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 ليبيا  في ودعم ثقافة االدارة المحلية  المدنيمؤسسات المجتمع                          
  مادي عمر خالد. د                                                                                               

 طرابلس جامعة/  سياسية علوم                                                                         
 ملخص

مدددا ياويدددة  وعيدددا  ور اإل ار  اامسليدددة  االيبددد  واإل اري ااسياسددد هددد ال اا راسدددة اادددت مساوادددة  لمدددس ااسددديا    
ااالمركييدددة واإل ار  اامسليدددة وماسسدددال اامج مدددف   ساسدددية هدددأطدددار موددداهيم اسدددا    ماسسدددال اامج مدددف اامددد  ت ادددت بم

اام  ت ،كمساواة ا سليط ااضوء علت مجاالل ومآالل اا ور امشاركة ماسسال اامج مف اامد  ت ادت ااعمليدة ااسياسدية 
مو ددوم  وعيددا يدد م   ددااددت ايبيددا كراادد  اددم ار  اامسليددة،وما ج ددة أعددرد اددت االضددطالم بددن وار وبددرام  وسمددالل مددا عالا

ضدديال كادد  كة بدديا ااسكومددة اامركييددة واإل ار  اامسليددة واامج مددف اامدد  ت ومددود وتطددر مج معيددة مع لوددة،وما م  ااشددرا
اراددف مدد رال اامجددااس اامسليددة،و عييي اا  سددي   ؛اية اامشدد ركة،و عييي اامبددا رال اامج معيددةاو ي ددى ت  عييددي مطلدد  اامسدد

اارمابيدددددة و  ظيم دددددا، و عدددددم ااعمليدددددة  ورية،و عييي ااوظيودددددةبددددديا اامجدددددااس اامسليدددددة،و عييي االه مدددددام باا ر يبدددددال اا سددددد 
 .اال  عابية،وااشوااية ات اا ظام ااسياست

 مقدمة 
ا اامدددواطا علدددت اسواهدددا أ واإل اريدددة ،مركييدددة ااسياسددديةاال ظدددام ا اإل ار  اامسليدددة مسددد ود مدددا مسددد ويال عددد       

م طلبدال   س يد    علدتمد ر أ ك يكا و  ظديم  واا ظام اامسل.وساجا ه أ رد بمصااسه واام اط  مس ود اا رية واام ي ة
اامجداا  ناسدا بع دت ي عد  اده هد اا  ا سياسة اإل ار  اامسليةواكا ان. ااسياسية اامركييةوااماسسال  اامواطا ما اا يىل

اامسد ويال اامسليدة  وااسكومدة اصداا سدلطال اامركدي ا ا   وويضد وكدكا  وسديلة بكو ده ،ص ف اا رار ا ة اركالمش أمام م
 اامدددد   ماسسددددال اامج مددددف   ومددددااير  ا  ي طلدددد   عمددددبااضددددرور   األمددددرهددددكا و  ،واامسددددالل ،واابلدددد يالاامسااظددددال  اددددت
 وار وبدرام  وسمدالل مدا ىل اامج مف اام     اد  االضدطالم بديبري  ور ماسسا واكا. م ظمال اا طوعية وااعيريةواا

اضدااة اادت مشداركة اا طدام  ،واامج مدف  اامد    ،واإل ار  اامسليدة ،اامركييدة عالا  وعيل ا امو وم ااشراكة بيا ااسكومة
 .ااعاص
  سدددام اابعددد   شدددكا اامجدددااس اامسليدددة  و  أعمددد ، ويكدددوا  جسدددي ها بصدددور  امسليدددة ار  اي جلدددت ارسددداء اإل  اكدددو       

 ادد مسدد  ا  ااسكومددةويكددوا  ور .اع صاصددال ااسددلطال اامسليددةبدديا سدد و  وصددالسيال   يددة و شددريعيةما و  ضددوابطب
ااعامدة ااسياسدال و  ويك م طلبدال  ،هو مطلو  م  اما يو ا  وا  وم اإل ار  اامسلية ب ورها؛واام ابعة واا مويا اإلشراف

مكا ا  ددا ااماايددة واابشددرية،سسدد  اس ياجا  ددا وضددما سدد و  مددا ااماسسددال اام  يددة  ا  سدداهما  مشدداركة و   مما سددي  ع ها وا 
   . اا طام اامسلت ما اا واة وماسسا  ا اامركييةبكو  ا أكثر مربا  ما عما 

سدددا    م ار  اامسليدددة  بمدددا ياويدددة  وعيدددا  ور اإل يااسددديا  اإل ار  ا دددم اادددت مساوادددة  ددد ف اا راسدددة  ادددنا وعليددده       
اادد ور امشدداركة  اللو سددليط ااضددوء علددت مجدداالل  ومددآ،اطددار  وعيددا ااسياسددة اامسلية ادد  ،اامدد    مددف اامجماسسددال 

 عدددم  وهدددت ،االيبيدددة اعددد   ااسياسددديةوادددت ضدددوء  ثبيدددل اا . ايدددايب اددد ااعمليدددة ااسياسدددية  اددد  اامددد   ماسسدددال اامج مدددف 
بكو  دا   اامد   سسدال اامج مدف ما   وعيدا ج دةمدا  اامسليدة   ار مكا  كداا اال جداإ اادت اا ظدر  ادادو . اااالمركيية و وعيل 
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. واال جاهددال اامج معيددة اامسليددةواام طلبددال  اثددار  اوسددص و بيدداا ااساجددال واألكثددر ،ميدد ا ا واألوسددفمدد ر    األكثددر هد 
 سدددو   ة اا سدددوابعمليددد األعدددك سدددو   ااجدددا بيا معدددا   كدددوا اددداعال  اال باا ددد ر اادددكد ي  مدددهااددد ور ادددا ي ومبدددا هدددكا كلددده اا

كا  يبددري اا سددااا وبدد ،اددت ا جدداإ  عددم اإل ار  اامسليددة اامدد    ور ماسسددال اامج مددف وم دد ار مدد د ااعليدده . ااالمركييددة
ا عييدي ااشدراكة  ؛م ظمدال اامج مدف اامد  تمدا مبدا   باألواويدة أا  سظتيج   اا   واا واس طبيعة االه مامال  سوا

 .وااعالمة مف اا ظام اإل ارد اامسلت
  المحلى اإلداريسياق التطور ـــ  أوال

مراسددا  طددور اج مدداع  وام صددا ي مر بطددا ار باطددا وثي ددا بددااوامف  ااددتيعددو   ال امليميددةسدد    طددور ايبيددا كو  اا        
ادت ا در  مدا  وربيدةاالسد عمارية األ كثير مدا أوج ده اادت سياسدال اإل ار  ااسكا   واالج ماع  وااجغراات،وا  ما يرجف ات

اامعااجدة  اا سد ورية   ام  صدم  اك؛وامعا مغايرا المرسلة ااساب ة ثم سملل مرسلة االس  الا 3،ااعاامية ااثا ية بع  ااسر 
 ل اا ددود ااسياسدديةع ددار اااسددرعاا م. بعدد  اك شدداف اادد وط  ايبيددا مددا ادد ية واالم صددا  اا سدد يال ااسياسددية أمددام اال سا يددة

راه دل  اادكيمدل وادت ااو ، وجعدا ايبيدا  وادة موسد    اال سدا يااغداء اا ظدام    سل ضغط مطاا  ام صدا ية واج ماعيدة
اإ صددو  ا  كددوا اا واددة وماسسددا  ا م طل ددا اب دداء اامج مددف ااواسدد   واال جدد يددا ال ااسياسددية بعدد  اا سددوا علددت أايدده اا

يا كاا يرا  مدا اا وادة  وب اهدا ووسد ا  ا س ا  عسكر،وسكم اا ات ااسلطة ااور يةيا ل اابال  ا وعيا اا واة  وهياكل ا ا 
رهدددا و و  ام صدددا ية   جددد  مدددا عالا دددا  وسددد او ةسياسدددية واج ماعي ا  وأهددد اااامج مدددف ميمدددا مشددد ركة  اددد أا  بعددد   اامسليدددة
 .اك عضعل اا واة وكا اواعا اامج مف اام  ت اسيطر  اا واة،فام ي  األمر، اكا هكا واعل ا
كج ااواسددد  واا مدددو  دبددداارا األعدددكوصدددار اا يددد ا  عدددا ااماسسدددية  عدددا يمدددا بعددد  كاددد    ددد  االبا سملدددل اا سدددواللو       

 ولد   ا ايبيدا ك وادة  ادمأوا ضد  ايمدا بعد  . ساسدت ا جدا  اا وادة واامج مدف  األاامطلد اامطرو   يعبر ع ه بكو ده يمثدا
 مدرادت س ي دة األ وادة واه دة  ا د وااسياسية و ظام سكم ا اام كبك   االج ماعية ات  واسي ا ا اضعو ؛هكا اامطل  ا 
 1.اام  ت موية عالما  ا باامج مف  ا ا كا ل ا  و 

اامج مددف  ادد اا ددود ااسياسددية  اجمددامأصددل ا مددا  ادد ايدده أا شددرعية اا واددة  ددابف  اا ىكيدد يجدد   ااددكيواددت ااومددل       
 مددف  سددل ضددغط مطاادد   وعجددي  اامج عددروج سدد م عليدده  ااددكيمددر األ .اا ا و يددة اادد وا  بصدديغ  ااضددال عددا اامج مددف 

ا م طلبددال ب دداء اا واددة ما  اا  ددرل ايدده ااددبال  وااعبددا  اكددجدداء بعدد  ريدد  ايدده أا هددكا ااعددروج وممددا ال. و لكددا ااسددلطة
 . بشكا سليم وااعا  ارال  وعيا و كويا  ا واإل اريةف ااماسسال ااسياسية ام  س ط واية يم راطية،س يثة واااا
واا ياكددددا  اءاااب دددد ااسياسدددد ، جسدددد إ ادددد ااددددوها  االيبدددد  جا دددد  ااسياسدددد اا ظددددام  ااماسسددددية ادددد مثددددا  يددددا  كا اددددو     

 واا ياكددا  ال اءااب ددا هددكإ كمددا أ ،ااسياسدية الء السددلطة جمعدال ا ددود  دد يا بددااو  هدد  بددا ، يم راطيددة وااماسسدال ايسددل
 .ااصسة  واالم صا  واارااإ و  كرسم سياسال اا عليم ،ة باامج مفيكال صلة س ي  ومسلية   ض بعمليال سياسية 

 ااسياسدية وااث اايدةاامسليدة و يبدل اا دود ، شعصية واس   ا ات  مركي كا م  رال اا واة  أاضت ا ااكي األمر       
  اامسلدداضدداعل ااورصددة علددت اامج مددف . وجد ل ادده اغيددر مددا واإل اريددةاالم صددا ية  ااماسسددال واالج ماعيدة، واسدد غلل

واسدد  عل هددكإ اابيمددة  مددا . يةوااشددلل وااج ويددة اا بيلددة ادد ومددل أصددبسل مددواطا اا ددو   م جسدد    ادد   دد بير شدداو ه ادد 
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كدا  كا عد اد، و اورهدا وشدرعي  ا ومصدااس ة علدت  بسدب  ااعشدي  ا مع ا  مدا عدالا م اربدال م ىرجسدةعاما   أ اا ظام
 2.ااسيي االكبر م  األالجا    ومآاو ااغاء مىر  ة  ب م  أو وسف أي ب يا اشكا ااوس ال اامسل أوير ي غ

 ادنا  واالع صاصدال، مجاا ااسد و  وااصدالسيال ا  سلطة اامسليةوهيكا  وييف ااوعلت اار م ما  وسف شكا        
ب بعيدة سياسدية  واع ما يدة ماايدة وبدكا  ظلدل مر بطدة  ، طوريدة واضدسة وبداري  أو ،  مويدة أرضديةم  ا ام يس   اه  أيا

الوسدد ال اامسليددة كدداا   ا ددألاا وسددف ا اأصددسي  . ميددا  ي  ظاامسليددة ا اريددا  و   األج ددي ااددر م مددا اا وسددف اا امددا علددت 
مدا طدرف  اال ت ي دى ال ااشدكا واا مدوكجادت سيد   ظدرل ا  كا د سصرل ب يد    وا جاها  ا ا   شاسعا  اكا كا سياسا

 ور صدااعدارج  واإلصدالسالا   سداب  و ب كدر ااسلدوا  ا ا دا أيعدو  ال اواا ياك األجساما هكإ واس   وأمل م  وشعص
  3.وضع ه ااسلطة ااكي

 األم يدةهيكدا ااسياسدة  اد  سد را يجيةاالراعت الوسد ال اامسليدة مدا سيد  ميم  دا ل  كا  ومف كا  انا ااسلطة        
صددد عال عرومدددال و  علددد  اددد ي سدددب   ه دددألو  ،ي دددا سددديكوا اددده بددداهض اا كلودددة عليدددهو دددر  اا عويدددا عل ا  غيب ددداأل؛اددده

  ااوام ددة ع ددو  األربعددةعددالا  عاشدد ه ايبيددا ااددكياددنا اا واادد  ومدد ر مددا اال سددجام  ومددا ثددم ير دد  بظ ورهددا، اج ماعيددة ال
  .وما  وا ش  جاء بىثماا باهضة ،مف سمل  ا اا واة واامج 

  دارة المحلية والمجتمع المدنىمن اإلاستجابة  تتطلب التيالتحديات ـــ ثانيا
ماعيدة وااسياسدية االج  اا دواس  واج  دا  علدت  اا  علت  سو مالمم ال س يال   ا  س جي  س اج اإل ار  اامسلية اات أ 

بدد عم ا   ددود  و دد  ض يبيددا  يجدد  علي ددا  أا ادد يدد م  كادد   اكدد  بى دده اآلراء ادد ثمددة   واادد  م يايدد   واالم صددا ية، اك 
س ددت  طبيدد مابلددة ال    عييددي مودداهيم  يم راطيددة   اطدداراددت  الا ي س دد  كادد  ايمكددا أ وال ،اامدد   ماسسددال اامج مددف ب

 ار  اامسليددة  إلو ضددعف اا مددو  أااك  ؛سددااي  سددلميةأكثددر  اا سدد يال اع مددا   وي طلدد . ضددما اا واعددا واا بددوا واا جددا  
 :ما ااعواما م  ا مجموعةي ومف علت 

 ادد س سداع   اا د  ب ددت علي دا اال ار   اامسليدة واا سد يال   اا د  وااصدالسيال بشدىا اام دام    اآلراء رجدة  وااد   – 1
 . اا غل  علي ا

 .بغرض ا وميم  ا ااسياس مس ود االا يام  – 2
 .  شرع هياكل ا  اا  ويكية  ومس ويا  ا ومواع ها بكو  ا جسم  ا ا ا  ط ع     اا  اا رجة  – 3
 . م لطبال اامواطا ومعصصال اامييا ية ا ا بيا امسلية  علت اامواي ة  ار  ام ر  اإل – 4
 . ااج ي    األاكاراامسلية علت اا ىملم مف اا غيير و  با  اإل ار م ر   – 5

عليدده    ودديركددي علددت ا ددم واضدد    وم  أايجدد    ار  اامسليددةإلاج دد  يبددكا  ا طددوير ث ااددة  يأا اددن وباا دداات        
 واجده ايبيدا  اا د م  داوال اا سد يال   اايدهيد م اا وصدا  اآلراء واا   أوايكوا  وأا. كايل ا تااب  ع يم  ل   اا  ال س يال 

كيويدة  اد اآلعدر  اا سد ي ا ويكمد.  ار  اامسليةير مجاا  اإلعا طري    طو  طل  االس جابة  ت واا  هكإ اامرسلة  ا 
وما اا  ميددة اابشددرية اامسدد  امة، يمكددا اارجددوم  ع دده م جسدد ا اددت  س يدد  بثبددال علددت مسددار ال  االيبدد وضددف اامددواطا 
ااشددواف ، وممارسددة ااسددلو  االج مدداع  واألمدداواالسدد  رار وااسددلم  األمددا  كاسدد عا  عددرد  مجدداالل أيسدد  بف كادد  مددا 
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ف اامج مد ا   ااسياسية اام بلدة بكدا  طلعدالعر هو كوااة اا يام اا يتس  ماثا   ضااة ااتا. عامةااسيا  اا ا  واامساوا 
 . واتور ل   كا اا س يال اا   ايابمو كإ اوس ها كااية اوضع ا وه ،السلطة  ااسلم باا  اوا االيبت

   واإلدارة المحلية الالمركزية دعم ثقافة يف  يمؤسسات المجتمع المدندوار ـــ أ ثالثا   
ي بروي  ور  اعم اماسسدال اامج مدف اامد  ت  ومدا م  ضديال كاد  ي طلد    عييد  ي طل   وعيا اإل ار  اامسلية        

يددددي اا  سددددي  بدددديا  ، و عي اامبددددا رال اامج معيددددة، وراددددف مدددد رال اامجددددااس اامسليددددة  يددددي، و عي اية اامشدددد ركةاو مطلدددد  اامسدددد
، و عدم  ااعمليدة اال  عابيدة، عييي ااوظيودة اارمابيدة  و  ظيم دا، و ي االه مام باا ر يبال اا س ورية، و عيياامجااس اامسلية

 . وااشوااية
  مشددكالل اا دداا ابددى اامسليددال ادد   االيبدد  ادد د اامددواطا  ااددوع ، مددا عددالا بدد  لية المشــتركةؤو تعزيــز ميمــة المســ

باا عدداوا  ثيددر مدا اامشددكالل يمكدا ويسدد ا سل داك ،وعلي ددا  اامجدااس اامسليددة  بمودر إ  غلد  ا يعدا وا م  دا اليمكددا أ
ااسياسدددددية   واألسددددديا وعيدددددة  طااج دددددال اامسليدددددة  بمدددددا اي دددددا اا  ظيمدددددال اا مدددددود و ظددددداار ااج دددددو   بددددديا اا طاعدددددال و 

ا  ور ماسسدددال اامج. وااماسسدددال اام  يدددة  اامسليدددة   اإل ار  اددد اامشددداركة  أ عميددد  مبددد  عمدددا علدددت اا   مدددف اامددد  وا 
 جعدا مدا  بدااوكاد   أسدواااب داء مدا  أاال ار  اامسليدة  يع مد  علدت مبد  ام طلد  4.  ف  س ي  اا يم راطيدة اامسليدة ب

ااالمركييدددة  هدددت ااساادددة او و  ،ككدددا  االيبددد  ا وعيدددا اامج مدددف  األساسدددية واعدددا ااجماعدددال اامسليدددة    طدددة اال طالمدددة 
ا اسددلو  كددو . مسدد ويال  ااوسدد ال اامسليددةاا ددرار بجميددف  إصدد ف وا عدداك  كد يعطددت ايدده سدد  اامشدداركة اددااوضددف  اادد

ة    واجد  مسد  ل أعدرد وييف ااسدلطة وا عداك اا درار  وااصدالسيال بديا ااسدلطة اامركييدة  وهياكدا  أااعما ي وم علت مب 
 اضااة ااسلطال اامسلية  يا  ور وع ماسسال اام  ية   طة كا   مثا  اااو   اام اط  واا جمعال  ااسكا ية،   ا
مسداوايا  ا وصدالسيا  ا  مع دا  سمدا  و ،رهايي  ما ااعلي  ا  و عيي سضو    ارية  و  موية وا   ام سياسية م هاس ا إلو  

  4.ما عالا سث ا وم ابع  ا م  تماسسال اامج مف اا ر  واعا اامواطا مف بعا س ي  كا   ي م   وباا طف
مسليدة  سليط ااضوء علت أهم اامبدا رال اامج معيدة اا  ا   س م ماسسال اامج مف اام   ،تعزيز المبادرات المجتمعية

برايها  ،وااوسد ال اامسليدةد هدكإ اام داط  مكا يدال ااما يدة  واابشدرية  اام دوار  اد اطدار اإل  وكاد  اد ،واا ركيي علي دا وا 
ا كاد  ومدا شدى  اامدواطا معيشدةمسد ود واالر  داء ب ميدة عواا األساسيةااب ية  عك بمطل   واير جميف ااع مالسو األ 

  شدكاا وطدر مدا أأ. ا ا دم صدول ومبدوا واه مدامليا بد ورهم  وأء اامواط يا اامساالاا  س م ات  عييي  ااشعور ا د ه
 ور  أهميددةا ددم  بااضددرور   ممددا ي طلدد   ماسسددال اامج مددف اامدد  تب ددود  االر بدداط ااا واادد  و  س يدد  كادد  مددا عددالا 

ا مدا شدىا اا عداواو .  ار  اامسليدةإلاوسد ال و ىثيرها ات مجما اا وداعالل   اعدا  اام  ية، ااماسسال يا اامجدااس بد ا 
 مامددة اامشددروعالاالعددك بيمددام اامبددا رال  صددو   ا شدداء وا  و  سدد  مددف اامدد  ت  سويددي اامددواطاوماسسددال اامج اامسليددة

و عويدددف ضدددغوط   كاهدددا اال ار  اامسليدددةعلدددت  ف ااعددد ءيدددعو    م اددداسددد وعلددد  اامبدددا رال واإل ااصدددغير  واام وسدددطة
 شدددغيا وصددديا ة ا يدددة  ميدددام اا طدددام ااعددداص بم دددام  ادددت امكاأج دددي  اا وادددة اضدددااة   اا عيددديا  اددداا وظيدددف و  مطااددد  

 . ص اعة اا رار اامسل مشاركة  أعرد ا ا  بعا أ  مما يضو ساسية  ية األمشروعال ااب
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رشدا ها  سدو  واا شدريعية يكيدة  وعيدا اا يمدال اا  و اد اامشداركة  اادتمدا عدالا ااد عو  ، رفع مدرات المجالس المحلية وا 
 دد اف باامجددااس  اا  ددا اامشدداركة اددت سضددور جلسددال و . سددباب اأو سليددا  وسدد ال اامسليددةالل هددكإ ااعمدد  امشددكأا ددم 

بد ام ات وس ال علد ا يومية  ي يةرو  عماال  ما مجر  هياكا ا ارية  مارس أ سليةااوس ال اام م عمدة ب د رال واب كدار  وا 
 ة وااعلدة مدف كدا ااورمداءيدكاد  بمشداركة س ي ي دى ت  ووااسياسدال  ام اط  دا  طر واابرام ا ر  علت  طوير األة  مي سليل
 5. ااوس ال اامسلية   ارية ااإل باألج ي اراف ا را   ااعامليا   كال ااسيا  ااسع  او اا ود اامسلية،  طرافواأل

 ا عددداوا بددديا ااوسدد ال اامسليدددة  علدددتال جدددا س واا  سددي  وا  بمع دددت ااسددع، زيــز التنســـيق بـــين المجـــالس المحليـــةتع 
. ج دي اع مة ااعامة  و يرهدا مدا األا علت مس ود ا ارالواامسااظة، سواء كا ل   ود اام ط ة وعلت مس ود اابل يةسم

وماسسددال  وممثلددت  اامج مددف اددت اام ي ددة واا ريددة   ويال اامسليددة اهيدد  عددا أا ااعمددا اامشدد ر   بدديا مع لددف اامسدد
عدا  اضدال   مدا اا عداوا واا وااد    سدو مييد   اامسلية  ممدا يد اف ية طر  واابضما بال ش    كاما األسوف    اام  ت

ا دت  رادف مدا ا راء واادرادعدك بداآلاأل ارال واا ياكدا وا  مدا ضدرور   ااعمدا اامشد ر  و اإل أا  اامطلو  ايس اا واا  بديا
  .ما سضور اا ياكا اامسلية و طورها جو   ااع مة اام  مة و عيي

وعددد م اسددد  رار ضدددعف ب  يل اامراسدددا ااسددداب ة  اساادددة اإل ار  اامسليدددة ميددد، الدســـتورية تعزيـــز االاتمـــام بالترتيبـــات 
 اأ اهيد  . ادرا  وااماسسدالمدال وممارسدال األوع م وجو  ضدوابط  سد ورية  سكدم عال ،اا ر يبال اا شريعية واا  ظيمية

، واالم صدا ية ،وااسياسدية ،ج ماعيدةاال:ا ات ااميد ا مجما اا ضايا  ا راءاآل  اا س ور ي طل   واا ا وط يا ااس س ا  
ساسديا ابسدط أم طل دا   وسديا   و لبده ااسدلطة اا شدريعية واا ا و يدة.  ر يبال ماسسية مس  بال أياب اء  أساسامما يشكا 

 جددا  طددوير مدد ر  وكودداء أمددا   االيبدد طيدداف اامج مددفأسثيثددة  مددا مبددا كددا  ا  ي طلدد  ج ددو  يمددر ااددكسدديا   اا ددا وا األ
ويددي ا   مدو   البد  أا يدد م عبدر ا بددام  الماسسداليمومدة  اا و  ضدما  االسدد  رار  واكد  6.واإل اريددةااسياسدية  ااماسسدال

 كدوا ايده م  مدة مصدلسة علت أا ،و ال ااسياسدية واامج معيدةواا دود واا يدار        شاورد و شداركت  يضدم كاادة ااورمداء
هدم اا ضدايا ااعالايدة وا  مدا  ورإ  يدي ا  بعل   وااد  وط دت سدوا أ ايس م وطا اام   ال اامج مف و ور ماسس.اامواطا

يسدة  وضدابطة وضدام ة الالمركييدة  ر يبدال ماس   صدوص ما و يدة  سد  ع  وعلت أا  ضما.ع ما إاارإ و بع  امر  كثرأ
 ور ماسسدال اامج مدف   اضدأل عدا ،بمع دت ممارسد  ا سدلوكا وعمدأل سكامدهأامسلية ويس  بف  ويس ليم اس درام واإل ار  ا

 سدعت ا طدوير   اا صوص اا د وعل  و واير ااسياسيةسيا  واط يا  كوجو   األاا  اام  مصي جس اام  ت ات ضرور  
 .عراآل ياارأ ماكج  ث ااة اا ع  ية  ومبوا 

ار ااعمدا ادت مسد   سريد   و وجيده  اد   امد  سال اامج مف ا، اعااية  ور ماستعزيز الوظيفة الرمابية وتدعيمها     
اامشددراة علدددت  واإل ارال طددار ج دداي  ااسكومدددة إل ةاارمابيددة اا ابعددد ج دددي مددا األ ا  أا كثيددر  ، كاددد هياكددا اإل ار  اامسليددة

 ل ددت  ادد  ا غماسدد ا ال  وأسيا ددا ط  ااج ددال  ااواعلددة صددو   س يدد  مصددااس ا عضددف  اممددا  اضددغو  اامسليددة  ااشدداوا
وسدد ال اامسليددة ،واددت اا ادد  اإل اريددة  األج ددي ومصدداا  م با اددة مددف ميددا ال عالمددال   اام ددااف ااشعصددية و ددورط م ادد

 اددف و سريدد    أوادد يواا  ويددكي  ة علددت ااج دداي اإل ار اارمابدد  اي ددا اا  كددوا ا ددا   ور اعدداا ادد ي  ظددرأوضددام ك ددكإ 
صدددال  اا ياكدددا   ارد اإل ااج ددداي ادددت   دددويم ا اء ظ دددر    سدددال اامج مدددف اامددد  ادددنا اعاايدددة ماس اامسليدددة،وما ثمدددةوا 
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ظ دار و عري  دا  و اوكشد ظم ه وممدارسا ه أ  صالما عالا اا عوال إل،ااوس ال اامسلية  ا  اامسل اا صدور  صدوروا 
عطام ددا   يع دد دمية ممددااركة رسددمشدد  سددال  اامج مددف اامدد  ا يكددوا اماس، ممددا ي طلدد  أواا  ظيمدد  اإل اري   ظيم ددا  وا 

 7.اا ور اام اس  ا ا
هددو اا دد ر  علددت ا ار  عمليددة اال   دداا مددا مرسلددة  ايبيددا  اامج مددف واا واددة  ادد يواجدده يااددك ، أاالعمليــة  االنتخابيــة دعــم

 مددا ممارسدده ااوعددا  دسال اامج مددف اامدد  كا  مك ددل ماسددا ي س دد  اال مادد و مدداوهدد مسدد  ر اطدد  يم ر سكددم  ااددتا   اايددة 
و وعيددا  اددرا األا ي   مكددلددي ط هددكإ اامرسلددة   ،ااا سدد د ااددكد يواجدده ايبيددا اددااسياسددية ااعمليددة واادد ور  بواعليددة علددت 

 دىميا وجدو  بيمدة  مالممدة ا سسديا  علت  ااعما  وككا. المكاا اام اس  اواامواضلة عبر ايصاا ااكو م را  م االع يار
ا اسده  امطلو ادا ا،ضدما سرايدة عمل دا و ياه علدت ااعمليدة اال  عابيدة بشدكا ي اإلشرافهيمال  مبةاااظروف امر  أاضا

، وادت اة علدت ا ار  ااعمليدة اال  عابيدةايمدا بي  دا  ومدف ااسدلطال اامشدر  و عاضد هااام  يدة  ااماسسدال  ااورصة ا عاوا
اامراسدا  اامع لودة اكدا    مرارية اد مدا ي طلد  االسد، وا  يكدوا مداثرأ وادا يظ در  اعدة  واسد  هكا اا ور  ادا كال ااومل 

، ااالمركييدددة األهددد افبمددا يعددد م و اامسااظدددال واابلددد يال   ادد اامجدددااس اامسليدددة  مسدد ويال سدد س امال اا ا مدددة علدددتاال
علي ددا امدده مع يددة أو  سدديطر م كددوا  اال  عابيددة و اال م  ددا اا ىكيدد  علددت  ياهددة اام ااسددةهددكا ااجا دد  م عدد    ادد و ورهددا 

لت أا   دددوم ااماسسدددال اام  يدددة وع،اامج معيدددةاا دددود  اشدددرا  و   اآلراءاامييددد  مدددا  ا اسدددةاا ددد ف   وا  مدددامبليدددة معي دددة، 
كشف علويال ومىر  اام   ميا و ياه  م،و ورها ات   ليا سيطر  وسلطة و ودوك اامداا ادت ااسياسدة  ا  ورها هلية بواأل

ورهدا ،واالب عدا  عدا سديطر  اام اط يدة ااج ويدة واامسليدة  ال اعد  ،و األسيا ة مصا ر اا مويا ااسياسد  باا عو  اشوااي
 ادد ااوسددا  عدا كشددف ااات ،و ابعددة العمليدة اال  عابيددة اا دىثير علددت اامشدداكا وااظدواهر ااادت سشدد  اادراد ااعددام الضددغط و 
 8.ها  ال صويل اصاا  اامرش  ااماهااا اعبيا  بااك ام ام اا وامر اال  عابية، اضال عا

الا  ور  اامدواطا ادت ااشدوااية و وعيل دا مدا عدالمسداءاة و  أعم عبر ا م   ااوع  ا شر ااسع وهت   طل   ،الشفافية
وكوداء   يعديي ااعليدة يدة اا دت يعد مو  ا ممدااامسل اإل اريدةوسد ا  م  اد المسداءاة اامباشدر   ياايا اامسليداو عضام اامسا

 لومال وس واة سصدوا جميدف اام  مديا ع ت اا  ا  ااسر المع ااشواايةو .يبع  شب  ااوسا  و االع الساامسلية و  اإل ار 
 ار  اامسليددة وعمل ا،وا  مددا   ددم اإل  لومددال اا دااية علددت اامعي  صددر مع ددت ااشدو ااعددام باامعلومدال، وال ااسياسدد بااشدىا 

و اكا كا دددل اامساسدددبة .وجميدددف  اام  مددديا  بااشدددىا اامسلدددت ادددرا األعددداص  اامعلومدددال اا دددت يس اج دددا   شدددما بشدددكا 
اامسليددة بساجددة ااددت اا م ددف  ادداإل ار   ددا ع  ددا أهميددة  ال ا ااشددواايةنم مسددلمال  جددا  اإل ار  اامسليددة اددواامسدداءاة  أهدد

  .وااواعلية امامة  ظام  يم راطت ي سم باامشاركة ا ا   ج    ل أار أ ل عااية ما ااشوااية اكا ماابمس وي
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  :خاتمة
 اد ااشدعبية و د عيم ا  شاركةعلت اام و شجيعه ور اامواطا   عييييا  س ا  ار  اامسلية ات اإلا اا ظريج  

 لوك اسددمددا سيدد   وأيضددابددا  وأهدد اا ا ام ددا  مددا سيدد  مسددا ه  ايددددس ا ددط علددت ماس اضددواء ااطددابف اامسلددت ا سدددي
سيااهددابااضددرور  يدد م  عم ددا  واا دد مواط ي ددا  اس ياجددالومدد ر  ا علددت  لبيددة   ا دد  اامدد   اامج مددف  السددماس بدد عم  وا 

ا    س يدد  م مددة  اا واددة  اعدد مضدداميا أهم ددا عبددر اامج مددف ادد  ااشددرام ااصددور  واامطلدد  اكااددة  ايصددااعلددت  اا ددا ر 
ااالمركييدددة واإل ار  ا  عييدددي اادددت أ  اإلشدددار بددد ء  كي بدددا ييج  ،دة اامسليدددةبيمددداا اددد    ااسكدددم اامسلددد أركددداا  و رسدددي 
ا طلعددال   ا  ا يكددوا كادد  معي ددا ومس  ددوم ام ددا ومددا  واجدده مددا  سدد يال ويجدد  أ وأهدد اا ايبدد أ ب س يدد  واليا  ددا  اامسليددة

 اادكيو ، ا طاعدال عريضدة مدا اامدواط يا ؛اركةواامشدداور باا شدال ودا  علي دا ال وا  م امشدلدي ط اادكي األمدرمواطا  اا
 وسدددبا  ،مسددداوايال وضدد   سدددبا  س يددد   اا، امدددا  عالاددده  سددد بيا و ساامددد   سدددال اامج مددف  وار ماسأبدددري أيعدد  مدددا 

عدا   ا دم  ور اإل  اد اا عاوا بيا اا طاعال اامع لوة ،وب كإ ااطري دة يكدوا ااجميدف مد  شدار    ار   س يد  م دام اا وادة وا 
بصددور  مشدد ركة وشدداملة  اجميددف   وطبيع  ددا اامسليددة اإل ار ا اعددا    س يدد  شددكا أكمددا  ،اارايددة اامسدد  بلية  ادد اامسليددة 

سددوا سددبا ا جددا   واألاكدداراطددر  ااددراد  ،اا واددة واامج مددف ادد  اامشدداركياااومددال  واا طاعددال   ددي  ارصددة أكبددر اكددا 
 .اال ار  اامسلية

بمع ت  رار،واامسااظدة علدت االسد  شدطة واألعلت صعي     يم ااع مال   ار  اامسليةم مة اإلعا    س ي  ا اأكما      
 اامسليدددة اإل ار  ا يددده  اادددكيااددد ور  اددد ي طلددد  اعدددا   اا ظدددر  وا  مدددا ،س علدددت ااصدددعي  ااسياسددد ادددي اادددكي س يددد  ااددد ور 

 سدا اد اامشداركة ااكاملدة واا طدام ااعداص عبدر  ،اامد    ربط مدا بداامج مف  اا  وااكيوية  ،عيا  ج ماا اريا  و وا   م صا يا  ا
 اف  سدددو يدد اأومددا  شدددىا  كادد   ،  دد  مدددامم علددت اامشدداركة اع مددا ضددرور  ال و امعااجدددواووضددف ااعطددط   ،اامشدداكا

  .اامواطا اايه وما ي طلف ار  اامسلية   وم به اإل ا سجام بيا ما
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