجتمعوه بشوكل إرادي وواعوي ب يوة التوأثير فوي المسوار السياسوي العوام بموا يحقوق المصومحة التوي 
تتحووق مووع هرا ووه وانتما ووه الطبقووي  وتووتم المشوواركة موون خووالل مجموعووة موون اانشووطة أهمشووا المشوواركة فووي ااحووزاب 

 ؤسسات التشريعية واالهتمام بالحياة السياسية والتصويت.السياسية والترشح لمم
وتشوير المشوواركة السياسوية فووي معناهوا العووام إلوا تمووك اانشوطة اإلداريووة التوي يقوووم بشوا الحوورد فوي الحيوواة  

السياسووية لمجتمعووه وتكووون لديووه الحرصووة لممشوواركة فووي وضووع وصوويامة ااهووداف العامووة لووذلك المجتمووع  وكووذلك 
نجوواز هووذب ااهووداف عووالوة عمووا ذلووك  تعنووي المشوواركة السياسووية تمووك اانشووطة إيجوواد أفضوول الو  سووا ل لتحيووق وا 

اإلدارية أو التطوعية أو المنظمة التي قوم بشا الموظحون ب ية التأثير بشوكل مباشور أو ميور مباشور  فوي مختموف 
أو المشاركة في توجيه السياسات القرارات التي تتخذها الحكومة  أو في اختيار النخب السياسية أو انتقاء الحكام 

العامة لمدولة  ومن هنا  "فالمشاركة السياسية نشاط  وليست مجرد اتجاب أو اعتقاد فقد يشعر المرء شوعورًا عميقوًا 
بأهمية اإلدالء بصوته في االنتخابات دون أن يدلي بالحعل بصوته في االنتخابات  ومن ثم ال يعد ذلك مشاركة  

ن االختالف بين ال   22العودد حموداوي  )حعل واالعتقاد يماثل الحرق بين دراسة المشاركة السياسية  ودراسة الرأي العواموا 

2019). 
 :(2008-2007)عامر ومن خالل هذب التعريحات يمكن القول أن المشاركة السياسية تتضمن اكتي 

فووي إطووار الجماعووة  المشوواركة السياسووية هووي الوودور الطوووعي الووذي يقوووم بووه المووواطن سووواء بشووكل فووردي أو -7
 "حزب سياسي  منظمات..." في الحياة السياسية.

الشدف منشا هو التأثير المباشر أو مير المباشر عما صانعي القرار وذلك حسب المصمحة العامة أو الح وة  -2
 التي ينتمي إليشا ولممجتمع كمه.

تحقيوووق مبت ووواب مووون تموووك  البوود مووون تووووفير المؤسسوووات المختمحووة التوووي مووون خاللشوووا يقوووم الحووورد بووودورب مووون أجوول -3
 المشاركة لمناقشة اامور العامة.

تعتبوور ااحووزاب السياسووية أهووم القنوووات لممشوواركة السياسووية وكإطووار حقيقووي يووتم موون خاللووه تحعيوول المشوواركة  -4
الشعبية  بترجمة خيارات وبدا ل هذب ااخيرة أمام صانعي القرار  وبحضل المشاركة يتمكن الحوزب السياسوي 

 السمطة في إطار التداول الديمقراطي من خالل ما يحرزب الصندوق االنتخابي. من الوصول إلا
 ك تاريخ نشأة المفهوم:

ظشر هذا المحشوم في كتابات أفالطون وارسطو حول كيحية ممارسة العمل السياسي داخل دولة المدينة  
ين في الحياة السياسية  واعتبر أن "أثينا" بشكل ديمقراطي مباشر معتمد عما المشاركة السياسية المباشرة لممواطن

المواطنووة تعطووي حوووق وواجووب االشوووتراك فووي الحيووواة السياسووية  وأن مثوول هوووذب المشوواركة يمكووون أن يحسوون تأديتشوووا 
والقيوووام بشوووا الموووواطن العوووادي  حيوووث اعتبووور أنشوووا ال تتطموووب كحووواءة ذهنيوووة خاصوووة بووول هوووي فوووي متنووواول الشوووخص 

 :(36 34 ص1999مجاهد )في االعتبار عند تقييم التجربة الالتينية وهيالعادي  ولكن هناك مالحظات يجب أن تؤخذ 
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إن محشوم الديمقراطية المباشرة الالتينية كان أساسه ارستقراطيًا وليس ديمقراطيًا حيث في الواقع حكم الشعب  -7
قسوم فيووه  هنوا يعنوي حكووم الموواطنين  وقوود مثمووا أقميووة بالنسوبة لمجمووع السووكان وفقوًا لمتنظوويم االجتمواعي الووذي

 أفالطون المجتمع إلا طبقات.
 الحرية السياسية والمشاركة السياسية اقتصرت عما المواطنين  أما بقية السكان فقد حرموا منشا. -2
 عامًا دون اإلناث. 20اقتصرت صحة المواطن عما الذكور من ااثنيين من سن  -3

أما في الحكر السياسوي اإلسوالمي اسوتند روادب إلوا محشووم الشوورى فوي القورهن الكوريم الوذي نزلوت إحودى 
َوَأْمككُرُهْم ُشككوَر  سووورب باسووم "الشووورى" ونصووت هياتشووا الكريمووة عمووا المشوواركة فووي صوونع القوورار فووي قولووه تعووالا 

ورى كما جواءت فوي القورهن ممزموة ال معمموة عموا نحوو والش َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمرِ   وفي سورة هل عمران َبْيَنُهمْ 
مووا ذهووب إليووه الحقشوواء وقوود تجمووا المحشوووم الممووزم لمشووورى فووي التجربووة العمميووة فووي عشوود الخمحوواء الراشوودين بصووحة 
أساسووية فووي تسوويير الحيوواة السياسووية المنطمقووة موون ترسوويط محشوووم الديمقراطيووة المجتمعيووة التووي تشووكل بشووا المجتمووع 

 .( 2016)عثمان  قيام الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة  وما عرف بوثيقة المدينة اإلسالمي من
ويعيوود كثيوور موون البوواحثين محشوووم المشوواركة السياسووية إلووا مطمووع القوورن التاسووع عشوور حووين تشووكل وعووي  

عوام إال أن جديد في المجتمع ااوروبي بضرورة مراقبة السمطة السياسية وذلك بسبب ظشور موا يعورف بالمجوال ال
هذا التحديد كان مسبوقًا بنظريات وممارسات متعددة لممشاركة السياسية من فكرة نشوء الدولة في العصر القديم  
كما أن هناك بعض من الدراسات التوي تعيود تواريط نشوأة هوذا المحشووم وظشوورب عموا السواحة السياسوية إلوا مطموع 

حووو مزيوود موون المشوواركة السياسووية وبموو  ذروتووه أثنوواء الثووورة عصوور النشضووة فووي القوورن السووابع عشوور وبوودأ االتجوواب ن
. وحووديثًا كووان اإلعووالن العووالمي لحقوووق اإلنسووان ااكثوور وضوووحًا ( 2016)عثمووان  الصووناعية فووي القوورن الثووامن عشوور

 .21-20  19وتأكيدًا عما تطبيق هذا المحشوم  ويتبين ذلك من خالل نص المواد 
تحديودًا عموا أن إرادة الشوعب هوي مصودر سومطة الحكوموة ويعبور  21مون الموادة  3حيث نصوت الحقورة  

عوون هووذا اإلرادة بانتخابووات نزيشووة دوريووة تجوورى عمووا أسوواس االقتووراع السووري وعمووا قوودم المسوواواة بووين الجميووع أو 
 .*حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت

 ثانيًا: المفاهيم المرتبطة بالمشاركة السياسية:
 ظاهرة المشاركة السياسية دون التعرض لبعض المحاهيم المرتبطة بشا مثل:ال يمكن دراسة  

 المشاركة السياسية والتنشئة السياسية:– 2
عند الحديث عن تعريحات المشاركة السياسية البود مون اإلشوارة إلوا ارتبواط موضووع المشواركة السياسوية  

عوووداد لمموووو  اطن كوووي يصوووبح موووؤهاًل لممشووواركة فوووي الحيووواة بموضووووع التنشووو ة السياسوووية التوووي تمثووول عمميوووة تشي وووة وا 
السياسووية فووي مجتمعووه  فالمشوواركة السياسووية هووي الجسوور الوورابط بووين الحوورد  كعضووو فووي جماعووة  والحوورد كمووواطن 
سياسووي كمووا تالقووا التنشوو ة السياسووية مكانووًا هامووًا فووي ميوودان عمووم االجتموواع السياسووي كونشووا إحوودى موضوووعات 

وباعتبارهووا ثقافووة سياسووية تصووشر الحوواكمين والمحكووومين فووي بوتقتشووا  كمووا يمكوون  االلتقوواء االجتموواعي بالسياسووي 
                                                 

ألف  المؤرخ في  277اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   *
 م.7948كانون ااول/ ديسمبر  70
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الشويط   )اعتبارها اكلية التي بمقتضاها يتكون اإلنسان السياسوي  وتتبموور الثقافوة السياسوية المجتموع مون المجتمعوات

 .(25  ص2010عمي  

 المشاركة السياسية والتنمية السياسية: – 1
ية إلووا عمميووة النمووو فووي بنوواء المؤسسووات وتشووجيع الممارسووة فووي المجتمووع  وفووي تشووير التنميووة السياسوو 

المجتمعات ااقل تطوورًا تسوتشدف عمميوة التنميوة السياسوية حشود التأييود الجمواهيري لبنواء نظوام سياسوي قوومي مون 
ة بشكل عام ناحية وتعزيز مؤسسات وقيم وسموكيات المشاركة السياسية من ناحية أخرى  وتشدف التنمية السياسي

إلا بناء الديمقراطية التي هي أحد صور المشاركة السياسية ومن هنا تظشر العالقة بين هذان المحشومان في أن 
هنوواك عالقووة طرديووة بووين التنميووة السياسووية كعمميووة والمشوواركة السياسووية موون كووون موودى انتشووار مظوواهر التنميووة 

 .(2016)عثمان  لحياة السياسية لمحرد داخل مجتمعهالسياسية في المجتمع فأنشا تدفع إلا المشاركة في ا
 المشاركة السياسية والتعميم: – 3

ولزيوووادة المشووواركة السياسوووية يحتووواج المواطنوووون لمتووودريب عموووا الديمقراطيوووة وذلوووك مووون خوووالل المجووواالت  
لممجتمووووع ااخوووورى لحيوووواتشم مثوووول ذلووووك مجووووال التعموووويم والعموووول ومووووع تزايوووود المشوووواركة يت يوووور النوووواس بقوووووة انتمووووا شم 

وبتوودعيمشم لمنظووام السياسووي وموون هووذا المنطمووق تقوووم المشوواركة السياسووية بخمووق نظووام سياسووي ذاتووي التوودعيم وتعوود 
هوذب الرؤيوة الموجبووة تعبيورًا عون أهووداف شوبكة العمول الخاصووة بوالمجتمع  واتضوح موون خوالل النمووذج االجتموواعي 

والرواتووب الثابتووة هووم ااكثوور مشوواركة فووي السياسووة االقتصووادي أن المووواطنين ذوي التعموويم ااعمووا وكووذلك الوودخل 
 .(24  ص2005)صالح  حيث تعد هذب العوامل ااكثر دفعًا لممشاركة

 المشاركة السياسية والوعي: – 4
ال يمكن أن يشارك المواطن في مجال السياسية وهو في حالة استرخاء فعموا الحورد الوذي يودلي بصووته  

االنتخابات وكتابة خطابات والتوجه إلا مكان االقتراع  وبعبارة أخرى فإن من  في االنتخابات التوقيع عما بطاقة
يووودلون بأصوووواتشم عموووا وعوووي بوووأنشم يووودلون بأصوووواتشم وأعضووواء المنظموووات عموووا وعوووي بعضوووويتشم ومووون يقوموووون 

وعي بالحمالت االنتخابية عما وعي أنشم يقومون بحمالت انتخابية  وعون توم يمكون اعتبوار المشواركة مرتبطوة بوال
 .(25 24  ص2005)صالح  عما أساس أن اافراد البد أن يكون عما وعي بالنشاط الذي يقومون به

 المشاركة السياسية والثقافة السياسية. – 5
يمكن توضيح العالقة بينشم من خالل دراسة تنوع الثقافات السياسية الناتجوة مون تنووع الونظم السياسوية   

السياسية لألفراد في النظم التقميدية بسمة السمبية فأنشوا عموا العكوس مون ذلوك  حيث نجد أنه بينما تتسع المشاركة
في النظم ال ير تقميدية حيث يكون المواطن في تمك الونظم عموا اهتموام كبيور بمعرفوة موا يودور حولوه مون أحوداث 

موع وكموا لشوم وذلك نتاج من وعوي ثقوافي افوراد تموك المجتمعوات بضورورة الحورص عموا القيوام بوأدوارهم فوي المجت
 .( 2016)عثمان  حقوق عميشم واجبات  وهذا له تأثير كبير عما المشاركة السياسية لألفراد
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 ثالثًا: أشكال المشاركة وأهدافها.
 الجانب األول: أشكال وقنوات المشاركة السياسية.

 من حيث األشكال. – 2 
كال المشواركة كواكتي: المشواركة من حيث أشكال المشاركة السياسوية يمكون التمييوز بوين أربعوة مون أشو  

 السياسية الرسمية  والمشاركة السياسية مير الرسمية والمشاركة التقميدية والمشاركة مير التقميدية.
أما عن المشاركة السياسية الرسمية فمن المعروف أن الرسميين وأصحاب المناصب هوم الوذين يقوموون  

ق الودوام واالسوتقرار واالسوتمرار لمنسوق الوذي يشيمنوون عميوه بشا مون واقوع الححواظ عموا مصوالحشم مون خوالل تحقيو
وهم من خالل هذب العممية قد يواجشون مصاعب أو صراعات من ذوي المصالح اكخرين من أعضاء المجتموع  
الذين يكونوا عادة من ااحزاب السياسية خارج السمطة  وجماعات الض ط أو المصمحة وااقميات وهؤالء يمثموون 

 .(28  ص 2005)صالح  جتمع المشاركين سياسيًا بالطرق مير الرسميةأعضاء الم
أمووا المشوواركة التقميديووة فشووي التووي تحتوول نظووام سووموك سياسوويًا نسووبيًا يسووتخدم القنوووات الشوورعية لمحكومووة  

الممثمووة  ومثووال ذلووك االنتخابووات ويشووترك اافووراد فووي السووموك الموودعم الووذي يعبوور عوون الوووالء لمحكومووة ولمدولووة  
شوووارك المواطنوووون فوووي السياسوووة التقميديوووة لمتوووأثير عموووا سياسوووة الحكوموووة  وقووود يسوووعا النووواس إلوووا منوووافع معينوووة وي

انحسوووشم أو لتعوووديل السياسوووات العاموووة لمحكوموووة  أموووا عووون المشووواركة ال يووور تقميديوووة فتوصوووف بأنشوووا ذلوووك السوووموك 
رمم أن اامريكيين يرفضوا بصوحة عاموة النسبي مير السا د والذي يتحدى أو يحدد القناوات الحكومية الشرعية  و 

أعمووال السياسووة ال يوور تقميديووة التووي تتووداخل مووع الحيوواة اليوميووة فقوود اتضووح أن المشوواركة ميوور التقميديووة قوود حققووت 
النجاح في التأثير عما سياسة الحكومة خالل حرب فيتنام كما أن حركة الحقوق المدنية قد دعمت المواجشة موع 

 .(31 30  ص2005)صالح  معارضي التحرقة العنصرية الحكومة المحمية لصالح

 قنوات ووسائل المشاركة السياسية. – 1
 يمكننا القول بأن قنوات ووسا ل المشاركة السياسية هي كالتالي: 

 المشاركة عن طريق االنتخاب. –أ 
سوووبل  وتوووتم هوووذب الوسووويمة عووون طريوووق االقتوووراع المباشووور فوووي االنتخابوووات وينظووور إليشوووا كواحووودة مووون أهوووم 

المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية وترتبط هذب العممية مباشرة بالديمقراطيوة التمثيميوة التوي تعنوا أن الشوعب 
 . (34  ص 2016)الشيط عمي  يمارس السمطة من خالل اختيارب الحر المباشر لممثميه

 :(2015-2014)البشير وتكمن أهمية االنتخابات في أنشا 
تعطوا االنتخابوات لمشي وة المنتخبوة الشورعية كممارسوة السومطة وحوق إصودار اانظموة : حيوث تعطى الشرعية -

 والتشريعات التي تراها ضرورية لتنظيم حياة المجتمع.
: من خالل تقديم الحرصة أمام أكبر نسبة من الموواطنين لممشواركة مون خوالل حقشوم القوانوني توفر المشاركة -

 في التصويت والترشيح.
 حيث تعطي المواطنين الحرصة الختيار الشخص المناسب إلدارة الشؤون العامة.: حرية االختبار -
 : إن القوانين المعمول بشا تؤكد عما مبدأ المساواة مما يعني عدم وجود تمييز بينشم.المساواة بين الناخبين -
 االنتخابات هي عممية تأسيسية لثقافة المشاركة الديمقراطية. -
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 السياسي والمجتمعي.االنتخابات تخحف من االحتقان  -
 يشعر المواطن من خالل االنتخابات بأهمية دورب السياسي والمجتمعي. -

 المشاركة عبر االستفتاء الشعبي:  –ب 
حيث تمجوأ اانظموة الديمقراطيوة أحيانوًا لمحصوول عموا تأييود شوعبي لقوانون أو إجوراء معوين إلوا اسوتحتاء  

حوظ أن بعوض اانظموة تمجوأ لمثول هوذا النووع مون المشواركة الشعب قبول تطبيوق قوانون أو إجوراء معوين  لكون المال
الشووعبية موون أجوول تحقيووق أهووداف معينووة سياسووية أو اقتصووادية أو اجتماعيووة  أو إلجووراء تعووديالت جوهريووة عمووا 
بعض مواد الدستور الر يسية التي يجد النظام السياسي نحسية عاجزًا عن إجرا شا عبر الطرق الديمقراطية العادية 

 .(34  ص 2016)الشيط عمي  برلمان مثالً داخل ال

 األحزاب السياسية:  –ج 
يعوورف الحووزب السياسووي بأنووه جماعووة منظمووة موون اافووراد تسووعا لموصووول إلووا الحكووم وممارسووة السوومطة  

 .(2008-2007)عامر بالطرق المشروعة لتحقيق مباد شا المتحق عميشا
 :(271  ص 2000 )الجبير وتؤدي ااحزاب مجموعة من الوظا ف نذكر منشا 

ااحووزاب تعتبوور مدرسووة ثقافيووة لمشووعوب  وذلووك موون خووالل إسووشامشا فووي تقووديم الوووعي السياسووي عوون طريووق  -
 تقديمشا المعمومات المتعمقة بالعمل السياسي وبالحياة العامة في مختمف مجاالتشا.

 م المختمحة.إنارة الرأي العام عن طريق ما تقوم به من اجتماعات وندوات واستخدام لوسا ل اإلعال -
 اإلسشام في تحقيق الوحدة القومية عن طريق التوفيق بين وجشات النظر المختمحة بين أنصارب.  -
 تقدم لمشي ة الناخبة المرشحين الصالحين لتولي الوظا ف النيابية واإلدارية. -
 يقوم الحزب بمشمة الرقابة عما السمطة خصوصًا عندما يكون في موقع المعارضة. -
 عما تمكين الجماعات المختمحة من التعبير عن رمباتشا ومعتقداتشا بطريقة منظمة وفعالة.يعمل الحزب  -

ويمكن القول إن أي نظام سياسي ما هو إلوا انعكواس لمنظوام الحزبوي السوا د فوي الوبالد  وبعبوارة أخورى 
الظواهرة الحزبيووة تمخوص ااحوزاب السياسوية أكثور موون أي شويء هخور مقوموات الحيواة السياسووية كافوة  فمون خوالل 

فووي أي دولووة يطمووع الباحووث عمووا التركيووب االجتموواعي واالقتصووادي لممجتمووع والعالقووات بووين القوووى االجتماعيووة 
واايووديولوجيات السووا دة فووي المجتموووع وأسوواليب العموول السياسووي والحزبوووي وكيحيووة أداء الوظووا ف المختمحووة لمنظوووام 

 .(113  ص2004)الحزرجي  السياسي

 طريق جماعات الضغط: المشاركة عن –د 
وذلك عندما ال تكوون القنووات الرسومية لممشواركة فاعموة أو مجديوة أو موؤثرة  وهنوا البود مون اإلشوارة إلوا  

مجموعووات الضوو ط هووذب  ورمووم تسووترها تحووت مطوواء المشوواركة إال  أن كثيوورًا منشووا تكووون نشوواطشا ممتزمووًا إلووا حوود 
المووبي الصوشيوني فوي الواليوات المتحودة اامريكيوة وأصوحاب كبير بمصالح هذب الشريحة تحديدًا  مثل مجموعات 
 .(35  ص2016)الشيط عمي شركات صنع ااسمحة في العديد من الدول ااوروبية
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 هك( المشاركة عن طريق تنظيمات المجتمع المدني:
بموورة رأي كالجمعيات النسوية واالتحادات الطالبية والنقابات والجمعيات النقابية والدينية وذلك من أجل  

 .(36  ص2016)الشيط عمي  عام ضامط عما الحكومة
 الجانب الثاني: أهداف المشاركة السياسية:

إلوا أن هودف المشواركة السياسوية هوو أن يكوون  Marie Therese Renardتشوير مواري تيريوز رينور  
كوووس رمبوووة ل نسوووان موقوووف معوووين وأن يقووووم بعمووول موووا  وأن يصوووبح اإلنسوووان المشوووارك هوووو جوووزء فوووي جماعوووة تع

اكخرين  حيث يجد الحرد نحسه يقتسم المسؤولية ويكون هناك أهمية لممعرفة والعمم والوعي  ف البًا ما تكون هنواك 
فكرة أو عدة أفكار تجذبه لمعمل مع ميرب أنشوا عبود الشوادي الجووهري يشوير إلوا أن المشواركة السياسوية باإلضوافة 

ع السياسوي إال أنشوا العمميوة التوي يمعوب الحورد مون خاللشوا دورًا إلا أيضوًا تعتبور مون أهوم موضووعات عموم االجتموا
فووي الحيوواة السياسووية لمجتمعووه وتكووون لديووه الحرصووة ليشووارك فووي ااهووداف العامووة لووذلك المجتمووع وكووذلك لتحقيووق 

نجاز هذب ااهداف  .(28 27  ص2005)صالح  وا 
مووا صووانعي القوورار وذلووك حسوووب وتشوودف المشوواركة السياسووية إلووا التووأثير المباشوور أو ميوور المباشوور ع 

المصوومحة العامووة أو الح ووة التووي ينتمووي إليشووا ولممجتمووع كمووه  كمووا أن المقصوود موون وراء المشوواركة السياسووية بشووكل 
دارة شوووؤون العاموووة  واختيوووار القوووادة السياسووويين عموووا المسوووتويين المحموووي  عوووام هوووو التوووأثير فوووي السياسوووة العاموووة وا 

رجووات النظووام السياسووي بالصووورة التووي تمبووي مطالووب اافووراد والجماعووات والوووطني  وكووذلك تشوودف إلووا ت ييوور مخ
 .(2008-2007)عامر الذين يقومون بشا

ومن أهداف المشواركة السياسوية كوذلك تعويود اافوراد والجماعوات عموا ممارسوة الديمقراطيوة ب يوة إرسواء  
لحوورد والمووواطن ويعنووي هووذا أن مجتمووع تنموووي ديمقراطووي فعووال والتعبيوور عوون اكراء بكوول حريووة دون مووس كرامووة ا

المشووووواركة السياسوووووية تشووووودف إلوووووا تكووووووين موووووواطن مووووودني حووووور يسووووواهم فوووووي بنووووواء مجتمعوووووه  وتحقيوووووق تطمعاتوووووه 
 .(80  ص2019  22)حمداوي  العددالسياسية

 رابعًا: المشاركة السياسية لممرأة:
عزيوووز دورهوووا فوووي إطوووار المشووواركة السياسوووية لممووورأة: يمكننوووا القوووول أن المشووواركة السياسوووية لممووورأة تعنوووي ت

النظام السياسي بضمان مساهمتشا في عممية صنع السياسات العاموة والقورارات السياسوية أو التوأثير فيشوا واختيوار 
القووادة السياسوويين  وبعبووارة أخوورى تعتبوور المشوواركة السياسووية لمموورأة مبوودأ ديمقراطيووًا موون أهووم مبووادئ الدولووة الوطنيووة 

ي ضووو ه اانظمووة الوطنيووة الديمقراطيووة التووي تقوووم عمووا المواطنووة والمسوواواة فووي الحديثووة مبوودأ يمكننووا أن نميووز فوو
 .(7  ص2015)فشمون  الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وبين اانظمة االستبدادية الشمولية

 ك المرأة واالنتخابات:
 العالم.لمحة تاريخية موجزة عن واقع العممية االنتخابية لممرأة في ظل بعض دساتير دول  
م 1917تعتبر نيوزيمندا أول دولة سمحت لممرأة بالتصويت في العوالم  وكوان لمثوورة البمشوحية فوي روسويا  

 الدور ااكبر في الترويج وترسيط مساواة المرأة بالرجل.
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م  وهوي 1920أما الواليات المتحدة اامريكية واول مرة بتعديل الدسوتور لتسومح لممورأة بالتصوويت عوام  
التي تم فيشا منح المرأة حق التصويت في عشرة دول أخرى وبالنسبة لمدول ااوروبية فقد قاموت بمونح حوق السنة 

يطاليا وسويسرا  .(27  ص2007)جاد اهلل. التصويت لممرأة بعد الحرب العالمية الثانية بما فيشا فرنسا واليونان وا 
 29  ص2007)جواد اهلل  اركة لممرأة إلا ما يمويويمكن تصنيف الدول العربية من حيث القوانين المتعمقة بالمش 

30): 
دول ليست لشا دساتيرًا وقوانين تتطمع وتحسير الحقوق السياسية لممواطنين وهو ما يشمل الرجال والمورأة مثول  -

 السعودية.
دول أصوووودرت دسوووواتير لكوووون لووووم توووونص أحكامشووووا عمووووا موووونح الموووورأة حووووق المشوووواركة السياسووووية مثوووول الكويووووت  -

 م".2005عدلت الكويت الدستور ومنحت المرأة حق التصويت والترشيح عام  واإلمارات  "وقد
دول عربية لشا دساتير وقوانين تنص بوضوح عما حق المرأة في المشاركة السياسية مثل: فمسطين  تونس   -

 مصر  سوريا  العراق  ااردن  الم رب  لبنان  والبحرين  وميرها.

 أهمية المشاركة السياسية لممرأة:
بوووات مووون المؤكووود أن عمميوووة إقحوووام المووورأة كطووورف فاعووول فوووي الممارسوووة السياسوووية  أصوووبحت جووودًا  لقووود 

ضرورية بعدما كانت هذب القضية تتأرجح لحترة طويموة مون الوزمن بوين القبوول والورفض مون قبول الرجول مون جشوة  
عاقة القوانين لشا من قبل معظم دول العالم مون جشوة أخورى   (44  ص216-2015صوبيحة  )وبين اعتراف الدساتير بشا وا 

إال أنوه زاد فووي الربووع ااخيور موون القوورن العشورين ويشووكل كبيوور االهتموام بقضووايا الموورأة عالميوًا  خاصووة فووي الوودول 
الناميووة التووي أدركووت أهميووة المشوواركة السياسووية لمموورأة حيووث اكتشووحت هووذب الوودول أن فشوول خطووط التنميووة وتووأخر 

ا عدم االسوتحادة مون جشوود ومشوارات النسواء مموا يسوبب هودرًا فوي طاقوة مجتمعاتشا يعود في جانب أساسي منه إل
 .(33  ص2007)جاد اهلل  المجتمع

 خامسًا: المشاركة السياسية والعممية الديمقراطية:
إن الحوووديث عووون المشووواركة السياسوووية يأخوووذنا إلوووا ربوووط المحشووووم بالنظوووام الوووديمقراطي  ان العديووود مووون  

ريوووات عموووم االجتمووواع السياسوووي خاصوووة  تعتبووور المشووواركة السياسوووية هوووي المكوووون النظريوووات السياسوووية عاموووة  ونظ
ااساسي لمديمقراطية  وذلك من خالل اتساع االقتراع الشامل وامتدادب بدرجات مختمحة مون دولوة إلوا أخورى لكول 

تووي أعضوواء المجتمووع حيووث الرجووال مثوول النسوواء  وتمووارس هووذب المشوواركة أيضووًا موون خووالل المؤسسووات الشوورعية ال
 .(37 36  ص216-2015)صبيحة  تشجعشا  ومن خالل المقاءات والتجمعات ااساسية

وكمموة الديمقراطيووة اصووطالحًا تعنووي حكووم الشووعب أو سومطة الشووعب  وعمووا ذلووك فالديمقراطيووة هووي ذلووك  
عب النظام من أنظمة الحكم الذي يكون الحكم فيه أو السمطة أو سمطة إصدار القوانين والتشوريعات مون حوق الشو

  وال يممك المواطنون في نظام ديمقراطي الحقووق فحسوب بول أيضوًا (4ه  ص1441)الشريف  أو اامة أو جمشور الناس
عموووووووي الموقوووووووع  )مسوووووووؤولية المشووووووواركة فوووووووي النظوووووووام السياسوووووووي الوووووووذي يحموووووووي بووووووودورب حقووووووووقشم وحريووووووواتشم

http://America.gov ). 
لنامية ومنشا المجتمعات العربية تشوبشا عالقوات إال أن حقيقة التنش ة االجتماعية في مجتمعات الدول ا 

التسمط والرضووخ والتوي تونعكس فوي نشايوة المطواف عموا الحيواة السياسوية ذاتشوا  ويصوبح مون االعتيوادي ل نسوان 
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العربووي أن يتقبوول أي نظووام تسوومطي  حيووث اعتوواد عمووا ذلووك منووذ صوو رب  ويصووبح اإلحسوواس بووالعجز وعوودم القوودرة 
القرارات أمر ألحه وتربا عميه  فشناك من يتخذ القرارات بالنيابة عنه  حتوا فيموا يخصوه عما المشاركة في اتخاذ 

)جواد اهلل  شخصيًا  وفي كافة المؤسسات التربوية بدءًا بالبيت ومرورًا بالمدرسة ومكان العمول وانتشواًء بوالمجتمع ككول

 .(44  ص2007
لدول النامية والدول العربية خاصة حقيقة ويحمل هذا الوصف لمحالة السياسية التي تعيششا مجتمعات ا 

واحووة محادهووا: ال يمكننووا الحووديث عوون الديمقراطيووة بمعووزل عوون المشوواركة السياسووية انشووا تمثوول ااسوواس اي نظووام 
ديمقراطوووي  وفوووي أحيوووان كثيووورة هموووا وجشوووان لعمموووة واحووودة  وذلوووك ان النظوووام الوووديمقراطي هوووو الوووذي يشووويع ثقافوووة 

نشا عبوووور التنشوووو ة السووووميمة لمواطنيووووه وعبوووور تشووووجيعه لممشوووواركة الحاعمووووة حتووووا ينقوووول المشوووواركة السياسووووية ويحتضوووو
الشامشوويون فووي العموول السياسووي إلووا المشتمووين بالنشوواط السياسووي  وتعنووي المشوواركة الحاعمووة فيمووا تعنيووه االهتمووام 

ويت والترشوويح السياسووي العووام  ومتابعووة ااحووداث ثووم مرحمووة المعرفووة السياسووية  وموون ثووم ممارسووة السياسووة بالتصوو
)جووواد وبشوووكل مباشووور  أو باالنضووومام الطووووعي لمؤسسوووات المجتموووع وبالتوووالي ممارسوووة السياسوووة بشوووكل ميووور مباشووور

 .(45  ص2007اهلل 

 سادسًا: دوافع ومعوقات المشاركة السياسية:
 الدوافع:

المثوووال ال هنووواك العديووود مووون الووودوافع التوووي تححوووز الموووواطن وتووودفع بوووه لممشووواركة السياسوووية فعموووا سوووبيل  
 :(37  ص2016)الشيط عمي  الحصر

المشاركة كتعبير عن وعي سياسي حيث يربط المواطن هنا بوين الحقووق التوي يحصول عميشوا كونوه جوزء مون  -7
 المجتمع وواجباته تجاب هذا المجتمع.

 المشاركة السياسية كأداة لمتعبير عن مطالب محددة قد تكون مطالب نقابية أو سياسية أو اجتماعية. -2
مشاركة بدوافع عرقية أو دينية  ويظشر هذا النوع من المشاركة عنود الحركوات القوميوة والجماعوات الدينيوة  ال -3

وهذا النوع من المشاركة يمثل في كثير من الحاالت دليل عما وجوود دولوة متعوددة القوميوات أو الوديانات أو 
 ام.المذاهب  كما يؤدي إلا وجود درجة معينة من التناقض أو عدم االنسج

 المشاركة السياسية طمبًا لمنصب أو موقع وظيحي أفضل. -4
المشووواركة السياسوووية كمظشووور مووون مظووواهر التضوووامن العوووا مي أو القبموووي  حيوووث ال يكوووون لمناخوووب أيوووة ميوووول  -5

 سياسية لكنه يمارس االنتخاب مثاًل انتصارًا لقريب أو أحد أفراد العشيرة والقبيمة.
رمبووة فووي مشوواركة اكخوورين فووي تطوووير المجتمووع أو تحسووين مسووتوى المشوواركة بوودافع الواجووب وحووب العموول وال -6

 .(24  ص2016-2015)صبيحة  الخدمة  والرمبة في لعب دور محوري مؤثر في أنشطة المجتمع

 معوقات المشاركة:
هناك مجموعة من المعوقات التي تحول دون مشاركة المواطن بشوكل عوام فوي العمميوة السياسوية داخول  

"روبووورت هووال" أهوووم المعوقووات التوووي تجعوول اافوووراد ال يشتمووون بالحيووواة السياسووية وتعووووقشم عووون بووالدب  حيوووث حوودد 
 :(36  ص2016)صبيحة  المشاركة السياسية نذكر منشا
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إذا اعتبر الشخص أن ااهداف الجديدة المطروحة ال تختموف عون سوابقتشا  وبالتوالي فوإن المشواركة ال ت يور  -7
 شيء عما أرض الواقع.

 بصعوبة الت يير فشذا اإلحساس يدفعه إلا عدم المشاركة. إذا أحس الشخص -2
 شعور الحرد بمحدودية معموماته السياسية قد تعوقه عن المشاركة بحاعمية في المجال السياسي. -3

نموا تشومل  أما عن المعوقوات بالنسوبة لممورأة فوي المجتمعوات العربيوة فشوي ال تتوقوف عموا عامول واحود وا 
 السياسي:عوامل عدة نذكر منشا العامل 

المنووواخ االنتخوووابي  والوووذي يوووؤثر سووومبًا عموووا مشووواركة النسووواء والرجوووال عموووا حووود سوووواء  حيوووث تسووويطر هليوووات  -7
 استخدام العنف والحساد وسالح المال عما المناخ السياسي  مما أدى إلا إحجام النساء عن المشاركة.

مكانياتشوا فوي ضعف وهشاشة الدعم الحزبي لممرأة: معظم ااحزاب فوي الووطن العربوي ال ت -2 قودر دور المورأة وا 
 .(14  ص2015)فشمون  العمل العام

وأخيرًا يمكن القول أن من أكبور المعوقوات أموام المشواركة السياسوية لمموواطن فوي الودول الناميوة والعربيوة 
بشوكل خواص هوو هيمنوة القبميوة والطا حيوة والعشوا رية عموا نظوام االنتخابوات  فشوو نظوام يؤسوس بدرجوة أولوا إلووا 

نتموواء القبمووي والعشووا ري  ويحكووم حسووب تقاليوود القبيمووة الخاصووة  فحووي هووذا النظووام يقوودم المرشووح أو يشووارك فووي اال
 .(15  ص2015)فشمون  االنتخابات بوصحه ممثاًل لمقبيمة بااساس  وليس كحرد في المجتمع أي مواطن

 مستدامة:المحور الثاني: الحكم الراشد كأساس لإلصالح السياسي وتحقيق التنمية ال

 أواًل: مفهوم الحكم الراشد:
قبوول الحووديث عوون محشوووم الحكووم الراشوود عمينووا التطوورق إلووا محشوووم هخوور يرادفووه وهووو الحكووم السوويء حتووا  

نقترب منه بشكل أدق  فالحكم السيئ هو الذي يتصف بأحود الصوحات التاليوة وهوذب الصوحات هوي: ميواب اإلطوار 
مثل هذا اإلطار  وعدم كونه عاداًل مع الجميع في حالة تطبيقوه  وعودم القانوني أو عدم تطبيق القانون مع وجود 

شحافية المعمومات  والحشل في الحصل بين المصمحة العامة والمصمحة الخاصة  خاصة وبين المال العام والمال 
سوواءة اسووتخدام الموووارد بووابمي  )الالخوواص وضووعف ثقووة المووواطنين بووالقوانين  ووجووود أولويووات تتعووارض مووع التنميووة وا 

 .(3 2  ص2018
 وهناك بعض الخصا ص أو المؤشرات التي تدل عما الحكم السيء وهي: 

الحكووم الووذي يحشوول فووي الحصوول الواضووح بووين المصووالح الخاصووة والمصوومحة العامووة وبووين المووال العووام والمووال  -7
 الخاص.

ويعنوي المسو ولين أنحسوشم عون الحكم الذي ينقصه اإلطار القانوني  بحيث تطبق القووانين اسوتثنا يًا وتعسوحيًا   -2
 تطبيق القوانين.

 الحكم الذي يتميز بوجود أولويات تتعارض مع التنمية وتدفع نحو هدر الموارد المتاحة. -3
 الحكم الذي يتميز بوجود قاعدة ضعيحة أو م مقة ومير شحافة لممعمومات ولعمميات صنع القرار بشكل عام. -4
  2018)البوابمي  لياته وثقافته بما في ذلك القيم التي تتسوامح موع الحسوادالحكم الذي يتميز بوجود الحساد وانتشار ه -5

 .(49 48ص
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الحكم الذي يتميز باهتزاز شرعية الحاكم وضوعف ثقوة الموواطنين بوه مموا يودفع عموا انتشوار القموع ومصوادرة  -6
 الحريات وانتشاك حقوق اإلنسان وسيادة التسمط.

ر في عجالة إلا أن مصطمح الحكم الراشد أو الحاكمية ودون اإلمراق في المعنا الم وي ومحشومه نشي
 gouvernanceالجيدة قديم قودم اإلنسوان والم وات التوي اشوتممتشا فاابحواث الكالسويكية المعروفوة تؤكود أن كمموة 

لشا أصول فوي الم وة اليونانيوة والم وة الالتينيوة  ثوم انتقموت فوي القورون الوسوطا إلوا عودد مون الم وات والحضوارات 
الم توووان الحرنسوووية واإلنجميزيوووة  كموووا أن الم وووة العربيوووة توجووود بشوووا كمموووات شوووبيشة مثووول الحكوووم والحكموووة  وبخاصوووة

َذا َحَكْمكُتْم َبكْيَن والمحكمة  والحكومة وميرها  وقد جاءت هذب الكممات في عودة هيوات قرهنيوة مثول قولوه تعوالا:  َواِ 
صوودق اهلل العظوويم. ورمووم هووذا التواجوود الم وووي  الُحْكككُم ِإالَّ ِلمَّكك ِ  ِإنِ وقولووه تعووالا:  النَّككاِس َأْن َتْحُكُمككوا ِبالَعككْدلِ 

باعتبوارب "فون وطريقووة  gouvernanceالمتأصول فوإن العممواء والبواحثين ال يتحقوون عموا ترجموة موحودة لمصوطمح 
مووة  الحكووم" ونجوود ترجمووات مختمحووة ومتعووددة لشووذا المصووطمح منشووا: الحكامووة  والحكووم الرشوويد والحكمانيووة  والحوك

والتوووودبير الجيوووود والقيووووادة الجيوووودة وميرهووووا  وهووووذا مووووا خمووووف ارتباكووووًا ل ويووووًا واضووووطرابًا فووووي االسووووتعمال السووووميم لشووووذا 
المصووووطمح  إال أن المالحووووظ هووووو أن االتجوووواب العووووام فووووي المشوووورق العربووووي انتصوووور لمحكووووم الرشوووويد فووووي حووووين أن 

)النوودوة الدوليووة حووول التنميووة والديمقراطيووة  حكامووة الجيوودةاالسووتعمال السووا د والوورا ج فووي أدبيووات الم وورب العربووي هووو مصووطمح ال

 .(56  ص2013
ويعوورف الحكووم الراشوود انطالقووًا موون عوودة اعتبووارات ورؤى تختمووف موون باحووث أو محكوور إلووا هخوور أو موون 
مؤسسة إلا أخرى كما ينظر إلا الحكم الراشد عما أنه أحد المرتكزات التي تقوم عميه الديمقراطيوة وتحتواج إليشوا 

يجابية  والحكم الراشود يعبور عنوه أحيانوًا بوالحكم الصوالح  إال أنوه يوؤدي نحوس المعنوا ال تنمية لتكون أكثر فاعمية وا 
وأكثوور المصووطمحات اسوووتعمااًل هووو الحكووم الراشووود  وقبوول أن يظشوور هوووذا المحشوووم فووي اادبيوووات السياسووية الحديثوووة 

اموووة مووون عمووور الدولوووة اإلسوووالمية وهوووي مرحموووة اسوووتعمل فوووي اادبيوووات السياسوووية اإلسوووالمية  ليعبووور عووون مرحموووة ه
الخالفووة الراشوودة حووين كووان أسووموب الحكووم يوودار عمووا قواعوود الرشووادة والصووالح  وصوويانة الحقوووق  واحتوورام كرامووة 

  وحوووديثًا عرفتوووه بعوووض المنظموووات (371 370  ص2011)مربوووي محمووود  اإلنسوووان وميرهوووا مووون المبوووادئ اإلسوووالمية السوووامية
المثال البنك الدولي الذي يعرفه: بأنه "التقاليد والمؤسسات التي مون خاللشوا توتم ممارسوة  الدولية ومنشا عما سبيل

 :(20  ص2017)أبوحسين  السمطة في الدول من أجل الصالح العام  وهذا التعريف يشمل
 عممية اختيار القا مين عما السمطة ورصدهم واستبدالشم. -7
 اسات السميمة بحاعمية.قدرة الحكومات عما إدارة الموارد  وتنحيذ السي -2
 احترام كل من المواطنين والدولة لممؤسسات التي تحكم التحاعالت االقتصادية واالجتماعية فيما بينشا. -3

فيما عرفه تقرير التنمية اإلنسانية أنه الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاب اإلنسان ويقوم عما توسويع 
 .(2  ص2018)البابمي  ادية واالجتماعية والسياسيةقدرات البشر وخياراتشم وفرصشم وحرياتشم االقتص

أمووا منظمووة التنميووة والتعوواون فوووي أوروبووا فووإن الحكووم الرشوويد لوووديشا يقوووم عمووا بنوواء وتعزيووز المؤسسوووات  
الديمقراطية وتشجيعشا  إضافة إلا التسامح في المجتمع ككل  وهذا التعريف يركز عموا بنواء وتنميوة الديمقراطيوة 

اطية  ويربطشا بنشر ثقافوة التسوامح ونبوذ العنوف  وخاصوة فوي هوذا العوالم المضوطرب الوذي تحكموه والثقافة الديمقر 
 .(60  ص2013)الندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية    الصراعات السياسية والتجاذبات المذهبية والحكرية واإليديولوجية

 :(373  ص2011)مربي محمد  حد فيويقوم الحكم الراشد عما أبعاد مترابطة مع بعضشا البعض وتت 
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 البعد السياسي  ويرتكز عما طبيعة السمطة السياسية ومدى مشروعيتشا من حيث التمثيل. (1
 البعد التقني  ويقوم عما اإلدارة العامة ومدى كحاءتشا  وفاعميتشا. (2
عون الدولوة فوي  البعد االقتصادي واالجتماعي  ويتعمق بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويتوه واسوتقالله (3

الجووانبين االقتصووادي واالجتموواعي وقدرتووه عمووا التووأثير فووي المووواطنين وعالقتووه مووع االقتصوواديات الخارجيووة 
 والدول ااخرى.

 أهمية الحكم الرشيد:
 :(23  ص2017)أبو حسين  تكمن أهمية الحكم الرشيد في أنه عنصر قوة لمدولة فشو يعمل عما 

 ومؤسساته وأحزابه المختمحة بإدارة الحياة العامة. تعزيز مشاركة جميع ف ات المجتمع (1
 خمق حالة من الشحافية والمساءلة في عمل جميع الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة. (2
 يوفر بي ة من المميزات الحسنة ترتقي بالمجتمع وتحقق الشرعية وتوفر الحرية. (3
 عبير.يصنع المشاركة اإليجابية في الحياة العامة ويدعم حرية الت (4
يضوومن وجووود هياكوول ونظووم قانونيووة وتشووريعية ثابتووة وعادلووة تحقووق التعوواون المثموور واالنسووجام بووين الحكومووة  (5

 ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بشدف تحقيق المصمحة العامة.

 معايير الحكم الرشيد:
السياسوووي أثنووواء  إن البنوووك الووودولي ومعوووه كثيووور مووون المنظموووات الدوليوووة  والتوووي تعمووودت ت ييوووب الجانوووب 

تصديشا إلشوكالية النموو  راجعوت نحسوشا بعود محدوديوة النتوا ج التوي أدت إلوا اإلقورار بوتالزم التنميوة بالديمقراطيوة  
وهكوووذا ذهبوووت بعوووض الووودول المتقدموووة إلوووا اشوووتراط احتووورام الحكوووم الراشووود لمديمقراطيوووة إذا أرادت الحصوووول عموووا 

والمؤسسات المانحة  وانخراط برنوامج ااموم المتحودة اإلنموا ي  مساعدات اقتصادية أو قروض منشا أو من البنوك
 :(63  ص2013)الندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية في هذا االتجاب  وحدد معايير الحكم الراشد في تسعة عناصر هي

حافية و الحاعميوة و وو حكوم القوانون و المشواركة الواسوعة لمكونوات المجتموع المودني فوي اتخواذ القورار و المسواواة و الشو
 المحاسبة و التوافق و حسن االستجابة و االستراتيجية بعيدة المدى.

 ثانيًا: التنمية المستدامة "المفهوم واألبعاد واألهداف":
 المفهوم:
يتكووون هووذا المصووطمح موون كممتووان همووا التنميووة واالسووتدامة  التنميووة فووي الم ووة تعنووي النموواء أي االزديوواد  

نمووا المووال نموووًا أي تووراكم وكثوور  وينب ووي اإلشووارة هنووا إلووا وجووود اخووتالف بووين محشووومي النمووو التوودريجي  فيقووال 
والتنميووة  فووالنمو يشووير إلووا التقوودم التمقووا ي أو الطبيعوووي  دون توودخل متعموود موون المجتمووع والدولووة  فووي حوووين أن 

دروسووة  ووفقووًا لحتوورة التنميووة عبووارة عوون عمميووات مقصووودة تسووعا إلحووداث النمووو بصووورة سووريعة فووي إطووار خطووط م
زمنيووة محووددة  كمووا يبوورز االخووتالف بووين المصووطمحين موون كووون حوودوث النمووو فووي تطووور توودريجي بطوويء  بينمووا 
تتطمب التنمية دفعة قوية تحركشا القدرات اإلنسانية الخبيرة التي تنقل المجتمع مون حالوة الركوود إلوا حالوة التقودم  

وس تم قياس أبعادب بمقاييس عممية سواًء كانت تنمية شاممة أو تنميوة ويمكن القول أيضًا أن التنمية هي نمو مدر 



 

 : المشاركة السياسية وأساليب الحكم الراشد )ليبيا أنموذجًا(عنوان البحث
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فووووي أحوووود الميووووادين الر يسووووية مثوووول االقتصوووواد أو االجتموووواع أو السياسووووة أو فووووي الميووووادين الحرعيووووة مثوووول الصووووناعة 
 .(29  ص2015)المطيري  إلط…والزراعة

 تعريف التنمية:
اختالفشوا وتعودادها إلوا ااسواس والمونشج العمموي الوذي يسوتند هناك محاهيم عديدة ومختمحة لمتنميوة يعوود  

إليه الباحثون في تحديد محشوم التنمية  ونظرًا لتباين مستوى التنمية بين الدول المتقدموة والودول الناميوة فقود انقسوم 
 :(148  ص2019)كتاب جماعي  المركز الديمقراطي العربي  الحكر المعاصر في تعريحه إلا اتجاهين ر يسيين

أحدهما يمثل الحكر االقتصادي ال ربي الذي عرف التنميوة بأنشوا العمميوة الشادفوة إلوا خموق طاقوة توؤدي إلوا تزايود 
 دا م في متوسط الدخل الحقيقي لمحرد بشكل منتظم لحترة طويمة من الزمن.

الشادفووة إلووا إحووداث  أمووا االتجوواب الثوواني فيمثوول وجشووة نظوور دول العووالم الثالووث  وعوورف التنميووة عمووا أنشووا: العمميووة
تحوووالت هيكميووة اقتصووادية واجتماعيووة يتحقووق بموجبشووا لألممبيووة السوواحقة موون أفووراد المجتمووع مسووتوى موون الحيوواة 
الكريموة  والمسوواواة  ونووزول بالتودريج مشووكالت البطالووة والحقوور  والجشول والموورض  ويتوووفر لمموواطن أكبوور قوودر موون 

 وطنه ومستقبمه. فرص المشاركة  وحق المساهمة في توجيه مسار
أمووا كممووة اسووتدامة فوووي الم ووة العربيووة: فشوووي مووأخوذة موون اسوووتدامة الشوويء  دام  يوودوم  أي طموووب دوام   

ويقصد بشوا الودفع بشويء معوين ان يسوتمر لمودة طويموة مون الوقوت  أموا االسوتدامة اصوطالحًا: هوي محشووم يطموق 
ية التي تحافظ عما وجودها اطول فترة زمنية ممكنة  عما البي ة الحيوية متنوعة الكا نات الحية والعوامل الطبيع

وتعرف أيضًا بأنشا: "الححاظ عما نوعية الحياة من خالل التوأقمم موع البي وة عون طريوق اسوت الل المووارد الطبيعيوة 
 .(60  ص2017)أبوحسين  اطول مدى زمني ممكن يؤدي إلا الححاظ عما استمرار الحياة

عموا أنشوا إدارة وحمايوة قاعودة المووارد  1989مسوتدامة الوذي تبنتوه فوي عوام وقد عرفت "الحواو" التنميوة ال 
رضواء الحاجوات البشورية لألجيوال  الطبيعية  وتوجيه التعبيور التقنوي والمؤسسوي بطريقوة تضومن تحقيوق واسوتمرار وا 

 .(2018)سماح وعبدب  الحالية والمستقبمية
بح النظوور لمتنميووة عمووا أنشووا عمميووة لتوسوويع وتطووور محشوووم التنميووة فووي العقووود السووتة ااخيوورة حتووا أصوو 

الحريات الحقيقية التي يتمتوع بشوا البشور  ويتجواوز هوذا المحشووم الحوديث المحشووم الكالسويكي لمتنميوة بوصوحشا نموو 
لمناتج القوومي اإلجموالي أو زيوادة فوي متوسوط دخول الحورد  إال أن التنميوة تعتمود عموا اعتبوارات أخورى كااوضواع 

قووات القوووى التووي تسوومح بووالتمتع الحقيقووي بخوودمات الصووحة والتعموويم والتوظيووف وممارسووة الحقوووق االجتماعيووة وعال
)النودوة المدنية والسياسية  وفرص المشاركة في الجدل حول القضايا العامة ومساءلة واضعي السياسات والحكوموات

 .(88  ص2013الدولية حول التنمية والديمقراطية  
مشوووروع إحيووواء حضووواري ضوووخم وشوووامل  مسوووتند إلوووا القبوووول اإلراديوووة افوووراد ويمكووون القوووول بوووأن التنميوووة  

المجتمع  وينبع من إيمانشم بجدوى هذب العممية وأهميتشا في تحقيق مصالحشم الحيوية ومتطمباتشم الحياتيوة  وفوي 
لتووي تقووف تمكووين المجتمووع موون التجديوود ذاتيووًا عوون طريووق تحريوور العقوول موون اافكووار المناهضووة لمت ييوور والتجديوود وا

 .(149 148  ص2019)كتاب جماعي   المركز الديمقراطي العربي  حا اًل دون بمومه مرحمة اإلبداع
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 أبعاد التنمية المستدامة:
 :(2018)سماح و عبدب  تتحقق التنمية المستدامة من خالل اابعاد التالية 

 ني لشا عما أساس دا م مستديم.البعد البي ي يتمثل في الححاظ عما الموارد الطبيعية واالستخدام العقال (1
البعد االجتماعي: من خالل النشوض برفاة اإلنسان وتحسين سبل الحصول عما الخدمات الصحية والتعميم  (2

 واحترام حقوق اإلنسان وتنمية الثقافات  والتنوع والتعددية  والمشاركة الحعالة في صنع القرار.
والقضووواء عموووا الحقووور مووون خوووالل اسوووت الل المووووارد  البعووود االقتصوووادي: والوووذي قضوووا بزيوووادة دخووول المجتموووع (3

 الطبيعية عما النحو اامثل.
البعد السياسي لمتنمية: ويعتبر البعد السياسي لمتنمية أهم أبعادها فشو يوفر اإلطوار الوذي تتجسود فيوه مبوادئ  (4

دارة الحيوواة السياسووية إدارة تضوومن الشووحافية والمشوواركة فووي اتخوواذ القوو رار وتنووامي الثقووة وقواعوود الحكووم الراشوود وا 
والمصداقية والمحافظة عما السيادة واالستقاللية لممجتموع بأجيالوه المتالحقوة  فشوذا البعود يسواهم بحاعميوة فوي 

 تجسيد معايير االستدامة  عما مستوى كل من البعد االقتصادي واالجتماعي والبي ي.

 رابعًا: عالقة الحكم الراشد بالتنمية المستدامة.
م الحكم الراشود موع تطوور محشووم التنميوة بحضول االهتموام بالرشوادة فوي ااداء السياسوي ترافق ظشور محش 

واالقتصوووادي واالجتمووواعي ت يووورت محووواهيم التنميوووة  وانتقووول االهتموووام مووون قضوووايا التنميوووة االقتصوووادية إلوووا التنميوووة 
اعي  وبوورز هوذا االهتمووام البشورية  والتنميوة المسووتدامة  حيوث أصووبح التركيوز منصووبًا عموا تنميوة الرأسوومال االجتمو

المتزايوووود بالتنميووووة المسووووتدامة والبشوووورية بعوووود عوووودم مواكبووووة تحسووووين مسووووتوى معيشووووة السووووكان مووووع التطووووور والنمووووو 
)مربوي االقتصادي  وتحسن الدخل القومي ال يعني أنه في كل الحاالت يوؤدي إلوا تحسوين نوعيوة الحيواة لمموواطنين

 .(376ص 2011محمد 
راشووود موووع محشووووم التنميوووة المسوووتدامة ان الحكوووم الراشووود هوووو الووورابط الضوووروري وتوووم ربوووط محشووووم الحكوووم ال 

لتحويل النمو االقتصادي إلا تنمية بشرية مستدامة  وبذلك تركز تقارير التنمية البشورية التوي تصودر عون برنوامج 
 2018)البوابمي تنميوةاامم المتحدة اإلنما ي منذ سنوات عما محشوم نوعية الحيواة وعموا محوريوة اإلنسوان فوي عمميوة ال

 .(9ص
وال يمكوون قيووام حكووم راشوود أو صووالح فووي أي دولوووة دون وجووود شووروط لتحقيووق ذلووك الحكووم عمووا أسوووس  

 :(370  ص2018)مربي محمد  ديمقراطية أهمشا

 احترام حقوق اإلنسان. (1
 اإلقرار بوجود التعددية السياسية. (2
 الححاظ عما مبدأ التداول السممي عما السمطة. (3

 :(8 9  ص2018)البابمي  أهمية التأكيد عما عدة اعتبارات أساسية وذلك عما النحو التاليومن هنا تأتي 
ن واجوب  (1 إن النمو االقتصادي ما هو إال وسيمة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وليس ماية في حد ذاته وا 

 لممواطنين.الحكم الراشد أن يتأكد من تحقيق المؤشرات النوعية لتحسين نوعية الحياة 
إن التنمية البشرية المستدامة هي تنمية ديمقراطية تشدف إلا بناء نظام اجتماعي عادل أو إلا رفع القدرات  (2

البشووورية عبووور زيوووادة المشووواركة الحاعموووة والحعالوووة لمموووواطنين وعبووور تمكوووين الح وووات المشموووة  وتوسووويع خيوووارات 
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مكانوواتشم والحوورص المتاحووة  والحوورص تتضوومن ال حريووة بمعناهووا الواسووع واكتسوواب المعرفووة وتمكووين المووواطنين وا 
 اإلطار المؤسساتي.

إن محشوووم التنميووة اإلنسووانية يعتبوور أن اسووتدامة التنميووة بووالمعنا الووذي يضوومن عوودالتشا بأبعادهووا الوطنيووة بووين  (3
 مختمووف الطبقووات االجتماعيووة والمنوواطق  والعووالمي فيمووا يخووص التوزيووع بووين الوودول الحقيوورة وال نيووة  والزمنيووة

 كبعد ثالث يخص مصالح ااجيال الحالية والالحقة.
إن تمكووين المووواطنين وتوسووع خيوواراتشم يتطمووب تقويووة المشوواركة بأشووكالشا ومسووتوياتشا عبوور االنتخابووات العامووة  (4

لمؤسسووات الحكووم وعبوور تحعيوول دور ااحووزاب السياسووية وضوومان تعووددها وتنافسووشا وعبوور حريووة العموول النقووابي 
 مجتمع المدني.واستقاللية منظمات ال

 21رابعًا: التحديات التي تعيق عممية المشاركة السياسية ومحاوالت بناء نظكام حككم راشكد فكي ليبيكا بعكد ثكورة 
 فبراير:

الشووك أن ليبيووا تحتوواج إلووا قطووع شوووط طويوول حتووا تووتمكن موون معالجووة العواقووب واكثووار المترتبووة عمووا  
شاكوات حقووق اإلنسوان وجورا م الحورب أو إهودار ااصوول مساوئ حكوم القوذافي ذلوك أن تركتوه لوم تقتصور عموا انت

 .(4)الم يربي و الحصادي  اليوجد  صالطبيعية والمالية لوطنه  بل طالت القيمية الحاكمة في المجتمع الميبي
وبخووالف مصوور وتووونس فووإن ليبيووا بحاجووة إلووا بنوواء إطووار لمحكووم ومؤسسووات المجتمووع الموودني لمبوودء موون  

عما ذلك وبالمقارنة مع دول الجوار تواجه ليبيا مشوكمة أكثور خطوورة وهوي ضوعف التماسوك الصحر تقريبًا  عالوًة 
  2013)ميمور و موارتيني  الداخمي  نظرًا لالنقسامات القبمية واإلقميمية داخل الدولة  واالفتقار إلا تكوين مؤسسات الدولوة

 .(33ص
دارة عمميووة التنميوووة فووي لي  بيووا تحوووديات وعوا ووق كثيوورة نجممشوووا دون وتواجووه عمميووة التحوووول الووديمقراطي وا 

 حصرها في:
الثقافوووة السياسووووية المعيبووووة  وضووووعف مؤسسووووات الدولوووة  وااوضوووواع االقتصووووادية المترديووووة  والعواموووول االجتماعيووووة 
المحرقوووة  وهشاشوووة المجتموووع المووودني  وفشووول النخوووب السياسوووية فوووي التوافوووق حوووول قواعووود العمميوووة السياسوووية ورسوووم 

 تدخل ااجنبي.السياسات العامة  وال
وسوويتم التركيووز فووي هووذا الجووزء موون المحووور عمووا اثنووان موون التحووديات وهمووا فشوول النخووب السياسووية فووي  

 التوافق حول قواعد العممية السياسية  والتدخل ااجنبي.

 فشل النخب السياسية:
مطموووح تعووود النخوووب السياسوووية محوووورًا أساسووويًا مووون محووواور عمميوووة التنميوووة الشووواممة التوووي تمثووول مسوووعا و  

الجماهير في المجتمع وهياكل المؤسسات في الدولوة ويظشور ذلوك بشوكل واضوح فوي مجتمعوات الودول الناميوة  إذ 
  (97ص 2015)المطيري تمثل التنمية فيشا محور الحياة واختصارًا اهدافشا خصوصًا في الجانب االقتصادي والسياسي

ياسيون  أي من فوي يودهم مقاليود السومطة السياسوية دون واستعمال كممة النخب السياسية هنا يقصد بشم القادة الس
ربط النخبة باافضمية والتحوق أي أنه ليس بالضرورة أن يكون من هو في جشاز السمطة السياسية أفضل ما فوي 
المجتمع  فكل من هم في السمطة أو مقربوون إليشوا يودرجون كنخوب سياسوية  هوذا فضواًل عون القووى ااخورى التوي 
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السمطة الرسمية كااحزاب وجماعات الض ط وأصحاب النحوذ السياسي والقادرين عما التأثير فوي  تقع خارج بناء
 .(39  ص2018)الشيط أ  صنع القرار
فبرايوور أسووشمت عوودة عواموول فووي الحيمولووة دون توافووق النخووب  17وفووي الحالووة الميبيووة وبعوود نجوواح ثووورة  

مة  وكان من أهمشا حداثة التجربوة  فقود منوع النظوام السوابق السياسية عما قواعد المعبة السياسية والسياسات العا
الذي جعول تشوكيل أو االنضومام إلوا أحوزاب  1972التنظيمات الحزبية وبم  ذروته في قانون تجريم الحزبية عام 

وبعود إعوالن الثوورة الشوعبية ألقوا القوبض  1973وتنظيمات سياسية جريمة عقوبتشا تصل إلا اإلعدام  وفي عام 
م ووات موون المثقحووين موون مختمووف التيووارات ولووم يعوود هنوواك مكووان فووي المشووشد السياسووي إال التنظيمووات التووي عمووا ال

 .(15)الم يربي والحصادي ال يوجد  صوضعشا النظام السابق
كما أن الموروث السمطوي الذي تركه النظام السابق كان عا قًا مشمًا أمام تحقيق أي توافق بوين النخوب  

فبرايوور  وفووي ورشووة عموول حووول موضوووع بنوواء الديمقراطيووة عمووا أنقوواض  17بعوود نجوواح ثووورة السياسووية فووي ليبيووا 
بتركيا "أشير إلا أن واحد من أكثر الموروثات إضعافًا التي أفشاها  2013السمطوية في العالم العربي في أبريل 

السياسويين  وهوذا تجموا الحكم السمطوي تمثمت في تعزيز عقمية استحواذ الحا ز عما كل شيء من بين المنافسين 
في مؤسسات يعين العاممين فيشا عما أسواس الووالء السياسوي بوداًل مون الكحواءة  وتسويس جشواز الدولوة  فبوين تموك 

  2013)ميموور ومووارتيني  القووى السياسووية ظشوورت هووذب اكليووة فووي النوزوع إلووا التحوورد باتخوواذ القوورارات بووداًل موون بنواء ا ووتالف

 .(4ص
براير وحتوا قبول صودور قوانون ااحوزاب شوكمت العديود مون ااحوزاب  حيوث افتقور ف 17ومنذ بداية ثورة  

كثيوور منشووا إلووا اإلعووالن عوون بوورامج سياسووية محووددة وتحديوود لشويتشووا السياسووية وموقحشووا موون القضووايا والتحووديات 
ة دور الراهنووة  حيووث لووم تتطووور هووذب ااحووزاب بدرجووة تجعمشووا فوواعاًل أساسوويًا مشمووًا  وهووي بووذلك عوواجزة عوون تأديوو

 .(15)الم يبري والحصادي  التوجد  صالحاعل السياسي واالجتماعي القادر عما إنجاح عممية التحول الديمقراطي
فبرايوور والمتمثمووة فووي االنتخابووات التشووريعية  17وعمووا الوورمم موون نجوواح أول تجربووة ديمقراطيووة بعوود ثووورة  

اعتبر أن االنتخابات حرة وعادلة وااهم من ذلك وبششادة المجتمع الدولي الذي  2012تموز  7التي أجريت في 
)شوويحيس ومووارتيني  % موون الميبيووين أن التصووويت كووان إمووا حوورًا أو عوواداًل بالكاموول أو "حوورًا وعوواداًل" إلووا حوود مووا80يوورى 

شووشد المسوورح الميبووي مرحمووة اتسووومت بالصووراع عمووا السوومطة بووين التيووارات السياسوووية  2014. إال أن العووام (2014
واتخووذ هووذا الصووراع طابعووًا سياسوويًا وعسووكريًا ودسووتوريًا بووين القوووى الداخميووة المتنوواحرة اجوول إعووادة ترسوويم  المتنوواحرة

نحوذهووا عمووا القوورار السياسووي الميبووي ممووا نووتج عنووه انقسووامات عمووا الصووعيد السياسووي والمؤسسوواتي بووين حكومووة 
)إبوزيم دعوم مون المجتموع الودولي الشرق وال رب الميبي حيوث سوعا كول طورف السوتقطاب حمحواء لوه والحصوول عموا

 .(2019  23وهخرون  العام الخامس  العدد

ويعكس الوضوع الميبوي الوراهن بشوكل واضوح مودى اازموة المزمنوة التوي تعانيشوا النخوب السياسوية الميبيوة  
بمختموووف أطيافشوووا وانتماءاتشوووا  حيوووث بووودت هوووذب النخوووب طوووول الوقوووت متشوووردمة ومارقوووة فوووي دواموووة ال تنتشوووي مووون 

فوات واالنقسووامات  فضواًل عوون حالووة التووتر والمناكحووة السياسووية والتخووين التووي حكمووت العالقوة بووين البرلمووان الخال
 .(42  ص2011)الشيط والمجمس الر اسي  وهو ما سمح اطراف خارجية بالتدخل وتعميق اازمة الميبية



 

 : المشاركة السياسية وأساليب الحكم الراشد )ليبيا أنموذجًا(عنوان البحث
 جامعة المرقب                                            الباحث/ إسماعيل محمد رويحة

7086 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                             

   

 التدخكل األجنبي:
سوووباب والمعوقوووات أمووام قيوووام الدولوووة وتحقيوووق يعوود التووودخل ااجنبوووي فووي ليبيوووا موووا بعوود الثوووورة مووون أهووم اا 

االستقرار الذي في ميابه ال يمكن الحديث عن التنمية المستدامة  ولمتدخل ااجنبي في ليبيا دوافع مختمحة لمدول 
 المتدخمة كاًل حسب مصالحشا وأهدافشا.

قيوووات واسوووعة وقوووع النظوووام السووابق موووع الحكوموووات ااوروبيوووة عموووا اتحا 2011وقبوول سوووقوط القووودافي فوووي  
النطواق لنقوول ااسومحة كجووزء مون التقووارب موع القوووى ال ربيوة  وشوومل ذلوك صووحقات بقيموة مميووار دوالر أمريكوي مووع 

م  باإلضووافة إلووا توقيووع اتحاقيووة بقيمووة 2008-2005مميووون دوالر أمريكووي مووع روسوويا فووي  300بموودان أوروبيووة و
 .(2017)بالك وهخرون  ساركوزيمميار دوالر أمريكي مع الر يس الحرنسي السابق نيكوال 6.2

وتخشووا هووذب الوودول موون إل وواء تمووك العقووود فووي حووال انتخوواب حكومووة شوورعية يمكوون أن تعيوود النظوور فووي  
جدواها  وبالتالي فشي تدفع بأطراف داخمية لمسيطرة عما مقاليد الحكم لتأمين اسوتمرار تموك العقوود  وهوذا الوضوع 

 دول عما الساحة الميبية.بدورب أدى إلا خمق حالة تنافس بين تمك ال
وتمووة تحموويالت أخوورى تؤكوود أن الثووروات التووي توونعم بشووا ليبيووا وموقعشووا الج رافووي القريووب موون أوروبووا وراء  

مساندة الدول ال ربية لمثورة الميبية من ااساس  إال أن دور المجتموع الودولي ت يور كثيورًا بعود انتصوار الثوورة  وقود 
 :(15 يربي والحصادي  اليوجد  ص)المتجسد هذا الت يير في التالي

لم تبدل اامم المتحدة وحمف شمال ااطمسي وبقية القوى الدولية التي شاركت في العمميات العسكرية جشود  (1
 حقيقية لممساعدة في إعادة بناء القوات المسمحة وجمع السالح.

بعووض القوووى المحميووة دون قامووت بعووض ااطووراف اإلقميميووة والدوليووة بالتوودخل فووي المشووشد الميبووي بمسوواعدة  (2
 ميرها  اامر الذي زاد من تحاقم اازمة الداخمية وتحولت ليبيا إلا ساحة صراع بين هذب القوى المتنافسة.

كما أن هناك أطراف إقميمية متمثمة في بعض الدول الخميجيوة التوي شواركت فوي الحمموة العسوكرية ضود  
جاح الثورة في ليبيا من انتقال الموجشة الثورية إلا تخومشا  أنتابشا قمق ومخاوف بعد ن 2011نظام القدافي سنة 

فعممت بما تمتمك مون موال وهلوة إعالميوة لحشور الربيوع العربوي فوي زاويوة ضويقة وذهبوت بعضوشا إلوا تقوديم الودعم 
والعتواد العسوكري فوي الصوراع القوا م بوين قووى سياسوية وعسوكرية ليبيوة لصوالح طورف دون هخور  مؤديوة إلوا مزيوود 

 .(43  ص2017  11)الشيط ب  العام الثالث  العددضطرابات العنيحة والحوضا السياسية واامنيةمن اال
وبخصوص مسألة توفير ااسمحة من قبل ااطراف اإلقميمية لألطراف المحمية الميبية هناك العديود مون  

حة عمووا ااطووراف الميبيووة  التقووارير اامميووة التووي تضوومنت كيحيووة قيووام القوووى اإلقميميووة بانتشوواك قوورار حظوور ااسووم
قود أشوار صوراحة  4/6/2017وكان التقرير ااخير "لحريق الخبراء بشأن ليبيا" التابع لألموم المتحودة الصوادر فوي 

ل مارات العربية المتحدة ولقوى إقميمية أخرى  لم يذكر اسمشا  عما أنشا انتشكت حظر ااسمحة المحروض عموا 
 .(136  ص2018)حجال  العدد الثالث  محميين من القبا ل والمميشياتليبيا في إطار دعمشم لحمحا شم ال

 

 الخاتمة:

عنوودما يووتم حرمووان الحوورد موون حقوقووه المشووروعة التووي تقرهووا دسوواتير دول العووالم والووديانات السووماوية ويووتم 
بوول تعطيوول دورب  كعضووو فاعوول داخوول وطنووه   وال يعطووا حقوقووه كاممووة وتنتشووك الحريووات وتسووتباح الحرمووات موون ق

النظوام الحوواكم كوأجراء احتوورازي يقموص العموول السياسوي والحقوووقي فووي ظول قووانون الطوواري الووذي تحكوم بيووه أممووب 
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نظووم الحكووم فووي العووالم الثالووث بحجووة الححوواظ عمووا ااموون القووومي وححووظ النظووام  بعيوودا عوون أحكووام القووانون ونووص 
تنميوة وبنواء مؤسسوات الدولوة بشوكل سوميم الدستور الذي يصون الحقووق ويحودد الواجبوات  حينشوا سوتكون عمميوة ال

ن توفرت الموارد المالية  ناهيك عن الت ير الجدري الذي قود يطورى فوي شوكل  أقل حضا في النجاح واالستمرار وا 
النظام نتيجة انقالب عسكري أو ثورة شعبية عارمة كما حدت في دول الربيع العربي عندها تكون  فاتورة الت يير 

 الجميع حاكم ومحكومين وعما حساب سيادة الدولة ومقدراتشا وما تبقا من مؤسساتشا.اكبر وأشد وطأة عما 
ومما تقدم تخمص الدراسة إلا إثبات صحة الحرضية في موضوع البحث فال سبيل لبنا دولة المؤسسات 

 محددة.في ظل حكم راشد إال بتحعيل حق المشاركة السياسية لممواطن في أجواء ديمقراطية وفق قواعد دستورية 
 كما خمصت الدراسة محل البحث إلا النتا ج والتوصيات التالية:    

 أوال: النتائج:
هناك محاهيم تورتبط بالمشواركة السياسوية مثول التنشو ة السياسوية والتعمويم والتحافوة السياسوية وميرهوا   ال يمكون  -7

عمشوا ومتابعوة برامجشووا  تحعيمشوا مون قبول مؤسسوات المجتموع المودني فحسوب  بوول عموا الدولوة المسواهمة فوي د
 ومنعشا من االنحراف.

إن العالقوووووة بوووووين تحعيووووول دور المشووووواركة السياسوووووية لمحووووورد  وتطووووووير أسووووواليب الحكوووووم وتحسوووووين جوووووودة البنووووواء  -2
المؤسساتي داخل الدولة   عالقة تكميمية  فكل ما زاد اهتمام الحورد بالحيواة السياسوية والمشواركة فيشوا  فورض 

طا شا والعمل عما تحسين جودة أدا شا وذلك من خالل اصالح مؤسساتشا التي عما الحكومة التقميل من أخ
 تدير الدولة من خاللشا.  

المشوواركة السياسووية فووي ليبيووا تكوواد تكووون معدومووة باسووتثناء بعووض المحطووات النووادرة وهووذا مووا قموول موون اهتمووام  -3
والجووودوى منشووووا وموووون العممووووة  الموووواطن الميبووووي بالحيوووواة السياسوووة وجعمووووه متوووورددا موووون المشووواركة فيشووووا أحيانووووا 

 الديمقراطية برمتشا أحيانا هخرة.
ضووعف النخووب السياسووية  واسووت الل بعووض ااطووراف الدوليووة واإلقميميووة لحالووة االنقسووام السياسووي  يشووكالن  -4

 اكبر تحدي لتوحيد مؤسسات الدولة وتحسين أدا شا.    

 التوصيات:
الوطن والبحت عن توافق يخرج الوبالد مون دواموة العنوف دعوة النخب السياسية في ليبيا إلا ت ميب مصمحة  -7

 ويضمن  لمجميع الحق في المشاركة في الحياة السياسية لبناء دولة المؤسسات بالطرق الديمقراطية.
االسووتحادة موون تجووارب الوودول المتقدمووة فووي مجووال التنميووة واإلصووالح المؤسسوواتي موون خووالل االعتموواد عمووا  -2

 بمبدأ الشحافية وعدم التشبث بالتجارب السابقة كخيار وحيد. العممية الديمقراطية والعمل 
من حق المواطن الميبي ممارسوة حقوه الوديمقراطي المشوروع بالمشواركة فوي الحيواة السياسوية مون اجول اختيوار  -3

نظووام حكووم راشوود يصووون الحقوووق  ويححووظ الحريووات ويعموول عمووا تحسووين جووودة المؤسسووات ويضووع بوصوومة 
 ح.التنمية في مكانشا الصحي

دعوة المس ولين في الدولة الميبية إلا وضع حد لمتعاون مع الدول التي ت ودي دا ورة الصوراع فوي ليبيوا وحوث   -4
 القضاء لمقيام بدورب حيال ذلك.
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Abstract 

If we look at the weaknesses affecting developing countries in general, we 

find that the subject research on political participation and good governance touches 

the essence of the issue that hinders the Institutional Building in Libya as a model for 

study among developing countries. Despite the abundance of financial resources of 

the Libyan state compared to the developing countries at least since the discovery of 

oil to this day, these resources have not been invested optimally to contribute to 

raising the level of per capita income and managing the wheel of development for a 

better future due to the absence of good governance which works to achieve the well-

being of citizens and seeks to build democratic institutions through which the 

individual can participate in the political life and exercise his legitimate right to 

choose his representative or delegate in the political decision-making and policy-

making of the state; this element can only be achieved in a truly democratic climate. 

The study also focuses on the most important current challenges that hinder the 

process of democratization and constitute a major obstacle to any attempt to reform 

and drive development towards a better future.  
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