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 :البــــــحث  ص ملخ  

ـــةحث ـــالب اهذدف ـــــيه       موضوع اانتقال الدمـــــــقراطي وال ــظر  آليـــــــــاته وعوامله  معا
ـــــــة، ا العربيـــــــــة ملتهبـــة سياسيا  والت ـــــــحديات الـ ــ تواجهه،مع عرض للحــــــــــلول امستطاعـــة واممك طقتـــ سيـــما وأن  م

عة ومفخ ــخة عسكريـــــــــا، هذا ما دعى إ ضرورة ملحة إعادة ال ــــــظر  الت ـــعامل مع مفاهيم الــد مقراطيـــــــة ومراج
ــكم وأماطه، تم تبآليـــــــــات ا  ـــي هج اانتقال السلمي للسلطة مواجهة حالة الفلتــــــــان وفــــق دواعي اسراتيجيــــــة 

ــاشـــــــدًة  ارها وسيلة تبـــباع مقراطيةد  ـــ ظال الر والعــيش الرغـــــــيد تقراــن وااســـأملوالفوضى  الت ــــسييــــر ،وم
 .ةـــــــلطداول الس  ـــــمن خاها ت م  ــــــــة يتـــــــإجرائي
هجيـــــــة للبحث من          وانب ام هج إشكالية رئيـــــــسة وفروع ها، كان ااستهال مقدمــــــــــــة تعرض ا وام

زئيــــــــات امكو نـــــــــــــة للبحث. اء البـــــــــحث ،ومن م استعراض ا  امعتمد  ب
ايـــــا البــــــــــــحث فجاءت على ال ــــــــحو اآتــــي :    أم ـــــــا ث

قل امفهـــومي         عن مفهوم اانتقال الــد مقــــــــراطي واإبانــــــــــة ة،ــــــــــــــمفهوم الدمقراطيذي يعرض ال   اابتــــــــداء با
ــــــة واجس دة لـــه من، وعرض آماط وآشكال   ابتغى إ الت ــــــــــغير طريقــــــــــا  وسبيــــا. امتباي

  طيبعد العرض امفهومي م  الت ــطر ق إ آســس وامرتكــــــزات امعياريــــــــة ال  يقوم عليها اانتـــقال الد مقــــــرا         
وتقف وراء تعثـ ــرها وفشلهـــا وحاجزا ،الــــــد مقراطي  اانتقالعملية تعرض  ال  عو قاتامكما أتى البــحث عـــلى ،

يعا ضد تطبيقـــــها ضبـــطا وإحكاما ،ولعل أمـ ـــــها غياب الر شد السياسي   ظل  لأنـــــظمةمي ــــــال القيــااو م
لْليات جود معاييــــــر سليمة للحكم :كالفساد وغياب ال ــزاهة والت ــــــــــزوير وعدم الت ـــــــوافق ،لِيـــَـــِليــها عرض و عدم 

مـــــقراطي . ال تساعد على   اوز حوائـــل وموانـــــــــع اانتقال الـــــد 
ـــــــاول البحث وقفات وومضات ع          )التجربة اماليزيةأ، التجارب العاميةأحـــد وقائع وء ــــــــــــض لىوقـــد ت

رجاهـــــــــــــــا مع ما أفرزته مرحلة الربيـــع العر من حيث و ، ظر  أنظمتها السياسيةــــبال   ةــــجربة العربيـــت  لل والتعر ض
بـــــاط الدروس احص لـــــــة من  ات وسيئــات است  .اممارســـــــــــة  حس

ــهـــــــا أن          ملة من ااستخاصات من بي ارب ا هي العربيــة   ة ــــــقراطيــــمرب الد  اجـــ ــالت وُخِتم البـــــحث 
فتــــحة على التــــ ــداول،و  تزال بعيـــــــــــدة عن امأمـــــــول  ظـــــل وجود إرادة سياسيــــــــــة مستغلقـــة لـــــق غر م على هذا  ا

اهزيـــة الا زمة لانت كان ــــقــــال الس لمـــي مكيـــــــن الدمقراطيــــــــــة ُمتعــــــــِذٌر إ حيـــــــــــن توافـــــــر ااستعـــداد وا
امكـذا  و الد مقـــــراطي، ة ــم عمليــويـــــوتق ال ــهج الـــــــــد مقراطيز ــــــــعزيــــــات من أجل تـــــات وتوصيــــــمقرحة ـــــا
احهـا واستمرارهاإنضاجهلضمان  ةـول العربي الد   الد مقــــراطي اانتقـــال   . ــــا وإ
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 ة :ــــــممقد  
ياسية ة  حقل الس  ــدات البحثي  ــات آجـــضمن أولوي -ريب وا -مقراطير قضية اانتقال الد  ــتعتب           

ذ ال   يــصف الث  م ة ـــس  ال يــاواحـدة من أبرز القضاو ، ات القرن العشرينــا من سبعي اهتمام  بـــــ أثرتـــ استال  اخ
ــــــــــــاء مكن ــ يُ  مضمار البحث عن أقـــــوم امسالك السياسية ال   نـــاحثيــــالب و الب لإنسان أن يسلكها  طريقه 

ديث سياسي، الدمقراطي،إذ مقراطي فامسار الد   ا بديــــــــل عن هذا الط ريق لكونه مدخل رئيس لكل عملية 
تمعيا ويســـــــــاعد على خلق إمكانية تقوية فرص استتاب عوامل ااستقرار الس  ـــــزناـــلق تــــــو  ياسي،وتقوية فرص ا 

مية ااقتصادية  وااجتماعية ، وتعزيز القواسم امشركة  للث   ديدها .ـــالت ية  و  قافة الوط
آنظمة وتقتسم نصيبها من   آوطان العربية تزحف على مساحة مقراطيال الد  ـــبدأت فكرة اانتقوقد        

اصر  للد ول العربيةا ــــــــالوضع اسيما وأن  ، السياسيـــة تتداخل فيه عوامل كثرة، ويعود  تعقيداته إ ع
 ااقتصادية وااجتماعيةياسية و الس   مية ـــالت  مؤشرات تراجع  وحصيلة ذلكاب يرتبط بعضها ببعض،بة، وأسبــمتشع  
كر  - ـــل أداءاهامآنظفرع من ضعف  وهي -وهو واقع ا ي ياة العامة  رجة ، وبالد  ة السياسية وتره  آو ا

وعة، وم   احيها امت طورة، فإن آمر ـــــــا تكــصورها امتعددة، و م جم، وعلى هذ الدرجة من ا ون القضية هذا ا
ضاري إ قافيةــالث  السياسية وااقتصادية وااجتماعية و دائرة آزمة  يتجاوز سار مد  ،ةـــدائرة آزمة ا ولذلك فإن ا

راف  ــــُــر ةكان الثمرة ام  لدمقراطيةا اكمة  خب السياسيةـــال  ا قيقية،ـــو مآزق أبعدهم عن مصادر القا  ال  وة ا
رياتقوة  تتمثل  قوق وا صن القانون، وقوة ا ة اإعام وقو ، وقوة الشفافية والر قابــــــة، اممارسات  

،اجتمع آحزاب و و  ة ـــوت امـــــد ــــــاكمة زامن ذلك مع هيم ،وال توازنـــــاهااسية و ــيعبة الس  الل   علىآنظمة ا
مع ما ، عوبــللش  وتتجا مع امصلحة العامة مقراطية مع مبادئ الد  وأَْمَلت اختيارات تتعارض فرضت سياسات،
الـــذ ي الفـــــساد  وااستبداد الذي استشرى سلط و ـللت  رفـــــضا اضطرابــــــات وحركات احتجاجيـــــــة استتبع ذلك من 

اصب الس لطوية من آصول الث  ــامتفروة ،الذ  بلغ  ةـــأ العام العر ظلما ح فاض عبابــــــــــــــه ،وأصبحت ام هذا  ،مي
ماهر بال  الذي  ك بصحة وصاحية  الت ـصورات  ق لـــديها شعور  الش  ظم السياسية القائمة وعم  ـــألـــغى ثقة ا

  تقـــوم عليها .وآهداف ال  
قق هـــدى إمكانيــومإشــــكاليـــة قيــــــــام نظام دمــقراطي تثيـــر و              الصعوبــات اجتمعات العربية الكثيــر  ة 

ص بــــــة ظـــ سيمــــــا  ظل التوتـ ـــرات ال شهدها تسمح باإنبـــــات السليم لثمار الدمقراطيــــــة ،ـل عدم توفر أرضية 
توا و  ات ارتداديــــــــةحبها من هز  اعبية ضد آنظمة التسل طية وما صالعــــــام العر بعد سلسلة اانفجاريات الش  

يب جزاتو  اتـــــــا  .وامخرجـــــات اانكسارات على مستوى ام
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ابياــا سلبيـــه  ظاهرة تكاد تكون كونيةاانتــــــــقال الــد مقراطي  بات معروفًا أنكما              ت، إن توافرت ات وا
اوز تلك السلبيات،والتكيف مع متغراها، أشروط التعامل معها، عليها من  بـــب على ما يرت  والتغل  مكن 

 .مشكات
ظومة مفاهيمه وخريطة قضايا  اانتقال الدمقراطي  مضمار ة البحث ــوترز أمي             و  السعيوم

ها استكشاف أبعاد هذ اممارسة و وة مهمة وخطياسية، حركية آنظمة الس   ةمفصلي حلقة عد  تإذ ، وما
و نظم حكم ــعبية وال   ظل تزايد امطالبات الش   قيمتهوتتعاظم ،قيق الدمقراطية خبوية بضرورة اانتقال 

  ظم ااستبدادية.ــــ، واانعتاق من ال   دمقراطية
 ظر ـــهذ اممارسة بال   ساءلةــم هيذا البحث ــا  هـــعرض هـــ ناس ال  ــآسة ــــــاليـــل اإشكــــتتمث             
ريك عجلتـــه لياتاآ ا  العملية وتؤم  وال االفـــاعلــة   بات واستقرار الــــدمقراطية ثـن ــ يستـــوجب تـــوافرها إ

 ومايتها من اانتهاكات .      
مسار  مكن أن تعرض أي  ال ـــظر إ امعو قات ال   ثرإضافة إ ما سبق ،فإن اإشكاليـــــة ترز أك           

اول اهتها والكشف عن مواقع الضعف  وال ـــــقص فيها    تفاديها  امستقبل.ل ةً ـــدمقراطي ،و كيفية 
بثــــــق من هذ ااشكالية        ة :أسئلة فرعيـــــــــــــــ ت

  ودواعي الت ــــــــغير ؟عوامــل اانتقال الدمقراطي ما هي 

    ال الدمقراطي ؟ــتوافرها لانتق الواجبما هي آسس امعياريـــة 

  وإ أي مدى مكن ،ما دور آحــزاب واجتمــــــع امــد واإعـــام  تأطيــر هـــــــــــذ اممـــارسة
ـــــــرافات . ـــــكسات واا يعا أمام ال  تفعيلها للوقوف سدا م

  امشاركة السياسية  إحكام وإحال الدمقراطيـــــــــة ؟وما مدى أميتها  إحقاق ما أثــــــر
 مية السياسية ؟ ــالت  

   وا تشخيصها أو اقرا  ما  اسية ال تواجهها الدول العربية،ا مــكن فهم امشكات السي
ـــــاء السياسي، فــــــإذا نظ يائمها إا   لـــل على بال ظر  مشكات الب رنــــــا  كيفيــة طروق ا

هذ آزمات  أن  مب ذلك أزمــات متعددة،فيما تتمثلعملية اانتقـــــــال الدمقراطي،نعلم 
 ات؟اواإشك

  وما أسباب ؟ ي ـــــــال الدمقراطي من خال  مرحـــــلة الر بيـــــــع العربــــاانتقــ أبعادفيما تتمثل
ها ؟   تعثرها؟   وما الدروس امستفاد م
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    تلف الت ـــــــــــحديات وال أوجه القصور والقفــز لســــد  مواجهتــهاب ـــهانــات الواجر  ـــما هي 
وصوهــا من اهزات  على حاجز العقبــــــــــــــــــــــات ما يسمـــــح بتجويـــــــــــد اممارســــــــــة الدمقراطيــــــــــــــة

جر عن تقو   يض ال هـــــــــج الدمقــراطي .اارتـــــــدادية ال ت

   ــــــــكم الراشد أي عــــــــــاقة ؟  اانتقال الد مقراطي وا
ها ،حث تقدــــد عي هذ البيا  تااـــــإشكهي         واب الشا ع تسليط ع للمسامة  ــــتطل  ي بل إنـ ـهم  ا

ك شفرات التعقيدات ال ـــفلاولة   ،امتفاعات ال ها دور  هذ العملية آضواء الكاشفة على أهـــــم 
 مكــــــــــن أن تعرض نسق اانتقال الدمقراطي. 

ــاصراهيم و ـــــــهو تسليط الضوء على بعض امفبحث دف من هذ الــــواه             ظرية ال تؤصل لعملية ـــال   الع
ليل  سق  اانتقال الدمقراطي، ورصد و رجاته.  للعقبات ال من شأها إعاقة ال ريف     و

هج العلمي اموضوعي هذا ا م ااعتماد             دت على  لبحث على ام  عرض آفكــــــــــــار ، واست
 ية  .ــــصداقية علمممصادر ودراسات ذات 

اصر فرعية  رئيسةو هذا السياق م تقسيم هذا البحث إ ثاثة مضامر              تها ع ضوي   :ي
اول امعا عبارة عن مدخـــــل المضمار اأول        احية الل غوية ـــمن ال   ة امفهوميــــــــــة لانتقال الدمقراطيــــــيت

 .أشكالــــــــه  اطه وــــــأممختلف  ان ـــــــــبي  ٓبرز مسوغ ــــــــاته،معديــــــد ، كما يتم فيه وااصطاحية 
ال ها د ور  عرض لْليات  مـــــــــع انتقـال الدمقراطي ،ل آسس امعياريــة ــاوليت المضمار الثـ ـاني أم ــا      

يان الدمقراطيــة اانتقال الدمقراطي إحقــاق  ملـــة امعــــو قات ال  مــكن أن تعرضــــــــــه ــعــمن م و ، وإرساء ب  .رض 
)التجربة اماليزيةأ ب العاميةجار الت  أحد   وقفات وومضات فقد خصص لرصدوآخيـــــــر  المضمار الثالثو       

ديث  ومن م  التطر ق لانتــقال الدمقراطي  العام العر ومن ذلك العربيــــــــــــة، آنظمة السياسيـة العربيـــــة عن ا
ـــــــــللو  طــــق ا حـــــلة الر بيـــــــع العر ، ويتبعها عرض ٓبرز التحديات ،أبعــــــــاد اانتقــال الدمقراطي خال  مر فيهــا  م

كم الراشد وال تشكل است صر ا حقــــاق يتم من خال بلورة عمليـــــــة اانتقال الدمقراطي ، ليتذيـ ــــل البحث  بع
 .واانتقال الدمقراطي أي عـــــــــاقة ؟
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ــــــــوانية تتمثل في             :وقد جاء  هذا البحث  تحت مظلة ع
 "الجبرم الكسر وأمــل ــاانتقال الديمقراطي أل"

 الخطــ ة :وفق أربعــة مضاميــــــــر بحثية.
ــــص البحث.            ملخ 

 ة ــــمقدم           
 

 :   مدخـــل إلى اانتــقـال الديمقــراطي.المضمـــــــــار اأول  
 ماهية اانتقال الدمقراطي  . 1                  

 "اانتقال الديمقراطي-اانتقال -الــديمقراطية  "اهيم :ــــامفد ـــدي                               
 ومسو غاته. ات اانتقـــال الدمقراطيــ.موجب2                 
 .  ال الدمقراطيـــ.أماط وأشكال اانتق 3                 

 .ميكانيزمات التــأثير راطي ـالمضمــــــــار الثـــاني:  اانتقال الديمق            
 .آسس امعياريــــــــة لانتقال الدمقراطي .1                        
 ال الدمقراطي .اانتقــموانـــع . 2                        

 اانتقال الدمقراطي رصـــد  اآليــات والت ــجلي ــات.. 3                        
 .اانتقال الديمــقراطي وقفات وومضات  الثالث : المضمار          

  .قراطي اماليزيـ. وقفة مع آموذج  الدم1                       
ر.راطي  الــمقال الد  ــــاانتق. 2                         عــــام العر  أم الكسر وأمل ا

ـــــــــلل.اانتقال  1.2                                 طــــق ا  الدمــــــقراطي وآنظمة السياسيـة العربيـــــة م
  .العرالربيــع  ثورات  من خــالقـال الدمقراطي ــــاانت اد أبع 2.2                                

 واستحقــاق .دي ـــــمقراطي ال الد  ــــــاانتق  2.3                                 
كم الراشد واانتقــال الدمقراطي  . 3                       أي عاقة ؟ا
 

 .خاتمــــــــة         
 .مراجع ــال المصــادر  قائمة       
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 المضمار اأو ل  :مدخل إلى  اانتقـــال الد يمقراطي :
: مدخـــل إلى اانتــقـال الديمقــراطي.   المضمـــــــــار اأول  

 ماهية اانتقال الدمقراطي .  1                  
 "اانتقال الديمقراطي-اانتقال -الــديمقراطية  "ديـــد امفــــاهيم :                               

 الدمقراطي ومسو غاته..موجبــات اانتقـــال 2                 
 .  .أماط وأشكال اانتقـــال الدمقراطي 3                 

 :  ماهيــــــة اانتقال الديمقراطي         
اانتــقال الد مقراطي من امصطلحات السياسيــــــة  ال  تعرف تــداوا  آدب السياسي العــــامي والعر         
ظر وا اممـــارسة ،إا  الوقت  الراهن، على الرغم من كون أن  هذ الف ـــــــكرة ليست حديثــــة العهد على مستوى الت ـــ

ـــل والت   يــــــا معرف ذاــــــببلــــور على امستــــــوى ال ـــظري،إذ يعرف أنـ ــه ايـــــــــزال من امفـــاهيم امستــــــــــــــحدثـــة التشك 
ــَزل فيو  ،واسعــــــا صوصية البيئة امــُ  ها.اهتمـــــــام معم ق رغبة  الت ــأطيـــــــر والت ــأهيـــــــل آكــــادمي لــــــــه وفقا 
هجيـــــــــــة تقت          امصطلحيـــــــــــــــة ال دق ت نـ ـــــاقوس ريـــــــر امقصود من هذ الت ـــوليفة ضي الضرورة ام

بـــــــــاهــــــــــا لغًة واصطاًحـــا مهيـــدا للـــــولوج  أد بيات اممــــــارسة امُمــاحصـــة ،الشأن الـ ـذي استـــدعى الوقــوف على ج
يـــــــة ،وإما استحضار وليس القصد استقصاء همتعل ــــــــــقات هــــــــا،وضوابطها وا ذا امفهوم  امعطيات التار

 استفتاحي وجيز لبعض الت ــعريفات.
ادي يتألـ ف من مفردتيــــن           هذ آخرة ،اانتقال والديمقراطيـــــــة بــــــداية,اانتقال الدمـــــقراطي تركيب إس

ــــــــة وال ةـــــــــــليو  آادة وامازمــــــة لــــــه ،وهــي امراطي ــــــــالدمق الــــــة لانتقـــن امفاهيم امصاحبــــــم ـــ هـــتتشك  ال  لب ا ـــــل م
ــى آسها تُ ــارسات وعليــامم    ســــــات.اب

 : اانتقـــــــال 
 : امعاجم العربيــــــــــــــة معـ الت ــــــــحو ل اانتقـــــــــال  ـــورد مع ،وي ــودة إ آصل الل ـغــبالع
َـقْ فقد ذكـــر أن    القــــــــــــــــــــاموس المحيط و  لســــــــــــان العرب ما حـــــــد د  ومن ذلك         واانتقــــــــــــال هو:   لُ ـــــــــــال

َـق   ع، ــــــــــــــــيء من موضع ِإ موضويُل الش   ـ ْقلة: ،  حو لــل الت  ـــــــــوالتَـ  القوم من موضع إ آخر الــــــنِتقااسم من وال
اِقلُة من نَواقِ ،  ُقل قوماً من حال ِإ حال.ـتال    ر:ــــهل الد  ــــــــــوال         1 ي ت

ويل شيٍء من مكاٍن إ والقاف والا   ونال   أن  ة ـــــــــــغاييس الل  ـــــــــفي مق وورد        م: أصٌل صحيح يدل  على 
  1مكان.

                                                           

ظور .1 ،)بروت  8ط ، القاموس احيط،الفروز أبادي. 269ص،أ1999،) بروت :دار إحياء الراث العر ،  14ج ،لسان العرب ، ابن م
 .1065-1064، ص2005:مؤسسة الرسالةأ ،
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ومفـــادها امرور         "Transition"فيقابـــــــلها مفردة  ةــــــــــغة اانجليزيغوية في الل  ــــــالة الل  الد  أم ــــــا          
ـــــــــــة إ أخرى .أو العبور من حالة إ أخرى أو مرحلة   معي

ــــــــياعجم  اماانتقــــــال جاء مع وهكذا               حول الت ــــــــــحول والص رورة يتمحــور ، لل غوي العر وآج
.ــــــــــــوالتغي ــــــر  من حال إ آخر أو من مكوالتبد ل   ان إ غر

 : يــمقراطيـــــــة   الد 
 في العــرف اللغـــــــــوي :    

ن           يـــــــــة قــــــــــاإغري الثقافة إ  اللغة ودــــيعاللفظـــــة  صل أفإن  ةـــــورد من الثقافة الغربيــــامصطلح مست ٓو
وتع حكم أو سلطة،    "Demosوهي مركبة من جزئيــــــــن " Demokratos أخــــــوذة منام
ــــبة عبارة عن نظام سياسي يكون فيه  2الشعب . تع" kratosو" فالد مقراطيـــــــــة وفق ما ملته امفردة امرك 

 الشعب هو الس يد وصاحب السلطـــــــــــــة .
 في العرف ااصطـــــاحي :      

ظريـــــــــة والتطبيقيــــــة للدمقراطية،ف              تلف آوعيــــة الت  قد شهد ا يوجد غاف جامــــــــع يغط ي 
يف،سيما وأن  امصطلــــــح  ــاذبــــات مــن حيث الت عاطي مع التوصيف والت ــص تعقيـــدات  استخاص مفهومــــــه،و

يــــــمراح امتداد لــــهاوادة الفــــكرة  التطو رات اجتمعيــــة ظروف و ال ـــةابـستجرهـــــن او  بعيـــــدة امدى ةـــــــل تار
 ،لتتـــــــأرجح الر ؤى بيــــن كوها مذهب وعقيدة سياسيــــــة وبيــن كوهـــــا آليــــة ومارســــــة إجرائيـــــــة .

ضار ة الفلسفية ــــؤيالر  ب ارتبطتة ــمقراطيفـــــــــكـــــــرة الد  ا ابد امرور عليـــــــــه أن  بدايــــــة تَبــــَــْلُورات ـــــمـ ـــــــو            ةوا
تمـــع عام م أنـ ـــها 1531أ عام Elyotوت)ـــإليـــدا ميـــــــــادها ،فقــد عر فها ي كانت مهــوالت   ةــــــاليوناني "طريقـــــة 

اس..." يـــــــن حيث مســــــاواة الوضع بن ال يرجم مفهــــــوم  (Kleonون)ــــكليـ،ورا  3آخر كان بن ااث
ع فأول من شر  هة القانونيــــــــــــــة من ا   ،أم ـــــا 4الد مقراطية بصوغــــه لعبــــارة من " الش عب ،إ الشـــ ـــعب ، بالش عب " 

 594ة )ــــس وضعها ـــــات ال  ــــشريعـــــال الت  ــن خــــم (Solon)ونـــصولظام الدمقراطي اليونا  تأسيس ال  
 . 5طاعــــــة القانــون وا حـــاكم ســـوا "متمحورة حول :" أم.ق

قائــا:"أن  آسلوب  رـــــــشومبتيجوزيف  طيــــــة فيما أوردا حيــن محورت الرؤية الغربية مفهــوم الد مقر         
ص  الدمقراطي هو ذلك الت ــرتيب امؤس ساي  ال ذي مك ن من خالــــــه  التوص ل إ القرارات السياسية  ال تشخ  

                                                                                                                                                                                     

مد هارون ،ج، ــاييس الل غـةـمق،  ارســابن ف. 1  .463أ ، ص 1979،) دار الفكر، 5تق : عبد السام 
شر ، ،معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ،جال الدين سعيد  .2 وب لل  . 197صأ، 2004دط ، )تونس : دار ا
، 1طنعيم عثمان،ة ـــترم،الكلمات المفاتيح )معجم ثقافي ومجتمعي(،رموند ويلمز .3  .100أ،ص2007، )الدار البيضاء :امركز الثقا العر
 .100،امرجع نفسه صد ويلمزـــرمون .4
 .100، امرجع نفسه صد ويلمزـــرمون.5
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ر العام  عـــــن طريق جعل نفسه يت خذ القرارات من خال انتخاب أفراد يقومون بت هذا   1فيذ إرادة الشعب ."ا
 الت ــحديــد تضم ن اإشـــارة إ ملة من القواعد عليها تتحق ق الد مقراطيــة.

وهر مؤسسات متلك وسائل دفاعية ضد  ارل بوبــرــكويشيــر                 إ أن  الد مقراطية "هــي  ا
ميعا للسلطات ،بل تبذل قصارى جهدها  للحد  ح  سلطة من نوع  دكتاتوري أو تعتر  الديكتاتورية ،فهي ا م

 2من ذلك".
كد د  ــــــو         ن التزام ـــعيتها مر د شـــأي تستم  عب ا من الش  ه  "إمقراطية أساسة للد   دةــأعماث ـث نــلي
ا للش عب ، مع عب ،الش   كومية ، وإه  وإنـ ـها بالش عب ، مع أن  الش عب  يشارك بكثافة  العمليات ا

قيق الــــر فا العام وصيانة حقوق آفــراد". اول  ـــا  أه 
3 

كم ومؤسساته من خال  جتونصامويل هانت حن يعرف        موعة من قواعد ا الدمقراطية أنـ ــها "
افسة وامصا امتضاربــــــة "  اإدارة السليمة للجماعات امت

ا "ثــــقافة  تصقل كيفية فهم       اك من يورد تعريفا للدمقراطية  متجاوزا بُــــعدها امؤس ساي واإجرائي، بأه  وه
م ي الش عور بالعــدالة  عبــر أفراد  اجتمع هو  اصة ،وت يتهم،وتفرز إدراك امصلحة العامة كــوسيط للمصلحة ا

." راط  اجتمع امد اتية  من خال امشاركة الس ياسية  أو اا مية شعورهم  بقيمهم الذ  ت
4 

ــــأن الــد مقراطي ــــا ، واقــــــع آمر َعـــرف مفــهوم الـــد مقراطية تطورا تراكميـــــ       ظـ رون   الش  مع ام ويكاد 
ذور الفكرة ودالتـــها معزل عن التطو رات ال  شهدها اجتمعات الغربية  بأنـ ــه من الص ــــعوبة مكـــان اإمـــام 

مقراطيــــــة ثون مذاهب ش   تعريف الد  قد ذهب البــــــــــاحمن ال ـــواحي ااقتصادية وااجتماعية والس يـــــاسية، ف
و   على اختــــاف مشارهم ن ِسعــــة اممارسة اخ الفكريـــــاممتــغرات  تبعا،معاييــــــرهم و  ع مدركاهموت ،ٓو

ظيـر    . مــوعلى إثر ذلك تعــــد دت امفاهيكانت هي ئ لغر وجـــــــه من القول  موضع واحد ، والت 
ت        تكميــــن إ امرجعية اإسامية وتباي تـــــدما فيما يتعل ــــق بالد مقراطيــــة   فيمـــــا َعرف العرب نقاشا 

تــــج موقفه ما توفر له من أدلــة وبراهيـــن،               همــا،وكٌل  ــــط بي ـــ ظر بن مؤيد ومعرض ومتوس  وجهات ال
ر  ومن تعريفات د ما ذكر كل من راشد الغ وشي وم البــــاحثــن امعــــاصرين العرب للد مقراطيــــة نستوقف ع
          العجانــي :

                                                           

بار ، 1 مد عبد ا  .136أ،ص1999،)دمشق :دار الفكر ،1،ط امـــواإسة بين العلمانية ــالديمقراطي.عبد الرزاق عيد ،
طا ط ،ة ــاسة المقارنــالسي.برتراند بادي ،غي هرمت ،2 ظمة العربية للرمة ، 1ترمة عز الدين ا  .583أ،ص2003،)بروت: ام
ل 3 اسي ،نا ي الدين ميدي ط ، أساسيات علم السياسة،جاكسون .ستيفن ت  .231أ،ص2016،)دار الفرقد :دمشق ،1ترمة  
موذج الليرا امستدام"، طاندماج اجتماعي-مساواة-حرية.مراد ديا ،4 اث ودراسة السياسات 1"نظرية العدالة  ال ،)بروت:امركز لعر لأ
 .218أ،ص2014،
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ــد                 ـــــــوشي فع ظام الدمقراطي  راشد الغ هو ااعراف بقيمة ذاتية لإنسان يكتسب ه "مضمونو ال
قوق  الفعلية تضمن كرامته وحقه  امشاركة الفعالة  إدارة شؤون الد ولة ،والقدرة على مقتضاها ملة من ا

ع امصر ، وآمن من ـــغط والت  الض   أثر فيهم من خال ما متلك من أدوات امشاركة ، والضغط والتأثر  ص
       1التعسف وااستبداد." 

ــدها ــونف                   ــــدمتب ــاة س الوجهة من ال ـــظر  ير العجاني  ع يقوم على مبدأ سياسي :" كوهابم
ب أن يكون موفور الكرامة ، مستمتعا بكل  أساس أن  آم ــــة وحدها هي مصدر كل السلطات ،وأن الفرد 

قوق ال كفلها له إعان حقوق اإنسان  ريـ ـــــــات وا وامواطن...إن الد مقراطية تكاد تـــــــكون مرادفة للحياة ا
تلفة جدا بن شعب وشعب". د ها أشكاا   2الدستوريـــــــــــة الصحيحة، ولذلك 

وكا الت ــــعريفيــن يشتــمل على ضرورة احتـــرام وترقية الكرامة اإنسانية ويؤس س على مراعاة العدالة              
ر يـــــات .ومساوا قــوق وا  ة  واارتقــاء با

       
ص لًة ما ورد ذكر آنفا                عملية و ،ةـــــكَتسبات اإنساني  من امواع ــــــــــــالواسع  امط اهاــــمعد مقراطــــــية الو

ظيم ااجتمــــــاعيومارســــة دستوريــة تقوم على مبادئ تــــــؤس س للمسؤولية  تفاعلية ماعيـــــــة والت ــ ، وليـــس وصفــــــة  ا
تكم لطبيعة اجتمــــــــــع وتركيبته امميزة ، ساخ ، بــل آمر  ة لاست ات ــــــــفيوعلى تعدد تعر سحرية جاهزة صا

اك  إا أن   ةـــــــــطياقر ــــــمالد   يد نـــعلى أن  ماعاإه كم ا كم ال يعظام ا وهو هدف تــــسعى  طياقر ــــــــمد  ــــنظام ا
رة الكرمــــة . ياة ا  إليه الشعوب للتعبر عن سيادها  وكفالة حقوق وحريات أفرادها  ولتحقيق غاياها   ا

 
  اانتقال الديمقراطي:          

ول   ال ظم الت سلطي ة إ أخرى غر تسلطي ةهي عملي ة اإنتقال من اانتقال الد مقراطي               ، وعبارة عن 
ظام السياسي . دث  أشكال وقواعـــــــد  ال   مس الت ــغييـــــرات الـ ـ 

و متقــارب،  تعريفهم   ونامعاصر  وناحثــــالب سارقد  و   مــقراطي على  ولعل  من امفيد  لانتقـــــــــال الـــــــــد 
جتــــــــون اإشارة  إ امقابــــل اللفظي الذي يعطيه   الموجة الثـ ـالثـــــةلانتقال الدمقراطي وهـو" صامويــــل هانت

دث  أنــــــها ىفها عل"ويعر   موعة من حركات اانتقال من نظام غر الد مقراطي إ نظام الد مقـــــراطي ،  ":
يــــــــــة."فتـــــ ــــــد دة وتفوق  عدد حركاها  اانتقال من ااتـ جا امضاد خال الفرة الز م ية  ،             3رة زم

                                                           

وشي ،1  .77أ،ص1993،)بروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،1،ط الحريات العامة في الدولة اإسامية.راشد الغ

 ، ر العجا فائس ،1،طعبقريــــة اإسام في أصول الحكم . م 87.2أ،ص 1985)بروت :دار ال
  

يمقراطي  في أواخر القرن العشرين ، ون، تجنتا. صامويل ه3 ، )القاهرة: دار سعاد 1ترمـــة : عبد الوهاب علوب،طالموجة الث الثة : الت حول الد 
 ،  .73أ،ص1993الصبا  العر
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جتــــــــون ويؤكد وتستغرق وقتا، فهــي تشتمل على إسقاط نظام غر دة ــــأن عملية اانتقال عملية معق هانت
ية الدمقراطية.الدمقراطي  وإقـــــامة بديل   دمقراطي م تدعيم أسس الب

و الد مقراطيـــــــة يع تطبيق  لـــمحمد حسين دخيفيما ذكــــــر             هذا الس ياق أن  عمليـــــة اانتقــــــال 
اد ومؤس سات أو قواعد الد مقراطية سواء  مؤس سات م تطب ــــــــق من قبل ،أو امتداد هذ القواعد لتشمل أفر 

اءات  1موعات م تشملهم من قبــــــــــل . دث مقتضاها تغر  ال ظم والب فــــاانتقـــال الد مقــراطي  عملية 
قوق  وتدعيم ثقافة سياسيــــــــــة جديــدة تؤكد على احرام الدستور وسيادة القانون وخيـــــار امشاركة واحرام ا

ريات ،ويسم  ح بالت ـــداول على الس لطة  ظل تعد دية حزبيــــــة وانتخـــابات دوريـة نزيــهــة .وا
اك من يورد تعريفـــــــــا واسعـــا فيقــــولو             عمليـــــة يفتــح فيـهــا البـــــاب لأفـــذاذ  اانتقـال  الديمقراطيأن   ه

الصاعدين و مه د لــخـاص اجتمـــــع من العاجزيـــن امتقادمن.
2      

ابع قواعد واهياكل السلطوية بالط  الدال ـــبإ"ـــد أنـ ــــه عبارة عن: اانتقال الديمقراطيومن تعريفات        
 3.الدمقراطي"

د أه  ــعريفات الس  ــــل  الت  ـــــوامتأم              اء نظام دمقراطي ــــــــبب اانتقـــــال الد يمقراطيا حصرت مع ابقة 
زيهة غر دمـــــــــــقراطي آخرعلى أنقاض  جديد ،وامرور من وضعية  استبدادية تغيب فيها امشاركــــــة واانتخابات ال

ريات ،والت عددية السياسية، ومبدأ التداول على السلطة وفق  قوق وا ظيمـــا تــقـوم على احرام ا ،إ أخرى أرقى ت
افسية نزيهـة من خال  تعزيـــــــــز مشاركة فاعلــة   . اإنسانيةتتحقق فيه الكرامة تمع راشد ؤسس جت انتخابات ت

 الواقع العملي   ـــظروال قال الديمقراطيـلانت عريفات امعاصرةـــوالت   غويي الل  ــــد ااطاع على امعــبعو            
،ــــــــــــوص   : لص ما يلي  ور

  اء السياسي دث نتاج فشل  الب  وأدائه.أن  اانتقال الدمقراطي  

  من خال مكن امواطن  بالدمقراطيـــــةقة ـــعليمات امتعل  ـــمع الت   ةتوافقمهــو حــركيــــــــــة تـــكــون
قوق ــــمن امش افسية نزيهة بضمان احرام ا اعة القرار ،ومن خال انتخابات ت اركة  ص

ريات .  وا

  ويظهر هذا ، باهمـــطل  ت،وتلبية مالش عوب صامقيق  يـــدور رحـــــاها حول هو عمليـــــــة
 خلق ومياد نظم جديدة و آليـــــات لتجديــــــد السياسات وأشكاها. اً جلي  

   
                                                           

 .137أ،ص2014،)العراق:دار البصائر ،1، طمة الحكم في الوطن العربيأنظمد حسيــن دخيل ، .1
شر ،1،طالديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيقمد آمري ،.2 اث وال  .199أ،ص2012،)بروت:الشبكة العربية لأ

شر ،)بروت1  الدمقراطي للقوات امسلحة"،ط"تأمات حول اإصا ال العسكريــــاانتق.نارسيس سيزا ،3 أ 2016،:شركة امطبوعات للتوزيع وال
 .38،ص
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راك السيـــاسي انتقـــــال دولة ما من نظام تسل طي إ آخر دمقراطي إ      قسم مرحلة ا رات ــفت أربـــع وت
ي  : ةـــــــــزم

 : وهي امرحلة اانطـــاق ، تتميز بال ضال والصراع بن القوى ااجتماعية  المرحلــة اأولى
 امختلفة على السلطة.

 : وهي مرحلة الت ــغير وتشمل العمل السياسي بأشكاله امختلفة، والـ ـذي يبدأ المرحلة الثانية
تهي  باعتصامات  وسلوك ثوري . ديث الشارع وي

  ــاة مرحــــــلة القرار ،الثالثة :المرحلة تــــأي هذ امرحلة بعد حراك سياسي أو شعــي  وهي امسم 
ــكم  ركة تغييــريــــــــة  شكــل ومــط ا ، مكن اعتبارها عمل توافق إماعي على مأسسة مطالب 

ظيم  امة  العملية الدمقراطية ، وهي مرحلة إعادة الت وانب ا ــــم  من خـــاهـــا إرساء قواعد يتا
ــــاء الس يـــــــاسي  بكــــــل  مكــــــــــو ناته ومقو مـــــــاته . ديـــــــد  والب   ال ـــظام ا

 : ال ــظــــام  من خـــــــال العمل وفــــــــــــق أطـــــر  وتعزيــــــــز للد مقراطيـة وهي مرحلة استقرارالمرحلة الرابعة
ديــــــــد ،  ظام الدمقراطي وقيمه.ـــــأي توطيد أركان مؤسسات ال   ا

 
ل ي أن  اانتقال الدمقراطي عملية شاملــــة مس متطلباها وعملياها ونتائجها كل جوانب                ومـــن ا

اصرها، وتؤثـ ـــر فيها تبعـــــا لطبيعة نتــــــــ ياة وع ة من الزمنتستغرق ائجها ،ا  هالى ال حو ال ذي يضمن استمرار ع مد 
ع القرار  إطار مؤسسي ، اواستقراره هــا إزالة ال ظم السلطوية من خـــــال إعادة صياغة  آليات ص اهدف م

ظام السياسي دمقراطي  يضمن  يويا ومؤسسيا ومتخص ص وظيفيا وقادر وفعال شكا أفضل لل ازيا متمايز ب ا
ريات ويضمن حقوق اإنسا وامشاركة الشعبية قق الفصل بن السلطات وسيادة القانون وتداول السلطة،، ن وا

 .العامة وتكافؤ الفرص
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 . موجبات اانتقال الد يمقراطي ومسو غاتـــــه:2
ت ـــمن القضايــا ال تتحك م فيه يمقراطتعد  قضية اانتقال الد                ا سيـــــــاسات وبـــــــــرامج تتشك ــل 

ــها  رسم  ركات داخلية وخارجيــــة تدفــــــــع باتـ ـجــاهه ،وهي على احتكاك وتفاعل دائم فيمــا بي ضغــوط و
ديــــــد عملية اانتقال الدمــقراطي و  ،و  و ، حيث يرى   ا مستويات حدوثهو ل من حيث طبيعة أبعادها  ــــع العوامتت

جهاموجابرييل ألمونـــدو كل من  بـــــع من ثاثة ادر "أن  امب باول بي ة من أجل الت ــــغير السياسي مكن أن ت
خب ظام السياسي  نفسه أي من ال ماعات  ااجتماعية   البيئة الداخلية ،  ةمصادر،من ال اكمة ،ومن ا ا

اصر  الثاث مع بعضها البعض ." ظم السياسية   البيئة الدولية ، وعادة تتفاعل هذ الع 1ومن ال
 

 لي :       ما يــ السبيـــــــلهذا آخــــــذ  موعزائـــــــــــ مــــــن موجبــــاتو         
 الداخلية  : العوامــــل 
 : ل ـــم هذ  آسباب ال  ــــــإن   أه العامل الســـــياسي ظام السلطوي واهيار  تاركــاً  تعجل من   ل ال

ـــــد :   اجال انتقاله إ نظام دمقراطي  
 : ظامــة ال  ــــــــار شرعيــــــــانهيفشل في اأداء السياسي و  . أ

صر ظم السلطوية ــــار ال  ـــاهيإ   آسباب الـ ـــ تقـــود د ـــــــأح أن   اشك             تها وهذا قدع شرعيــــتراجع
اكم ، ري  ـــــأو م ،أو بأدائهيتعـــل ق بطبيعة ال ظام ا امشاركـــــــة السياسية وحقوق و ـــــات ا يرتبط موقفه من قضايا ا

اصلة  اقضاتــــتب الشرعية الوتعود أسباب تذبذ،2اإنســـــان  ــ ــــــظام السياسي  ظل غياب على مستوى ال ا
اجات على مستوى اجتم،فتحـــدث  آليات الض ـــبط السياسي وااستقطاب ااجتمـــاعي ذ ـــــــه ـــــع بسب عجزار

لمطالب اجتمعيـــة والسياسية وااقتصادية ،وإخفاقها  السيـــــــــر قدمـــــــا  إدارة امـلفات لعن استجابتها ظم ـــال  
ما وأن  الفقر والبطالة وآمية من ــمية ااقتصاديـــــة سيلف الت  مذات الوزن امهيمن والثـ ـقيــــــــل ولعل أبرزها امـــــــــلف 

 . 3أهم مصادر القلق ااجتماعي
اكمة عجف           خبة ا فتتعـــا ، للتآكل اهعرضيو إ تقويض دعائم الشرعية، يؤدي بفاعلية التسير  عنـــز ال
ق الرأي العام و عارضـــة آصوات ام مهيدا   إسقاطــــهبغيـــة  شعبية ات واحتجاجاتانتفاض دوثما ي ـــبأ يتزايـــد ح

ــــاء نظام دمقراطي جديد .  لب
 
 

                                                           

ظم السياسية العربيةمصطفى بلعور ،.1 زائري التحو ل الديمقراطي في ال ظام السياسي ا يل 2008-1988)دراسة حالة ال أ، أطروحة مقدمة ل
زائر ، شهادة الدكتورا  العلوم السياسية ،جامعة بن يوسف بن خدة ، كلية العلوم   .31،ص2010-2009السيــاسية ، ا

مــــد حسن دخيـــل، 2  .73،ص أنظمة الحكم في الوطن العربي.

 .9أ،ص1996،)مصر :اهيئة امصرية للكتاب،  2، ترمة لب الريــدي  ،جزء تحول السلطةألفن تولر  ، .3
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ظيماتالب . حركيــــــــة        : والمدنيــة ونمو هاالسياسيــــة  ت
دما تصبح بيئة مـــا شدي                ح  القوى ــــدة ااضطراب  تفقد ال  ـــع طي وهو ما م ظم نسقها ا

ياة السياسية     .السياسية وامدنية إمكانية عمل واسعة  وااقراب من مرحلة جديدة  ا
افسيـــة توافقة ـــــــــة سياسيــــوجود معارضف أحـــزاب وقــوى ضــاغــطة :            ـى  ةــــــقويو  ةــيــت من حيث الب

ظيمية والتأطريــــــة خاضعة معاير الدمقراطية وآلياها قادرة على التكيف مع الظروف احيـــــــطة ،مرنـــــــة   الت
 أواانتقال الدمقراطي،مســــــار  بشأن السلطةامساومة والتفاوض مع رص ـــــــيعزز من فمـ ـــا سياساها ومواقفها 

ظيمها من خال انتفاضة أو ثورة شعبية بهاإطاحة  يدها وت ماهر و ، ما تتمت ـــع به من قدرة على حشد ا
  .يث يصبح الطريق مهداً لانتقال بعد ذلك

 فاعلية المجتمـــــــــع المدني :          
،"فــامشاركة السياسية تكون أكثر  آنظمة السلطويةة ـــــــد على زعزعــــــــامل يساعـــــــع قوة اجتمع امد اميت       

دما يكون اجتمــــع امد متــطورا ، وبالتا تكون السلطة السياسية قوة فاعلة ضمن حزمـــة من القوى  فاعلية ع
 1السياسية وااجتماعية امؤثرة ".

قراطي هذا ٓن  حي ــــــــز اجتمع امد  "يسمح ٓفراد تتــزايد  أميته  تدعيم وتعزيـــــــــز  امسار الدم         
ياة اجتمعية   إطار مبادرات طوعية   هود امشركـــــــة للتأثر  ا سيق ا بالدخول  حوارات ونقاشات وت

هود ال ترمي إ ا قيقها ا فاظ على اهوية ،وتشمل امصا العامة ال يسعى اجتمع امد إ تأكيدها و
صيل ااحتياجات والتطلعات امشركة ، يــــــــة ، وتعزيز القيم وامعاير  و ية والعقدية والدي وتعو ل مؤسسات  الوط
بيه للوصول إ أهدافها وغايتاها امشركة."  2اجتمع امد على التثقيف والتوجيه والتعليم والت

 : العــــــــامـــل ااقتصــادي 
كم الت  ي                  سلطية لعب آداء ااقتصادي الضعيف دورا رئيسا  إفراز تصدعات على آنظمة ا

مو ااقتصادي ،وتزايد معدات البطالة ونسب الفقـــــــــــر، وغاء امعيشة ،  وارتـــــــفاع آسعار فبطء معدات ال
،تــؤد ي إ خـــلق مشكات كبيـــرة ومتعاظمة بن ال ــــظام الس ياسي  وقــطاعات وانتشار الفساد وإهــــــدار امال العام 

لق تعقيدات على شرعيتها ويؤد ي  متعددة من اجتمــــــع هذ آخرة تبدأ  إظهار تر مها حيال ذلك ،مـــا 
 .3انداع  انتفاضات واحتجاجات

   

                                                           

اث،1،ط الرشد السياسي وأسسه المعياريةلؤي الصا ،. 1  .151صأ 2015،)بروت:الشبكة العربية لأ
 .157صامرجع نفسه ،  .لــــــؤي الصا ،2

 .62أ،ص2009،)بروت: دار الساقي ، 1،ط الفقر والفساد في العالم العربير ،ــ.مر الت ي3
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 ة :ـــــوامـل الخــارجيــالع 
ارجي   إقــــــرار اانتقال الدمقراطي و تعزيز ، فقد  أثر ا مـــكن غض الطرف عن               لعب العامل ا

اخ الد و  الشأن الذي الغر الدمقراطيــــــة  أثرات على آنظمة السياسية ــــــتالضغوط و الخلق دورا أساسا   ام
 ــغي ــرات.ـــالظ روف وامت هذ  دفعها إ مسايرة

ظام الدولي . أ   : الجديــــــد  ال
يـــــوسياسية الدوليةل د  ـــتبل لقد كان             وا  الوضعية القائمة  البيئة ا وبروز ظاهرة العومة ال شكلت 

افس بن القوى العظمى للمجتمع الدو وتغي ــــــر   إذ عرفت، الدمقراطي دورا  إقــــرار موجـــة اانتقالقواعد الت
وات نظمية ةــــــرات جذريـــالدولية تغي ساحةال سد هاية ال ــــــظام الشمو   و بعد سقوط سور برليـــن الذي كان 

 1.ها إ الدمقراطيةــل أغلبو  ـــــو الذي فرضه السوفيت على أوروبا الشرقية الوسطى،
مستلة من  دول العام الثالث ليست معـــزل عن هذ امتغي ـــــــــرات سيــما وأها أنظمــةأن  ول ـــــمكن القو              

اسب  ظام الشمو ــــــام ال  ـــــغير و اإصا  لدى حكـــــــو الت   اوإمـ ـــــا شكل هذا دافــــــعال ــــــظم العامية، وفق ما يت
ديد  ــــو التكيف مع ال  ــــــة ،وامعطيــــــات والظروف  الضاغط  .ظام الدو ا

 الهيئات الد وليــة والمؤسسات الماليـــــة : . ب
دوث سلسلة عسكر ااشتسبب اهيار ام              ية العاقات ااقتصاديةصدعات ــــمن الت  راكي    ب

موذج ااقتصادي الليرا على الصعيد العامي ، فالبلدان ال كانت  ه تعميم لل وهيكلها وتركيبتها ،ونتج ع
رة على إت باع العام الغر وااندماج بشكل هائي  ميك موذج ااشراكي وجدت نفسها   انيك خاضعة لل

ـــــــاك  مبــر ر لالسوق العامية ،وفوق ذلك  تقوم القوتان الكريان بتقدم مساعدات ااقتصادية وامالية  م يعد ه
ها  العام الثالث.  2لزبائ

ه  ظام  ااقتصاديـــــــال  وقد أرغم               بثقة ع ديد وامؤسسات ام لتغير أنظمتها امية ـــالدول ال  العامي ا
ق كراسة الشروط التعجيزيـــة ــــمقابل استفادها من القروض وإعادة جدولة ديوها وف  واامتثال لقيم الدمقراطية

حفة على الدول امقر  جة التكيف اهيكلي واإصا حيث يتم إماء شروط  صخصة،وما  ضة  ااقتصادي وا
ملها ذات فائدة  للمؤسسات الدولي ة  تكون   ظر  عما إ ذلك من  شروط إتباع سياسات معي ة  بغض ال

امية  من أضرار اجتماعية أو إنسانية  .3م تراعى لدى تلك امؤسسات يلحق  بالدول ال

                                                           

 .9ألفن تولر ، مرجع سق ذكر ، ص.1

 .26ص أ، 2000،)الدار البيضاء : امركز الثقا العر ، 1إيــران"، ط-الغرب-"الدمقراطية ام والفكر السياسيـــاإسل.فرنر كاوس روف ،2
ية ،  1، طالعولمة والتماسك ااجتماعي في الوطن العربيمولود زايد الطيب ، .3 غازي :دار الكتب الوط  . 169صأ،2005،)ب
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ذ القروض واإعانات نن سياسي واقتصادي باهض وتكلفة اجتماعية كبيـــرة ودور سلي  وقد كان ه          
ح القروض للد  عليها ضغوطات من خال تعميق التبعية ومارسة  وعوامل التأييد  سياسية، اعتباراتول م

 السياسي  والبعد والقرب من التوجهات السياسية آمريـــكية .

 العــدوى واانتشار :)المحاكاة( -ج
أو مــــا من العوامل ال ساعدت على قيام موجة اانتقال الدمقراطي ما يعرف بعامل العدوى واانتـــشار           
و"،أو""كرات الثلجعليـــــهيطلـــــق  فتــــــــــــــداعي آحداث الـ ـذي دعمته وسائـــل ااتصال الدولية   "ظاهرة الدومي

ماذج للجهود امتـــوالية الر امية إ تـغييـــ ديدة والت حــو ات امبكرة  ال  شهدها اموجة الثـــــــــــــالثة دفع  ب ر آنــظمة ا
اجح  فز دولة  دول أخرى، فاانتقال الدمقراطي ال ، قراطي  دولة أخرىـــدمانتقـــال حداث إ عامل 

ـــع على ااحتــذاء حذوها، إم ــــا ٓها  تواجه مشكات متماثلة أو ظروف  مشــــــــاهة . ويشج 
1 

     
وراء مــــــا يعرف  وقفت سواًء أكانت داخليـــة أو خارجيــــــة قد  العـــــــواملوخاصة القول أن  هذ                   

تلف  و الدمقراطيـــــــة ،وهي عوامل  زع  موجــــة اانتقال الدمقراطي من نُظم أحادية مغلقة إ نظم تعددية  ت
ة،   ة وآزم غتون أن  أسباب اانتق ما يؤك د  هذاباختاف آمك تـــــصامويل هانت لف بصورة جذرية من ـــــــال  

ية ٓخرى  مؤكدا على  مكان إ آخر  : 2ومن فرة زم
  اك عامل واحد  كاف لتفسر مو الدمقراطية   كل الـــــــدول أو  دولة واحدة . ليس ه

 .ه تاج مو الدمقراطية   كل الدول إ عامل واحد بعي  ا 

 آسباب. ة من جموعحوصلة هو   كل دولة  إن اانتقال الدمقراطي 

  تلف تتفاوت  موعة من آسباب  امؤدية إ الدمقراطية  من دولة ٓخرى. و
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

تجتون ، 1  .163صمرجع سبق ذكر ،  .صامويل ه
غون  2  .168ص، امرجع نفسه ، .صامويل هانت
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  : وأشكـــــاله قراطيــــال الديمــــأنماط اانتق. 3

مط اانتقــــال الد مقراطي هو آسلوب والطريقة  كيفـــــــية و يقص             نظام دمقراطي كبديل  قامةإد ب
 .آخر غيـر دمقــراطي 

 اأنمــــــــاط : . أ
 مبادرة الس ـلطة )نمط التحو ل(:بال ـاانتق 

امسيطرة  ةخبال  تكون فيه اانتقــــــــــال  منوهــو مــا يــــطلق عليــــه اانتقــــــال من آعلى،و هذا الض ــــــــرب             
ظام ـــــــادة ال  ـــــقإذ يبــدأ كخيار ذاي من ؛ى عملية اانتقـــــــال الـــــــد مقراطيالعاِمِلن علعلى رأس  على السلطة
على استعــــداد الطوعي  رســـم يكونــون على عاتقهم إحال الدمقرطــــــــــة،و ذين يْأخذون هم الس عاة ال  فالسلطوي 

هج  سيد م اكمة إدارة تَوَ الت غييـــــــــر السياسي، إذ تو إجـــــراءات تغير ال ــــــــظام الغر دمقراطي  فيــــه ال ــــــــخبة ا
دما تتوفر عوامل وأسباب موضوعية تؤثـــــاانتقدث عمليـــة وعادة ما وإحال آخر دمقراطي، ا على ـــر سلبــال ع

ـــو ، شرعية السلطة ه يصبح خيار  تكاليف البــــــــــقاء  السلطة  اكمة أن  ـــخبة اــال   ه تدركم سيكون باهضا وم
هـــــا بكرامــة أمــرا مرغوبــــــــا روج م  ،اسبانيا.رازيلـــالب :عرفت هذا ال ـــمط من اانتقال ــال   دولومن بن ال، 1ا

 التحول اإحالي(:)نمط خال التفاوض من اانتقال        
اصفة بن ركة دث عملية اانتقال مبادرة مشـــو              كومة وامعارضة  وم ساومات مفاوضات و مر ـــعبا

كومة كشريك  ه تعرف امعارضة با لاتفاق على ترتيبات سياسية وتسويــات تضمن اانتقــال إ الدمــقراطية ،وم
كومة امعارضة  كممثل شرعي  لقطاعات عريضة من اجتمع.له قيمته  عملية التغير  2 ، و امقابل تتقبل ا

ــــــــاءتبدأ مرحلة لت ــفاوض يأي كحل سلمي عقا ،وهذا ال                بديـــــل عبــــــر جلوس ظام دمقراطي ن ب
ـــــاء  ـــــوار الب للت ــوصل إ أرضية  مشركـــــــة  إهاء ال ــظام  تلف آطراف ذات الـــوزن الت ــأثيــري إ طاولة ا

 دا،أورجواي.ـــــبول : عرفت هذا ال ـــمط من اانتقــــــــال ــال   د ولومن بن ال 3القــائم .
  بي )نمط اإحــــال(:عـــــــالش  الضغــط  من خال  نتقالاا  

ة الفــــوارق واإقصــاء والتهميش السياسي ،وهــو مــا يطلق عليه اانتقـــال من أسفل                فتــزايد حد 
ماعات فيتولـ ــد غضب وس ـــخط  ــــعور بااضطهاد على مستوى آفراد وا آمر   يااجتمـــــاعيـــؤد ي إ الش 

 4. للوضع القائم ارفضالـ ـذي يدفــعها  للثـ ــوران ضد ال ـــظام وقيــــــــاداتـــه 
 

                                                           

1
،  جتون،نتا.صامويل ه   .200-197صمرجع سبق ذكـــــر

2
،  جتون،نتاصامويل ه .   .236-235-227صمرجع سبق ذكـــــر
اث:1ترمة ضفاف شربـــا ،ط ، معضات العدالة اانتقاليةنويل كـاهون  ، .3  .33أ،ص2014،)بروت:الشبكة العربية لأ

4
جتون ، مرجع سبق ذكر ، ص   .221.صامويل هانت
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عــه الشعب بأنــفسهم الــــاانتق هذا                 اكمــال   نتيجة ضغط شعــــــي على يص بسبب الغضب  ظام ا
ماهر   ،فتتحر ك  ا ريـــات ...إ قوق وا امتــــراكم بسبب الفقر ،الفساد ،هشاشة آمان ،الطغيان، انتهاك ا
كار  هــا ، وإظهار ااست الشـــــــــوراع و الس ـــاحات إعان موقف ااحتجاج ضد السلطة أو امطالبة بأمور بعي

ه. لسيـــــــاسة الدولة أو إ  1جراء تتخذ ضد مصا الشعب أو جـــــزء م
هار الس ل طـة و                اكمةا ةتستسلم القياد هذا ال مط يتــــــزايـــد نــفوذ القوى امعارضـــــــة وبامقابــــــل ت

عا لتف فتحدث ااستجابة امطلوبـــــة للضغوط  ــال   د ولال ،ومــن2 شعبيةال فجرها امطالب ال زماتاقم آــــم
 أمانيا الشرقية ، رومانيا .:الـــد مقراطي  اانتقــــال ةـــــــــشهدت اضطرابات سبقت عملي

   داخلي أو الخارجي(ري ـــــــل العسكاانتقال من خال التدخ(: 
يفـــــــــــة ــــــويكـــــــــون فيه اانتقال عن طريق وسائ        :ل ع
 :(تحول انقابي لي )ــــداخ                   

اكمة ما             اكمة أو أيـــدي جـــزء من امؤسسات ا ـــري داخـــل ال ـــظام القــائم  ،أي جزء من ال ــخبة ا
ظام نفسه أو إحداث  ه  يؤدي إ توزيع  جديد للسلطة  داخل ال يش أو قســـــــم م تغرات  جذرية  ذلك ا

ظام .  3ال
ــا ة يقوم هــــــوهي حركفال ـمط آساسي  اانتقال هو اانقــــــــاب والشكل العام امعتمد هو القو ة ،         

كم بالقــوة ، يش بغرض قلب نظام ا كما ، وهذا ال ــمط تداعيات سلبية  4وذلك هدف تغير القائمن على ا
اانقاب نفسه  شكل من اانقابات واانقابات امضادة، ويكون له انعكاسات بعيدة امدى على فقد يكرر 

ارجية  ، وهذا ال ـــــــمط هو امسيطر  دول العام الثـــــالث .  5السياسات الداخلية وا
 : كري(ــخارجي )تدخل عس               
زاعات،  اطق امشتعلةــال القوة  امــــباستعمعاقــــــة  مط ذا ال  ه               ضــــعبالتوترات وال توازنات لل و

ها التدخل ضمن  تلفة م ي بتعا ت  يوسياسية ،ما يفتـــــــح الباب على مصرعيه للتدخل آج الدولية وامصا ا
ظــــــام ،ومن  خال ذلك أخذ اجتمع الدو يعتر التدخل لفرض إطار فرض الدمقراطية وإعادة آمن وال

                                                           

وز آدبية ،)بروت  1،ط قــاموس الدولة وااقتصاد. هدى العلوي ،1  .39ص أ،1997:دار الك
 .33نويل كاهون ، مرجع سبق ذكر ، ص .2
اث ودراســة السيــاسات، الدوحة ، أغسطس ،  ورة وقابلية الثورةــــفي الثعزمي بشارة ، .3  .38،ص2011، امركز العر لأ
ور  السيد عويس ،4 ظام . مدي أبو ال درية،) 1،ط اإسامياأنظمة السياسية المعاصرة  وال امعي ، اإسك  .217أ،ص2011: دار الفكر ا
 .107-58أ ،ص1992،) القاهرة : مكتبة مدبو ،1،ط لعربيةأنماط ااستياء على السلطة في الدول ا.صا  سام زرتوفة ، 5
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الدمقراطية أو بصورة أدق انعدام الشرعية الدمقراطية للحكومات أحد أسباب امدعوة للتدخل الـــــد و باستعمال 
 1القوة موجب الشرعية الد مقراطيـــــــة .

ارجي قد من خوما ابــــــــد ذكر  أن هذا ال ـــمط                اعته  ال التدخل العسكري ا  بعض أثبت 
اات   .فشل  حاات أخرى كثرة  بيد أنـ ــــه،ا
تم دد  ـــتتع                يــــــة ٓخرى،ـوفــوتتباين آماط من  ق الظروف ااجتماعية ــع آخر ومن مرحلة تار

يثبت تشابكها  ذات طبيعــــــة تعقيــديـــة وواقـــع اممــارسة نتقـــــالاا مارساتر ــائـسف ،واإيديولوجية والقيميـــــة السائدة
صائص كل مسار دمقراطي وتداخلها  مط  تبعا لتغي ـــــــر  ر من ــــــواحدًا أو أكثمط  تأخذ  قد ةـــــــــالعمليف،  تبعا 

رجـــــــــالضروري  مآليات التحك  وليات، وآدوات ، و ؤ آدوار، امس و اممارســـــة الد مقراطيـــــــة  ات ــــــــــة لتوصيل  على 
 .ه ــــــــــــموثوق في
 اأشكــال :ب . 

يف بال ــظر إ الوسائل وآدوات امعتمدة ال  ـــــشكل اانتقيتحدد                :فيه فيكون إم ــا سلمي أو ع
يـــــف  .1  :انتقــــال  ع

يـــــفةهذا الت ــــغييــــــ                ركـــــــــة ع ف أشكاا ر يتم  ف ــي ، ويأخذ هذا الع ، ونتائج عديدة :القتل،ال
روب آهلية ،   2شعبية . اضطرابـــاتااغتيـــال ، السجن ، ا

ــيـــف)سلمي( :  .2  انتقال غير ع
و الدمقراطية                 ف وتتـحاشا ــترف طرق سلميــــــة،ــب يتم فيـــــه إهاء نظم تسلطية واانتقال  ض الع

الفتها  ، وتتب ــى السلم كخيــــار اسراتيــجي إحداث تغييـــــر يتسم بانعدام استخــــــــدام التهديد أو القوة ،وعدم 
حيها واستقالتـــــها ،أو ويكون 3هــــا ، للقواعد القانونية القائمة وامعمول اكمة عن طريق ت إم ـــا بـــــإرادة السلطة ا

كومة وحل ـــها،أو انتخابات، أو بتـــحركات  أ ،أو سحب الثقة من ا ظام الرما عــن طريق تصويت الرمان)ال
ف ،سلمية ضـــــــاغطة من القوى السياسية وااجتماعيــــــــــة دون ا إدراكها بضرورة التغير  للجوء إ أعمال ع

ة . ــــــــيفا مع امستجدات وآوضاع الراه   وأميته تك 
رجات كل شكـــــل مكن القول              ظر إ  يـف )السلميأأن   وبال يساعد على ترسيخ  اانتقال الغيــر ع

يانه. ا  اانتقال الدمقراطي وإرســاء ب ف كل ما زادت فرصة   دعائم الدمقراطية ، فكل ما قل الع
 

                                                           

شر ، 1ط، المعارضة السياسية والضمانات الدستورية لهاسربست مصطفى رشدي أميدي ،.1 - 489صأ،2011،)مؤسسة موكريا للبحوث وال
490. 

2
،  جتون،نتاصامويل ه .   .364صمرجع سبق ذكـــــر
 .110ذكر  ،صصا  سام زرتوفة ، مرجع سبق  .3
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 المضمار الثــــاني :  اانتقال الديمقراطي ميـكانيزمات التـــأثير .
  آسس امعيارية  لانتقال الدمقراطي. .1

 .حوائل اانتقال الدمقراطي ومـــوانعه .2
 اانتقال الدمقراطي  رصد  اآليات والتجل يات. .3

 اأســس المعيــاريــة لانتقال الديمقراطي: .1
ــــــاءمثل اانتقال الدمقراطي كمثل ال            تاج إ أسس ان با عمد ـــــــــإن ك هاري ب ،فاانتقال الدمقراطي 
قي دعائــــــــــــم صلبـــــــة مِكنمثابـــــــــة هي معياريــــــة  ــــــزمة  معياريـــــــــة هذ اف ق مطلب اانتقـــال الصحيـــح،ـــمــــــــــــن 

تــإذ أن  تعتبــر مسبــــار عمـــق لعمليـــة انتقال الدمقراطي   يــــةــــــقراطماممارسة الد   وثبـــات امةـــــص بصحة وســــــــــها 
ضبطة واحكمة  ةأخذ  مارســــــــــــم امعايرذ هذ ـفإذا م تأخقة بيــن الوطن وامواطــــــــن، ،وكفيــلة بتسديــد العـــــا ام
يــــــــمقن م ا يكون للد  ــفلن يستقيم  آداء  وم  . اةـــراطية  أي مظهر من مظاهر ا

ـاء الدستـــــــــوري        الديمقراطي :والمؤسسي أو ا : الب
اء الد           ديد السلطة السياسية وترسيم كيفيــة مارستها  مقراطيلفعـــــل الد  ة أمــان لـــدعام ستوريالب بـــــه يتم 
تظم انتقاها ومزاولتها  ومــداها، ويضع الضمانات آساسية ـــاها،يرس ــخ دولة القانون وامؤسسات ووسائل استعموي

ه ال ــــــدما يضـــــــع امصلحة العامة  ضمن أهم مبادئــــستور عالد  ــــــــة ،و ط سلطة الد ولــيضب ،قوق آفراد وحرياهم
ود فإنه يشك    مقراطي .ال الد  ـــــل أرضية صلبة لانتقــــيصيـــغ عليها ب

تستمد أن لطة ــب على الس  ــــــلذلك وج، ،ةــــياسيعلى امؤسسة الس   ةــيــــــــــرعالش  مضخة إسبــاغ   وـــــفه            
ــة  رض عليه االتزامــوتفال بــــه ،ــوعدم اإخ هـــــــد ما نص بــقي  ــــــالت  ، و شرعيتها من الدستور هـــا كونــــــــــه " قم 

صوص آخرى من قوانيــــن  تـــراتبيــــــــة الضوابط القانونيـــــة ــــي على كل ال بوصفه القانون آعلى  الدولة مـ ــا يع
تـــــرمه"   .1ومراسيم وقرارات وتعليمات أن 

د من خــــــال وجود امؤسسات  المؤسسيــة :         ظ مة للمجتمـــع مختلف مكوناته وفواعله آساسية، تست ام
 .على قيم الدمقراطيـــــة الـ ـ مــارسها امـواطن من خال هذ امؤس ــسات وال تضبـــط العاقات السياسيـــة

 
 
 
 

                                                           

امعية للدراسات ةسامؤس  بيــروت:،)1،طون الدستوريــوالقان سات السياسيةالمؤس  جورج سعيد ،رجيه ،تر:ـموريس دوف.1 شر ، ا أ،ص 1992وال
12. 
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 الفصـــل بيــــــن السلطات ::ثانيـــــــا 
فيذيــــة، تشريعية، قضائية ،فإن الع إذا كــــانت وظائف الدولة              ن ــة بيــاقــتتــــوا ها السلطات الثاث ت

سي ظيــم وت ظيم هذ العاق إثــــر ق ،وعلىــهذ السلطات تقتضي ت ــــة ذلك برز مبـــدأ هام يعتر قطب الرحى  ت
 1دخل واحدة  شؤون آخرى"ــبت يعطي السلطات الثـ ـاث استقاها عن بعضها  وا يسمح"مبدأ حـــديث 

يث تتو كل هيئة وظيفتــهال هذا امبدأ ــــيشك  و ، د  دعامـــة مركزيـــــــــة تـقوم على الفــصل امتــوازن بن السلطات ، ع
هما ضرورةمع ، وبشكل مستقل حدود اختصاصها قيـق الت ــــعاون بي وطة هامها ولة مما يكفل قيام الد   مراعاة  ام

ميع السلطة  يث ا تركز السلطات  جهة واحدة ، بل  جهات متعد دة ،ذلك أن   " ا اجتمــــــع ،  ها ا
رية ويقضي عليها ،إذ أن  السلطة امطلقة مفسدة مطلقة "  . 2 جهة واحدة يودي با

ن             بــع ــــااستبداد ق ٓو ــع إساءة استعمال فكـــرة الفصل بن السلطات رين ااستئثار بالس ــلطة فم هي م
كــم امطلق ، السلطة اق هذا والقضاء على ا ة على صاحيات سلطة أخرى ،لذلك اعت واستحواذ السلطة معي
ريات من شأنــه امبدأ  قوق وا  .صيانة ا

 : وسيادة القانون القضـــــــــــاء  ةــسلط: لثــــــاثا  
د على القانونال   السلطة           ا السلطة أم  ،الشرعية  تصر فاها  قيقجه  ـــابد أن تت  فـي تصر فاها   تست

مل الضوابط   امبدأ وهذا ،القانون تكون حكومات استبدادية  لقوة ضعال تكون تصر فــاها ا  مكو ن من 
فيـــــــــمقتضى القالقــانونية اموضوعيـــة يراد ها العمل  ويــؤدي تطبيـــــقها أو خرقها إ عواقب ،وتقتضي  ذا لهـــــانون وت

ميع إذ " فراد  جموعة ســــواء أكانوا قادة أو أمي إخضاع أفراد اجتمـــــع ير سيادة القانون أن يسري تطبيقـــــه على ا
فيذي قضائي        3.لتطبيقها بصورة نزيهـةمن القوانن واعتماد جهاز ت

 وامساواة،ذلكتحقيق العدالــــة ب كفيــــلم أساس  و  ـــمقو مقراطية د  ـــللزاوية  حجر كما يعد القضاء امستقل          
ل الذي يريـــد ــع  ــأن  اجتماع القضـــــاء والتشريع  يد واحدة قد يدفـ امشرع إ سن قوانن مغرضـــة تتف ــق مـــع ا

ــــــةفأعمال السلطة بأجهزها امختلفة غر  قوق من يشــــاء، تطبيقه ، فيحا من يشاء ويعصف ا يظهر ، ص  وه
ريات ارس الطبيعي للحقوق وا تــــأكيدا على  وقد أطلق عليه امعاصرون اسم سلطة دور القضاء جليا بوصفه ا

فيذية والتشريعيــــــــــــة   . 4استقاليته عن السلطتن الت
ريـ ـــات، اتــيح الــد مقــراطيـــــةمف من المســــــاواة:            قــــوق وا ـــد إليه ميــــع ا ،فــامســـاواة مبــــدأ دستـــــوري تست

ظــــــــــقضي بوجـــــي ،ــــــةانونيـــة القــــمرجعياام ـــــاواة أمـــــسـبام ــــةة مرتبطـــهي قيمـة أساسو  ام وب إخضاع ميع آفراد ل
                                                           

 .14ص،  مرجع سبق ذكرهدى العلوي ، .1
مد الــــــد خيل ،2  .181صمرجع سبق ذكر ،  .حسن 
 .25،ص مرجع سبق ذكر، السياسي وأسسه المعياريةالرشد  لــؤي الصـــا ، .3
 . 14ص،مرجع سبق ذكر .هدى العلوي ،4
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س أو العرق أو الدين أو الل   مييزوالت ــــــ ،دون ال ــــــــــظر إ طبيعة انتماءاهم قـــانـــو ــــــهم بسبب ا ــوى غة أو امستبي
قــوق والواجبات، ااجتماعي قيق العدالة ااجتماعية ـــه، 1ا عدم  فيها امســــاواة  يعمها دف  فالدولة ال ت

سيج ااجتماعي للتفتت وتكون الدولة عرضة لاضطراب  الظلم وتسوها رو  الكراهية وبالتا يتعرض ال
 والفوضى.

 قيقةد  ـــد بامعلومات الضروريــــة الصحيحة والــــتزوي ق ضمان حق امواطن ــعن طرية:ــــــالشفافي             
كومة ومارساهمن خـــال  ائقــــللوصول إ الوث وإتاحة الفرصة  ة أخطائها  وفتح  اــــــلتقييم سياسات ا ومعا

صول على  ــــــن الشفافية بوصفها حقا للمواطن با اء ،إذ "مك  وار الب ــــاقشة وا امعلومات امتعلقة بأداء باب ام
هاز الت   ع انتشــــار الفساد،مثليه  ا ــري  كواليس السلطة."ـــوتعطي امواطن افيذي من م    2ق معرفة ما 

كم الدمقراطي القائم على أساس  احاسبة والر قــــــابة ومكافحــة الفسادـــوالفائ  دة من إقرار هذا امبدأ  هو تدعيم  ا
كومة  طاما   اسبة ا ، امســـاءلة فــــا مسائلة دون معلومات وا فائدة من معلومات من دون مساءلة ، فا مكن 
كانت قراراها  ونشاطاها بعيدة عن العن الفاحصة للجمهور ،فالسر يــــــة تـــؤد ي إ تبديد اموارد وآموال  وتسد 

 3الباب أمام أي مراجعة مستقبلية.
 داول السلمي على السلطة :ــلت:ا رابعــــــا

ــــــذر ُدول،وهــو يفيـــــد الد وران والت ــــعاقب ،دالت آيــام أي دارت وتبد لت،             التــ ـداول  الل ــغة من ا
اط الت ــــــسمية الد ولـــة هو انت ، والت ــعاقب 4قاهــا من يد إ أخرىودالت دولة فـــــــــان أي ذهبت وجاء غيـــرها ، وم

عل الشخص يعقب نظر  ل ـــه و لول بــــــــديل  ـــــكم هــو تــلك العملية الـ ـ تسمـح للش يء  ة ا الد وري على ســـد 
طق التولية واإدارة والقيـــــــادة ، امسؤ  بــاول أو الت  د  ـــــفم مــعاقب ي بذ بامقابل التجديد  ،والدمو ـــودذ ا مـــــة و

 5آفكار واممارسات والسلوكيات.
ــد على يـــة الدمقراطية ومؤش ر حقيــقي على مصداقيتهــا،وتعــزيــز مبـــــــدأ دوران الس لطــة هــــو جوهر العمليـــ          ـؤك 

كم.خ ثقـــــــول دون ترس  الس ياسيــــــة،وـــر للسلطة اختيـــار ااحتـــرام الش ـــعب    ـــــافة ااستئثار با
ق ــفام        ــة ا دد ال  ـــتقتواط ديشاط السياسي ضي  ن و د ال ــــخب السياسية والت ــــداول على ــللمواط
 .السلطة

                                                           

ظريات العامة ةــاسيــظم السيـال  . عبد الغ بسيو عبد اه ،1 كومات-" ال ريات" دط،)-ا قوق وا دريةا ديدة ،  اإسك امعية ا  .205أ،ص2006:دار ا
 .150ص، مرجع سبق ذكر وأسسه المعياريةالرشد السياسي  لؤي الصا ،.2
ي ،.3 ـك ميد الرز ه سرهـ   .179،ص أ2009،)عمان : دار دجلة ،1،طمقومات الدستور الديمقراطي آليات الدفاع ع
 .11،ص .هدى العلوي ،مرجع سبق ذكــر4
ي ، .5 ـك ميد الرز  .86ص مرجع سبق ذكر ،سرهـ
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 : 1كونـــــه  في وتبرز أهمية التداول السلمي على السلطة 
  للدالة على  حالة ااستقرار السياسي  أي نظام دمقراطي.مؤشر جيد 

  ائيا مقياس دقيق مدى التطور الدمقراطي، ذلك أن  انتقال  السلطة من حيث آسلوب مثل بعدا ب
 ومؤسسيا  للعملية الدمقراطية.

 ظام السياسي وح اكم للسلطة ، والعاقات بن مؤسسات ال جم التوازن دد لطبيعة  وجود مارسة ا
ها.  بي

  كا لقدرته على مواجهة  التحديات ومن م قدرته يد ، و ظام السياسي على آداء ا اختبار لقدرة  ال
 على ااستمرارية والبقاء  .

زبية ف مو امتجسد  إقــرار الت ــــعددية ا ـــلمي على السلطة يتــــوج ب هيئــــة آرضية امائمة ل التداول الس 
ـــل العمود الفقري له، زيهة ــــــات الذ باانتخابـــــوآخ ال تشك  رة وال افسية الدورية ا  ـــجد دتت الت

ي تظمة بفوارق زم تـــــائجها.مبتكريسا ـــــــة م اوب،ما يتيــــح إمكانية انتقـــــــال الس لــــــطــة وفقـــــا ل  ـــــــدأ الت
 وحـــراك سياسي   : تعــد د.1.3     

د والتباين ااجتماعي والثقا تعد  لمن ا ة ما هي إا انعكاس  ٓشكال أخرىدية السياسيالتعد  إن                 
ها  الفعاليات تعر  وال   ة ات ااجتماعيــــــل  مصـــا  هذ التبايــــ مث  ياسية وال  ال تقودها ال خب الس   والقوى  ع
كم الدمقراطي.من  افس السياسي والذي يشكل أساس ا  2خال حلبة الت

د من نزوع السلطة إ          زبية  مثابة رادع مادي  كم،وهي والتعد دية ا من ضرورات  التفرد وااستبداد با
اء الدمقراطي إذ تـــؤدي إ مثيل ميع آراء والتوجهات السياسية ، وتؤدي إ تدعيم حرية الرأي والفكر،  الب

قوق وحريات آفراد ،   الت عدد هو مظهر من  كما أن  هذا فتوفر آسس الازمة لوقف تسلط السلطة وانتهاكها 
داثة السياسية و  ا ــــــد ميدانيـــيتجس   انفتاحه سياسيـــــا والـ ـذيو ،ظام السياسيـــال   دمقرطــــةعلى ار ــــــمعيمظاهر ا

ظيميـــــــــة صوص دستوريــــة وأخرى قـــانونية ت معيات ذات الطابع السياسي وتدعيمه ب ما  بإقــــرار حق إنشاء ا
فمشاركة الشعب يتطلب تعدد آحزاب ال تسعى إ السلطة ، يضمـــــن صيانــة حـــــق امعارضــــة ومشروعيتهــــــا

       3،آمر  الذي يفــرز  أغلبة حكم وأقلية معارضة ، واختيار الشعب هو امرجح  ذلك.
ل ــعمدون تعددية حزبيـــــة يستحيل سيــــــر ،ومن  تعددية حزبيــــــةفالد مقراطية ا تكــــــاد تعمــل من دون           
ــــكم ،ارك ـــعوض امــــإذ ،يــاســــــل السيـــالت ــمثي ة ا  يـــــةلت ــداولـود مبــدأ وج او قصد الوصول إ الس ــلطة وتسلم سد 

                                                           

 .68ذكر ، ص.صا  سام زرتوتة ، مرجع سبق 1
ي الدين ، 2 ي    .122، مطبعة سيما سليمانية ، ص 2006،  نظام الحزب الواحد وأثر على الحقوق السياسية للموطن.مولود مراد 
 .498صمرجع سبق ذكر ،  .سربست مصطى رشيد آميدي ، 3
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 : إا  ظــل السلطة
  اهات السياسية أو الطبقات اموجودة  اجتــمع تعدد حزحياة حزبية مستقرة وفق يسمح  مثـ ــل اا

التعايش  بن آفراد يقتضي االتزام  مبادئ التسامح  وااحرام امتبادل  و وحقيقي، افس فعلي ــبت
ماعات.   وا

    امعارضــــــة والض مانـــات ال  تتمت ـــــــع وذلك بتأمن حق ها  الوجود امشروع وامشـــــــاركة  العمل السياسي
ادا إ أسس وقواعد زام معاييــــــــر الدمقراطية،وآطر آخاقية للعمل ة واالتـــونيــــدستورية وقان است

ر مر الد  ــرز امعاييــالسياسي،فمن أب افس  امتساوي وا صول على آصوات بن ــمقراطية الت ـــ ن أجل ا
ويف أو تقييـ  د.ــــآحزاب السياسية دور 

زيهــة :ــالت دوريـــةلااانتخابات  2.3  افسية ال
ة ـــــــبل عاديق ااقرا ـــإ الص مكاـااحت،عادلة ات حرة نزيهـــــة و ـــــة بدون انتخابــــــاة دمقراطيـــاحي              

وهو سلطة ــــــراطي، مقالد  انتقال وجزء من خـــارطة الطـ ـريق ودعامــــة قويـــــة  عملية ا،ــةمقراطيالد   مظال    ةــجوهري
ة قانونيـــــة   إدارة شؤون ه وب عــــــــــــ تـــال  ــــــــادة السياسية القيص ـــــاع  القرار و الشعب  تهاتار بواسطومك

د إ ،ةـــــــــولالد   كم الذي يست كم الد مقراطي هو ا إرادة الشعب ،فإن   وعلى هذا آساس قيــــــــــل :"إذا كان ا
 .   1أهم طرق الت عبيـر عن هذ اإرادة هو اانتخاب"

رة ال  اانتخابات ـــفــ             اختيــار حكامــه ،إذ يشارك  القرار  إرادة الشعبحـــق و  عنـــــــر زيهة تعبـ  ــــا
ــه "حق اانتــخاب هو حق ا تستطيع أي قــــوة انتـــزاعه من  رمه م السياسي بصوته وا أحد مـــــلك السلطة أن 

يـــــــــــن" ويشعر الة وامساواة ،ق شعور الكرامة والعدامشاركـــــــة  اختيار من يتخذ القرارات السياسية يتحق  ــبف، 2امواط
ت ج كرامة إنسانيــــــــــة تفتقدها الشعوب ال  ا تــخرج  ـــالفرد أن حريته متحق قـــــــة ،"فقــــــاعدة صوت لكل شخص ت

 3للت صويت على اختيار قادهـــــا."
يوية لأشخاص وب          فظ ا وآموال وآفكار ــــــوجود انتخابات بشكل دوري على أساس تعددي 

ف الــذ يوامواقف باستمرار،كمــا أنـ ـها ضمـــــ جر عـــن اانقابات ــــــان لأمن من الع دث   ، والثـ ــــــوراتي الـ ـ 
جر على آراء،أم ــــا إذا ُوجدحال ت ،وبغيـــر اانتخاب يصون صوهم فآمن مستقر ومستمر من كميم آفوا و ا
. يكون آمن موقوتــا وااضطراب له من أسس ال ــظام ما يبـــــر ر

4 
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  :1ة  ـــا الحيويــومن أدواره
 رة اانتخابات تساهم زيهة ا اء  ال ظام السياسية الشرعية ب ن بيم امتبادلة الثقة ورفع السياسي لل   امواط

هم ظام وبن وبي سيج مة  قق ما  الدمقراطي ال م عملية بلورة إ ويؤدي  ااجتماعي ال   تشاركية يةوــــت
 . سواء حد على واجتمع للفرد

 ظيم ع السلطة لتقاسم وسيلة اانتخابات ، السياسية للسلطة  السلمي التداول  عملية ت  وفرض ااحتكار وم
خبة  التغير إحداث وبالتا سلمية بطرق التداول اكمة. ال   ا

 ظام مؤسسات ديد  وتركيبة تشكيل على التأثر  رئيسيا دورا اانتخا ظامــال   يلعب ،إذ السياسي ال
 ها.بي والعاقة السياسية، امؤسسات

   يار يعزز اانتخابية العملية ا مية إ ويؤدي اجتمع  الدمقراطي ا  .السياسية الت

  رة اانتخابات زيهة ا از السياسي  نتقالاا لتحقيق حقيقي معيار ال  . يسلم و على السياسي التغير وإ

 اء  . الشعبية الرقابة وتأكيد السياسية امشاركة ودعـــــــم ب

 وعة العضوية بركيبته قوي برمان إ الوصول  اتـــابـــاانتخ أمية افسة نتيجة امت  تلف بن ةــــديالتعد   ام
 .السياسية والقوى آحزاب

 اإطار مع تطابقها عدم أو تطابقها ومدى اجتمع   السياسية القوى خريطة واقع  ديـــــــد على مؤشر هي 
 . الت ـــــــطوير أو  التعديل من نوع تاج  اإطار هذا كان  إذا وعما ، السياسية للممارسة  الرمي

ــــظى ها اانتخـــابات لأنظمة السياسية كبرة ومهم ة سيــما  موضوع            ــه فآميــــة السياسية ال  وم
اخب   ظام انتخا عادل ومدى حرية ال اد السلطة وشرعيتها،وهذا يتوقف على مدى اإقـــرار واالتزام  ب إس

 مارسة حق ــــه .
ظومة الحقــوق والحريات العام ــــــةو ة ـــــــالمواط   رابعـــا:  :م
ضاري،و          ـــة أساسة لــلحفاظ على ال ــسيج ااجتماعي وا ،وعامل مات الدولــــــةمقوم أســـــــاس من مقو  هي لب
يان ــــــمتي ة  يتعل ــق وية وتعزيز الش ــعور باانتماءيرتبـــط باهن الب قــوق م  إ اجتمـــع ، وإن  أول معا امواط ظومة ا

ريات العام ــــــة ، بـــوصفــها ذلك امقدار من شعور الفرد بكرامته واستقاله وقيمته الشخصية   إطار الدولة ال وا
ــــ تمي إليهــــــــا من خال وسائل الشعور  باارتيــا  والط مــأني ق ة ،فكفـــالةي وهريــــــة لكــا ومايـــة رد ــف ل  ــوق ا

ريات من  قوق وا مله  هذ ا ريات مقـــو م هام  إسباغ صفة الدمقراطيــــــــــة نظرا ما  مارسة آفراد  مختلف ا
 .معا وقيم ومثل عليا 
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ريات مثـــــابة قيود على  ذــوه       قــوق وا ميها سلطة سياسية  ا كومات يكفــــلها دستور وقانون ، و ا
ظيمها : ريات وت كم ليس غاية  ذاته بل هو وسيلة لضمان هذ ا  1وتصوها هيئة قضائية ،ذلك أن ا

   اصة  ال تشمل امسكن وامراسات ،حق آمــن ، ات الشخصيـة :ــيالحر رية ا يــــاة وا حق ا
 .الت ـــقــــل

 :معيات أوحق امواطن  الحريات السياسية  .حرية ااجتماع، حرية امظاهراتااشراك فيها ، إنشاء ا

 ما التعبر حرية الصحافة والرأي و حرية التفكر ،حرية التعليم،:ةـــالحريات الفكري واإذاعة والسي
رية السياسية ،  والتلفزيون،  حريــــة العقيدة .ا

 اعة. وااجتماعيـــة الحقوق ااقتصادية قابية ـحق املكية ،حرية التجارة والص رية ال  :حق العمل ، ا

 السيـــــاسيــة : اركـــــــــة ــالمشخامسا : 

قيق امشاركة الفــمن أهم مفاعي دةــــواح إن                ع   اعلة للمجتمعــــل  الدمقراطية هي قدرها على  ص
يــــــــــوي للمم هي،و السياساتالقرار ورسم  ارسة الدمقراطية وقوامها آساس والتعبر العملي الصريح ــــالعصب ا

ريـــة والعدالة  وامســـــــــاواة  اجتمع قراطية ودم، ما أنـ ـــها مؤشر مدى التفوق أو التخلف اجتمع السياسيك، لقيم ا
ظام السياسي ـــــع القرار السياسي ووضع   تهأي استجاب ،ال مختلف امصا والقوى السياسية وترمتها  ص

صن الفـرد  والسما  له  كومي،وهذا يتطلب  السياسات العامة و مــارسة امسؤوليـــــة  الر قابية على آداء ا
ظومة اجتماعيــــــة وسياسي ريات  السياسية وامدنيــــــــةممارســــــــة واجباتـــــه العام ـــــة عر م  ــــــــة تكفل ا

يــــــاة سياسية  نشاط امشــــــــاركة مختــلف أبعـــــادهاو           اات ا تلف  يدور رحا حــــول مسامة الفرد  
تمعــه،إذ ت مويـــــة ،بيئية، تعليميـــة وغيــــرها،هذا مــؤد ا فاعليته  خدمــة  عد واجتماعية واقتصاديـــــــــة والثقافية،ت

ق ـــ كومي،ما  ية العليا والشعبية.ق امشاركــــــة عاما مهما  ترشيد القرار ا  امصلحة الوط
اعة و             تتضح مكانة امواطن   اجتمع السياسي عن طريق امشاركة  السياسية ال مارسها  عن وعي وق

اء السياسات العامة  ع القرارات السياسية و و  اختيار حكامه ومثليه و رسم وب يراقب هذ أن عملية ص
شاطات السياسية،ط ــــــــ والضببالتقومالقرارات  ص ومن أمثلة امشاركة  ال زب أو ـــ)تقلد م ب سياسي، عضوية ا

اقشة آمور العامة  الرشيح  اانتخابات، التصويت، أم  .  ، ااشراك  امظاهرات....ا
          إعــــــام حر ومستقل : : اــــــسادس

فـــــداء ـــــــــالعذلك أن             رية اإعــــــــــام، حق ي عداء للدمقراطية ذاها ـــــــــو اإعام امستقل  ،وامقصود 
واته امختلفة )مرئية ، معية ، مقروءةأ،وحريـ ـــــة  صول مختلف ضروب امعلومة وإباغها عبــــــــــر ق الوصول وا

إعامية وإصدار الصحف من دون فــــــرض إرادها عليها ومضايقتها ،وعدم تدخل أجهـــزة إنـــــــــــشاء امؤسسات ا
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رق  السلطة  فيما تعرضه من مادة إعامية  وذلك بصرف ال ـــظر عن توجهاها وإيديــــولوجياها مادامت م 
ــي آخاقي ، ذلك أن   وط  ـــــ  حرية اإعام والصحافة وال اإطار القانو وامه ظيمها م شر مكفولة بالد ستور  وت

 بالقوانيــــــن ، ولذلك أي إجراءات ضد التجــــــــــاوزات تكون وفق ما أقر  القـــــــــانون . 
 ة المجتمع المدني :ــــــا :فاعليــسابع 

ـداد للقيام مبادرات  لتحسن وجود اجتمع الد يعكس شعور الفرد مسؤوليته ااجتماعيـــة،واستعـ            
ظيمات التطوعية القوة آهم  يــــــاة العامة ، فهذ الت يانه سليم ،وجزء رئيس من ا عل اجتمع معــــا وب ال 

ظيماها وهيئــاهــا  كم ـال تقود انفتاحا متزايد بن أنالبيئة الدمقراطيـــــــــة حيث مارسها بصورة مباشرة  ت ظمة ا
ويل توزان ت ــــغير لفرة طويلة من الزمن، ال قاومت ال فأجل تغير  نــظام حكم بدون شن حرب  فإنه يتعي ــن 

اد ـــاج إ مكن ،واجتمع امد هو الذي  يُ ـــــــتى بن الدولة واجتمع ،هذا آخر القو  ه إ اخ مك يفرض م
 . 1تغيرات  البلدان

لوص إومن خـ                شريعية وامؤسسية الت   أن هذ آسس امعياريـــة ــــــال مــــــــا ورد ذكـر فيمكن ا
ــــة ةــــوالعملي تحق ـــــــــق امفــعول ويسري آثر على ـــــــوافرها يوبت، اانتقـــــال الدمقراطيمن أجل دعم ، هي أرضيـــــــــة متي

مـــــــود   .و 
م ااعوجاج لذلك ــوتقويــــع ة استدراك آخطاء وتصحيح الوضـــغايهو ا ـــال الدمقـراطي إم  ـاانتقو            
لــــــــــــــــــــــق وجدت الض   لتكون عملية اانتقـال الدمقراطي ـــــا توظيفهوسبــــــــــل دمقراطية للممارسة ال أسسرورة 

اجتمـــع، اانتقال الدمقراطي  نابعــــة من صميــم  ،ذلك أن  أهدافةــــــــــوإجراءاها معروف ا معلومةـــــــأصوه عمليــــــــة
اصر آساسية الثابتة لل مط الدمقراطي وضبــط معاييــر الفعـــ ــــــــاء الع ل الد مقراطي من : انتخابات حرة ونزيهة، فب

تمع  فصل السلطات ،حريات عامة، استقالية القضاء ، تعددية حزبية ، مشاركة سيـــاسية ، حرية إعامية و
مد فعـــــا ل ....إ من شأها ضمـــان رفع كفـــــاءة اممارسة السياسية وجعل ال ـــظام السياسي فعاا  أداء 

عم امواطن هــــــامش كبيـر من ااستقاليـــة والفعاليـــة وبوسائل ضغط  ــــــه،وظائفـ وبفضــــــــل هذ آسس امعياريــــة ي
اكمة.  فعالة على السلطة ا
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 . موانــــــع اانتقال الديمقراطي : 2
طوي                مكن ها أن ال  واانعطافات الرئيسية  اإشكااتض ـــعلى البع عملية اانتقال الدمقراطيت

ققــــتقف حجرة عث اء سياسي جديــــــــد  رة أمام  و ،ب ه تعبيد الطريق  راف،فـنظام دمقراطي  ةــــــــإقاموم  ا
ت ضغط عن ناتــج  عن مســـــارقــــــــطار ال ضعف من تُ والعوامل امضادة ال  قد ،د من امعوقاتــــعديالالعمل 

شـــــــلـل وظيـــــــــفي على مستوى أنظمة  يفرز،آمر الـ ــذي قـــد ـرخــــي من تأثـ ــــــرهــــــــاـوتُ  الدمقراطية ةـــة اممارســــــفعالي
كم  يويـــــــــة  و  هازحفو  امشاكل مــزامـــــــــــة وتدافــــــــع،ويؤد ي إ ا  .تلف القطاعات القاعدية وا

ظام السياسي.    ع : ــــومن اموان ية ال  موانع تتعلق بب
ـزبية                      .موانع تتعلق باممارسة ا
 .موانع تتعلق  باجتمع امد                    
ية الثقافية السياسية                     .موانع تتعلق بالب
  .موانع تتعلق بامشاركة السياسية                  
 موانع تعلق باآلة اإعاميـــــة.                  

 
 : ظام السياسي  المستبد ية ال  موانــع تتعلق  بب

مثـ ـــــل إذ تسييــر دواب الدولة واجتمع ،    وعل ــة العلــل امعضلة أصل  عامي الشخصيز  ــالطابع المثـــــــــل         
"الش ــخصانية  الطابع آكثـــر  مييزا للعملية السياسية ٓنظمة هذ الد ول ما يؤدي إ ااستعاضة عن دور 

اذ حيث يتو القادالذي تلعبه الشخصيات، رو امؤسسات السياسية  العملية السياسية، بالد   ة أو الرؤساء ا
 غطاء مط من العاقات  الضيقة ،فالشائع  هذ الدول  حلول ــكتيكية أو الت  القرارات السياسية ااسراتيجية 

غياب  ولة غر سليم ومعا بفعلد  ـــــــرحم ال ،وعلى هذا  يكون 1ياسية "ل  مؤسسات الس  ــؤساء  القادة أو الر  
يوي يتحـــــوهذا يؤدي إ إقام،أن السياسيــــــ تدبر الش   وانعدام امؤسسيــــة ميط ب ان ــرفإ خـل فيه اجتمع و  ــــة ت
ضوع  مسلو اإرادة هــــــارة  ظل غياب امؤسسات تتغــــو ل فيها ، ليس هم إا اامتثال وا والدولة الفاشلة ام

القيادة السياسية ، فتعم الفوضى والصراعات السياسية والعسكرية اسيما  بيئة سياسية  تفشى فيها الفساد 
ــف واإرهاب من أجل على أساس من القوة والع  فيتحو ل ااستبداد من عـــرض إ مرض ازم العملية السياسيــــــــة 

دم أهدافهــــا  هــذ الكيــانات ف .2السيطرة التـــامة على ميع مقدرات الد ولــــة ومؤسساها  وتوجيهها الوجهة ال 
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وار والثـ ـــــــقافة السياسية، وامؤسسات امدنيـــــــة ، ر م ا ـــر م و مود واهمود شعارهامستبدة  ـــذ من ا ا،وعبودية فتتخ 
فاق ثقافتها الشعبيـــــــة . الطاغي  ومدحه كل يوم مهم تها الكرى، والتزلف وال

1  
عكس بشكل سلي على أداء تلك امؤسسات  ما           يوي   مؤسسات الدولة ي لل الب وا جرم أن  ا

اخا انعدامويؤدي إ  د الس يـــــــــاســيــــشار الـيفضى إ  ــال القيـــــــمي ـــــــواا للعمل السياسيسلمي  م
هذ اممارسات وغيــــرهــــا من شأها السياسيةـ،مؤامــرات،دسائس...أ و  ــــزاهةغياب ال  ،التزويـــــــر،ادـــ)الفسلأنظمــــة

مية العوامل امضادة لانتقال الدمقراطي  ويتجلى ذلك   :   ت
ــاهــض للعمليـــات الدمقراطيـــــة . معيــفي وقـنظـــام سياسي تعس    رافض اقتـــسام الس ــلطة،وم

ه  قراطيـــديمالغيــــر الــور ـــدستال اكمة وفيه من الثـ ــغرات ما مك الذي يستخدم كمطيـــــــة ٓهواء ال ـــخب ا
ها  ظل  اوب على الس  غياب آليــــــة استغاله لصا ر ــــًا عن تزويـــفضة،ـــــــــــــن انتخابيـــوانيــاب قــغيو  لطةــالت

 هــا. اعبــــالت  و  اتـــاانتخاب
كام  ـــــا تقومـــا حيث أن طبيعة الدولة وشرعيته" :ة ـــاب دولة المواطن المواطــــــغي   ان على تعـــــــاقد بن ا

قوقيـــــة آساسية للمواطن  وقيام  واحكومن قوق والواجبات ،وهذا ما يؤدي إ غياب ا ة وا يتأسس على امواط
يـات القبي ية وغرها ".ــالدولة على أساس من العصبيات والتضام  2لية والطائفية والديـــــــــ

ــد للحف يعتبــروالذي  مصادرة الحقوق والحريات قها للصوت امعارض احتكارها  اظ علىـــس بذريعـــــــــــة وخ
فاظ على آمن وااستقرار.  ا

ضع السلطة للقانون  غياب دولة القانون وضعف نظم احاسبة وامساءلة ظل الفساد السياسي  ،إذ ا 
ها من أعمـــال وقـــــرارات ، أي أن  إرادة  الس ــلطة مثـ ــل القانون وأحكامه فيما تت ـــــخذ من تصرفات وما يصدر ع

اصة هي الغايــــة الوحيدة الـ ـ تسعى هــــا . ضع له ومصلحتها ا  3الوحيــد  الذي 
اعة الدمقراطية ، إذ يـــــعرض امؤسسات لأخطار وفقدان الفاعلية .  فيهدد الفساد م

ية الداخلية للمجتمع ظام وتابع واإمساك به من داخل آلياته الذا  اختراق الب تية ال تعتر مؤسسات رديفة لل
أ .-لسياسته. )أحزاب تمع مد ظمات   م

دمة إيديول السيطرة الكاملة على وسائل اإعـــــــــــــام  يدها  ة .ـــــــو  وجية معي 
مردية من الفقر والتخلف  أوضاعاً الشعوب  تعيش : والخــــــدماتي ادي وااجتماعيـــااقتص ترد ي الوضــع

موية الـ ــذي نظر فشل واهوان،  فا مكن أن نتصور ،حتمية لطبيعة الفساد السياسيهو نتيجة امخططات الت
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ــــاخ سياسيـــة فاسد يسيطر عليه السماسرة ، وتطغى عليه  مية مستدامة وسليمة وم ازدهارا  اقتصاديا  مطردا وت
اصة على حساب العامة .ظاهرة احسوبية  وامصلحة   1ا

ي:السياسي و رار ـقـــعدم ااست   روب آهلية تـــؤد ي إ عرقلة عملية اانتقال الدمقراطي ،   اأم زاعات وا ال
ذلك أنـ ـــه إذا حل بدولة ما خطر داهم   صورة صراعات طائفية واضطرابــــــات داخلية ، عدوان خارجي ، 

قيــــــــــق العملية نظر حدة آزمات وتصــاعدها. فــــــــــــإن  هذا ــن من   ول دون التمك 
 ة :ــــل المؤسسة العسكريــــتدخ   
فيذية لدمقراطية أن امؤسسة العسكرية ظم اــ ال   أن همن امفرض      كم خضوع  هي جزء من امؤسسة الت

ارجي يش هو  مواجهة العدو ا وط با امهددة  امخاطر اءـــــــإهو ،وزارة الدفاع  للحكومة ،وأن الدور آساسي ام
ارجيـــة   لوحدة الراب الوط سة العسكرية للمؤسو واستتاب آمن الـــــداخلي ،ومايته من التدخات الداخلية وا

يـــــــــاة السياسية،تأثرات وضغــــــوطات على  عملية اانتقال لدمقراطي  حاات كثرة  إعاقـــــة من شأنه  وهذا ا
كومات امدنية ،من جهة ودعمها ل ــــــظم غر  من خال ما مثله من احتماات اانقاب العسكري ضد ا

ا امضــــ بن  موريس دوفرجيــــــــهوقد مي ـــز ـــــــاد .دمقراطية من جهة أخرى ،وبالتا أصبح أداة للتحول  اا
 :2سكريــة ــــنوعن من الضغوط ال  مكن مارسها  امؤس سة الع

 : ماعات الضــــــــــــــاغطة  البـــــاد،كآحزاب ،  الضغط المادي يش كبــــاقي ا والذي مارسه ا
 نقابات ، معيات ...وهذ مارسة مشروعة  نطاق آنظمة الدمقراطية .

  : الة خـالضغط الغيـر المادي ــرج وهو الت ــــهديــد بالس ا  واإطاحة بال ــــــــظام القائم ،و هذ ا
ة يقمع فيها الشعب ويضطهد عن نطاق امشروعيـــــــة بل دخل  مرحلة الديكتاتورية العسكري

و ف   .و

  
 داء الحزبيموانـــع  تتعل ــق باأ: 
زبية واستعدادها ،سيما وأن  اانفتا  السياسي ا ال الدمقراطي ـــــــــــيظل اانتق            كوما باممارسة ا

تهجها نظام  ــــــــكم ،وإنـ ما على أداءيتوقف على السياسة ال  ي تفاعلها  مدى آحزاب السياسية ودورها ، و  ا
زبيــــــــة ما يلي :  مــــــــع امرحلة الدمقراطية ،ومن مصادر آزمة ا
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 افسيـــــــــة :أنظم  ة سياسية حزبيـــــة غير ت
ظيمات سياسية معا إثر وهذا             ــــع ال ـظام قيــــام أي ت جر الت ـــــام م على اآراء امخالفة رضة لــــه، وا

اصية آساسية "أن   لسياستـــــه، إذ افسي ا رة على ــطــد بالسيــــــزب واحــراد حـهي انفــــة امميزة لأنظمة الغر ت
تــــلطة السياسية الس   ، وهذا  الشأن ا يتوافق مــــع  1مرافق الدولة امدنية والعسكريـــــــــة" على كل ـــــــهوامتداد هيم

ز الذ ي يع  وجــــود أكــــثر من حزب على الساحة السياسيـــة ،فاستئثــار حزب واحد أو  مفهوم اإصا  ا
ـــــاكم قــــغلحزبيـــــن بالسلطة يؤدي إ  زب ا ــــــــــة،إذ يلــــجأ ا إ  الل عبة السيـــاسية وانتظامها حول فئة معي

شاط السياسي،وإ اضطهاد خصومــــه السيـــاسيــ ال ال ــر يــات،وعدم فسح  ـــقــوق وا وامعـــــارضيــن ن،مصـــادرة ا
ساسة  الد ولـــة   لسياسته اصب اهامة وا تمن إ آحزاب امعارضة من ام حيث يعمل على عزلة ام

افسية وإضعاف من تأثيــرها عل الساحة ال، ـــق الت ــــــفاوت  القدرة الت بن أحزاب السلطة وباقي  سياسيـــــة،ما يعم 
ـــــــم فيهاآحزاب :"فكل معارضة  ، وترجيـــــح الكف ـــة لصا آو ل ما يشر إ قدرته  فرض التوازنات والتحك 

ظيم وا تكتل خارج سل طم بقوة ، فا رأي وا ت ظام   .2طة الدولة "هذا ال
ــزيعرض  كما و          موعة من احددات و  آداء ا ظيميةالق مارسته  وسياسية الدستورية  القانونية يود الت

فيذ ،وال من شأها تقـــــــويض جهودها ،كال ـــظام اانتخا الغر دمقراطي، مصادرة  د طريقها إ الت امدة ا  ا
قوق  ريات،تد مستــوى الوعي السيـاسي و ا يث ا ال تضعف من تأثر وفعاليته  ال ــسق الدمقراطي وا

اكم للسلطة . زب ا  مكن أن تشكل خطورة على احتكار ا
 : ضعف القوى السياسيـة  وتكاثرها  والفراغ السياسي 

يمل  ـــــازاب عــآح ع أن  ــــــواقــالو                اميكية ا ــاة السياسية وأداة للتعبئة السياسية وااتصال فهم دي
ــيــاسي  أثر  الواقع وهي من أهم متغرات ال ــظام السياسي ،إْذ هــا شـــأو  إدارة العمليــة السياسيـــــــــة والت  ،الس 

 السياسي ،غر أن هذا الدور  يعا تراجعا  بسبب ُضعفها وتضخ مها :
اء الت فيعكسه تدنـ ي درجة امؤسسية الض عـــــف جهةا من ــــ  أم       ما ظيمي، وانتفاء الدمقراطيـــــة وهشاشة الب

 أد ى إ :
  ُفــرزًة ظواهر مرضيـــــــــة    غياب ترابطها وماسكها نتاج آبعاد الش ــخصانيــة والصراعات الداخليــــــة م

 السيـاسي.كاانشقاقــات والت جوال 

                                                           

مد حسن دخيل ،مرجع سبق ذكر ، ص1 .80 
2
ي مراد ،  ي   .184ص مرجع سبق ذكر ،.مولود 
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  صــــر الشباب  سيطرة آقلية و ا تعرف دوران سلس  كماتـأبــــ د القيــادات وعـــــدم  اانفتـــــــا  على ع
الغالبة  معظم السمات هي و بقاء القيادات واستمرارها،  داول وغياب الت خبة ــومرن لل  

     .آحزاب السياسية 

  روج من كم وا افتقـــــارها إ الـبـرامج والسياسات من دون أفاق سياسية واضحــــة  كيفيـــة ا
 آزمات ااقتصادية وامشاكل ااجتماعية. 

 ليلها للوضــــــخطاباه  ة والتغير وامراجعةــــإ امرون اافتقــار هــــذا إ ، ع العامـــــا السياسية و 
طقي واهتزاز عامل الثقة .  جانب  تأرجح امواقف  دون تعليل م

  يـــــــــــــــة وفــــق ـــــــازات على حساب امصلحة الوط الــــــواء السيـــــاسي الغر امشروط للسلطة بتقدم ت
ـــــة . دات معي   أج

 على حرية امواطن  اختيار التقليل من دور امواطن  امشاركة السياسية  وذلك عن طريق التأثر 
حاز إ حزب مُ  يث ي ة:  ــــــن نظيعي  مثليه   ، مذهبية ،مصلحـيـة.  إيديولوجيةر تأثرات معي

زبية              فااختاات الد اخليـــــــة هي مصدر أزمتـــــها، ولعل  هذا مــا يفس ــر تراجع دور امؤسسة ا
مهــــــا  واقع  ماهريــــــــة وأفول  د القاعدة ا وانفضــــاض الكثريــن من حــوهـــــا  وتراجـــــــــع  مصداقيتها ع

زبيــــــــــة والسياسية.السياســـــــــــة  إ درجة أفق ياة ا  دت امواطن ثقته  ا
ــــــــــمـــأم          فيعكسه فتح اجـــــــــال السيــــــــاسي أمام مياد آحـــــــزاب من دون شـــــرط أو قيــــــــــــد ،الوضع  ا التضخ 
ابيــــــا  اوإن بـــــد حال أثر سلي عـــلى آداء الوظيـــــفي السيــــــــاسي و وأفرز ، إ إرباك امشهد العام  أد ى هإا أن  ا
ات  أوساط ال ــخب يعكـس انقسام كــــــاثر الغيــر امــــــــدروســـــهذا الت  ،فدة السياسيةــــــــماسك والوحــــقق الت  دون 

هودشت  تتف السياسية، ظورات وامواقفنظــــرا لت ـــت ا أدوارها التأثريـــــــة ، وهذا آمر تضاؤل ما يؤدي إ  عـــدد ام
ه إضعاف الطبقة السيـــــاسية ال تلعب على أوتار آقسام ،يــــــــة ددم مصـــــــا آنظمة ااستبدا فاهدف م

ية اجتمع السياسية وااجتماعيـــــة .  وتفكيك ب
،وا يع أها على القدر نفسه من الفعالية ا يع ضمان الدمقراطية  آحزاب  طفرة العدديةذا الهف           

و عـــــةا يع بالضرورة أن الت  و ، ية مت  إنتــــــــاج ربــــــــة السياسيــــــــــة ا تـــزال فتــية الدُ ف ،جربــــــة السياسية ستكون غ
غ  وحل الل ـــعبة ،مـ ــــــــا يع احتمال تقلقل امواقف وعشوائيتهــــــــــا والتمر  وسائل التعبر السياسي ضد ااستبداد 

توضيح ساعد على يما  أكثر اانتقالية وتر الداخلي  هذ امرحلة ــزيــــــــد من ااحتقان والت  يقد الذي السياسيـــــــة، 
 1.الك الطريقـــــــمس

                                                           

ظر، طال عريسي  .1 ل ــة الشؤون العربيـــــة ، جامعة الدول العربيــة ، العدد  ،"ماهي تداعيات الثورات على المجتمعات العربية"ي ،150 ،2012 
ر أمد فخرو ،سلسة دراسات مركـز ابن خلدون للدراسات ااسامية،" المجتمع المدني والت ــحول الديمقراطي في البحرين" .46،ص دار  ،م

شر والتوزيع ،ص  .64آمر لل
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لص إ أن  ا سبق عرضــــــم                    ظيمي  ه  داخل آحزاب والفعل السياســـي انعكاسات الواقع الت
، اخبن وامتعاطفنــــــدها امصداقية أمام ال  ـــأفق آمر  ن آحزاب واجتمعــــــالعاقة بي على له انعكاساتالسياسية 

اديق ااقراع من خال اارتفاع   نسب امقاطعة  فَقَد اجتمــــــع  الثقة  آحزاب السياسيــــة والتغر عر ص
 .اانتخابية  

 :انسداد اأفق السياسي  في ظل الصراع على الس ــــلطة 
و  إن اختاف الر            ه ، فهو يعكس الت دما  ؤى ليس مذموما بعي اصل  الركيبة السياسية ، ولكن  ع ع ا

مصدر صراع واعتساف الرأي وخصومة امخالف يؤدي إ تـصد ع العاقـــــة بن التيارات يكون هذا ااختاف 
ها إ السيطرة على مقاليد آمور   وال ـــخب السياسية وهذا من شأنه عرقلة امسار الدمقراطي حيث تسعى كل م

 لة من الوسائـــــل .بأي وسي
قاليــــــد وصيغ للت ـــعبر عن آفكار ــجاذب امشحون احموم بيـــن القوى السياسيـة نظيـــر عدم توافر تهذا الت           
خرم قيمة التوافق نــــظرا  إ درجة َيْصعب فيها الوصول إ شيء مشتـرك والتفاهم امتبادل ، وامواقف دمــا ت فع
ــطلقات والدوافـــــــــعاخت ، فااعتصام بالذ ات اارتباك والت ــــباعد و تظهر أعراض الت ــصادم  ،ـاف اإيديولوجيات وام

قطع الطريق على الدخول مع اآخر يوهذا ،اق والتشرنق الفكري ــــاانغيـــــة يؤدي إ القـــــطيعة و والعصبية الفكر 
ول اآخر إ  حوار موضوعي متكافئ ومساء ه والت ـــــــــاقح معه ،مــا  هجيا بغرض اإفادة م لته معرفيا وم

اقض معاد ــــــدما ا يتحقق اإمــــــاع على  1مكون فاعل ، وليس إ  مكون م ،إذ يتــعذ ر اانتقــــــال الدمـــقراطي ع
ــب تأنــف االتفاف وتأ اائتاف.  قواعد الل ـــعبة الدمقراطية  ظل 

يــــــــة الفردية الركـــون إ ولعـــــل  سبـــب هذ        وف من الفكر امختلف،وعــدم الرغبالب ـــة  فهم اآخر وا
اورتـــــه، ـــلق تقاطب و هو عدم الوضو  ومـــــواقف مرددة غر حامــة، انعدام الثقة ،تغليب امصا الضيقة ،ما 

ــــــت وطأة أي ظرف  ، وتعميق الفجوات، وح وإن حدث التوافـــــــــق يكون هش ومؤقت غر وثيق وقابل لاهيار 
يث م يعد يعرف ااختاف واالتقاء  وم تكون القوى ،خطاء وآحقاد وامخاوفلذلك تراكــمت آ

   2السياسية  متــحالفة أو متخاصمة .
قيق التوافق بن اجموعات يتطلب اانتقال الد            ــــــاولة  مقراطي  مسرته الصعبة  والطويلة آمد 

افرة  من  أجل الصا العام ،إن ااختاف  وااتفاق جانبان مهمان  من جوانب آنظمة امختلفة  وامصا امت

                                                           

1
 .35أ،ص2014،)القاهرة : اهيئة العامة لقصور الثقافة ، 1، سلسلة الفلسفــة ، ط أزمـــــة اإيديولوجيات السياسية أمن حافظ السعد ،  . 

2
يف ،   شر  الديمقراطية أوا الديمقراطية دائما.عبد الرمن م  .32)كتــاب غر مفهرسأ،ص،امؤسسة العربية للدراسات وال
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ة ،ا يستط عون أن يتفقوا على كل شيء ولكن يالسيــــــاسية ،فأعضاء اجتمع السيــاسي يسعــون وراء أهداف متباي
 1يستطيعوا إا أن يتفقوا على أهدافهم امشركة . إن أرادوا ااستمرار فهم ا

 
 : موانـــــع تتعلق بالمجتمـع المــدنـي 
ظيمات اجتمع امد   تعزيــــــــــــز أو دعمه          ففشل مسار اانتقال الدمقراطي يؤكد على ضعـــــــف دور ت

اضلــــــــتؤملقوى دمقراطية حقيقية  اجهة  سبيل إحقاقه  والتقاعس  تأطيــر ومو  ن بامشروع الدمقراطي وت
لل   الذي يـــدور  عن الصراع السياسي امد  زال اجتمع ـــانعالت ـحوات السياسية واجتمعية ،ومكمن ا

ظيمهاواء من طرف الس  ــسال تــي تعرض أداءها ، بسبب العراقيل تمـــــــع ما،وغياب الفاعليـــــــة   لطة أو بسبب ت
 :   ظـــــل اــــــوطريقة تسيره

شاط مغم من الر  ــــــبال ة :ــــسيل المؤس  ــاب عامـــــغي امي امتزايد ل تفتــــقر ؤسسات اجتمع امد إا أها ازالت ت ــ
ظيمية ، وضعف العمل ام ؤسسي  وبدائية التسير واإدارة ، هذا العامل أضعف من قدرها على التأثر للصبغة الت

ها . قيق امطلوب م  و
فرد با:الكفءغيــاب المــورد البشري  ديد  تاقرار ل ظل قيادات تستـأثر بالت ـسير  وت وعدم اانفتا  الشبا و

 الدماء فيهــــا .
ظمات،  :والسيــطرةالتبعيــــــة  اخ اانتهازي السلطوي  ال تواجدت وربت فيه هذ ام طلق إذ وهذا راجع للم ت

ظمات اجتمع امد من إدراكها ٓمية الدور الذي تلعبه هذ  تيجيـــة الدولة  ااسر  التدخل  آليات عمل م
وط ها ، ظمات  والذي يتصادم  بالد ور ام ظمات  معظم فتقدت إذام  الذاي التمويل على لقدرةا امد اجتمع م

ظيمية ومارس عليها ضغوطا،وال  السلطة تضع العديد من القيود  جعل ما هذا  امالية وااستقالية الت ــــشريعية والت
ها مؤسسات ذات صبغة إقطاعية  ت الس لــطة وعرضه لاستقطاب السلطوي ، ما جعل م تعتبـر نـــافذة إبــقائـــه 

ة بدا من أن دمة أهداف معي تساهم  ماسك  ، يتم التعامل معها على أســـــاس املكيـــــة  الذاتيـــــــة و أدوات 
ق ـــق أهدافــه .  اجتمع و

 آصل أن يلعب اجتمــع امــــد دور الوساطـــــة إا  أن ه يـــعا من اإقصــــــــاء  رسم الس يــــاسات  ميــش :ــهــت  ال
 العامـــــة،وااستبعاد من امشــــاورات وال ــقاشـــــات اهام ــــة.

دوديتها و  التمويل و مواردغياب  مويل :ـــــــضعف الت  . من قبل السلطة ق عليهايالتضيو
 

                                                           

1
 .135أ،ص2006ت:مركز دراسات الوحدة العربية ،و ،)بر 1، ط التحول الديمقراطي في العراق.عبد الوهاب ميد رشيد ،  
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راك  أد تهذ اممارسات والعوامل            شطة  للمجتـــــمع امد  إدارة ا فاض العضويــــــة الفعالة وال إ ا
 العام .

ية الثــقافية السياسيــة :    موانـــع تتعلق بالب
ــة  وعي امــواطــن،وهي ال  دم رت فــاعليت            ه وقدرتـــه  ااستجابــة مع  ـــجرثومــة العــُصــاب وامرض كام

اصرها:معطيات واقعه ي ، القابلية للتفكك  ، فهذ القابليـــــةـ بع القابليـــــــة للديكتاتورية ،القابلية للتدخل آج
رافة ، هــي من أسباب تعثر عمليـــة   .طي اانتقال الدمقراوالتشرذم ، القابلية للوهم وا

جانبها اإيديـــولوجي        ل ـــمن تضخم هائسياسيـــــــة تـــعا  ة التخل ـف وقلة الوعي مع ثقافةــــــفأزم             
بدد إ تشرذم أفراد اجتمع وتشاكسهم وت وفقر  جانبهــــا الــواقعي والعملي والت حليل ال ـــــــــــقدي،يؤد ي ورــضمو 

وك ه قصور  السلـــتولـ ــد عي ما وهذا، ال القهر وااستبداد السياسيوعقوهم بأغ جهودهم ، وتكبــــــــل إرادهم
 السياسي وقلة إدراك  بأبعاد الواقع السياسي .

الـ  قل ــلت من حــظــوظ اانتقــال الد مقراطي واعتــرضت مســار شيوع ثقافـــــــة الت ــبعيـــــــة  عو قاتمن امو                
ــــضوع ال  سيطرت على العاقات السياسيـــــة وتبــريـــر التــغو ل وااستبـــداد ،وعــلى حد تعبيـــر  "إن   Burdeauوا

ماهيـــر "القيــصريـــــة تستطيع أن تــــ قيقية  ،1د عي أنـ ــها دمقراطيــة إذا كان الد مقراطية هي تصفيق ا   فامشكلة ا
استبداد وااستعباد، فكيف نريــــــــد أن نتــمت ــع دمقراطية؟دون امتــاك العــقــل الكامن وراء ا تر رال ثقافــــــة ال

ـاعتـها ،  ة سياسية سليمة.حيا ارسةــــاعد  مـــا ا يســهذا حتمص
م ط الثـ ـقا الغيـر سوي لَ                ــق اممــارسة السياسيــــة وحصرها  يـــد القل ــة ،فمـــــا يــــــزال إن  ال ــوى ُع

ظر إ اممــارسة السياسية بوصفهـــــا بوثقــــــــة من امعــارف آساليب امستعصيــة على الشعوب، وساد الظن  بأن   يُـــ
دو  ــصــــــــــار مارسة السيــــــــاسية تقتصــر على فرد أو ماعة  اس أو على فئة من فئات اجتــــــمـــع ،وا دة من ال

اء الفكري  ماهيــري و ثقوب  الب اممــارسة فيهم وحــدهم ما أدى إ ضمور البعــد الــــــد مقراطي  الوعي ا
 :هذا ما أد ى إ السياسي  
 ية م غافـــــــل كون عــزوفـــــه عن السيـــــــاسة وعقلية اممانعة تتيح الفرصة كريــــــة ضعيفـــــــة فــــواطن ذو ب

ـــــــــه  فيكون " عقوبـــة أولئك الذين يـــرفضون ااهتمام  ـــــــأن العام وفق هوا ومصا للمتسلط إدارة الش 
ــدون لسقوط هذ الش ؤون  أيدي من هم أقل  م 2هم أخــــــاقا"بالشؤون العامة هي أهم مه 
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  ــعـــــــوب وعــدم مــييزها بن برامج آحزاب السياسيــــةعجز فبــــدل أن يكون ، على مستوى إدراك الش 
يــــــــة ،يتحو ل مصل حة آشخاص،وبذلك  الفعل  عثرتيااختيـــار مب على أساس امصلحة الوط

 .ةمقــراطيــــــة الـ ـ ا مــــارس على أساس الــوعي تبقى نــاقصة مشو هــــ،فالـــد   ويفقد بوصلته الدمقراطيـــــــــة
 

 : موانع تتعل ــق بالمشاركـــة السياسيـــة 
اء امؤسسي للدولة من آزمات ال ها تأثراهــــا ة امشاركة السياسية ــــــــر أزمــتعتب             وتعد  إرساء الب

مية السياسية ـــأمام عملي اعائق  : ةــومن مظاهر هذ اأزم،ة الت
 حدوثاخبن بعدم إمكانية ـــاتج عن إمان ال  ــة ال  ــب عن العملية اانتخابيزوف عن العمل السياسي والتغي  ــعال 

السياسي من خــال انتخابــــــات صوريـة اويــــة من رو  الــوعي ـطقوس إجرائيـــــــــــــة خوعل ــــة ذلك ،قيـــــتغير حقي
 .مزيـ ـفة مع مرشح واحـــــــــــد أو مرش ـــحيــن شكلييـــن

 يــنااستحواذ الغر شرعي والغ د عر ضغوطات ق اانتخــــابات ال تولـــإم ا عن طري ،ر قانو على أصوات امواط
س، وتـاعبات يعريها الغــــش والتدليس، أو توظيف  الطرق املتويــــــة  شراء آصوات ال ــــــاخبيــن مقــابــــل نن 

ـــــــ ــاخب الـ ـــــذي م يكتسب حد أد من امعرفة ااجتماعيـــــة والسياسية غر قــــــادر على تقييم أثـ ـر سيمــــا وأن  ال
مثيليات الدمقراطية مثل هذ الت  ،و 1نيـــــر  معدودةصوته  العملية اانتخابيـــة ، فتجد يبيع صوته بدنا

، وهي ال   سامت  إبقاء حجرة عثــــــرة نــــــــحو اانفـــــــــراج لوإمــــــــــــــال بقواعد اممارسة السياسيــــــة شك  الزائفـــــة،
 الدمقراطية غر مؤس ـســــــــة   وعي الفرد .

 ــــــاول اعة للعيوب وال ــقائص وآكاذيـــــــب، الت القدرة على التمييز بن  وعدم السلي للسي ــــــاسة بوصفها ص
، مع  شاط اإنسا السياســـــة بوصفها حاجة اجتماعية وبن امشتغلن بالسيــــــــــاسة ،وال ــــــظر الظاهري هذا ال

حرف عن جادة الطريق ما يؤدي إ ظهور قابلية السيــــــــــاسة من حيث هي نشــ ــاط أن ت
ظام السياسي  مهور الذي ا يثــق بال ـــــــــا يتعاظم حجم ا ،ومن ه ااستبـــداد،التسل ـــط،اإقصاء، ااستغال...إ

ــــــدما يدرك أنه ا يساه ــــــه ومؤسساته  وأحزابــــــه فيستقبح الشعب السياسة ويدير ظهر هـــــا ع ـــع تار م  ص
ماهيــــر العزوف السياسي إذ تصبح ا مباليـــــــة أو متمر دة،  وهذا ما  يزيد  تشر بن ا وا حاضر وا مستقبـــــله،في

ــلــطة عمــق شـــــعور ااغراب بيــن امواطــن والس 
2. 

 وط والعزوفـــــــــالب قيقية ٓوجاع اجتمع، ، اعث على الق لول ا والواقع امرير هو بعد امؤسسة السياسية عن ا
اقض كام وبن أقوال وأفعال وسلوك  الذي يعكس الت كومة  كل ـــــ، وال   نــوليــؤ امس ا فاق الذي تلجأ إليه ا
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تاج فيها إ أصوات الشعب، وتاعب الساسة بالعبارات  دون الولوج  غ بالشعارات وت  زائفةالرنانة مرة 
قيقية  .امشاكل ا

 
 : موانــع  تتعلق باآلـــــة اإعامية 
ر ف ها اإعــــــــام التقليدي من تلفزيون وصحافة             عها اللقد بـــــــات فاضحا الطــــريقة ال  صورة ال يص

، ومن أخطر آدوار اإعــــــام 1للرقابـــة أو ح بشكل غيــر إراديالفرد عن الواقع ،سواء بشكل متعمد أو نتيجة 
ظومة السلطة وتوجهاها ، فتتحقق امعادلــة الت ــــــــالية  :الت ــــــبعي  إعـــــــــــام "تزييف الوعي ،وتشكيله ليتـــائم وم

مهور  العملية  السياسية من  انعكست العملية الدمقراطية فبدل منــــف "،مقولب ،شعب با وعي مشاركة ا
ر الغر موج مهور إه ، يقوم ــــــــخال التصويت ا اكمة  اإعـــام  بتوجيه ا خبة  القليلة ا ما تريد  ال

وهذا مــــــــــرد   وامسيطرة من جهة وتشويه أي حركة تصبو إ نشر الوعي ضد آنظمة امستبدة من جهة أخرى .
 عتبارات عديدة  :ا

 : كم موضوع ب ـــــسلطةارتباط اإعام بال ااعــتبــار السلطوي ية آساس لتحقيق غاــــونظام ا
مهور الذي اعة ا ل د ما يسمع  ويعتر ما مع حقيقة ،حيث تشك  ا يعارض الس لطة ، يرد   واحدة وهي ص

ا  اآخر لبقائهاوسائل اإعام  لدى السلط اكمة ة ا تزل البلد  السلطة ا ول هزائمها ،و ، ترر أفعاها و
اسبة ا مسائلة ،  ــــــــازات ا  قائق، إ ا فتصبح الصحافة مثابة حرس  تعطي معلومات مغلوطة وأنصاف ا

ومهمة  يدير امسؤولية  برؤية صاحب السلطة ، فيمارس  مهمة التمرير  إذا كانت متفقة  مع توجهات السلطة ،
دم لـــــــها غاية. قق ها هدفا  وا  جب إذا كانت ا   الغربلة أو ا

    زبـــية  ا تعكس بصدق امواقف :  اإيديولوجيااعتبار ويظهر ذلك  كون أن  وسائل اإعــام  ا
لب التأييد الرمية  لأحزاب وإنـ ما هتم بطرق القضايا امثــــارة على الساحة السياسية وهتم بت غطيتها بصورة 

زب .  ا

 : ــــ ـى من خالـــه ااعتبـــار الربحي من خال إعام يغر جلـــــــدته  وفقا مصلحته وخدمة لبقائه،  تتب
ية اإعامية ، وكأن  ها ضمان استمرارها ولو على حساب امه فاع عن مصا امؤسسة اإعامية خيار الـــــــد 

قائق وتظليل  ال  هــــــــــا د   ه الت ـــــــوسع واانتشار والربح امادي بتزييف ا اس إ درجة مارس فيها ــــكــــان اهدف م
ها  اسبات السياسية ،والتهميش امقصود للمشكات ال تعا م الغلو من خال التصفيق  احافل وام

اهل القضايـــــا الكرى وااهتمام بسفا  سف امشكات .الشعوب و
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ـــــع السلطة أو آحزاب ،أو  إن  كتــل البيــــــانات وامعلومات ال تُـــغـــذ ى من          طق الــر بح تتيح مص ضع م
قــائــــــــــق وتتــاعب بالـــر سالة  ايـــــــــدة تزيـ ـف ا ادعــة من إعام وصحافة غر  اورات ا اإعامية الفرصة للم

عل الشعب  ق الشأن الذي  يل الغر امشروعـــــة إلباس الباطل لبوس ا بتوظيـــــــفها ملة من التكتــيكات وا
ميط اإعامي :  1ضحية للت ــ

  :بعض الوقائع  ذات الدالة  تتــعر ض امعلومات والرسائل  لعمليــة انتقاء مقصودة ،وذلك بإلغاءالحذف
ة.أو ا تؤيد ن   ظرية معي 

  :سوس وهو ما صعب الت ــعميم ا يتم تغطية التفاصيل الكفيلة بإثارة اآخر  بطــاء من التجريد الغر  ه
 القراءة الصائبـــــــة ها .

  : فسحة من الوقت للتجاوب والقيام برد  قيلكي ا يكون للمتل   تــــــأخر الرسائل وامعلومات،التوقيت
 فعل حياها .

 يث ا يستطيع امتلقي  وض والخلط:الغم قائق  بسحابة من الشائعات وآخبار امغلوطة   تغليف ا
قيقة من الكذب.  مييز ا

 : اك فرصة   الموج العالي يث ا يكون ه ـــــة من الرسائـــل الكبيــرة دفعة واحدة ،  ويكون بدفع شح
 الزبــــــد .للمتلقي استيعاب الرسائــل   كل هذا 

  : قيط ية متباعدة بغية تشويش الت ـــزئــة امعلومات وإرساها  شكل جرعات موزعة على فرات زم
يث يصعب على امتلقي إدراكها .  السياق اإما ها ، 

  : وهو يعتمد على تضخيم امعلومة امكذوبــة ليسهل تصديقها من أي عدد من الكذبـــة الكبرى
 الصغرة العادية . آكاذيب

  : ماما.  قــــــــلب  مع الرسائـــل قلب المضمون 
ـــــد ال ــظر  هــذ اممارسات وآساليب امستخدمة على نطاق واسع لتشويه وتزييف الرسائل              وع

زء آكر من ام قائق يتضح أن اممارسة اإعامية ا يوجد فيها شيء حيادي ،فا علومات وامعارف سبق ها وا
ة لأن خضعت  ية ، وهذ آفة اإعـام امـــــــؤد  وامسي ـــس،فهو إعام دعائي يصدق امقبليــة غيــر اللمعا ه

قائق ، يدافع عن  ع آزمات بدل امشاركة  حلها ،ونقيضه  الشيءآكاذيب ويك ــذب ا ركه آهواء ، ويص
فف من أامها ،،ويشعل الفتـــــــن  تشر الغــــــذاء بدل امسامة  إمــــادها ، ويزيد من أوجاع الشعوب بدل أن  وي
 .على حساب ال ــوعيةالفكري الرخيص 

          
                                                           

1
 .49ص، امرجع  نفسه ، ر ــوفــن تــ.ألي 



ت ارةــــــــكر والحضــدى كواالمبور للفــــــم  

ربــــسر وأمل الجـــم الكـيمقراطي ألال الد  ــــــاانتق  

 

 
39 

ـــــــــــــدوث، سيم  عمليــــــــــــة اانتقال الدمقــــــراطي أن  مفاد القول               أخطاء وا ــت ظل  امستحيلـــــــة ا
الية  ة عن اار اقضات على مستوى اممارسة السياسية نا دث خلل غــــــــــــــــر امسؤولة و وت هجة وهي  غيــــــر امم

كم  وتفقد توازنــــــــــــــــــه من عوامل  إن   ، فتجلي ــات تعطل عربـــــــة اانتقال وليــــــــدة واقع وليــــــــس صدفة ،و  مط ا
ــم  اآليات امتاحة  دانـــفقاانتقال الدمقراطي ة ـــعطال  اسيما  ظل غياب مؤسسات دستورية بوصلة التحك 

ــــــــإن  مثل هذ العقبات تقوض مسار اانتقال ما يستلزم توفر وإعاميــــــة وسياسية ومدنية ،فـ ةــــــورقابيوقانونية 
واقص الغر مواتية لقيام نظام دمقراطي .   شروط استكمال مثل هذ ال

 
 في اآليات والتجل يــــــات:  اانتقــــــال الديمــــــقراطي رصد . 3      

اء الدمقراطي ـــتل يهامراهــــــن علسيــرورة اانتقال الدمقراطي إن                 يقوم  الواقع على أسيس قواعد الب
اوز عدد من اآليات والكيفيـــــات ال تتحقق العملية فيها أو من خاها أو بواسطتها  ،وال يتم  ضوئها 

و الدمقراطية.  العقبات والقفز على اموانع ال مكن أن تعرض طريق اانتقال 
  اسي ــالر شــــــــد السي المؤس ـــسي و اإصاح: 

ـــــقية آجواء السياسية ابـــد مـــــن   من أجل تأمن عملية اانتقال الدمقراطي        حراك  ميدان القوانيـــــن وت
ظيمية اانتقال الدمقراطي، وذلك مراجعة  وتعـــزيز من شأنــه إعادة ال ــــصاب للحيــــاة السياسيـــــــة ي ذ  ـــالو  وآطر الت

ية الرئــــــيسية دستها إصاحيــــــــة لأب د  ،وإعادة ه  أنظمة تبحث عن يواجه اجتمعات ال   يوهو مطلب أساس و 
قق مــــــاء القرارات امتعل  ـــــرمي إ بت يةالسياس ياة العامة على مبادئ إنسانية واضحة   فظ  قة با صلحة الفرد و
 .1هـــــــكرامت

  :يالـــد ستور اإصاح  .1   
ــظ م هيكلية الس لطة وطبيعة           ية وي ائي والوظيــــــفي ،فهو يعب ـــر عن امثــل الوط بــالدستور يتحقق البعد الب

ل واإلغاء ــــقانون وضعي قابل للتعديإصاحية على الدستور ٓنـ ــــــه تعديات أمية إدخال  نمارساها ، وا غبار ع
د  ـــــــوالت   اء تقاليد ــــوإرس ،ووفق ما يقتضيه إنشاء امؤسسات رات  اجتمعـمن تطورات وتغي غير ليكون مائماً ما 

دمقراطي  يقوم على مأسسة  السلطة بدل من اانتقال إ الدمقراطية رهن بوجود دستور  ف"اممارسات السياسية 
تها ،وتوزيعها بدل من مركزيتها ،وتداوها بدل من احتكارها،فا دمقراطية من د ن دستور دمقراطي، و شخص

قوق  ال ا يتأسس على فصل السلطات،وعلى آلية انتقال السلطة والتداول  مارستها ، وعلى توسيع 
ريات" ـــــــاكم وإعادة ضبطها وفق حدود مرسومــة  ٓن  : "ا ، وهذ اإصا    2وا من شأنه تقييــــــد سلطة ا
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كم آمة  ـــه ا حياة  للدولةٓن القوة امطلقة  تع ااستبداد ،وإن  عدل إا مع قوة مقيدة، إا برجل قوم عادل 
 1بأهلها ،وعلى غر طريق التفرد بالقوة والسلطان."

وا يكفي أن يتضمن الدستور امبادئ الدمقراطية فقط لكي يوصف بأنـ ـــه دمقراطي ، فقدت وجدت             
ريات  ظل أنظمة الدساتر ال تـحـوي على مبادئ  الكثر من قوق وا ومثل دمقراطية ومواد متعلقة با

ق على أرض الواقــع ،وعلى إثر ذلك ابد  الركيز على استبداديــة ،إا أها باقيـــة قيــد الورق وم تتجاوز إ التطبي
اء الدمقراطي والعملية الدمقراطية  إعداد وصياغة الدستور بــآخذ بعن ااعتبار آسلوب امتب ـــع والظروف  الب

ات تقــوم على لب ـــرصياغة الدساتيـــو شاوري وشفافية العملية ،ــــت  ى امشاركة الشعبية والطابع الال وضعت فيه ومد
 :2اث ـــــث
ــود الدستور وشفافيتها من خال :1  ماهرية  عملية صياغــة ب  . نــــــطاق امشاركـــة ا

 مي ـــاء نظامهم السياسي وااقتصادي ـت ن ورفـــــع مكانتهم من خــال مشاركتهم  ب ـــة قدرات امواط
 وااجتماعي،توسيــع .

 . خرطة  العملية السيـــــــاسية وار بن ال ــخب والتيارات والكتل السياسة  ام  الت ـــشاور وا
ديــــد امقومات الضروريــة إسباغ صفة الدمقراطية على الدستور من والـ ـ ستعزز من مكانته وتدخله  خانة 2 .

 الدساتر الدمقراطيـــة.
ريات آساسية لإنسان، فلي.آليـــــــة امدافعة ع3 قوق وا ست بامبادئ ن امبادئ الدستورية  الدمقراطية  وا

يي ُ قوق فقــــط   الدساتر بل بامدافعة عن الدستور وال تلعب دورا كبرا  ثبات واستقرار القواعد الدستوريــة وا
 ودمومة حياهــــــــــا .

 :اإصـــاح المؤس ـسي  -2  
من متطلبات إنشـــاء دمقراطية فعالة              ى ـالبإعادة تأهيــــل ــــامتجذرة بشكل آمن ب أسسةـــــام إن  
ف و يؤهلها ة والقـــانونيــة والت ــــــــشريعيــــــــذييالت ــ ديث عن  لضبط وتقوم سلوك أفراد اجتمع ،ــة على  ،وا مكن ا

ة للحر يات،ذلك إا  إذا تــوافــرت امؤس ـســات  ظيم شؤوهم وتعزيز الد مقراطيـــــــــــة الضام يــن  ت ومشاركة امواط
 قافية .ــــــااجتماعية  والسياسية والث   حقوقهم

 : فيذيــة     المؤس ــسات التشريعيــة والت
يـــــة           ظيم سلطاها، التشريعية دمقرطـــــــة آب فيذية وت مك ن من  ،واسية يؤدي إ ترشيد السلطة الســـيــ والت

تظم فيه ــال   ــــــا ترز أمية اإطار امؤسساي،هضمن فاعليتهيما  ــــــــظام السياسيدرات ال  ـــــسن ق ذي هو وعاء ت
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امؤسسية  تغييـــرات هيكلية على مستوى الب م من دون إحداثــكن أن يت  ــمقراطية ا مد  ــــــاء الـــبفالعاقات ،
  وتأسيـــــس دولة القانون حيث آصل امؤسسات ا آشخاص.

 الهيئــات القـضـائيـــة والقانونيـــة : 

ق القانون بشفافية وحيادية ومدى وجود ــــالتزام بتطبيبا  إطار عملهــــــاامؤسسات القضائيــــة  أن   ذلك         
ن          ،1وآليــات الرقابة  امستقلة  احايدة و الفعالة  هي آجهــــــزة  ال تكفل سيادة القانــــــــون مساواة بن امواط

عن باقي سلطات  تحقق الفعل الدمقراطي مرهون  بالدور الفعال الذي مارسه القضاء ال ـــابع من استقــــاله التام ف
ظيم العاقاتابد من إصاحات لذلك ،الدولة  ميع وف قانونية وقضائية لت  ق ضوابط قانونية موضوعيةـــبن ا

ريات إصا ـف، قوق وا س ــن أدائـــها لتكـــــــون رقيب على مارسات السلطة ومدافع عن ا  السلطة القضائية 
 .ها  ز اإطار القانو امتصلـــــتعزيو 

 يــــةــامـات العـــوق والحري  ــالحق قـوق وصيــــاغاهــا  الت ــــشريـعات الوط ة : ويتعل ــق آمر بإقـــرار ا
رص على مراعــاهــــــا باستحداث  اسبة هـــــــا مـــا يضمن مـــايتها ،وا اد امكانـــــــة الد ستوريــــــــة ام وإ

قوق اإنســـــــــان .  هيئات خاصة 

 مؤسسـات مستقل ــــة:ال 

ظمات يتــــم   اانتقال الدمقراطي عبارة عن فسيفســــاء إن                   ظيمها من خال مؤسسات وم ت
ظمات اجتمع امد والصحافةأ  ون وا تسيطر عليها الدولة مثــــــــا)آحزاب وم لقها امواط عامة مستقلة 

مي الدمقراطية وخرـــيس  فهي مثابة ال،.   أداة ضــــد تغول الس لطـــــة.اج 
 اسيــــة :ــزاب السيـاأح .1

ياة السياسيةتعــــــــد  ا                     ياة الدمقراطية ،و ٓحزاب ضرورة من ضرورات ا ، هذ فاعل انتظام ا
قوق من استبداد السلطة آخرة  مي ا شأ مدى سياسي   ظومة ــو، يغدو ها وجود حن ي ري ضماها عبـــر م
لدمقراطي من خال آدوار ال تضطلع ها ،باعتبارها من أهم  وترز أمية آحزاب  عملية اانتقال ا قانونيـــــــة ،

فيذ برامج  هم،مـــن أجل ت يـن،وأرائهم وإعائهــا مصا ظيمات السياسية ال تتــأس ــس للدفاع عن امواط الت ـــــــــــ
ياة السياسية بواسطة آنشطة امكملة اآتية :مؤاز  اخبن وامرشحن اإصا ،وذلك بــامشاركة  ا رة ال

مـــوع الشعب ونـــــو ابه، واحتمال الوصول إ السلطة جزئيا  تخبن،واستخدام وسائل تكوين ال قد والت أثر على  وام
 2،والتأثر على حركية  وفـــاعــليــة ال ــــــــــــــظام السيـــاسي. أو كليا
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زبية  العــــــــام هـــــدف  كما             فيذ أهدافها لإ الوصــــــول إن  معظــــم امكونـ ــــات ا ـــــــــلطة من أجل ت لس 
تهج طريقيــــــ ـــــــن من ذلك فت ـــافس الــــــد مقراطي فــــــــإذا لــم تتمك  ها  العام ــــــة وفقا للت  ـن:إم ـــــــــا ومبادئها وبرا

ـــلطة أو مــــــــارس امعارضـــــة والس ـــعي للت ـــــــأثيــر عليهـــــا لتــــحقيــق تلك آهــــــامشـ  1ـــداف.ـــاركـــــة  الس 
 :2 أدوار ذات فاعليـــــة ــــو تقوم اأحــــــزاب ب                      

  يــــــلولة دون استبدادها وهي إحدى أهم الوظائف ال تضطلع مراقبة السلطة آلية انتخابيـــــــة وا
ة بال ـــــــهج الدمقراطي.   ها آحزاب السياسية امؤم

  تســاهم  تكويــن رأي بيــن أفراد الش عب بشأن الشؤون السياسية وااقتــصاديــــة وااجتـــماعيــة
با لانتقادات.،بواسطة عرض حقائق آمور  وجوهر امشكا كومات  فيها ا  ت  ال قد 

   يعملية تساهم أي اختيار وتدريب القــيادات السياسية الذين يتمتعون  ياسيـد الســالتج
ماهيــر، ــكة  ااتصال با بــرة  الش ــؤون العامة وا  صل ا ــال يتم موجبه بقدرات القيادة وا

ــة  الدولة . الذين يتمتعون بالكفاءة آفراد  على فرصـــة التمـــوقع  لتــولـ ي امراكز امهم 

 . ريات امبادئ الدمقراطية قــوق وا ية وامبادئ وا  امدافعة عن امصا الوط

 ماهيـ امواطن  ـــر بإكسابتلقيـــن اجتمــع مبادئ الربية السياسيـــــة وترشيـــــد السلوك العـــام وتعبئة ا
 )التعليم السياسيأ. قافة السياسيةـــــالثو م ــالقي

  اع قـــل امــطالب والرسائـــل من البيئة إ ص أداة وصل وحلقة وسيطة بن الدولة وامواطن ب
اقشة السياسات  اكم م زب ا وار بن أحزاب امعارضة وا القرار، كما تتحقق هذ الفائدة عن طريق ا

 لعامة وانتقادها.ا

  ظمة  ال تتقدم ها زبية ام اخبن لكي يصوتوا على مرشحيها بواسطة الرامج ا استقطاب ال
ماهر  ما تصـــدر من صحف  إليها وتعر من خاها عن مبادئها  وأهدافها ،والت ــــأثر اإعامي على ا

شورات  تعر من خاها عن رأيها  آمور العامة  ها  من مبادئ وم ه برا وتشر  من خاها ما تتضم 
 وسياسات.

  بعث ااستقرار بــــــإثراء اممــــارسة الدمقراطية للحريـ ـات العامـــة ،ما تـتيحه من فرص ٓعضائها
كم   و ل دون استبداد الس لطة،ٓن الفرص متاحة لكل حزب أن يصل إ ا ر يات،كما  ممارسة هذ ا

حقق الفوز  اانتخابات،حيث يقوم ال ظام الدمقراطي على أساس تداول السلطة وليس إذا ما 
 احتكارهـا.

                                                           

م1  .73صمرجع سبق ذكر ،ل، ـــد حسن دخيــــ. 

2
مدا ، .  شر والتوزيع ، 1، ط مدخل إلى العلوم السياسيةقحطان أمد ا وشي راشد . 269- 268أ،ص2012،)عمان:دار الثقافة لل الغ
 .249-248صمرجع سبق ذكر ، ،
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ز  ودور  مسار اانتقال الدمقراطي رهن بتوفر شروط هذا اانتق            ها إن  مسامة امكــــــــو ن ا ال ، م
ظيمية والتأطرية ،امساءل هذا امكو ن ، وضرورة ضرورة التطو ر الداخلي معاير الدمقراطية  وآلياها وإخضاعها ة الت

ظي، ز تبدأ بتحقيق اانتقـــــال داخل الت طق الدمقراطية  على م ا نفسه ، فا مكن  مكونات حزبية  ا تشغل م
اء الدمقراطي .  1امستوى الداخلي أن نساهم  الب

واها امختلفة وفسح كما تفتــرض              اممــــارسة الد مقراطيــــــــــة وجود حرية كاملة لأحزاب السياسية وق
ماهرية ،وتكون ذلك مستوى ماثل  ما هو مسمـو  ٓحزاب السلطة ما   اجال أمام مزاولة آنشطة السياسية وا

ـــــــخ  الـــــواقع ،  زبــي أحد أهم ر فعل دور آحزاب يرس  احرام السلطة مبادئ  مدىوافد الفاعلية للعمل ا
ظم  شاط السياسي ومدى توف ر الــظ روف السياسية والضمانات الدستورية ال ت حقوق اإنسان خاصة امتعلقة بال

اق على قواعد ا يسمح بدوران آحــــزاب بن السلطة وامعارضة مــع ااتفـــــتداول السلطة عــن طريق اانتخابات م  
اكمة  بل تكون ضمن إطار  ة من السلطة ا حة أو م العمل السياسي امتعامل به ،فا يكون فسح اجال م

ــل أهم قيد قانو  للدولة الذي ي على تعسف السلطة القائمة ،كقانون آحزاب وقانون اانتخابات والقوانن شك 
رية وسائل اإعام ،والقوانن ال  ظمة  قوق ام ظم حق التجمع والتظاهر وغرها من القوانيـــــن ال تتعلق با ت

شاط  ظما مرجعا ل اسبة وتشكل إطارا م رية السياسية وهيئ آرضية ام لق جو عام من ا ريات امهم ة  ال  وا
ــهما . قق شكا من الت ـــوازن بي يث   2ٓحزاب والسلطة 

يـــن ،             تاج اانتقال الدمقراطي إ أحزاب سياسية قوية وذات استمرارية  قادرة على مثيل امواط كما 
تظم حول  وتقدم  خيارات سياسية تثبت قدرها  على مارسة السلطة خدمة للخيــــر العام ، ويتعن عليها أن  ت

ية ،  لو  واعقائد سياسية  عوض قيامها على هوية عرقيـــة ،دي ها  جلية  على أن  ضر أن تكون ااختافات بي
دة   :الصحيــــــــة تتطلب زبيـــةرة اـــامسيف، 3من ا
  على أسس وميـــــع ألوان الطيف السياسي ئتـــــاف بن الفصائــــــل  والقوى السياسية ااقيــــــــــق الت ــوافق و

اف وااختاف  مغل بــــة التاقي الس يـــــــاسي ، ، وكيفية إدارهاوأولويات امرحلة اانتقالية  متجاوزة ا
صــر امصلحة العامـــة ،ملق ـــحة بشــرط  ديـــــــــة والوضو  ، معززة بعامل الثـــــقة ، مطعمة بع مد عمة بعامل ا

ــوار  هلوجي يو يدواإ اسيـــيالس   وااستقطاب اتـــحدة اانقساممن ل ـــقليتللا ــــوار  اــــــبي يــــــــة ا بفتح أق
بشـــــــأن ما فيـــــــه مصلحة أفــراد اجتمع ، تسمح على أرضية مشتـــركة والتــواصـــل لتحقيـــــق الت ــــــوافق 

 حكم.باانتقال السلس لل

                                                           

1
 .75ص مرجع سبق ذكر ، .حسن الدخيل ، 

2
 .208-198ص مرجع سبق ذكر ، .سربست مصطفى رشيد آميدي ، 

3
ي  احيتين  اأحزاب،دا ــث جانــ.كي ظريةالسياسية والديمقراطية من ال امعهد الدمقراطي  الوط : ترمة نتا سليمان ،) بروت،  والعلمية ال

 .8أ، ص 2006،  للشؤون الدولية 
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 من    تم الة من الت فاعل  وااتفــــــــاق  وهذا يبتجــــاوز ااختافات إ ح نتعـــــاش آداء السياسي يــكونا
اك  ــظار التعددية ا آحادية الفكرية مادام ه ميــــع والعمل م ـــاد صيغ تســـــــع وتستـوعب  ا خال إ

 فرصــــــة التاعب بتشرذمهـــا. تقوي شوكتها وترجح كف تها وتفو ت على آنظمة امستبدة قضايـــــا مشركــــــة 

  افات  دائرة على ة ، ال تقوم على أساس إبقاء ا زبية أن ترتكز  على قيم امواط اممارسة ا
يلولة دون انتقال الصراع  السياسي إ مرحلة  السجال السلمي واحرام امتبادل بن القوى السياسية وا

وايا أو التخوين أو ا وار التشكيك  ل عل ا اهام بالعمالة  أو ما شابه ذلك من امواقف ال 
افسة عن قواعد ااختاف السياسي على استخدام لغة  ول دون خروج ام مستحيا ، فاالتزام القيمي 

رميــــــــة .  1ريضية 
 

 والمثقف فاعلية الدور :    دنيــع مــــــــــمجتمال .2    
  المجتمـع المدني : 2.1          
اك ترابط وثيق بن             فهذا آخر  يشكل ركيزة أساسة لرسيخ ال ـــــــــــظام ، اجتمع امدالدمقراطية و  ه

،   ،"فالدمقراطية  غياب اجتمع امد  تقوم على خط واحد  من القمة إ القاعدةالدمقراطي وضمان استمرار
اء خط آخر من آسفل إ القاعدة ،وبذلك تسر عملية التحول الدمقراطي  و وجود  اجتمع امد  يتحقق ب

ما عن ــوإن   سلطةث عن عاقات مباشرة بن امواطن و الحد  ــــــــم نعد نتإذ ،2وفق خطن متوازيـــن متكامليــن "
ظي ظم العاقة بن وات وسيطة حيث تعمل كق،مدع اــمات اجتمـعاقات غر مباشرة تتوسطها مؤسسات وت ت

انبي تظمةـــا  .ن بطريقة سلمية م
ظيمات هد من آدوار ــــــالعدي قلن م  ونــــظرا ٓميتها فقد               تلف آصعذ الت السياسية  دةـــعلى 
كوميطاع ــل شريكا فاعا للقـــــمث أصبح  وااجتماعية،حيث وااقتصادية مية مسؤوليف ،ا سلطة ة الـــــــلم تعد الت

  ا.وحده
 :3ة ـــــــــــــشكل المجتمع المدني بتأثير المحددات اآتيــويت  

 حددات آخاقية ال تتخذها القوى الفاعلة  اا ويروج ها اجتمع امد  وتتعلق بـــالقيم ال يلتزم ه
 اجتمع .

  ية ااجتماعية هات الفاعلة فيه.الب صائص اهيكلية  للمجتمع امد وا  وتتحدد  ا

                                                           

1
 .177مرجع سبق ذكر ، ص،  الرشد السياسي وأسسه المعيارية.لؤي الصا ،  
 .327ص  مرجع سبق ذكر ،عبد الوهاب ميد رشيد ،  .2
ة  ا. لؤي الصا ، 3  .56صأ، 2012،)أمانيا :دار اجتمع امد والدستور ،  1،ط السياسي واإساملحرية والمواط
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 . شطة وأثرها  اجتمع السياسي  الثقافة وآنشطة  ال تقم ها القوى ااجتماعية ال

اء الدمقراطي  وي  الب اصر السالفة باعتمــاد أكسدة تفاعلية بتقـــاس فاعليــــــة اجتمـــــــــــع امد كفاعل  يــــن  الع
اميساءلة الشعامذلك أن مـــــارسة الـــذكر، تمع مت ظومته الثقافية ومؤسساته  بيــة  تقتضي  ومتطور  م

 .وعاقاتــــــــــــه  
ظيمات اجتمع امدو            تساعد على و ، كة كوها أحد الشراين امهي ـــــــئة  لتعظيم امشـــــــار  تتبدى أمية ت

باإضافة إ تقدم  بدائل ، الضغط على السياسية وتغير السياسة ر ترشيد للحكم من خال ــــقيق إدارة أكث
ـــــــخرط فيها امواطن طواعية  اس  آنشطة ااجتماعية وااقتصادية،موضوعية ي  من خال إشراك آفراد وال

ظيمهم  ماعات ذات قوة و  1 :من خال  للتأثر  السياسات العامةت
 

 يــــة تسمــح ب ــــاء القدرات،ومكيإقـــامة أب ال الربية والتعليم ــ،و  ةــــن قطاعات اجتمع الضعيفة واحرومـب
ال حقوق اإنساوالبيئة،   ن وحقوق امرأة والطفـــــــــل.والتثقيف  

  ـــــــــع  الرامج ن على التطوع ومكافحة الفساد من خال حزمة من الرامج التوس  مدنية من تشجيع امواط
وعــة .  امت

  ن وملها على امشاركة  الشأن الالتأثر على السياسة العامة، من خال تعبئة جهود قطاعات من امواط
  العام.

  ر ماهر با ات  ومهارات ال تعز ز قدراهم على مي امواطن من تعسف السلطة وسطوها ، كما تزود ا
ياة السياسية   .امشاركة  ا

 ع.ــــــــــــا على نطاق واســـــــــــــة عر نشر امعلومات والسما  بتداوهــــــــــتعميق امساءلة والشفافي 

   قيق رضا رة على أداء أفضل للخدمة العامة و كومة عن طريق العمل امباشر أو التمويل أو ا مساعدة ا
ن.  امواط

  قي  ة.ـــــــــن من تعسف السلطــــــــــق العدالة وامساواة أمام القانون، وماية امواطـــــــالعمل على 

  ـــــــــة  أداة  مهمة من أدوات تشكيل وعي امواطن و ية  يعد من أحد أهم قيــــم امواط ومتن الرابطة الوط
كم .  آليات مكن اجتمع امد الذي يؤم ن  حالة الت ـــوازن واانضباط وامراقبة مؤسسات الدولة وأنظمة ا

  الدمقراطية ، إرســـاء دعائم إثارة الوعي الشعي العام  بقضايـــــا اانتقال الدمقراطي و و 
  ن على ثقافة الدمقراطية ،ورو  التشارك  وقبول اآخر والتعايش مع ااختاف  وتعد د آراء   تربية امواط

. صرية مهمة لصيقة  باجتمع امد  ونبــذ الت ـعصب و ــب التشدد والع

                                                           

مية اإدارية" لحكمانيةالكايد ، ا عبد الكرم  زهر. 1 ظمة العربية للت ـــول الديمقراطية حإحسان طالب ، .48، صأ2003" ، دط )  قضايا وتطبيقات، الم
شورات ضفاف ،  1، ط  وااسام  .24أ،ص2013،)الرياض : م
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فأحد أدوار ذيــر الوعي امد ،ــأن  رسالتها تبــرز  إذ  مثـ ـــل قـــوى اجتمع امــــــد دعامة صلبة                
ــــــة هو مل امشروع الدمقراطي وال ــ يعــا أمـــام موجـــات ــــضال ضد نــظم الظلم والتسلط،امهم  والوقوف سدا م

ـــــع القرار   اوات احتكار لسلطة  واانفراد  بـص ـــــة  مصلحة الوطن قضايا مصريــالرداءة  والتـــــصد ي  لكل  
ـــامى اجتمع امد  والتحم  وامواطن ،  مـــقراطيةكلما تضاعفت   فكل ما ت قيــق الد   .إمكانية  
 : قفــــــــــــــالمث  فاعليـــــــة  2.2          
تث جذورا  امثقف مثـ ــــل دورن ـــــــمالز   على مر                خلق رؤى جديـــــدة وبعث طاقـــــــــــة وحركيـــــــــة، حيث 

مل مومــــــه و يـــــذود  ع تمعه وعصر ،فيتب ـــــــي قضايــــــــــا اجتمع و ه ،فبـــــــث ويغــــرس أخرى  أعماق وجــــــــــدان 
اقضات ــــات والت  ـــن امشكــف عـــوالكشواقع،ــلـطاقا من القراءة ال ـــــــقديــة لالوعي ونفــــث القيــــــم  اجتمع ان

ح ب البشر الوديعة  اص هي مسؤولية امثق ف،"من أعظم مسؤولياتــــــه وأهدافه م اجتمعــيـــة وعرضه لسبـــل ا
اء  حـــــــــالة هيجــــان اإهيـــة الكرى أي امعرفــــة والوعي ،وذلك ٓن الوعــي  ماهر الراكدة إ مرجــــــــل ب يبدل ا

فوفـــة بالص ــــــــــعاب لك  1..." يتحق ــق وجود  ها تبقى أمى مــــــــــــــا يؤديه امثق ـــف،إذـــــ،وإن بـــــدت هذ امسؤوليــــة 
تمعات مهتـــرئة قيميـــــا وذابلـــــة مفاهيـــميا  ــاسيم، امثق ف الفعلي بتحق ــق هذا الـــــــد ور د نـــفســـــه أمــــــام  أن  امثق ــف 

هض بعزمتـــــــه متسلحا بوعيــه  دي يستوجب عليه أن ي وتشخيص عثراتـــــه ،اساته ــــــومابـــــواقــــع لل، ليكون أمام 
اكم مركبــــــــــــاتــــــــهبعد تفكيك  يتم بطريقة غر واعيــــــــــة،ومن مهام امثق ــــــــفن  ور ااجتماعي"إن التط   هــــــــة أنساقــو

اوز آزمات الكرى  ال تتعرض ها من خال تراكم  آخطاء  على اختاف درجاهم أن يساعدوا آمة  على 
طايا الصغرة والكب  ،2يـــرة لأجيال امتعاقبة"وا

ات ويتفاعل مع قضاياها ويتبحر ـــاف والفئـــــثمر كل آطيــو من يستـــل وامــــرن هــف الفـــــــــاعــامثق   ل  ـــولع            
التبعيـــــــــة  عن ا بعيدمن دون  تدليس  باستقاله ــــــــيطر  رأيه خدمة للمجتمع ، ـــــــ جزئياها دون هوادة  مــــــا في

ريليـــــــــة ااجتماعية  إرساء دعائم  و يستشعر آمانة وامسؤ ،اء ا هدم ــــــكون معول بــــــالفكرية ،في ة والعدالة ــــا
ياة العملي و، الظلم وااستبداد  دفع و  ظ   انٍ ــــــة كبــــــيشارك مباشرة  ا   ع دائماــــم مقوم

ثقافتــــــه امعـرفيـــة العلمية ووجــود ااجتماعي وذلك  إعادة ـــن ة بيـــــامثق ـف مطالب بامزاوج ل  ـــكو             
دمة اجتمـــــــــــــع "فوظيفة امثقف ليست شيئا آخر يدها  سوى وظيفة إنتاج   صيـــــاغـة آفكــار وامشاريع  و

تــــتمع  نفسه من حياج مع وتوحيـــــث هو آلية  اصر  ال  ــــص   ماعية  د  آجزاء والع ها وبث رو  ا  يتــــألف م

                                                           

 .126،صأ2005دار آمر ، ، )بروت :1،ط مسؤولية المثق ــف،لي شريع ــع .1

شر،1ط، قافة وقضايا معاصرةــالث   إدارة ،عبد الكرم بكار .2  . 95-94ص أ،2010، )القاهرة :دار السام للطباعة وال
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ظيم والت   ركة والت ويلها ، بالتا  إ كيـــــــان قادر  على ا فااستحقـــــاق  يكـــــون ،1." ا ــــــــن  واإصــحسيـــفيها و
ويــــــــــــل ال    ة . ــــة إ اممــــــارســــــــظريبإنــــــــــزال آفكار على أرض الواقع  و

 مـــــــــن أدوار :و 
  :تـــلف آطياف ااجتماعية ، بن دور الوساطة الفاعلــــة قق التفاعل  بن  اة ال  مارس دور الق

حـــــــــة الدولـــــــــــة،هذا  تلف أج الشعب والسلطة ،بن السلطة ومؤسسات اجتمع امــــــــد ، ووسيط بن 
 يــــاسات .إ تــقريب آفكار وتـــــــوجيه الس  من شأنـــــــه يؤد ي 

  ب دور امثقف على ازدواجـــيــــــة  آداء وهو اممـــــــارسة ال ـــقدية يال ـــــــقدي مع تقديم البديل : الد ور
ب أن يكــون اعة ضد التزوير  ف، 2مــــــــا هو موجود وتقـــدم تصورات مـــــــا  وامثق ــف الواعي هو من له م

وامغالطات وامهاترات السلطويـــة ،إذ ا يتكيــف مع الواقــع امزور، يعيــــش حالة فـــوران ضد الظلم والقيـــــم 
ه ذلك بالتـــزامــه  عة ، يتطلع دوما لإصا  ما أمك اامصط بــــــــــــــا على الثقافة ال قديــــــة والـ  تؤثر  ا

ا يستلزمــــــه من ــــــــــــم ،وهي أن يتعاطى بفهم عميق،نقديـــــة وجب على امثـ ــــقف أن يتمتع برو الوعي ،
قدي واشتعال  الظرف الراهنحسن قراءة  لأوضاع واستيعاب لأحداث ٓن  س ال مية ا يقتضي ت

تمل ي، ٓن الوضع ا  زئيات،وا صرفا ــــأدوارا هامشية وا انشغاا بالف  جذوة الفكر التشر روع وا
ضــــــ ــع ا هود وإعادة ترتيبهـــــــا لص تــــــــــــــاج إ رسكلة ا ـــارة للجــــــــهود والطاقات  ظل مرحلة حرجــــــــة 

 ذا ما رغبت  الل حاق بالركب .وااضطــاع بقيــــــــادة الشعوب إحداث تغير  ثقا واجتماعي  إ

 فكـــــــري :دور ال 
ريي  يـــــُو أمية للممارسة عـــــــــلى حساب           إن  من الصفات ال مي ــــزت العمل السياسي أنـ ــــه عمل 

ا ، وترمتــه إ سلوك  ته بإعادة ال ظر   فهـم مط تفكرنــــــــا وتكوي ال ــظرية ،هذا الضمــــور ال ـــظري وجب معا
هل والوهم إ أنوار امعرفة إذا ما أريـــد مضاعفـــــــــة الرصد والت حليل ــا يستوجب حضاري ،مـ ــــ روج من ظلمات ا ا
اء مرجعية سياسيـــــــــــة واجتماعية وثقافيـــــــة جديدة قائمة والعلم ،و  اجتثـــــــــاث هذ اإرادة ااستبدادية و التحضر لب

ـــــفافية وامشاركة وامساءلـــــــــة القانــــــونية.  ة والش   على قيم: امواط
رأة وامصداقية  طر  امشاكل ا          قيقيـــــــــة مع ال ــقد وامراجعة مواجهة أعباء التغرات وامعطيات توافــــــــر ا
ا للس  ف ـــواقــة آفكار وامـــامـــراجعــة العميقف ،والدوليــــة الطارئــــــــــةاحلية  ر  إمـ ـا يغيـــــر مفاهيم ديث ـــيــــــة و لطة وا

ها القيم السياسية مـ و امستقبل بـــاغة آفكار و التوج  ــصــيــــا يضمن نسق القيـــم م  مة وواضحة .ــرؤى سليــه 

                                                           

 .176ص  أ2006الدار البيضاء:امركز الثقا العر ،ب،) 4،طاغتيال العقلبرهان غليون،  .1

ية للث،وليام د.هارت.2  181صأ2011،ظي للثقافة والراث  أبوهيئة ) أبو ضي :1ط، ترمة قصي أنور الذيبان، قافةــادوار سعيد والمؤثرات الدي
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كمة تشجيـــــع جهود الباحثن على          للدمقراطية  البيئة التأصيل الفكري والثقا  وعلى هــــــــذا فمن ا
يـــــــة،  عمة امط  و امتشوهة  للدمقراطية ،بعيد عن الرؤىحول اممارسات الصحيحة و السلوك الفردي الوط

ب ا بــــالسلطة  ومؤسساهــــــا . ــــــائث،با ــــــــــا ،بقدر يغي ــــر عاقت ا ومب  وتضفي على ظواهر السلوك السياسي مع
ـــــخبها ،وقدرها        ت أن  قيمة الشعوب ب يـــــات إن  الت ــــــجارب امعــاصرة بره استيعاب امستجدات والتحد 

، والسر باجتمع وفق آلية متزنــــــة تعكس ثوابت ذلك  سياسيةالاممارسة  ريق تضبط إفرازات ،ورسم خريطة الط  
خب السياسية و الثقافية واإعامية هي احــــك فيما تتبــــــــــوأ آوطان مـــــن  مكانة اجتمع  ، وتبقى كفاية ال
 . 1مرموقة

 :صــورة تتجــــد د وقيم تبـــــــقى أ) ال الديمقراطيــام واانتقــــــاإع.3
وتلعب ،ول لتغيرها وإعادة تشكيلهاــفوس والعقـــتتسلل إ ال  وقوة ضغط  ةـــــــرابع سلطةاإعام يـــشك ل           

اهات الرأي العام دورا  ــل قـــــف"عليــه، والتأثيــــــــــر تكوين ا طب روحـي للحيـــــاة ـــــوسائل اإعــــــام أضحت تشك 
ـــها، اب مر حتميو . 2"امعـــاصرة ه لتمرير  آفكار  وترو يث اس وإعطائها صدى، ــــن ال  ـــا  بيـــإشاعتهو د م
ماهري تعتر وس وات الرئيسية  لتدفق ائل اإعام وااتصال ا ماهر ،وتمن الق قوم بدور امعلومات  إ ا

قوق امدنية والشفافية وامساءلة واحاسبةـــــــالدمق تعزيز حاسم وفاعل   .راطية، وا
الفاعليـــــة الت ــــأثريــــــــة أو إجــهاضه ، هذ  دعم امســــــار الد مقــــراطي هــــا ثقــل تأثري ة اإعاميـــــة ـــفاآلــ          

سد ويعكسه حق امواطن  ااطاع بكيفـــية كــاملــة وموضوعية على الواقع  ـــــق  اإعام  الـ ـذي  تكمن  ا
ارجي، وأن تعكس بصـــــدق الـواقع السياسي وااجتماعي  واآراء  ال هم اجتمع  على الصعيد الداخلي وا

اك مساءلة وا والث قا وااقتصــادي، فهي إحدى أهم أدوات تلقي امعلومات إذ من دون معلومات ا تــــكون ه
دية  وا مكن لأفراد أن يدافعوا عن حقوقهم  تكون مقدور امؤسسات الدمقراطية أن تعمـــــــل بصورة فعالة و

تهكة .  ام
ــــجا  أن تكشفدة هي و ـــر امقي  ــــلغية وار  ــــــوسائل اإعام او            راف الف حدها ال تستطيع  ب ساد ـــاا

ع خداع الشعب ، وهي عامل ميسر  عملية اانتقال ،من خال كم  دورها  ترسيخ مبادئ   السلطة وم ا
 :3وإرســــــــــاء قواعدالدمقــراطي 

 ية  عن لــــــــــ  فيــــــــها وا لبس. غبشيث تصبح الصورة ا  الدمقراطيةية الصورة الذه

  ماهر وإهامها بالفكر  وامبادئ  رض آفكار .من خال طر  وعـــــــــــ لرأي العاموتشكيل اتعبئة ا

                                                           

حا ، .1 بيب ا  .14،ص مرجع سبق ذكرا

2 .، عبد العا طق الخلل   عبد السام ب شر ، 1،طم  .  35أ، ص2007)امغرب: دار تويقال لل

3
صر سامي .  ،)القاهرة: دار انشر للجامعات، 1،ط في ظل الحروب المعاصرة وإستراتيجية المواجهة فسيةلاإعام والعمليات اة ،ـــأبو ال

 ، وما يليها.24صأ،2010



ت ارةــــــــكر والحضــدى كواالمبور للفــــــم  

ربــــسر وأمل الجـــم الكـيمقراطي ألال الد  ــــــاانتق  

 

 
49 

   ضاري ،وإنـــإقامة الت هوض ا ــــــــــن للقيــم العليــا والصحوة وال ن ما مك  ـــــارة الر أي العــــــــام واصل وتثقيف امواط
ــاسبة  اذ القرارات ام وا من ا  .ليتمك

  ، مية السياسية اقشة الرؤى و آفكــــــــار اإسراتيجية و الرامج السياسية  .الت بـــــــــر لعرض و م  م

  .تمعه اء  ابيا  للتفاعل وامشاركة   ب شئة  والتوعية ااجتماعية للفـــــــرد و هيئته فكريا  ونفسيا وا  الت

 . يـــــة بتعميق رو  اانتماء  وإذكاء مشاعر اانتــماء الوط والقومي  التوعية الوط

  اعــــــــــــة القرا  رات و نفس الوقت ترشيـــــــــدها.وسائل اإعام  تؤثـــــــــر  عملية ص

  .تساهم وسائل اإعام  تقريب امواطن من امؤسسات 

 . رصد آحـــــــداث والوقائــــــــع وتثبيــــــــتها 

  . ـــــــــــة  قياس الرأي العام إزاء قضــــــــايا ووقائع معي
 

  اسبة  الشعب.إخضاع القيـــــــادة السياسية مساءلة و

 افــــــــذ الت ـــــــأثر  اإضاءة على القضاي ــــــــــا ااستماتــــــة  الد فاع عن قضايا اجتمع والصـــــــــا العام بتوظيف م
قائق   السيـــــــاسية وااجتماعية والثـ ـــــــقافيـــــة وعرض ا

   ة السياسية تب من قبل وسائل اإعام و الوقت ـــفالبيئ، عيد السياسيفاعات على الص  ــــراعات والت  رآة الص  ــــم
كم طبيعة عمل ووظائفــــنفسه هذ البيئ ها،من  ة السياسية هي ال  وسائل اإعام خاصة  الوظيفة السياسية م

ظم نشاطها  موعة التشريعات القانونية ال ت  .خال 

     هر  ـــكام ،فات الوك وتصر  ــعب على ســابة الش  ــــام هي رقـــوسائل اإعمن أهم ما مكن أن تضطلع به و
واقص السلطة  وعيوها ،عن طريق امعلومات وآخبار ال تيس ر للمواطن عرض أفكار وإبداء أرائه على   كاشف ل

اربة الفساد  بك  ل صور وأبعاد .أداء امسؤوليـــــــن ، وهذا يدعم مبدأ الشفافية  ويؤدي إ 
 

 قيف السياسي:ـــــــوالتث الت ربيــة 

تمع من اجتمعات الثقافة  إن              ـــــــاء الدمقراطية  أي  مط امعزز لب مــط الثـ ــقافة السياسية هو  ال
موعة من التوج   ملها الفال  هات السياسية وآماط السلوكية ،السياسية بكوها   ا ال   ردــ  ظام السياسي ــا

ظام السياسي ،فوجود ثق ا دور كفرد  ال عامل جوهري  إنتاج نظام دمقراطي  افة دمقراطيةـــــومكوناته وا
السيــــــاسة ،سيما أن اعاتــي صـــ هاجتها إ العلوم ال  ـــا عن حــة إليهــــــحاجة آم   ا تقل   ثـ ـــقافةوع من الــذا نــهو ،

م اعة إذ على الصعيد ااجتماعي ـــظاهرة فاعلـــة من الظواهر اإنسانية  وجزء ا يتجزأ  من مقومات الفرد وا
ر وعلى الص ــــعيد السياسي توحد الفلسفة السياسيـــــــة ـــــــل الرأي العام امست ف ـــــــز وتشك 

1 . 

                                                           

امع ، .1  .79-73ص مرجع سبق ذكر ، عصام حسن ا
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رد فرع من قوى أخرى ، وإنـ ـما هي قاعدة ام ظمة لتلك القوى،لتمتعها ليـــــست ياسية قافة الســـــــالث  ف             
ااقتصاديـة القائمة تُعــِرُفها وتـَُعرف هــــــا، وقدرها ة والسياسية والثقافية و بالقدرة على الت ــفاعل مع ال ظم ااجتماعي

رير طاقاهم  على توليد التضامن والتاحم بن أفراد اجتمع ، هم من تطوير أدواهم وزيادة  اإبداعيةو وال مك
 1فاعلياهم .
لتقب ـــل ثقافة الدمقراطية   ــدى استـعداد البيئة ااجتماعيةتــؤثـ ـر درجـــــــة ومستوى الثـ ـقافة الس ياسيـــــة على مـو           

ـــلطة السياسية ناصبــــة وبتدنـ ـــيها يفتقـــر  واإمان بأميتها ، ر ة وهــــن عزائمهم فتكون فيها الس  آفــراد إرادهم ا
كـــــــم ،وهذا يــــــزيد من ظومــــــة ا فسها،إذ يوقـ ـعـــــون صك ااعتــــــــراف بأن  ليــس هم أن يشاركوا  م  نفسها ب

اء "فالثقاسلطة ااستبــداد ،ومن صعوبة اإصــا  ، ياة العملية نفسها نابعة من مشاركتها  ب فة أثـــــــــر  ا
ياة العامـــــــــة ". اس با و الذات وال  2الشخصية اإنسانيـــــة،وتكويــــن رؤيتــــها 

ماعات  ال ظر  ولتـــفعيل اممـــارسة السياسيـــــــة يقتضي توافر ااستعداد والقابليــــــة لدى آفراد          وا
ـــــوادث والشؤون والسي ـــــاسات ا

فسية مقراطي يقـــوم على إعـــــــداد الذ ات الف  لب  الفعــل الد  ،ف3 اعلـــــــة وتأهيل الب ال
ابية تفتـــح الطريق  أمام اج اء ثقافة سياسية مدنيــة  ا اس  سبيل ب د ال يــــة ع ات الذه تمع  للوصول إ والتكوي

تمعي متعل ق بوعي الفرد،وبطريقــة تفــاعله ــومهد الط  ،راطية ـــمقالد   قيق آهـــداف السياسية،وهو خيار  ريق إ 
تـه لقضــايا ااجتماعية والسياسي اء ااجتماعي،ومعا اصر الب  .ة والثـ ـــقافية وااقتصادية ــــمع ع

ــــة آو لتكوين بيئة وحيـــــــبلذلك            ــــب أن  يـــــمالك بن نب  ذا ـــــوه، دمقراطيـــــــة ةاــــــــاء الفـــــــرد هو اللب "
    تعـــــــــا  الد مقراطية من وجهـــات نظر ثــــاث:

ــو الذات.1  .كشعور 
ــو اآخـــــــر.2  .كشعور 
د الفرد وتسهيل ازدهارها..كمجموعة للشروط اجتمعية 3  والسياسية الضرورية  لتكوين هذ امشاعر ع

تمع ، فمن  ا كانت الثقافة السياسية ــَــــ وم        ظام السياسي  أي  أحد احددات اهامة لشكل وطبيعة ال
ماهر،إذا م تكن قد الدمقراطية ا تستطيع أن تتحق ــــــق كواقع سياسي ،وامثــال على ذل البديـــهي أن   ك كسلطة ا

ماهيـــــــر،و اجتمـــــــع كمجموعة من آعراف والعادات والتقاليد.  4غرست  الفرد الذي يؤل ف هذ ا
 
 

                                                           

ة الحلؤي الصا ،  .1  .74ص،مرجع سبق ذكر ،  السياسي  واإسامرية والمواط
فوظ .2 انية ،:ال القاهرة) 1،ط  حول الثقافة والتعليم ، يب   .162،صأ 1990دا ر امصرية اللب

3
امع ، .   .79-77ص، مرجع سبق ذكرعصام حسن ا
فائس،1،ط،صراع اأمم بين العولمة والديمقراطية .أسعد السحمرا 4  .69أ،ص2000،)بروت :دار ال
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 :إلى  وتهــدف عمليــــــــة الت ثــقيف السياسي          
  موعة من امقومات والقيم وامعتقدات ماعة ،بتوفر  لل  ااستعــــــــداد لدى الفرد وا ــــــة ا معا

ــبت ااستبداد والتسل ط إ العاقات ال    تشدد على  قـــله من ملة العاقات الـ ـ ت السياسية ال ت
يـــة السياسية  يتحــد د أداؤ الت ـــكامل والتوافق والت ــــعاون " ذلك أن  سلو  –جزئيــــا –ك آفــراد داخــل آب

1بقيمـهم السيــاسيــة "
 

  ـــــد  الفـــرد بوصفـــه أو ل مقــو مات اجتمعتستــــقيم امسؤوليــــــــــات واالتزامـــات يث يكون قادر على  ع
فيذا وامسا تمي إليـه.امشاركة  السيــــــاسات إعداد  وت هوض باجتمــع الذي ي  مة طواعية  ال

  تغييـــــر امعتقدات وامعــارف  الثقافة السياسية السائدة،وإعـــادة الت ــأهيل  الفــــرد ضمن أطر أخاقية
كوميــــــــن. يــث تؤثـ ــر  الس لوك السياسي ٓعضائه حكاما و  وســــياسية واجتماعـــــــية  

   ،قوقه وواجبـــــاته ليـــــــص آفراد  تعزيــــــــز والتحام قيم ومبادئ الدمقراطيـــــــــــة وتشكيل وعي اإنسان 
ون هم  ياة السياسيــــــة وأن يشعروا ويدركوا أهم مواط رد رعايـــــــــا ا دخل هم با م  من شعورهم بأه 

هــــــ ازل ع وز الت  ـا .حقوق ا 

   . ترياق يعز ز القــــــدرة على مواجهــة كل أشكـــال الس لطة امستبدة 

   ونشوء حركات شبانيـــــــــة تعطي الدفع حيوية وضخ ،نـ ـــه مع بالعملية السياسية تفعيل شعــور امواطن أ
ظيم أنفسهم ضمن مؤسسات سياسيــــــة ياة السياسية من خال ت واجتماعيــــة  طاقة متجددة  ا

هم واستثمار طاقاهم  امراكز وامواقــــــــع اهامة .  ،خدمة مصا

 .ظيماها  تتحدد درجــة عاقة  ال ظام السياسي بالقوى ااجتماعية ومؤسساها وت
ة ،فا إمكانية لتحقق عملية اانتقال ــــــــتعليميـــــــــة وإجرائية وسياسيعملية ثقافية و السياسي  ت ــثقيففــــال              

اء الدمقراطية دون  يتكامـــــــل بُعد الفردي وبُعد ااجتمــــاعي  الوجـــود السيـــــــــاسي ي إنسا راقي ـــــوعإعداد وب
يته  الس ياسية ويكتسب من خاها  قيمــــــه ومثله السياسية ويكو ن بواسطتها مواقفه وتوجهاته وتتحد د درجة فاعل

وع معه، فإذا   ـــــــلطة مهما كانت هي آلة اجتماعية  تتغر تبعا للوسط  الذي تعيش فيه ، وتت  اجتمــــــــــع ،فالس 
، فابد أن لوسط متسما بقابليــــة ااستبداد ان اــــــوإذا كتستطيع أن تواجهه ما ليس فيه ، كان الوسط نظيفا  فما 

 ة.ـــــــبداديتكون سلطة است
بتكوين مواطن واعي سياسيا وتسهــم الثـ ـقافة السياسية  دعم مسار عمليـــــــــــة اانتقــــال الد مقراطي،             

ــلــة مشارك بفاعـليــــــة  الت ــــشكيل العــــــام،وفــي إرساء القواعد آساسية الكفي قادر على نقد الغث  والس ميــــــــن ،

                                                           

و ،.1 -5،ص 1980:دار ابن خلدون ،أبروت،)1،طأري ودراسة ميدانية  قرية مصريةليل نظ)نـة للفاحين المصرييــياسيس  لالثقافة اكمال م
6. 
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ة  كم بتحقيق قيم  امواط ص ا دد أماط السلوك  ال  من خال ملة القيم وامعتقــــدات وامشاعر ،ال  
وانبها امختلف ،والسياسة  مو شخصياهم  ضال امشرك وتأمن حقها ـــــة، وملكوا إرادة ال  ــــجيل يهيئ ٓفراد أن ت

رية وآمن والكرام تمع ــفاانت ،1ر والرقيطو  ــــــــوالسر قدما  معارج الت ،ةــــــــــــ ا تــاج  قال الــد مقراطي ال ـــاجح  
ية  التـــواكل  حها ،قـــوي وناضج سياسيا ومدنيـــــا، وهذا يستدعي إصا  ثقا بإزالـــــــة ذه مود وم والتقاعس وا

ةالثقة والوعي وقو ة اإرادة ،ومن  واإقصاء والتهميش والتعصب وعدم  ،ثقافة يغلب عليها طابع التسلط والشخص
اء  وتوزيع آدوار  خدمــــــة للصا العام  والوعي الس يــاسي  قد الب وار  وقبول اآخر وال قبول آخر ،إ ثقـــافــــة ا

 لقيـم امشـاركة السياسية الدمقراطيــــة 
اهضة  قافة الدمقراطيةــــال  ها دور  غرس الث   من أهم امؤسسات        امسجد ،امدرســـة ، آسرة ، :ال

ظيمات وآحزاب السياسيـــــةال  ل اإعام . ـــــــ، وسائ ت
  السيـــــاسيــة  اركـــــــــة ــالمشتفعيــل: 

اجتمع  اختيار   ال يساهم مقتضاها أفراداركة بأها  تلك آنشطة السياسية ــــــــف امشتعر  و           
تلف ـــحكامه و صياغة السياسية العامة بشكل مباشر أو غر مباشر،أي أن    ها تع اشراك الفرد  

ظام السياسيم ـــــــق الد ستوري لكافــــة أفراد اجتمع البالغيــــن العاقليــن  2.ستويات ال  وتت ـــــصل" بإعطاء ا
يــــــــاهم " ع القرارات السياسية  ال تتصل  ظمة  ص يـــوي  3ااشتــراك بصورة م ــــياسي ا ،فآداء الس 

اعة القرار  وـــــمدخله امشارك ول دون اهامشية  ويضمن السلم  الس يــــــاسات وضـعة  ص وهذا 
  .ااجتماعي

  : 4 راد اجتمــــــع  إ فئاتــــــأف ( Milbrathميلبرث ) فيص      
ابيـــون أو امقاتلون  السياسة. ازلون :ـــــالم  وهم اا

 وهم أولئك  الذين ا يشاركون  أو الذين انسحبوا  من العملية السياسية .الامبالون : 
 فاعل  مع العمليات السياسية.ـلو الت  ـــــوهم آشخاص قليالمتفرجون : 
در اإشارة إ أن  تفعيل امشاركة يكون              ماهر  امصابـــة بالتكل س ال اســـمن خو تقطاب ا

سحبة من الس  والتصل ب السي ـــــــاسي اء امشروع السيـــــــــاسي، وتعميق  صـــــة اســي، ام ــــــع القرار الدمقراطي وب

                                                           

 .119صمرجع سبق ذكر ،  م د حسن دخيل ، .1
مية السياسية ، 2  .58، ص 2014، البحرين ،  السياسيةمعجم المصطلحات . معهد الت
ية ، 1،ط علم ااجتماع السياسي. مولود زايد  الطيب ،3 غــازي :دار الكتب الوط  .88أ،ص2007، )ب

4
 .87صمرجع سبق ذكر ، . مولود زايد  الطيب ،  
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"تعبئـــــة امشاركــــــــــة  اجال العام  من خال:  امستقبـــــل وطنهذا امشروع مرتبط مسار ومسلك ال بأن  ـــــــاها إم
اس ودفعهم للمشاركة من جديـــــــــدــــلـكســر الا مبـــــااة لــدى ال اس...ومسان  1."دة الرامج ذات اامتداد آكر لل

اي نمن فاعــل آفرادل حو  كن أن يتــــم فا       أن يكونـــــوا موز عيــــــــن  عليهم يُــوجبين ، وهذا آمــر دــــــــــإ 
 ــــــات، تتمثـ ـل فيما يلي  :زعـن ثــــاث بن

 بالعمـليـة السياسيـــــة وأبعادها امختلفة .الـــــــــوعي  أو ا: 
ـاء  ثانيا : ـفيــذا.الوعي بضرورة امشاركــــــــة  القرار السيــــاسي و ب  السيــــــاسات إعــداد وت

اولة الت   اتاانتخابالوعي  بآساليب وآدوات الازمـــــــة  ،لثا :ثا عملية تزوير ومصادرة لإرادة  صدي ٓي ــــو
 .، آحزاب وماعات الضغط السياسي الشعبيــــــة 
ها من شأنه عرقلة اانتقال اب التأكســـــــد بيــن الفواعل السابقـــــــة وانفكاك حلقة الوصــــــل بيــــغيإن            

ريفه عن مســـــــار ــــــــدث من تراجـــــــــــع رهيب  أوضـــــــــــاع بعض الد ول دليل على أن جزء من ،و ولعــــــــل  ما 
تمعاهم وقدرهم على يامسؤوليــــــــة صوب هذا ال ـــــــــــشاز  قص وعيهم برهانات  قــــــــع على عاتق أفراد اجتمـــــع  ل

ـــــــــــه ــــفية والتجاوزات امتسل ـــــــــطة الضغط اموج  ـــــــــا اممــــــارسات التعس  ـــد ا ــــقطات الـ  ، وامرش  فمن أكـــــابــــــــر الس 
من  بــاحتيـــــاجات اجتمــــعالــــــوعي احكم ة  ظل غياب ــااكتفاء مشهد امعاي عوبــفيها الش   مكن أن تقــــــع

ــــــه ـــل الفهم الص ـــــــــــحيح  مـــــا يدور  فلك هذا اجتمع ،وما يتول  خا ة واجتماعية ــمن مؤثـ ــــــرات سياسيد ع
لف واقتصاديـــــــة وثقافيــــــــــــــــة  تج أزمة   2 (01)المعــــادلــــــــــة رقـــم :  :، وهذا ما ي

خرط  يــفرض على الشعوب دورا حامــــــا أي مسار دمقـــراطيومـ ــــا ا مريـ ـــــــة فيه أن                   وأن ي
و ر بكل امعطيـــــــات،"ما يسم ى بالتـــــربية امدني اميكية  اجتمع وفق فهم متجد د ومت ة وثقافة الدمقراطية أو ــبدي

ـــــــــــــاعة ات  ذا الدور ـــوه3ـارك  اجال العام "،نقل الد ور اجتمعي العام  امشـــ جا الت حو ات ــيكتسب اجتمع م

                                                           

مود مصطفى ،  . 1 ظام الدولينادية  ،)مصر : دار البشر للثقافة 1آات"،طـوام،"خريطة امامح واإشكاليات الثورات العربية في ال
 .88صأ،2014،

شر ،1،طالمجتمع المدني والديمقراطية علي عباس مراد ، . 2 امعية للدراسات وال د امؤسسة ا  . 15أ، ص2009، )بروت : 

مود مصطفى، . 3  .126صمرجع سبق ذكر ،  نادية 

 أزمــة تخل ف شامل
 أزمـة تخل ف سياسي

 أزمــة المشاركة السياسية
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أكثر بروزا   دال فيه كلما كان دور الشعبــا اجـــــوم، والزازل القيميــــــــــة وااقتصادية السياسية وااجتماعية
كم ، وهكذا يكون عامل امشاركة السياسية الشعبية     رو  الدمقراطية،ان ذلك أقرب إ كلما كتسير دفـ ــــة ا

فاظ على قوة الدولة  واستقرارها . كومي ، وا وري  الرقابة على السلوك ا  عامل 
ـة امختلفة مع الواقــــــــــع  رائح ااجتماعيـــــــــــوعــــــــلى ضوء ما م  ذكــــــــــر سالفــــــــا فإن استجابـــــــة الش               

لل ـأجيل وا الت  ــــل الت  ـــــعمـــــــــــل ا يقبالعر  السياسي راخي ،فمطالب اجتمعات املحة تستجدي إصا  هذا ا
سي وااجتماعي ور السيـــــــاد  ــــورأب الصـــــدع ويكــــــون بــــعبــور  أفراد اجتمع من دور الثانوي اهامشي إ ال

، فضا عن أن  امشاركة تعتر ــــأن العام ، عبورا يؤمــــــــــن لــــه الثـ ـقـــــل التأثيـــــري  والفاعليـــة امركــــــــــزة مام بالش  ــوااهت
مية   1.(02) المعـــــــادلـــــــة رقم :  :خطوة مهمة  طريق الت ـــ

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .15صمرجع سبق ذكر ،  اس مراد ،ــــعلي عب .1

 المشــاركــة السيــاسيـــة
ميـــة السياسيــة  الت

ـــمية الش ـاملــة  الت
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 .اانتقال الديمــقراطي وقفات وومضات  الث :ـــــــالمضمار الث   
  .قراطي اماليزيـ. وقفة مع آموذج  الدم1                       
ر.  عــــام العر راطي  الــمقال الد  ــــاانتق. 2                         أم الكسر وأمل ا

ـــــــــلل. 1.2                                 طــــق ا  اانتقال الدمــــــقراطي وآنظمة السياسيـة العربيـــــة م
                                2.2  .  أبعاد  اانتــــقـال الدمقراطي من خــال ثورات  الربيــع العر

ـــــدي واستحقــاق .اانتقــــــال   2.3                                   الد مقراطي 
كم الراشد واانتقــال الدمقراطي 3                       أي عاقة ؟.  ا

 
 وذج  الد يمقراطي المـــــاليزي : ــوقفــــة مع اأنم .1
غبار ومـ ـــــا ا  على نطاق واسع من هذا الكوكب ،دا وتوسعا د  ـــشهدت موجة اانتقال الدمقراطي م             
كي مسرة اانتقال الدمقراطي الفعال تمتواجد ماذج متفردة ومعليه هو  نتـــــــــاج تطور ذاي والتزام الذي هو ي ـــــــزة 

رة اواجتماعي امتكامل آطراف سياسي ــــــا جارب تقد  ــهذ الت   ، وطبيعة اجتمع يعكس خصوصية ا مؤشرات م ل
قيــق، ،وهذا يرهن أن  التأس ـي بقيـم الـد مقراطية يــؤي طاع وقابل للتح  أمر مست مقراطينتقال الد  أن ااتؤكد واضحة 

 أكله ويفضي إ نتـــائج طيبة  ومستوى حياة أفضـــــل للش عوب.
ياها ومواصفات             ال ظر  حيثياها بالفـــكر ،و ــــاحهاهـــــــي ماذج تستــــــدعي الوقوف على اسرا

ارب الشعوب آخرى اهتـداًء واقتداًء بسبـــلها  والتجربـــــة والتطبيـــــق، مية الثـ ـــــقافة الدمقراطية بامقارنة مع   بغيـــة ت
ــــان بس ــتها ـــذو حــــذوهـــا وااست  .وا

جعي من بيــن ال ـــماذج آكثر قــربـــــا من اجتمــع الــعر للت شــارك امر  ياليز ــاأنموذج المعد  ــي            
ـــــو ع فيه آعراق وآديان والل غات واانتماءات ،وآجدى  اإسامي، أموذج يستــــدعي اإعجاب  بلد تت

واله وااهت هجــــــه الــبــاتب ـــــاع م بـــــراي  ـــــراف من معيــناغتاو مقراطي د  ـــداء ب ه  رصيد ا مع ضـــرورة ابتــــداع ما مك
اعة التفـــرد وفـــــــق خصوصية اجتمع .  ص

وع تركيبتـــــــــــها العرقي آسيوية ولن الد  ـــــم اـــــــماليزي                 ود )امايو ،ة ــال تتميز وتعرف بت يــون، اه الصي
ــاك  أن   حن وأعراق أخرى،، دوسية وامسيحيةــــــــع ديانات كرى هيأربه                1: اإسام والبوذية واه
كمـــظنــو ، مع ـــــــــفياليزي ــــــام ام ا ة يرأسها ـــــــــــحكومة مركزيمع  حاداتــات  موع  يتــأسس منو ،واية 14درا 
وات ــرىُ قراطية حرة انتخابات دميس الوزراء، الذي يفوز حزبه  رئ           2.كل مس س

                                                           

معية العامة لأمم امتحدة:تقرير1 لس حقوق  مرفق أأمن-15وط مقدم وفقا للفقرة) .ا يف،فيفري5/1)اإنسانقرار   .2،ص2009أ "ماليزيا"،ج
شر والتوزيع،  ،)القاهرة : 1ط ،التجربة الماليزية "محمد مهاتير والصحوة ااقتصادية"،مد صادق إماعيل  .2  .27، ص أ2014العر لل
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اء والت شيانات ـــــهالر  و  حدياتاوز العديد من الت  حكومة وشعبا  ةاليزيالد ولة امت ــ  مك             يد  طريق الب
ضاري ، ربتها ا اجح على امدى ة مضافة ـــــذات قيمالدمقراطيــــــة لتصبح  ارب اانتقال الدمقراطي ال لرصيد 
ا  ـــــتوق  و العامي ، مية السياسية وااقتصاديةــــــالت  هذ  ف   : على ما يلي جربة  الت
 يـــــــة ي تلف الركيبات العرقية  والد  يـــة  انصهار  قيق الوحدة الوط  ومتشرب واثق عــتم  والتعايشو

وية بالقيم  .ومتعاطف متسامح، دمقراطي بشكل يعيش القوية، وآخاقية امع

  وري  قيادة السياسيةلل إرادة سياسية فقد كان واآمن الداخلي،إذ قيق ااستقرار  داخل الدولة دور 
ــــاد  اسبة ال عملت على إ ية والعرقية  ماليزيا متص كل آلية م ول الت ـــــعدد العرقي فتح ااختافات الدي

 والتلون الدي  بذلك من نقمة إ نعمة .
 .إرادة شعبيـــــة تؤمن بالت ــغير وتدعمه من خـــــال التب ــي اجتــمعي للـــد مقراطية واإصا  السياسي  

 .اء ويتوفر على آليات التصحيح الذاي قد الب  نظام سياسي يسمح بامشاركة السياسية وال

  ر عن ــح قدرا واسعا للقوى السياسية لتعب  ـــــيتيكما بوجود تعددية حزبية   امــــــاليزي السياسيظام ــال  يُعرف
 ايش السلمي وااحرام امتبادل .وأهدافها، ظل التعمواقفها 

  افسة الس ياسيــــــــة و د قادها وأفــــــــــرادها ، ــــــارتقام س السياسي ع ب آحزاب اء ا والتحل ي بامسؤولية و
افسة الوصول بالسجال السياسي  إ مستوى تبادل التهم والشتائم .  امت

 من خال استقالية الل جان وطبيعة القوانيــن امساعدة على ابات وطابــع الشفافية وال زاهة اانتخ
  شفافيتها.

 ات ااجتماعية والسياسية ، والصر معارضة  ـــــــكــة ها القدرة التعامل مع امع فس و طيات وامتغر  ضبط ال
ها وترسيخ مبادئها وقيمها ، والسعي إ  مهور من خال الت ــــجديد  برا والعمل على كسب ثقة ا
الفات مع اآخر حفاظا على ماسك اجتمع ووحدته ،وتعبئة القوى السياسية   اء جسور وإقامة  ب

ــميـــــــة .وااجتماعية  عل اء والت  ى اختاف مشارها للمشاركة  عملية الب

  ســــــــــيد وتفعيله الشورى ااعتماد على مبدأ اء و وار الب رم ـــقراطدم مــــــمن خال نظمبادئ ا ية 
  آفراد حقوق

 والتعاطي اإعـــــامي . حري ة الصحافـــــــــــــــة 

  ظومة قانونية  ادلة تكتسب احرام امـــواطن . ــــوقضائية فعالة  وعم

   وارية. قافة الشوريـةـــاستقالية مؤسسات اجتمع امد عن مؤسسات الدولة الذي ساهم  تكريس الث   ا

ية   .الوحدة الوط
   ماعي اء ا  .اممارسة السياسية  القائمة على  امشاركة امتعد دة والب
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 اء ـــــــالظروف العاميتأثرات ادة من ــــــااستف  .يةــــــالوط تااقتصادياة السياسية لب

  موية اء التجارب الت  .  ااعتماد على الذات  ب

ت  إذ ،اإمـــــائيةالدول  طليعة  ةالدولة اماليزي جعـــــل ما هي وغرها هذ ال ـــــــجا  عوامل من مك
اربة الفقر والبطالة والفساد ، و توفر و ااقتصاد ميدان   متـسارعةقفزات  قيق  التحتية  البالتعليم و

دمات  ويع مصادر دخلها القومي ،  امتطورةااجتماعية وا  .فضا عن ت
ل ــوااقتصادية ومثيالسياسية  جاربـــد الت  ـــد من روافـــــراف التجربة الدمقراطية اماليزية أن   مفاد القول و        

ربةاء الذاي والوحدة الشعبيــللب ها أموذج مختلف أ اممارسة الدمقراطيةرائدة   ة ، و بـــعادهــا ما جعل م
ن العـــرب تدارس هــذا الفصل من فصول الدمقراطيـــــــــة ، ـــهحتذى بــويُ  يُــقتدىحضاري  ا  لــــذا فمن آفيـــد ل
ية وا ــــاولة اقيقـيــة ، وال ظر  آليات تسييـرها ومشــاكـــلها ومط عاقــــــــاها ا ج نــهجــها الدمقراطي نتها  

ـــها،اسيما موي وال هل من معي ياها السياسي ول العربية معظم الد   أن   والت  شفا جـــــرف هــار على أسست ب
 فية ــــ ظل فشل امسارات السياسة التعس  لسياسي وااقتصادي والثـ ــقا فسقطت  براثيــــــن الت خل ف ا

 الدمقراطية  وانتهاك اإرادة الشعبية  وفشل مسارات 
لو هذ           ـ اقد ،فـــــــــا  ـــارب اآخرين ا يــلغي التفكر ال ويه له أن   ال ـــــــظر   ومـ ـــا ابد الت ــــ

ــاكاها الت ها من دون  ــــــارب يفــاد م جارب من نقائص، وا يد عي ذو عقـل  بتمــامـها أو كمـــاها، فهي  
سبان طبيعة اجتمع  صوصيتها )إنسانا ،زمانا ومكانـــاأ، لذا مــــن الواجب آخـــذ بعيــن  ا جــــذريا نظرا 

 ة ومصفوفتها القيمية.ومراثه الثــــقا ، تفعيل  الدمقراطي
 

 ألم الكسر وأمـــل الجبـر:اانتقــــال الد يمقــراطي في العــــالم العربي  .   2    
ات تـ ــحوات جوهريـــــــــة ومتسارعة و ذ بداية الث  ــــمولية شهدت البيئــــة الد                ة  طورت حامــتـــماني

 ال ــظام الدو وال غيرات ـة  للت  بة ضد آنظمة الشمولية  امصاحـــاموجة العاتيالعاقات الدولية ، ظل 
تقل العدوى إ  صر ضغط على آنظمة آكثر قرب من ال موذج السوفيــ ،وكان من الطبيعي أن ت شكلت ع

ــا،وال أبدت استجابة طوعيـــة للت ـــــــحوات آنظمة السياسية العربية للت كيف مع هذ اموجة العامية ومسايرهــــــــ
ديد، هذ ااستجابـــــة  سق الدو ا ظومة القيــمية وال امي آطراف وااندماج  ام الد وليـــــــــة وامد الدمقراطي امت

ر  ــي خيار الت  ــــمست تعديــات إصاحيــة على آنظمة السياسية فيما يتعلق  بتب   امية و اآلية ة اإعــــــيعددية وا
 وق اإنســـــــان.ــــة ودعم حقــــياسياركة الس  ــوامشاانتخــــابية ،

هوض ااقتصادي ،العدالة ااجتماعية ،أزمـــــة        وقد شهدت معظم الدول العربية أزمـــــــات مثلت  ال
راك ااجتماعي لالدمقراطية ، آمر الذي جعل الوطن العر امي ا  عديد  لشعوب العربية  مسرحا مفتوحــــــا لت
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زائر، آردن، تونس و ه  ا حريته سعي مستمر  لتحقيق  امزيد من امكتسبات  لصاامغرب  الــــد ول كــا   اوأم
اوات دمقرطة ــشــــهد السيـــــــاسي العـــــــر وام سرة ــــع متتبِ ام  أن   وا شك  ، اسيــظام السيــــمع ال  ا واستقراره
يتها الس  سيفضي السيـــــاسية آنظمـــــة  ــة وااقتصادية وااجتماعيـــة مست هذ يـــاسيــإ تلمس تعديات  ب

تلف القـــوى الفــاعلة وفقـــــا لشبكة آنظمة وكيفية تطبيقها  الت ــــــفاعات والعاقات وآدوار ال الفــــعلي ودور 
 ترتبط بالسلطة .

طــــق الخـــــــــلل:الس   ـــظم يمقراطي والال الد  ــاانتق  2.1  ياسيـة العربيـــــة م
كم وشكـــل السلطة ووسائ                     ـــــــا الت ـــقليدي يقصــد بــه نظام ا ظيم السياسي  مع ل إن  الت ــ

اد السلطة )تعين ، انتخاب، وراثةأ وكذلك من حيث العاقات  مارساها  ضمن الد ولة، من حيث وسائل  إس
رد عبث ا قيمة هــا ،ابـ ــد ها أن تسيــر ووفق نظام  ياة السياسية ح ا تكون  بن السلطات الثاث ،وا

قيق  غاياها وطموحاها  ال تسعى ها  1السلطة مثلة   لل ــظام السياسي   اجتمـــع . معيــن هدف 
اصر أساسية هي :          د ال ـــظم السيـاسية على ع  2تست

ديد آهداف .     ع السياسة و  مط امــــــصا : ويشر إ  كل ما يتعلق  بعملية ص
فيذ القرارات.مــــــط القــوة :ويقصد به  كل  الوسائل  واآليــات امت     احة لت
ُ مــط السيـــاسة : مع مُ     ظام السياسي  عاقته ببيئته.دخات  و  رجات ال
ـظم .     اصة بشرعيــة السيــاسية لل  مط الثقافة السياسية السائدة: أي التوجهات والتصورات  ا

تــلفة من انتـــقال السلطة، إم ـــــا عن طريق اانتـــخاب أو             وقد عرفت آنظمة السياسية العربيــــــة أشكا 
اد السلطة وكيفية أم ـــــــا الت  الت ــــوريث أو اانقاب، مييز بن شكل آنظمة العربــــــية ،فإنـ ـــه يعتمد على وسائل إس

مهوري أقرب إ ا مارستهـــا ، ظيــريــــــا يعتر ال ـــــظام ا ه قائم على ااختيار املكي لكون لـــــــد مقراطية من ال ــظامت
ر للشعوب ا وجها آخر فقـــــد  فاممارسة قد تكش غيـــر أن  ،ا اك نظام ملكي أقرب إ الدمقراطية ل يكون ه

ــــــــا مهوري أقرب إ ااستبداد إذ يستأثر  فيها الشخص فيكون فيها املك رجا صا ظام ا ، حن يكون ال
 عثى  آرض فسادا .ــــهـــــا فيَ ئاسة كأنه ورثواحد بالر  
فرد ها كل بلد عر عن غر ، ــــعلى الرغم من خصوصيات ال               الدول  أن  اممــــــارسة السياسية إا  ي
تـــكون متماثلــــــــــة وكأن  هــا تغرف من صحن واحد إذ ا نفر ق بن آنظمة إا  امسمي ــــــــات فهي  تكاد العربية

                                                           

ظام الدستوري ، مصطفى صلح العماوي .1 ظيم السياسي وال شر والتوزيع ،1،ط الت  .14-13أ،ص2009،)عمان: دار الثقافة لل
ز 2 مد ا ظم السياسية الحديثة والسياسة العامةجي،ر .ثامر  داوي ،  1ط، ال  .23صأ ،2004،) عمان :دار 
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ــن  وراء  كتَـ مقراطي لكــــن الواقـــع يكشف أن هذا ال ـــــــهج ا يطب ق عمليــــــــا بل  تَ د  ـــهج الــدول تدعي أنـ ـها ترعى ال  
ة واممارسة السياسة الفعلية.كغطاء   ظومة القيم امعل ة بن م          1ممــــــارسات متعارضة معه، لتتحقق القطيعة امعل
ت  سياساها ومارساها ونظرياها إا أها تتفـــق  ال  هذ آنظمة ح  ف         تــائج ال أوصلت ها  وإن تباي
ات  آخرة عكست الثقب آسود  هذ آنظمة وكشفت مدى جوفيتها  وعدم قدرها ،ولعل الثور شعوهـــــــــــا

ديات امستقبل ورهانات شعوها  .  على  الصمود أمام 
وا مــكن فهم امشكات السياسية ال تواجهها الدول العربية  وا تشخيصها أو اقرا  ما يائمها إا       

ـــ  اجتمــع ،ومصدر هذا  يةر ـــــــتأثيفاعلية ة ـــــة السياسيــاء السياسي، سيما أن  لأنظمبال ظر  مشكات الب
ظيم طاقات اجتمــــــــــع الت ــأثيــر السلطة العليا ومن ثــم  القدرة على ت

، باإضافة أن هذ آنظمة ا تتواجد من فراغ 2
لــ كيفي نظرنــــــا يها ، فــــــإذاوإما  بيئة تتــــــــــــأثر ها وتؤثر ف ـــل على عملية اانتقـــــــال الدمقراطي،نعلم ة طروق ا

لل إذا  افذذــمن هيـــــــــطرقها  طرقها أن  مب ذلك أزمــات متعددة،فا  :  ام
  ذلك أن   مشروعيــة الس لطة وشرعيتـها تتحقق  حالــــة إذا مـــا ارتضــــاها  ـة شرعيــــــة ومشروعية:ــأزم

ضوع ها عن طيب خاطر  ٓها مطابقة  لل موذج الذي يرمه اجتمع  للسلطة طبقا إ  ـــون وقبـــلوا ا امواط
د قانــــو ممارستـها فــآنــظمة العربية وإن كانت تستــمــد الشرعيــة ، 3مبادئ وقيم يقبلوها ويعتقدوها ووفقـــا إ س

ها  ادها على نص الد ستور القائم إا أنـ ــها غر مشروعة لعــدم وجــود ما يرر قبــوها لدى آفراد ورضاهم ع است
ريات  السياسية ،وا هي صانت ا ت ا مية ااقتصادية ،وا هي ضم استقال ،فهذ ال ـــــظم ا هي حققت  الت

 . 4الوط وا هي احرمت واستطاعت التعامل مع  التعد دية ااجتماعية والثـ ـــــــــقافية
هجي مبــــشل ال  ــبعد أن ازم  الفف            فيذ العقد ااجتماعي  مائها ــــــرات بقر  ــــظري وام تعــــد قادرة على ت

ساليب قمعية وتعسفية وعجزها هذا ترمتـــــه باللجوء  ٓأو على هدئة الكيانات ااجتماعية وااقتصاديـــــــة ، 
كم مدة أطول ،  للحفاظ كم الدمقراطي ال هـــــــذ اممارسات و على ا ة ـــــالست  أس  تتعارض وتتجا مع  ا

فــارتبــط وجودها بشرعية القوة ا قوة  ، قاء وااستمرارـــررات البــفقدت معها آنظمة  كل مب من اانسداد
سار أدوار فـــــواعـل اجتمــــع الش رعــــية ،سيما  ظل إنكار سيــــــــــادة الشعوب، و  ــاء ا و غياب أعمدة الب

 تعددية سياسية وانتخابات دورية حرة ونزيهة ، و ن والتداول على السلطة لدمقراطي،من مشاركة وسيادة والقانو ا
ريات ،وغياب امشاركــــــــــة ومـــــــا صاحبه     .من تقليص للحقــــــوق وا

                                                           

 53،صالدستوريالمؤس سات السياسية والقانــون موريس دوفـرجيه ، .1
ديثة ، .7أ،ص1990،دط،)بغداد:جامعة بغداد، اأنظمة السياسية.صا جواد كاظم،علي غالب العا ،2 ظم السياسية ا زرجي ،ال وثامر كامل ا
 وما يليها. 177ص
 .

مد با ،3 ظم السيـــاسيةحسن عثمان  قوقية ، ال لي ا شورات ا  . 143أ،ص2009،دط،)بروت:م
 .66ص،)كتاب غر فهرس أ ، حول الديمقراطي  في الوطن العربيـعوائق الت  وي ، السيد ولد أبا ، ـبن سعيد العل.سعيد 4
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  :تعـــــا امؤسسة السياسية من عجز وظيـــفي على مستــــــوى آداء السياسي ،  إذأزمــــــة  مؤسسية
تدم وغيــر  فهي غر وية بصورة دمقراطيـــــــــة ،  ظل صراع سيـــاسي  قادرة على تأكيد سلطة الدولة امادية وامع

وات امؤس   رد هيـــــــــاكل  عدمةمؤط ر ضمن الق ية  ، الفعاليــــة  ال ـــظام السياسي سيــــــــة ،هذا ما جعل هذ آب
 1وهذا مرجعه إ :
 ة ال ت هيمن مطلقة  للسلطات  مؤسسات  السلطوية :هيم ري  العملية السيـــــــاسية   حيث 

فذة. اصر ام كومية مثلة بالرئاسات والع  ا

 : ن ونقل مطالبهم    ضعف المؤسسات التمثيلية كالرمان فهي غر مؤهلة  لتمرير  مسامة امواط
ويلها إ قرارات سياسية.  ومن م 

 معيات،فهي عاجزة عن القيام بوظيفتها    الوسيطة : ضعف المؤسسات قابات وا كآحزاب وال
قيقة  امشاركة السياسية .  ا

كم الدمقراطي الذي بية تتسم هشاشة الب السياسية العر  آنظمة معظمف      ظل غياب تقاليد وأصول ا
يقوم على التفاعل بيـن القـــــوى السياسية وامشاركة الشعبية وتوافر امؤسسية بضوابـط الت سييــر اإداري والقـــانــو 

 سلي  . وأحيانا بأثر رجعي الدمقراطي  الوطن العر عملية بطيئة ومتعثرة و نتقالعملية اا هذا ما جعل
 :)ــى التشرذم  والعجز عن التكامل  إطـــار واحد، وهي أزمة مرتبة   أزمــة الهــويــــة )اأم ــــــــة مع

عن غياب اهوية السيــــــــــــــاسية  اموحدة وامشركة بن أفراد اجتمع السياسي بفعل  عـــدم ماشي الفرد مع الدولة  
ودها على مشاعر الواء للــوطن ، ما يضعف أو يغيب لديهم اإحســــاس باانتــــماء كمؤسسة تريد أن تؤسس وج

هـــذ الـــد ولة  و امقـــابل ازديـــاد تشرنق الفرد داخل عصبيته أومذهبيته)مذاهب،طوائف، أقاليم ، ديـانات...أ 
ــــــــة  أو الواء القومي .      2،وازدياد ضعف مشاعر امواط

 : ياة  العامة  وامشاركة  أزمة مشاركــــــــة ة عن عدم مكن امواطن من اإسهام  ا وهي آزمة  نا
ة للمشاركة   القرارات السياسية ،ومرتبة  عن شكليــــــة  أو انعدام  التشريعات وامؤسسات واآليات الضام

ظام السياسي  للمطالب امتزايــدة  لتحقيق هذ امشاركة أو الشعبيــــــــــــــة  العملية السياسية، وعدم استج ابة ال
فصلة عن  توى حقيقي، لتصبح العملية السياسية م ـــــر دها من كل  تفعيـــلها أو استجابتــه ها بصيغ شكلية،

 3اإرادة ااجتماعية  والشعبية ومتعارضة معها .

                                                           

 .383-382،ص  مرجع سبق ذكر ،.مي عبد اه 1
  .59،صمرجع سبق ذكر  ، .مولود زايد الطيب2
 .23صمرجع سبق ذكر ، راد ، ،ـــعلي عباس م.3
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غالبية آنظمة العربية  بالشكلية وعدم الفاعلية ، فالقرارات تتخذ  تتصف امشاركة السياسية                 
ماهر للمشاركة من خال التصويت  انتخابات   بالفعل من قبل القيادات السياسية العليا ، م تكون دعوة ا

ا ا يكون للمواطن دور حقيقي  عملي ضع لصور كثرة من التاعب والتزوير ، ومن ه ع واستفتاءات  ة ص
 1القرار .

 سيد اإرادة ل : ــــــــــأزمـــــة تغلغ ظام السياسي  ومؤسساته عن  وهي أزمة  مرتبـــــة عن عجز ال
غرا للوحدة أفقيا ، أو    ها ، ما يؤدي  إ عجز عن مارسة أدوار  على كامل اامتداد ا اجتمعية  والتعبر ع

ية اجتمع از  وظائفه والقيام مسؤولياته ،ومن م غياب كامل  مستويات  الب جم عن ذلك عجز عن ا ية وي
.اتف ياة ااجتماعية إا بقدر ما يفرض نفسه عليها بالقوة ،ويضمن وجود واستمرار  2عات ا

  : قوق والواجبات بن أزمة تــــوزيــع وهي أزمة  مرتبة عن التوزيع غر  العادل لأدوار واموارد وا
صة آساسية  من كل ذلك  على أف راد اجتمع وأقاليمه ، ما يرتب عليه استئثار فرد أو ماعة أو إقليم با

ماعات و آقاليم ،ومن م اختال الركيبة اجتمعية نتيــــجة الش عور بالغن  حساب حصص باقي آفراد و ا
ظام السيــاسي  لسلطته  وق ة  والعدالة  وامساواة بيــــــن وعدم امساواة ، واستخدام ال دراته انتهاك مبادئ امواط

 3آفراد ، وليس لتحقيقها ضمانات.
  : ظام السياسي  لتحقيق ااندماج والتكامل أزمة اندمــــــــاج ويظهر ذلك   عدم سعي ال

ها ، ما يؤدي إ وقوع قطيعة   ااجتماعي أو فشله  ذلك امسعى،وعجز عن توحيد قيمها وأهدافها  والتعبر ع
هما ، هو ااحتمال آكثر ترجيحا . ظام السياسي ، ليصبح الصدام بي  4بن اجتمع وال

 ة سياسيــة :ـــــــــأزمة ثقاف  
ية عقليقافة تتحك  ــــذ الث  ــه .1 قافة السلطوية هي الوجه اآخر  للطابع الرعوي للث  ف تسلطية ،ة ــــــــــم فيها ب

اكمة بالشعوب عاقة الراعي بالت   اكم هو ابع ،السياسية العربية ، فعاقة السلطة ا على اعتبار أن ا
امي  وامدافع عن رعيته أو هو الذي يقوم  بامبادرة فيما يقتصر دور هذ آخرة عل القيام  امسؤول وا

5برد فعل.
 

ضوع واإذعان ال تؤدي إثقافــــــة  .2  اانتقالظم التسلطية وعرقلة عملية ــــتكريس ال   قائمة على ا
ر ا يستطيع أن يتحمل حكم أرسطو العقـــــلية العربيــــــة قائا:" ويصف، الدمقراطي إن الرجل ا

                                                           

 .179-178صمرجع سبق ذكر ،  .حسن الدخيل ،1
 .24مرجع سبق ذكر ، صراد ، ـــعلي عباس م .2
  .24، ص مرجع سبق ذكرراد ، ـــعلي عباس م.3
 .24امرجع نفسه  ، صراد ، ـــعلي عباس م.4
ظم السياسية العربية  قضايا ااستمرار والتغيير.علي الدين هال ،نيفن مسعد ، 5  .382، كتاب من دون ببلوغرافيا ،ص ال
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د أمرا طبيعيا فهو نفسه طاغية  بيتأما الر  ...الطاغية ه،يعامل زوجته معاملة العبيد ـــــــــجل الشرقي فإنه 
اكم هو نفسه معاملة العبيد" ،هذا ــــد كما   ،1ا يدهشه أن يعامله ا  أن  محمد جابر اأنصاري يؤك 

يعا مستعصي :"تبدو السياسة  العام العر على الفرد العر قائا  ااممارسة السياسيــــــــــــة اتزال ص
رة السياسية العربية ،فالعر إما ـــمفهوما بعي اضل ضد ااستعمار والسلطة،وإما متسلط دا عن ا م

في  امعارضة ،وإما صامت مقهور ،ضمن آغلبية الصامتة   ومستبد  الغلبة ،وإما مضطهد وم
ادر أن ترا سياسيا يأخذ وي عطي ،يتقاسم ويشارك ،يدير ويب  إطار ماعة ـــأكثر آحوال،لكن من ال

قيق هدف سياسي ،متفق عليه  ظمة وملتزمة من أجل  2". ...سياسية م
 

  
ــــــاها اموصوف سابقا  مثل  عقبــــــــة أمام أي مسعى لتحقيق اانتقال                 إن  آنظمة السيـــاسية 
ة ال اع اـــوتعكس آوض  الدمقراطي، ة مدى آزمة امزم ها آنظمة السياسية العربية ، فهي أزمــــة تلراه عا م

يوية ووظيفيــــــة تطال الب والعاقات وامف هذ آنظمة تسعى  ة السياسية العربية ،اهيم  الساحـــــمتعددة آبعاد ب
 بأهـــــــداف دمقراطية  . للحفــــــاظ على سلطتها الادمقراطية  وتبــــــــرر ذلك

 
             ي :ـــــــخال  مرحـــــلة الر بيـــــــع العرب منال الديمقراطي ــــاانتقــ أبعـــاد .2        

ـــــ               ــــــــــوات آخرة تبد ات وتقل ـــبات سريعة   ظـــل ت ريطة السياسية العربية  الس ــامي شهــدت ا
ــس  ال ــقـدي للرأي العــــــام وما أعقبه من   آلت إ إسقاط عدد وحـــركات ثــوريـــة تغييــــريــة  انفجارات شعبيــــــــة ا

 .،وإحـــداث تغييــرات سياسيــــــــة جوهرية  أنظمة أخرى من آنظمة العربيــــــة العتيـــــــدة
اميـــــــة                 انطاقا من تونس ومن م من أجل الدمقراطية إن  ما جرى  الساحات العربية من حركة مت

ركـــــــــة  كل من ليبيا وسوريا واليمن والبحريـــن،هي هذ ــــــعوتوس  مصر  غرافيا السياسية هذ ا عبارة عن  ا
اوات ات مـــــمقد   كم التسلطي ااستبدادي الذي استشرى بعد أن بلغ  ي الدمقراط الــنتقالو رفـــــضا ا

ة   اصب الس لطوية من آصول الثمي الفـــــساد الذروة ، وامتأ العام العر ظلما ح فاض عبابــــــــــــــه ،وأصبحت ام
ماهر بال ظم السياسية القائمة وعمق لـــديها شعور  الشك بصحة وصاحية  الت ـصورات   هذا ما ألـــغى ثقة ا

 وآهداف ال تقـــوم عليها .
رية والعدالة             ماهرية على قيم ومفاهيم مشركة هي  آساس قيم ا تأسست هذ اانتفاضات ا

ا ة بوصفها وامساواة مواجهة الظلم ااجتماعي وااستبداد السياسي، فقد وجـــــــدت هذ الثـ ــورات البيئــــة ا ض

                                                           

 .19.ص2005عام2القاهرة ط -دمشق-دار الكتاب العر-نــااستبداد ودور في انحطاط المسلمي-نبيل هال هال.1
 .38ص، 1998 ،دار الساقي ،بروت ،  ؟للــأين الخ العرب والسياسة،مد جابر آنصاري  .2
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دلع إا بدافعـــــموإفراز طبيعي ف واقعيوحتمية سياسيــــــــة وخيــار ضرورة اجتماعية  واقع العر ـــال ا كان ها أن ت
كم ، ـو اها العميقة هذ آخيــرة ا تريد الت  امعتل نظر العقم السياسي ٓنظمة ا تمعاها  و فكر   مستقبل 

يبه ،وا تريد إشراك ها  العملية السيـــــاسية ، ومن م التأثر على القرار السياسي  واإسهام  تغير اجتمع  و
ــــــــــاء  ه تغيرا  ل ــظام السياسي وإبداا للب اهزات ال مكن أن تعصف به،فكانت الثورات ميكانيزم ابد م

 ااجتماعي .
تمع مــــأزوم ك              مية الفـــــساد ،وسلطة سياسية ففي  اجتمـــــع العر  قامه امشرك سياسة ااستبداد وت

ف واإكرا ،  أجل   من تغير جذري  هدم الواقع امريضإ  الثـ ـــــورات هدفـــتقاهرة ومتحك مة برقاب شعوها بالع
تمع  ـــــــاء  رية سليم  تتجسد فيه ب هي حركة  و اعادة التوازن والتكامل ااجتماعي،والعدالة  قيم  امساواة وا

رد  و الغد ،فلم يكن هدفها  ارة والطمو   وامشاركة والتقدم   الشعوب تتحرك دفاعا عن حقوقها، معركــة ااست
ى التخلص من أنظمة استبدادية  وإما كانت هدف الوصول بالباد إ ما هو أمى مقصدا وأبعد مدى وأبقى عل

رية والعدالــــة. ياة الكرمة ال ترتـــكز على دعائم ا  مر الزمن ، من توفر أسباب ا
  :دوافــــــع هذا الحراك 2.1

دي ،و لةــالفاشلة وامتحل   ـأنظمةر شروط الـــــتوف      ا هذا الفشل  ة ـــــــــــقيقد امظاهر الد  ــــــمكن   :1بأه 
ل فا وفقرا كل ما  معادية للمصا العامة-1 صب العداء للمصلحة اجتمعية ، ٓنـ ـــه كل ما ازداد اجتمع  للمجتمع :ت

ظام السياسي.  زادت قوة ال
فال ظم السياسية العربية تؤكد على أن ه ُنصبت امؤسسات السياسية وم تقم السيــاسة  اد عاء الدمقراطية : -2

يعل صوت القانون ، وأدرجت حقوق اإنسان  الدساتر من دون تتوقف ،ودو نت ال ــصوص القانونية  وم 
هــــــــا امواطن شيئا. م م  اانتهاكات وامظام اليومية ، وابتدعت شعارات رنــانة بشأن الدمقراطية وم يغ

تؤمن ها  تعتمد على الفئات التقليدية )زعامات طائفية ، شيوخ ، عشائر ، عسكر ، رجال دين، فاحنأ، -3
ها.  وتدافــــــــــــع ع

اكم ،وإلزام  -4 تلف السلطات  يد ا نظام الفصل ين السلطات ا وجود له  هذ آنظمــة،يت م  تركيز 
اول بعض آنظمة  اعتماد ولو بصورة شكلية صوريـــــــــة ،كأن يقيم  فيذ وتطبيق سياساتــــــه ،وأن  ميع بت ا

ظام ، أما السلطة   برمـــــــان ة برمان صوري  وا يفوز بعضويته غر احسوبن على ال ليقوم مهام التشريع ولك
ت تصرف  ت السلطة التامة للحاكم ، وح  آجهزة  وامؤسسات اإدارية  للدولة تكون  فيذية فتبقى  الت

 امطلق  هذ آنظمة .

                                                           

اج صا ، 1  سربست مصطفى رشدي أميدي ، .72صأ،2012،)بروت: دار العلوم ، 1،ط للثقافة العربية المعاصرةالوجه السياسي .رشيد ا
 وما يليها . 179مرجع سبق ذكر  ص
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ف : إ -5 وي  بعد تبن فاس ال  حدة القمع واستخدام القوة والع فاذ رصيدها امادي وامع ظم القدمة واست
قيق أي هدف من آهداف  صار  قدرها على  الطرق امسدودة  ال قادت ليها سياساها  القاصرة وا

ف والقو ة.  ااجتماعية واعتمادها على البقاء  بشكل متزايــــــد على ااستخدام اموسع للع
قوق -6 ركات آفراد ،وإلغاء  حرية الرأي وااجتماع  واإضراب إهدار  ــــر يات بتقييد  ورصد حريات و وا

قوق  زبية بفرض ساسل قانونية على نشاطها ، وح بعض ا رة امستقلة ، وتقييد اممارسة ا والصحافة ا
فاظ على السلطة الق  ائمة وضمان استمراريتها.اللصيقة بشخصية اإنسان وكرامته ، وهذا كل ه هدف ا

اكم يصدر القرارات ال تتوافق معه  من -7 عل ا ميع السلطات  يد واحـــــــدة ، غياب الرقابة وامسؤولية:إن  
دون حرج من وجود رقابة على ذلك ـو ترتيب مسؤولية قانونية  أو سياسية على هذ القرارات ، ٓن ه ا توجد أي 

اسبته. قوة  أو آلية  مراقبة ديد مسؤوليته أو  رفت ، وبالتا صعوبة   على هذ القرارات مهما ا
اكم .-8 ها  يد شخـــــــــــص ا ة الس لطة وره  شخص
كم على -9 د آنظمة امستبدة على وجدوها وبقائها   ا زب الواحد أو تعددية شكلية ،غالبا ما تست نظام ا

زب الواحد الذي يتحول إ ضر  ا اكم أداة طيعة للرويج له ولسياساتـــه، وذلك  بوق صدا  دفاعا عن هــذا ا
افسة على السلطة ،وح  وإن وجدت أحزاب  آحــزاب السياسية والتضييق على أنصارها ومصادرة حق ها  ام

يها  ظل أنظمة ا تسمح  فتبقى ضعيفة آثر نظرا حدودية امساحة امعطاة ها وآطر القانونية امفروضة عل
 .بتعدد آراء وآفكار 

كم فيــــأنف امشاركة  ويصر إ قطع أسباها ما استطاع.إذ يستبد صاحب السلطة شاركة ، . تعطيل ام10  با
الت حكم بوسائل اإعــــام ،حيــث تعمل هذ آنـظمة على إحكام السيطرة على اآلة اإعامية بشكل ا .11

ة على رؤاها  يفسح اهات امعارضة وح احايدة الوصول إ عقل امواطن آمر  ح يكون بي اجال أمــــام اا
قائــــــــــق عن كيفيـــة تسييـر  كومات على حجب امعلومات وا ها ،كما تعمل  ا ديـــد موقــفه م وأهدافها ومن م  

ازاتــه .البــــــاد ، وتسخرها خدمة ٓهدافها  ميق صورة وتعظيم إ فيذ توجهاته  و ت   وت
 : أن  الشعوب ضــــاقت ذرعا من  هـــــــذا إلى جانب

   ستبدة  ال ا تتو رع  توسيع نفوذها على حساب الشعوب .مأنظمة 

  يث تعمل،و سياسة اإقصاء والت ـــــــــهميش كومـات واحتقارها لشعوها  ضد الشعب وعلى  استخـــــــــــفاف ا
 حسابــــــه .

 ال الب  ائي والوظيفي والفساد اما وامؤسسي الذ ي أدى إ غياب العدالة ااجتماعية واتساع فجوها.ـــــــا
   . الضغوطات ماديـــــة واجتماعية نتاج سوء آوضاع ااجتماعية وااقتصاديــــة 
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 دت إلى : ـــــفعم 

   رية والعدالة ااجتماعيةسبيل ال ــضال ــــة للمبادئ ـــوالت ا ــــــــــف دول وأوطان حاض عطش للعيش  ك
هل والتخلفخلص من ــالت  ال ااستبداد وااستغال و ــــــاانعتـــــــــاق من أغو ،ة الدمقراطــــــــــــــــي مطارق و ،مآسي ا

  اد.ـــوالفس

  الش عي  زمن وسائل الت ــواصل ااجتماعي  التحول من ثقــافة ااستياب إ ثقافة استثمار تـــزايد الوعي
 التحر ر.

      
 : الديمقراطي في الوطن العربي  إلى تعثـ ـر المــسار سباب ال تي أد تاأ 2.2            
ــــــوات آخيــــــــــرة  يدرك أن سب ــب تعثر والـــواقف على موجة الت ـــغير  امشهد السياسي العر  الس         

ت مظلة ملة من آسباب : ت اإعصار كونــها كانت   هذ   الث ورات وما جعل اانتقــال الد مقراطي 
  راك وتوجيــههــذي مك  ــراي ال  ــبوالرصيد اغياب الت جربة الحقيقية للــد يمقراطية  .ن من إدارة ا
  صر القوة وسياسة : اإرادة السياسية  الحاكمةغياب اد السلطة لع إن  إحدى أهم الثـ ـــغر هو است

التخويف لتأمن شرعيتها واستمرار بقائها  السلطة، واحتكام العمل السياسي للمصا الضيقة ، 
 والروابط اانتهازية أو العصبية  التقليدية )أسرية ، قبلية ، إقليمية ، جهويـــةأـ.

 : ططا وا مُ ال ــشأة الظرفيـــــــة ية وا على آهداف مـــن الواضح أن  آمر م يكن  دولة الزم بـــرجــا على ا
ـــــاراة قواعد الل ـــعبة السيــاسيـــــة. تائج مـ ــــا خلق  صعوبة     وال

 ـــــــامي الذي خلط أوراق آنظمة :بالرغم من الصحوة الشعبية  نقص الخبرة في الت ــــــــــأطير وزمهـــــا امت
ملة  اممــارســة   أثرت على السياسية امستبدة،إا أن  الت ـــــــلقائيـــــة والعفويـــــــة  تسييـــر امشهــــد أفرزت أخطاء با

ال واآنية  التعامل مع امشهد الدمقراطي س بب نكسات وإخفاقــــــات حالت دون رجاتــــــه، فطابع اار
ــــرجات امرحلة اانتقالية .  تأميــــــن 

 خبة السياسية وااجتماعيــــة وغياب ماعة متماسكة  تتمت ــع بربية مستقرة ومعروفة وثابتة توحدها  اهيار ال
وع مشارها وتعدد أصوها واختافاها ،ها معرفة عمي ماعة بالرغم من ت ية ها القدرة على رو  ا قة بامصلحة الوط

افس واانتقاد  ار :ــــام هذا ااهيــومن مع،1العمل امشرك  بالرغم من الصراع  والت
خبة السياسية  غياب التوافق .1 سيق بين ال ل لتكوين قطب سياسي قادر على مواجهة والتكت   والت

اك ثقة كافية بن القوى السياسية وغياب التوافق على القضايا  السلطة وبالتا الضـــغط عليها ،م تكن ه

                                                           

1
 .137صأ،1994،)بروت :مركز دراسات الوحدة العربية ، 1،طار الديمقراطيـــحول الخيبرهان غليون ، . 
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اعات،بــــل مزقت آراء وامـــــواقف لدى  د آد من اإماع على  امبادئ والق السياسية الكرى ،وا
خب امثقفة والسيا  عية جعل امشهد السياسي غائما وفوضويـــــا .ر سية والشال

ائيا ووظيفيـــا : .2  ضعف المعارضة ب
  ع رد واجهة شكلية ،ليس ها تأثر على الرأي العام وا مكان ها  ص تعددية حزبية  

  القرار السياسي.

   اقضات آحزاب السياسية وتكريسها  للز عامة الفردية  والواءات الضيقة ف ت والع
 السياسي .

         غيـــاب معــارضة سياسية قوية من حيث الفاعلية والتأثر السياسي قادرة على إحداث
التغير راجع إ القيــــود امؤسساتيــة والقانونيــــــة امفروضة من قبل السلطة ال تصادر حق 

شاط والتعبر السياسي ،وبف عل الت ــشرذم والت ــصارع امعارضة  وتضع قيودا على  حرية ال
زبية واإيديولوجية والثقافية قوضت مسار الد مقراطيــة وصعدت من  دات ا وانشداد لأج

 حدة ااحتقان والتوتر.

  حاز بشكل تام إ مارساها ــ:يعد اإعام  الوطن العر بُ التظليل اإعامي ة السلطة ، وم رغيا  ماكي
1اإعامية  تلميع صورة  ال ــظام وإخفاء عيوبه .، تدور مادته 

 

 ة ة امطلقة  للدولة ،واحتكار السلطــــة عن طريق اخراق  ضعف المجتمع المدني  والمواط مقابل اهيم
ية  تعمل كامتداد للدولة . ظيمات تضام ويل مؤسساته إ  ت  اجتمع امد و

 طط العملية ال  ضعف المبادرات السياسية بوضع مشاريع تتضمن آسس الفكرية وااسراتيجيات وا
شاط السياسي اميدا  لتحقيق اانتقال  إ دمقراطية حقيقة ،إذ تكتفي امعارضة  غالبا بردات فعل   توجه  ال

اسبة حدث سياسي أو موعد انتخا .  على مشاريع السلطة  والظهور الظر  م

 ريات العامة .بمبادئ الديمقراطية ، ضعف االتزام قوق اإنسان وا  وانتهاك فاضح 

 ــن" أدى إ هشاشة اللحمة ااجتماعية وتعميق  والوعي العصبوي ااصطفاف اإيديولوجي "هم "و"
ة واإنسان تسبب  انزاقات سياسية خطرة  دون اعتبار حقيقي،  ثقافة الواء واانتماء رية وامواط لقيم ا

 .جج الصراع أو 

 :مــكن القول أن  الثورات جرة االتفاف عليها سواء بتدخات  الت ـــــواطأ الدولي في دعم قوى المستبد
تلفة من خال إقليمية أو دولية،  وتطويع هذ استغال وحصار الثورات والتأثر على مسارها بأشكال 

                                                           

 .35،ص أ2011) 1، طأضواء حول اأحداث والتطورات في الوطن العربي .الشيخ حبيب خباز ، 1
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اقضات  ، وهو ما أعاد اانتكاسة للشعوب العربية ،حيث عملت على آوضاع واللعب على ميع الت
ت غطاء  مكافحة اإرهاب  . ركات ودعــمت الثورة امضادة  1إفشال ا

 

 : جي ـــدا العلل ااجتماعية قا تعرف ــعليمي والث  ــفهي نتيجــــــة لوضعها الت  شبهات في أدوار ال ــــخبة المثقفة
تمعاها ،واا وااصطفاف كن نتاج تشبثها بالسلطة الوظيفية،واامتيازات الشخصية ،ولقتصادية  السائدة  

صول على امكاسب،ي الكامل ٓطروحاها وتبجيل اــإ جانب آقوى والتب   فهي تتعامى عن لسلطة بغية ا
خبة وعملها على استمالة الكثر هذ العلل وآمراض ، ولعل هذا ما  يفسر اهتمام آنظمة العربية مثقفي ال
هم عر تقدم حزمة من امغريات .  2م

كم على مسارها بآثر ،وحُ تعثـ ــرال يـــــــــة اانتقال الدمقراطيهذ آسبـــــــاب وغرها طارد عمل              
اعي السالب، فقد حصـــــل هذا  ديثة تغيب وتتاشى كفكرة اار اانتقال  ظروف تكاد فيها معــــام الدولة ا

اصة ،وحصل لها  الت بعية  الشخصية و امصا ا  ظروف تتسم بالفساد  الشامل  توكمؤسسات لتحل  
 اته .ـــنولة مختلف مكو  د  ــــــر  جسم الــالذي 
 ا الحـــراك :مخرجات هذ   2.3

رج آخيــــــرة رــتشابــهت حركات الت ـغيي            ـــراك  اهاــــمن حيث   مع ، معظم الدول ال  شهدت هذا ا
ـاء مع تــونس ابيــــــــــة والعبور اآمن إ الدمــــــقراطية.من ن ـــذي مك  ـــال   وجود استث  حصد نتائج ا

 : ــات   الحس
 :3ا ـــــــــمحلي
  اكمة ومدى ضعفها  إدارة الدولة انكشفت العـــــورات آنظمة ااستبدادية ومساوئ ال ــــــــــــظم ا

 وفسادها السياسي وامـــــــــا واإعــــــامي، وأماطت اللثام عن دول ا ملك مقو مـــــــــــات دول .

 : ـــــــكم  عربيـــــــة تغيـيـر على مستوى القيادة السياسية امستبدة.شهدت بعض الد ول ال تغييــــــــر رأس ا
 تــــــوافر فــرصــــة إحـــــــال  مبادئ الدمقراطيــــــــة ونظم حـــــــكم أفضل كبديل لأنظمة التسلطية .

 . ثورة الـــوعي والت ــــحرر  وبروز قيادات شبابيـــــــــــة طموحة 

  صاحية وكفـــاءة وشرعية هذ آنظمة.الشعوب أكثر وعيا بعدم 

 .انصهار  أفراد اجتمع  رو  واحدة وعاطفة مشركــــــــــــة 

                                                           

1
ر شفيق ،  .  شر والتوزيع،1،ط تجـارب ست ثــورات عــالميةم  وما يليها. 19أ،ص2014،)بروت: بيسان لل
اج صا ، 2  .35صمرجع سبق ذكر ، .رشيد ا
مد حسن أمد ،3 هضة . تدى، والفوضىالربيع العربي بين مفاهيم الهبة وال لة ام  30،العدد واإسراتيجيةمركز الراصد للدراسات السياسية ،
 .34،ص 2016،
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  ذر من مواجهة بدايــــة التفل ت من الثـ ـقافة السياسية ال تروج هرمية العمل  السياسي ومركزيته و
 1السلطان .

 ا :ـــــــــــــدولي
  ركها ــها دمقرطـــــة الشعوب العربية، وإما  كشفت مسارات التغير أن  القوى الدولية الكرى ا يهم 

ظام العامي  مساندة  ها السياسية وااقتصادية ، فقد بن  زيف  ادعاء القوى  ال ظومة مصا اتساقا مع م
عم الدمقراطية وحركات التغير ، وزيف ، وال تكيل مكيالن  مسألة داإنسانالدمقراطية وحقوق 

ها دعم أنظمة تسلطية بدل من دعم دمقراطيات أنتجتها خيارات الشعوب . ــــــــعارات ، فأفضل مصا  الش 

  .الفات دولية وإقليمية جديدة  مياد 

 : كـــســـبت هذ الثورات جهات داعمة إقليمية  ودوليــــــــــة . تأييـــــد دولــي 

 
 : السيئـــــــات  
دمقراطي الامش اهت تراو  حدود ظل   مقراطي  البلدان العربيةد  ــــل الارب اانتقاــ ك أن  ــشا            

ــــون خلتتسلطية  دكتاتوريةفعلى الرغم من اإطاحــــــــــــة بأنظمة  ،دد  اح ق شعوها لس إا  أن  امخاض ،لوت ع
سبب اانتــــــكاسات ال  وليت الثورات ــالد ول العربيـــــــة ب من حالأحدث موجة من الصدمات أز مت العسر 

يت ب ذريــــــعم يعكس الفشل  الأز  ــــذا التــه ،ليميــةـت الداخلية واإقالشعبية وبسبب الصراعا خب ه ــــالذي م ال
فبــــــــدل ،ااقتصادي وااجتمـــــــــاعي ياسي وما يلحقه من تبعات على الوضع ــ إدارة امشهد الس   والقوى السياسية

ــــــــــخ قيم الدمقراطية وتتعـــــــز ز اممارســــــــــة ب  إطار سلمي جز عملية اانتقال الدمقراطيـــتُ  أن أدوات ــوترس 
ريــــــــات اء دول تتمتع با الـ ــــذي حدث كان ، عدل وامساواة ،وحقوق اإنسانالو ،وخطوات حامة  لب إا إن  

تـــــــــظر  وتبعاته كانت وخيمـــــــة   :  2خاف امـــــــراد وام
ــــــــظام السياسي السلطوي ازالت قائمة 1 ية ال ــ ـظام السياسي تغي ــر ولكن  ب بأشكال مستحدثة، . رأس ال

ففي مثـــــــــــل آنظمة العربيــــــــة ،دم ااستقرار السياسي وااجتماعيمتدة من ع وبعضها اآخر دخل  مرحلة
مـــد قبل أن تولد ،وصوت العصيــــــان يكبح قبـــل أن يسمع ،وا شيء يتغيــــ ـــــــر سوى هدر الط اقات  الثورات 

يبـــــــات .  وتعميق اانكسارات ومضاعفــــة اهزائم وا
وهو ما ساهم  اضمحال هيبة  ظهر الصراعي على الساحة السياسيطغيان امصراع ضار مع السلطة و  .2

 . على امستوين الداخلي واإقليمي  بعض الدول الدولة، خصوصا  ظل حالة الاستقرار ال تشهدها

                                                           

1
ة  .لؤي الصا ،    .45، مرجع سبق ذكر ،  ص السياسي واإسامالحرية والمواط

2
 .35-34،ص مرجع سبق ذكرمد حسن أمد ، . 
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ت رمة 3 ية  بعض الدول العربيــــــة ووقوعها  بية بدواعي ماية حقوق . أفول الس يادة الوط ووصاية القوى آج
 اإنسان ،وماية آقليات.

ف ونشوء الت ــــطرف وزعزعة ااستقرار، حـــروب وصــراعات وقتل ماعي ، خســائــر  .4 اانزاق إ هاوية الع
 بشرية كثيــرة .

د على أسس دستورية وقانونيأنظمة مهج ــــــــة سياسيا ، .5  شوة  مواد دون أن تست ة راسخة ،وإنـ ما دساتيــــر 
ظام السياسي ، ،فضاءات إعامية ،نشاط مد ، سياسية ــة تعدديـــإذ تعـــرف متعل ـــــقة بالـــــد مقراطية كصورة رمية لل

زاف انتخابات ، لكن ا شيء يعمـــل على الشاكلة القومــــــة والسديدة ،كأن مرحلة الربيع العر مرحلة  است
 وإهدار للطاقات.

،كان الطمــــــو  كبرا والواقع شديدا فارتطمت ماسة الشعوب بواقع مرير فرت ومدت فيه اإحباط الشديد .6
 العزائم ،وسادت فيه الرؤية الظاميـــــــة بسبب ثقـــــــل العثرات ،و خسارة رهانات امرحلة اانتقالية .

اكمات غر عادلة. 7 ملة ، إخفاء قسري ، و ريات وقمع آصوات امعارضـــــــة ،واعتقاات با  .التضييق على ا
مية ، والفـــقر 8 . خلل وظيفي داخلي  وضعف مؤسسات الدولة وضعف  آداء ااقتصادي وتوقف عملية الت
دمات الصحية والتعليمية  ،  وانتشار آمراض امؤذية والبيئات امدمرة  .والفاقة والبطالة وتردي  ا
سيج ااجتماعي 9 افر واانقسام أدى . انعدام ااستقرار السياسي وااجتماعي ومز ق ال الة من ااحتقان والت

 . أوساط اجتمــــــــــع وامكونات الداخليــة  بفعل تعارض امصا وغياب آهداف امشركة 
ية  ولوجيــاإيديمدد  الصــــــــراع  .10 ،هذ الضبابية السياسية أضحت مضله وامذهي وانكماش الــــــوحدة الوط

ظورات وعدم القدرة على تعايشها  . واسعـــــــــــة ٓلوان من التطر ف السياسي والدي   ظل فوضى ام
يش على مفا11  صل الدولة .. سيطرة العقلية البوليسية وسيطرة ا
 وانعدام الثقة على وجهن:، فجوة بن الشعوب وقياداهاال تعميقوأد اختيارات الشعوب ،وبالتا .  12

سيد القائمن -            . على 
  امبدأ نفسه.و -          

ـــــــف،                              هذا امخاض العسيـــــــر الــــــــذ ي مر  بــــــه الوطن العر ترك جراحـــا م تلتئم بعد ودماًء م 
ـــــــافسة داخل اجتمـــــــــع من أجل ودول متورطة  صراعات داخلية وخارجيـــــــــــة ، ظورات امت ة إذ تتصارع ام اهيم

ة ،فكان هذا الصراع  واحتدام  هات معي ـــــــ تكاليف باهضة  أتت أكلهــــــا امصا وتعارضها .السياسية خدمة 
 .على أمن واستقرار الشعوب وكرامتها اإنسانية 

غم ر  ـــباإحباط واليأس وعلى الثقـــــل امالرغم من  أن  امشهد السياسي وااقتصادي  د أنه وعلىــــْـيبَ                
ابية   وا من هذا ايقل ــل وا يهون من شأن الثورات الشعبية ، إا أن  ،من عيوب امرحلة  ال الكـــــــرامــات اا
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ات التـــــيوجب تثمي ـــــ ــاء عليها ، فقد كانت شوكة  حلق ااستبـــــــــداد ، ومن امسك  اولـــة  الب فف وطأة  ها و
تلف صورها كانت فرات أزمات ،وكل ــال ــــــكسة كـــــــون "كل الفت اوات إرساء الدمقراطية   رات ال عرفت 

ضال الشعوب  سبيل الدمقراطية  1.."ــــر وصراع وتأزم.توت   لتحرر واإنـــعتاق صوحبت بفراتمساعي ا ، ف
 وإن   شأنا عن معركة السيادة ونيل ااستقال ، ضحية ، فهي ا تقل  ــي جدير بالت  داد السياســـص من ااستبوالتخل  

اجات ااعتقــــاد بأن  مثل هذ التحو   دث بدون ار امة على نقـص فاضح   التخيل ــع يعد  ات مكن أن 
قائا  يحي الجمل، وهذا ما يدعمه ببعض امفاســـــــد وآضرار امــــرور إ الدولة العادلة قد مر   أن  والتوقـ ـــــع ، ذلك 
ذ فجر  وح اليوم هي حركة دائبة من أجل حرية  ب اإنســــــــان ، وح وإن ظــهر  ــــ" إن حركة  الت   اريخ  م

رى التاريخ  العام يؤكد ها ، فإن  رية    رى التاريخ اإنسا بعض اانتكاسات أو بالرغم م أن انتصار قضية ا
 2واندحار كل العوائق والعراقيل  ال تقف أمامها "

 
    المستفــــــاد من نمــــــاذج اانتقــــــــال الديمقراطي  على مستوى الساحة العربية : 2.2

تكس الد   قة ح اــة مسب  ــاج إ إجراءات وقائيـــــتلدمقراطي اال ـــاانتقمعـــركة               ،وهذا ما مقراطية ت
رية قبل ،طفت نارها قبل أواهــــاثمر ح اقتِ ــ مـــــــا فتـــــأت تُ  ثورات الربيــــــع العر ال   شاهدنا واغتصبت ا

رفــــــت عن امســــــ رجاهـــــــــــــا فا ـــــــارات الصحيحة وسلكت نضوجها بسبب غياب اإجراءات الوقائيــــــــة ال ترشد 
تــــــاج تربـــــــة خصبـــــة مزروعة   مسالك وعــــــــرة هج  و لت إ نكسات متواليـــــــة كشفت بشكل واقعي أن هذا ال ،و

بالقيم وامسلمات الداعمة لــــــه ، إذ ليس من الس هل تغييــر آنظمــــــة واجتثاث بقاياها من دون إدراك لتعقيـــــــد  
 اليد الطو اه م مت واتزال ااستبدادنظم يؤكد أن  ،مارالفوضى والد    العر منامـــ الع صلما و العملـــية ،

 رصيدها اتمن تراكم مستفيدة غيرــعلى مقاومة ريا  الت   استماتة وقدرةملك تغير ،إذ ة على الـــــما زالت عصيو 
ت ــأقلمالت ستبدادي اا  وامضايــقات. الضغوطات لفــــمع 

وهر ،وم تكن           ومن امستقر عليه أن  تـجارب اانتقال الدمقراطي  الد ول العربية م تكن دمقراطية با
ا قشـــــور ناضجــــة سيــاسيا  بفعل  عدم وضو  اهدف واختزال هذ اممــــارسة   الت ــعامل مـــــــع  الدمقراطية على أه 

ــــــة آنظمةبا لباب   السياسية  يكون بـحل إشكالية افتقـــار إ مبادئ الدمقراطية وأسسها وآلياها . فمعا
ية السياسية لديد اجة إ مصفوفة من امعاير من مقراطية د  ــــــالو            الدمقراطية الشرعية امستقرة،أب

ماعية والتعددية ،وترسيخ مبدأ  و القوى اجتمعيةاء ــــب وإعادة ،وامساواة اء دولة القانون والعدلــــــــوب امشاركة ا
 . آقلياتأغلبية إن كان أو  والتعايش السلمي وضمان حقوق كافة الشعوب 

                                                           

1
 .  ،  .61ص، مرجع سبق ذكرعبد السام بن عبد العا

2
 .198 ،ص  مرجع سبق ذكر، مصطفى صلح العماوي . 
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و الــــــد مقراطية  يقتضي نــضج الوعي ااجتماعي والثـ ـقا امـــواكب             ومـ ــــا ا يدانيه شك أن  اانتقال 
اكمة  للشروط د  ال خبة ا ة هي أن  الد مقراطيــــــــــة ا تزال تستعمل ع ديدة، فمعركة الدمقراطية الراه اموضوعية ا

ـــطق و سلوك ام معي العام وأهدافه دي  طريقة العمالتغير لفعلي عارضة كشعار سياسي ا كم ل  ا
بطة وموجهة ،إذ م تتحول بعد من شعار استهاكي  ووسائله افس على الس لطة إ نظرية مست الصراع أو الت ــ

خبة السياسية وآغلبية  للممارسة اليومية  كما أن القيم امرتبطة ها م تصبح بعد قيم السياسة السائدة  عقل ال
ضج. د آد من هذا ال ا ما م يتحق ـــق ا  1ااجتماعية على حد سواء، ولن يكون اانتقال مك

در ذكر          ـــاجة إ بلورة مفاهيم  اممارسة الدمقراطية  هذا  وما  امقام  أن  امسرة الدمقراطية ا تزال 
مية القيم  وامثل امرتبطة ها  اجة إل ت أما  ،2 البيئـــــــة العربية ،أي توطن الفكرة والرؤية وامفهوم بقدر ما هي 

ص استئصال اء وعي آفراد ،ف فيما  اك حل إا بإعادة ب تكون مقراطية قبل أن د  ــــالورم ااستبــــــداد  فليس ه
شرط لتخصيب الربة ، فالــوعي ااجتماعي والثقا ثقافة وقيم ومارسات فــهي ة للحكمـــــآلي ونظاًما سياسًيا 

قلب وب وبدون هذ الثقافة فإن  اممارسة اإجرائية قدوإمائها،  يبدأ من الفرد  غير إما والت  أصحــــــاها، اًا على ـــت
اءةــم ظام السياسيوالت  ، ن رؤى وتصورات وأفكار ومشاعر ب ية  ـــــــفاعل بن ال كمه  آساس  مط الب واجتمع  

ية اجتمع  مثقفة وقادر فكلم ،السائدة  اجتمع  ظيم مسرته وتا كانت ب عمل على تقوية دعائمه ازدادت ة على ت
اوز  أزماته، فالثورة الفكرية ضرورية  معركة إرساء الدمقراطية ، وبـــــــالفكر  نستطيع أن نقطف قدرة اجتمع على 

ظومة قيمية تعكس ثقافة سياسيةنــــــــار  آمل، ف كام  وجود م جيم الصراعات احتملة بن كل من ا تسهم  
الوعي ااجتماعي  ،وبقدر ما يكون آخر  راجع ملحوظ لرو  التسامح وقبول الرأيالظل ،خاصة   منواحكو 
شأ ثقافة جديدة وقيم دا ومشركا ،ــموح   ومتواصا  إطار حرية الفكر والتعبر على أساس القمع واإكرا ، ت

 3عقلية جديدة   وساحة عقلية مشاركة  وحوار حقيقـــــــــي .
بهتن الداخلية وجب  على هذاو             اء ااجتماعي من أجل تصليب ا ااستمـرار بعمليــة الب

ارجيةو  ـــــــاد وامتواصل من قبل القوى السياسية امعارضة،ا ب أن يغر   ضعف  وا،واانكباب على العمل ا
اا ــال   اكم الضعيف   ظام ا اكم قوى امعارضة بوجود إمكانية انتقال دمقراطي سريع ،إذ ا يوفر ال ظام ا

اجة أن  ا فإن قوى امعارضة  تلقائيا أمام اانتقال الدمقراطي ، خاصة  حال وجود معارضة ضعيفة ، ومن ه

                                                           

1
 .136ص، مرجع سبق ذكر ،  حول الخيار الديمقراطي.برهان غليـون ،  
 .136صامرجع نفسه ،  .برهان غليون ،2

3
 .140ص أ،2006،)امغرب :امركز الثقا العر ، 5،طبيان من أجل الديمقراطية برهان غليون ،  . 
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ماهر بعيدا عن ثقة  وكسب ال تضع نفسها مقدمة امطالبن باانتقال الدمقراطي ، ثقة قطاعات واسعة  من ا
 1مشاعر التفاؤل بإمكانية التغير السريع.

يان ااستبداد  ومؤسساته ،و                  سحرية حلول ا يوجد كما أن  عمليـــة اانتقال هي عملية تفكيك لب
تاج جهود ضخمة، وامتداد زم ،استبدادمواجهة إرث ا فعملية دمقـــرطة اجتمعات هي عمليــــــة تراكمية مستمرة 

هود السياسية وامدنيــــة ،وتوافر ضال امستمر ـــابد من ال   لــــذا ،بعدم استعجال ج الثمار الد مقراطي وتضافر ا
اخ امواي للتغيرات امفصلية وبوصلة هاديـــة    توطيد و  عملية اانتقال إ الدمقراطيةتأمن  أجلر هائج من ام

تـــــاج مساندة وتعزيز مستمرين وتضحيات مصحوبة  ومرشدة برؤية  علمية للواقع وبرامج عمل ،ااستقرار  وال 
تكس وتعيد إنتاج مارسات سيـــــاسيـــــــة قدمة  ثوب جديد، وهذا ك ااقتدار   الت ـــطبيق ،ح ا ت هو 

ــــاء مــا  كم ااستبدادي ساري امفعول ،فتكون قادرة على هدم ما اتريد ،وعـــاجزة عن ب السياسي وإا سيظل ا
 2تريد وهـــذا.

من توافر إرادة ماعية  ومشاركة متكاتفة  للخروج من دائرة الظام إ  د  ــباو كل آحـــــوال               
ور وعة من ، ال ومن ااستبداد إ الدمقراطية ،والوصول إ التمثيلية السياسية ال تع ااعراف  بامسامات امت

 3تلف الفئات ااجتماعية .
قيق نوع من يفرض اا كما                  ،ااتفاق امؤسسي حــول قــواعد الل عبــة الدمقراطيةنتقال الدمقراطي 

و يستبعد ال  ـــمع االت صر الكامل لطرف واحد وعلى أساس زام بالضوابط واإجراءات من جانب الفرقــــــاء على 
افسة السياسيــــــــــة احه وا،فـــــ 4تسوية  صراعات امصا  عر ام ستمرار على اانتقــــال الدمقراطي ،مشروع يتوقف 

ه ، تض كما يتوقـ ـف على سامة رؤيتها  وحسن تكتيكاها، إسراتيجيتهاحية وعلى صاطبيعة القوى ال 
لياها طلقاها  ،و ،بالرفـ ـــع عن امصا الذاتية وانضباطها  وغاياها ،ومفاهيمها  ووضو  أهدافها،وصحة م
احها  تعبئة  أ ضد الذات ونزعاها السلطوية ، ستمرام وال ضال وسع القوى وعلى فهمها آليات الصراع  و

 5يستدعي إدراكا عميقا لعظم امخاطر ال مكن أن تعرض امسار الدمقراطي. كماذات امصلحة  بتحقيقهــا ،  
اكم واحكوم ،              ثيث لتوثيق العاقة بن ا اص من دور اجتمع امد من السعي ا هذا وا م

راط  ع ــــــــاء الدمقراطيواا قيــق ااندماج ااجتماعي.  ملية الب ـــراكة  إطار   وتوسيع شبكات الش 

                                                           

،  اإنسان،سلسلة قضايا اإصا  ، مركز القاهرة للدراسات حقوق  مستقبل لحركات التغيير الديمقراطي في العالم العربيأي .سامح فوزي ، 1
 .23. ،19القاهرة ، العدد 

2
 .38-3ص مرجع سبق ذكر ،  ،مد جابر آنصاري .  

3
 .202صمرجع سبق ذكر ، مراد ديا ، . 

4
في ،  .  مود ح اث ودراسة السياسات،  اانتقال الديمقراطي استراتيجياتعبد العظيم   .12ص، 2011الدوحة ،،امركز العر لأ

5
 .257-256، ص بيان من أجل الديمقراطية. برهان غليون،  



ت ارةــــــــكر والحضــدى كواالمبور للفــــــم  

ربــــسر وأمل الجـــم الكـيمقراطي ألال الد  ــــــاانتق  

 

 
73 

د ضرورة الوعي ومن امهـــــم                بأن مسارات اانتقال تصاحبها بشكل آ تراجعات اقتصادية، إذ ا 
جم ويتحول إ بلد مزدهر اقتصاديا مب  .بعد الثورةاشرة ــــــــبلد قام بثورة وعاش زلزال سياسي هذا ا

ا              اد السواد إعدفقها للواقع من خال   يتطلب  -عرمثل الواقع ال-عامل مع قضية حيوية ــالت  ومن ه
ها من الشروع  حركة  آعظم من أفراد آمة هوض مقوماته،  ،اإصا  إعدادا مك وا من ال ح يتمك

يوية ،وهو مصاب بشلل  للدمقراطية يتطل عفمجتمع  ويعا من كسا  على مستوى كل قواعد وقطاعاته ا
ارب موءودة ، لذلك عملية ال   ام الكمال ،و ــاجتماعي وعقلي، فثمرته لن تكون سوى  هوض  واارتقاء إ س

اسب مع حاجي لن يستقيم إا بإصاحات جذرية جاة الواقعــطريق ال    الدمقراطية  لكي تثمر اجتمعات يتت
ق ت ــم على آطراف ما  هذا ،أما أنصاف اإجراءات  وال ا أساس ها فا مكن أن تؤي أكلها ،قلةق ال  و

يـــــــــــــات الكثيـــــــــرة و  د  فس والتمـــــوقع الصحيح أمـــــــام  خصوصيات امرحلة  أمام الفاعلة  اجتمع إعادة ضبط ال
ية ا تقبل التصفيق وا الت  امعق ـــدة وامتـشابكة  تاز مرحلة تار فع غي عاج أزماته ــ"فالوطن العر  لفيق ، وا ي

مع قوى اجتمع  على أهداف اإصا    انقة الرميم والرقيع ، بــــل هو  حاجة إ إصــــــــــــا  جذري   ا
تمعي ة اتقاًء للهزات  والعواصف ال تأي على آخضر وعلى ماته  لانتقال إ الدمقراطية  بأقل كلفة  ة مك

 1واليابس ".
ارب اانتقال الدمقراطي            ا صفوة القول أن   بــران ة قليلة امــــــ ب فتير بشكل عام  ى ــــتبق،و  رةـــوا

تشمـــــــــــة بعيــــــــدة عن امأمول ،والواقـــــــع ا ف  ـــــــــارب  اوات أن هذ  اح تواضعــــــــة،إا  ـــــر عن امسرة امك يعب  ــي
رجاهــــــــا ــلت وتأرجــحها بن اموجب السالب  على مايز  عطفشك  يـــــــم ياة السياسية  ــــة  هام  ــــــــات تار ة  ا
 ال  صحبتها .بالرغم من التعقيدات 

 : اق ــتحدي واستحق اانتقــــال الديمقراطي .3
ها، تتداخل  تشكيل مساراها ونتائجها ــــال الدمقراطي هي عملية معقدة بطبيعتـــــــعملية اانتق إن            
، وقد ا يرتب عليهـــــا نظام دمقراطيفقد تكون مصحوبة مرحلة جديدة تتمثـــــــل  قيام ، دةــــــــــعدي متفاعات

ي إ نشـــــوب صراعات حدوث انتكاســــــــــة  تؤد ،أو ثوب جديد  نظام تسلطي  ة قيام حالوذلك  ،ذلك
واجهة أوجه القصور والقفــز والرهانات م ،بالت ـــــــــــحدياتة لـمثق اانتقال الدمقراطي عمليــة هذا ما جعلداخلية،

وصوهــا من اهزات اارتـــــــدادية ال ،ـــة الدمقراطيــــــــــــــةيسمـــــح  بتجويـــــــــــد اممارســـــــعلى حاجز العقبــــــــــــــــــــــات ما 
جر عن ت هـــــــــج الدمقراطي ،ت إذ يتطل ب اانتقال الدمقراطي نضاا ا هوادة فيه وا استسام  امعركة  قويض ال

ومن ومشاركـــة واسعة وفعالة ،ومؤس ســـــــات مستقـــــرة ،بتدابيــــــر سليمـــــــة لسياسي،والتغو ل اضـــد ااستبداد 
د :  التحديات 

                                                           

1
حا .   بيب ا  19ص، مرجع سبق ذكر ، ا



ت ارةــــــــكر والحضــدى كواالمبور للفــــــم  

ربــــسر وأمل الجـــم الكـيمقراطي ألال الد  ــــــاانتق  

 

 
74 

 قالية :ــر المرحلة اانتــات تدابيـــــــتحدي  3.1             
 ي :ــي اأمتحد  ال 

 اءـــــــإهفاظ على أمن الباد  والعباد و ــا هيب أن تضطلع هـــــا الد ولة ، أهم امهام إمن إحدى           
ؤوليـــة بيد  امؤسسة خات الداخلية وماية  أقاليمها ، وامسومايته من التد  ،امهددة لوحدة الراب الوط امخاطر
ية ، يث يتم  توظيف امؤسسة آم ية كأداة من بيد أن هذ امسؤولية تعرف انـحرافات عن مسارها  أدوات  آم
ريـــــــة ، بالش   امظــفعيل عاقة ال  ــوالقهر لتالسيطرة، اوئة له  وتكريس وكذا إسكات  آصوات امــعب بآساليب ا

 : 1 احتكار الس لطة من خـــــال 
   لطة على أمن الوطن وامواطن ، فا وزن ٓمن مواطن إذا ما تعرض مع أمن ظام والس  ــترجيح أمن ال

ظام  . ال

  ف السياسي ،واإهـــانات  ةتعذيب ،وهدر للكرامة اإنسانياإعدامات،،اتوتفشي ااعتــــــقا الع
 بأبشع الطرق والوسائل .

 . اء الوطن بدل أعداء الوطن  التجسس على أب

يـــــة              رص على هي مراث وهذا اميـــراث هو للشعب وليس مراث ال ـــــظام ، امؤسســـة آم فبجب أن 
يش ا يكتفي  مهامه  ال  بعض الد ول كون ا ماية الدمقراطية ا هدمها ، غيــر أن  الوضـــــــع ليس هو نفسه ا
يــش من جيش الدولة إ جيش السلطة وأداة  ول ا ارجي ، وإنـ ـما  التقليدية  وال هي ماية آمن الداخلي وا

كم ، بل إن  مايــة  رئــــــــ كون هذ آخرة خاضعة تيث ،ه يتدخل  سر أعمال السلطة امدنيةــــــــاسة ا
هذ الدول حديثة التحرر أو م فيها ااستياء على  لتوجهات وقرارات امؤسسة العسكريــــــة والسبب يعود إ أن  

ف )ثورات   انقاباتأ.–السلطة عن طريق الع
تفاديـــــا احتمال سوء السيطرة امدنية على هذ آجهزة، عملية اانتقال الـــــد مقراطيتقتضي و            

يــ، وهذا  هدم ال ـــــــــظام الدمقراطياستعمال السلطة العسكرية ٓغراض ااستياء على السلطة و  ديد بتق ن و
ية، ظيمو أدوار امؤسسة آم فيذ-قتــها بالسلطة وفواعلها الثاث)تشريعمن حيث مهامها وطبيعة عا هاإعادة ت -ت

ددة  تبعد امؤسسة ،وإعادة صياغة قضــــــاءأ العاقة بن ال ـــخبــــة العسكرية وامدنية على أسس مرتكزات 
مي آمن والسيادة. ية  افسات السياسية  وتكريس دورها كمؤسسة وط  العسكرية عن الصراعات والت

        
 
 

                                                           

1
ي الدين ، مرجع سبق ذكر ، ص   .199.مولود مراد 
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 ااقتصادي : التحد ي  
ورييوا غرو أن               ا  ،ــكون ال مو ااقتــصادي عــــامل  وحاسم  جعل اانتقال الدمقراطي هدفا مك

مية هي من  ،وتصحيح مساراته، وما يرتبط به ن الوضع ااقتصاديـــــتحسيورهانا حقيقيا ،ف بن من زيادة فرص الت
و الت ـــحو ات السياسية  أهم امداخل آساسة قيقها أو البدء ها ح مكن تعبيــــد الطـ ــريق  ال  ابــــــد من 

اانتقال يكون وعرا وتتضاعف  وبدون هذا امطلب فإن طريق، ظم دمقراطيةـــــلقيام نوهيئة القاعــــــــــــــــدة الدمقراطية  
 1.فيه حاات اانتكاس

  ظلو ازديـــــاد حد ة التوترات ااجتماعية  ةــــاقم آزمة ااقتصاديــتفبـــرز هــذا الت ـــحدي أكثـــر مع يَ            
ة ،وااستبعاد واإقصاء ــش امتزايد لأغلبية ااجتماعيـــهميوتفاقم مشكلة الفقر ،والت   ، اوت  امداخيلفـــازدياد الت  

ياة العامة ما فيها  ياة السياسية ،ومن الطبيعي أا يكمن ا ييــن  ظل هذ الظ روف باانتقال ــا ون هؤاء مع
، فاجت ،وأا   2الدمقراطي وع  بن أفراد ــمع ال  ــيكون للمشاركة السياسيــــــــة  قاموسهم أي مع تشر فيه ا ذي ي

جز سياسات دمقراطية قوص ،فالوف ،ا مكن أن  ي اجات اإنسان آساسية ال  تكفل له إا بشكل م ـــاء 
ه إذا أريد بالدمقراطية أن تسر ون ـــــفة الر  ــمقراطية ابد  ــــذلك أن  ال،3البقاء أساس ا غ ع قق  امواط دما  ا ،فع

دئذ فقط يستط دوا الوقت والطاقة للمشاركة  بفعالية  العملية السيايإشباع حجاهم ع سية ، ضف إ عون أن 
اسب  ممارسة حقـــوقــهم السياسية .قتصااستقال اا دذلك أن الشعوب ال تفتق  4ادي  يفتقرون إ اموقع ام

 
تشك ل دعامة أو ومؤشر فعلي  ٓي مقاربة دمقراطية اإصاحات ااقتصادية  ومن ه ــا فإن               
ازات ــــــماانتقال الدمقراطي مكن أن يتقوض ،ف موية اقتصاديةام يكن مدعوما با من خال وضع برامج  ت

الت خفيف من الت فاوت بيـــن الطبقات ،ومن التبذير،وهدر اإمكانات  وفض الفقر والبطالة وآليات إنتاجهما ،
مية والتطوير ااقتصادي وتفعيـــــــل مؤسساته من خال بواموارد ،و  اء اقتصاد قوي دعم فتح أفاق جديدة للت

قيق التوازن  اجيات آساسية ويقوم على  ق ـــق ااكتفاء الـــذ اي،ويسد  ا دمج ،يعتمد أساسا على إمكانيته ، م
تلف قطاعاته انطاقا من رؤى وحاجات تتسق مع البيئة ااقتصادية احلي ــــة  5.بن 

 
 

                                                           

جتون ، 1   .55مرجع سبق ذكر ، ص .صامويل هانت
 .140، ص حول الخيار الديمقراطي. برهان غليون ،2
 .73،ص مرجع سبق ذكر .صري سعيد ، 3
  .141،ص مرجع سبق ذكر .عبد الوهاب ميد رشيد ، 4
 .272صمرجع سبق ذكر ،  .دون اير ،5
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   ي اإعــامي:التحد 
اإعام  اآونة آخرة  موقعا مهما بن امقاييس  ال تشر إ مستوى حضارة  احتلت وسائل             

فالل ـــــــغة على لسان اإعــامي والقلم بيد الصحفي  وإ  مدى  الدمقراطية  هذا اجتمـــع ، لد ،ـــــــوالتقدم  أي ب
                    1بإمكانه أن يهدم أركاهاستطيع أن يب دولة، و عـــــام ين خطورة عن السا  بيد العسكري ، فاإايقا  

اصر مؤثرة  تأمي في عصر ااتصال والسموات امفتوحة أضحت امعلومات والثورة اإعاميةف               ـــــــنع
ال هدف إ ااستئثار بانتبا أفراد  ع ــــــــــوز والوقائـــمور والر  ــصا من الص  ــــا مت  ــــلق وابطي فهواستقرار الدولة 

تشغل  موقع القلب  ،ود صحافة حرة  ــــــــحيحة  تقتضي  وجة الص  ــــالدمقراطي والثـ ـــابت أن  ،والتأثر فيهم  ،اجتمع
كم ، إسراتيجية  ظومة ا ع القرار السياإعادة تشكيل م  . سيو عملية ص

يالت  من و              قق الفعل الد   رقيه اإعام ل اتــحـــــــــد    مايلي: لرسيخ مبادئـــــــــهخدمة و مقراطي سبيــــل 
 ظومة الح كم وسائل اإعام   كل ما يسمع أو يرى أصبح الواقع  : ات ــقوق والحريــــــم مــع 

قيقة هددها وسائل اإعام ال تقوم   أن  وظيفتهاخاصة بعمل العن وآذن للمجتمــــــع ،خطر، فأصبحت ا
ظام الدمقراطي  ضخ ومرير امعلومة إ وظيفة رقابية مك ــــها من امساءلة، تتعد مثابة مطرقة فاإعام  ال

رأي،إذ حديديـــــــــة ضد الفساد  ريات من خال ا قوق وا ة  الطر  والطرق، لعب دورا بــــــالغ آمية  ماية ا
دمات اإعامية امعلوماتيـــــــــة. أساس  ومواجهة اإغراءات إسكاها  ،فهـــذا اهامش عامــل   ترقية ا

  يــــــن ا الدمقراطيــة و تكتسب هذ العملية أمية كرى  الممارســــــة  وتكتيك تق مــــا يتوافــق مع مفاهيم
ياة السياسية نظرا لراكم البيانات وامعلومات وسرعة تدفق ـــــــها ،وطاما م  ن بشكل واضح  ا يتم وضع هذا التق

لن يعدو أن يكون و"حق الجمهور في المعرفة" "شفافية الدولة" ،و"المواطن المطلع" كل ما يقال عن فإن  ،
، فضمان إعام  حر متوقف على اإجراءات القانونية امتحكمة  أداءاتــــــه وال تقتضي رفع 2اغة ــــــنوعــا من الب

اصر ا ق  يـــــــد العقوبات والتقليل من ضغوطها على اممارسة اإعاميـــــــة من خال وضع قوانن  تضمن ع
 .اإعام وفق ما أقرته ال ــــصوص الدولية

 : ق والحصــــــــار اإعامي افذ السمعية مقاومة الخ مع احتكار الس لطة لقطاع اإعـــــام مختلف م
صار : ضغوطـــات قانونية وإدارية بيــر  وقـف "كقراطيـــــــة و والبصرية والورقية من خــــــال ميكانيزمات الضغــــط وا

ســلطة اإشهار  والتــــــــوزيع "كوضغوطات ماليــــة"،الكتابة و الصدور،اعتقال الصحفييــن ،امتابعات واحاكمات..إ
 .له" الغر العادل

                                                           

 ..18ص5ص  مرجع سبق ذكر ،صر سامية ،.أبو ال  1
2
 .38ص، مرجع سبق ذكر ، .ألن توفلر  
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    ضــــع :اشك أن  هذا رهان كبر  سيما وأن  الدائرة اإعامية  تحييـــــــــد المؤسسة اإعاميـــــــــــة
ها السلطة ورجال امــــــال وآعمال هذا من شأنــــــه تعريض اممارسة اإ عامية لضغوطات تؤثر مؤثرات كثيـــــرة م

ي ـــــــتها،على استقاليته ا مكن لوسائل اإعام أن تؤدي امهام الدمقراطية  إا أذا كانت مستقلة حقا وا ف ا ومه
ة، طة أوتسيطر عليها السل اصة امهيم أبواها ا و ركب على القائمن على الصحافة واإعام أن ا يإذ امصا ا

اء الذوات،أو امتاجرة بالفكر على حساب القضايــــا،فللص حافة رســـالة  مشر عـــــــــة للت ــسو ل،وتوظيـف أقــامها لب
 ، وهذا من خـــــال :1وللمتسول أبواب

اء إعام * كوماتب  أن يتحرر من سطوة الرأي الفردن كـمتح ي ولوبيــــــات امال حقيقي بعيدًا عن سيطرة ا
 اجتمــع . ام أن يكون أكثر كفاءة وفعالية  الدفاع عن قضايا ـذا اإعهـــن ك  تمالواحد وح ي

ــــاسبة *  للعمل احرف وتسهيل الوصول للخر رفع الضغوطات واماحقات على اإعامين  وهيئة آجواء ام
 ومصادر .

رم القارئ و وتزود معارفـه وتعتمد على عرض ما لديها  من أراء وأفكار *  ريــــــرا  وإخراجا ،  خلق صحافة قوية 
رد ، نائيــة عن آهواء وآمزجة الشخصية ، كل ذلك من أجل أن تستطيع الصحافة أن تؤدي  موضوعية  و

ـــذ ر ، وتشجع على البذل ا رسالته شط الفكر ا أن  ا كسلطة رابعة  خدمة مصلحة الباد والعباد،صحافة ت
 الكسل .

اء *  اسب ودرجة الت ــطور ااجتماعي والسياسي ،  إعامية إسراتيجيةب ضع لضغوط آحداث تت إذ أن ، ا 
فاظ على ـــوإن  ، داثـــــــــيار ليس مواكبة آحـــــــــــــــــامع   .وتشكيل رأي عام ضاغط التواصل والتفاعـــــل  ما ا

اطب العام من خال خطة مدروسة وليس بطريق رد الفعل، خاصة  ظل اانفتا   * وجود إعام فاعل 
  س.ـــيوت وآفكار وآنفـــــــالعامي الذي صار فيه اإعام عابراً للقارات يقتحم الب

ريرها من امضايقات وااستفزازات وامساومات.*  العدالـــــــة  توزيع اإشهــــار على امؤس سات اإعامية  و

وهذا من شأنـــه صد البــاب أمام امرتزقــــــــــة امــُتـــــاجرة بالضمر امه والقيم ،رف ــحفي المحتن الص  ـــــتكوي
 ـــــة وال تتاعب بامعـــــــلومة دون تــكوين قواعدها أو صياغتها بشكل جيــــــــــد .آخاقيــــــــة وااجتماعي

 
 
 
 
 

                                                           

مد بن سعود البشر1   .25أ صوصف ببــلوجرا)كتاب  بدون ، ، تحوات ال خب . 



ت ارةــــــــكر والحضــدى كواالمبور للفــــــم  

ربــــسر وأمل الجـــم الكـيمقراطي ألال الد  ــــــاانتق  

 

 
78 

 :ة ــــــــة والدوليـيميلالتحديات اإق  3.2     
اإقليمي  مجموعة من العوامل كانت على احتكاك وتفاعل دائم فيما الدو و  ميز امشهد السياسي             

ها  ديد جانب هام من امســــــــار، بي ـومن امعروف على الدمقراطي  للـــــــــد ول ، وكان له دور فاعل  رسم و
لوطن العر هو" حد امبادئ ال اتبعتها وتتبعها القوى امعادية لأمستوى العاقات الدولية العربية واإقليمية أن 

او مبدأ شد اأطراف تلفنلة إضعاف " ويع أن   سد العر تأخذ طريقن  ه أحدما أن يتج،   آن واحد ا
ورها إبعاإ القلب والثـ ـــا إ آطراف، د آطراف ويتم إضعاف آطراف من خال عملية جذب سياسية 

طقة القلب هاية إ إضعاف القلب واختال جسد الت   ، وابد   عن مساندة  م وازن ــــــأن تؤدي هذ العملية  ال
 1السياسي ،ومن م تسهيل عملية ااهيار .

ارجية  ال سيتم اعتمادها  إذ             يتطلب الوضع إنتاج  وبشكل عام  يتوقف هذا التحدي   السياسة ا
ارج،للتعامل مع الفاعل الدو رؤية سياسية  ية ومع الدول الكرى من دون إنـــــــامة اليقضة إزاء امكائد  ا
 .وتدخاها 
 ومن الت ـــــــحديات :         
   دة من أجل خدمة الدول الكرى وتسهيل ــولة الواحالد  ، أو  الوطن العر تـــــــتفتي ة :ـــــتجزئالتحد ي
ــــــف  بعض  ،باستغالا على الشعوب آخرىــسيطره  -العر العر-والصراع الدول العربية ،موجة الع

، إ  زأة وضعيفة اقتصاديا وعسكريا ـــخوتضارب امصا على  رةوغر قاد، ةمفكك اجعلهو لق كيانات سياسية 
ية  اقيق أهدافه  يات مقاومة هذ التجزئة :حد  ــومن الت  .الوط

  الداخليــة للدولة وهــــــو عامل للعدوى واانتشار.  الوحدة قق 

 بهة الداخلية لتحجيم بية ومسو غاها.  تصليب ا  ووقف التهديدات والتـــــدخات آج
  ية سيما  ، دور إقليمي واســـــــــع اه هذ آخرة، تحدي الصهيــوني و مركزيـــة القضية الفلسطي

وي و  اماديعم آمريكي  د  ــــــــظل ال طقة امع  .للتواجد الصهيو  ام

  سار  الجــــــــــــــــــــوار و الوحدة القوميــــــة :عـاقات ااعتماد امتبادل بن الدول العربية  ا
ها، والسعي إ بسط نفوذها ،  ـــــــــاك إمكانية تفعيـــــل حجم العاقاتو متزايد  ظل تعارض مصا  ظل  ه

ظر .ــــمؤسسات تع  اون مشرك تسمح بتقريب وجهات ال

 
 

                                                           

1
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 ييـــد الدعم الــــــدولي: تح 
ازلية ع للمشهد السياسي وتفاعاته  الت  امتتب                مدى  و،تدافع امصالـــح الدوليةمدى يـــــــدرك صاعدية والت

م يتعارض  ،فهي تسعى لتــطبيق الدمقراطية ماسيطرة  التبعية الغربية  إدارة امشهد الدمقراطي  عديد الدول 
ها ،أم   رص على ـــــهــــــذا مع مصا ا   ـــــل اانتقال خطرا فــــــإه  بقـــــــــاء و  يةظم التسلطدعم وترسيخ ال  ا إذا شك 
ليفة ها دعم ومساندة  دور الوايات امتحدة آمركية  وهذا مــــــــا يؤكدوتتوافق مع سياساها، ،ال ــــــظم اموالية وا

ظم التسلطية  سيــــما وأن  أي حركية على  ،ان من أجل امصاــــــالتضحية مبادئ الدمقراطية وحقوق اإنسو ال
اهضة  ورافضة ل ــــــــا صعود قوى م سف  مسببات مستوى هذ ال ـــــظم مع ا ــــوبالت   بقائها سياساها ، وعليه  ت

بية   .بية والتحرر من الضغوط والقضاء عل مرراالقضاء على التبعية آج ـــــــات آج  ت التدخ 
اجة املحة            ا تظهر ا ظى به آنظمة التسلطية  العـــــام العر ــــلت  وه  حييد الدعم الدو الذي 

لبة بالت ــــغير ة امطاـــالقوى السياسير  قمع ـــ،وهو الدعم الذي يعطيها هامش حركة معتبومدد من تسل ــــطها
ـــــــاذ مبادرات وبلورة اسراتيجيات وجب  التوجــــه إ اجتمعات امدنية  الدول الدمقراطية  الـذ. 1السيــــــاسي وا

ييد القوة الدولية ، ـــة  الوطن وتعبئتها من أجل دعم جهود الدمقراطيـــلكسب الرأي العام العامي الدو  و
 .  2العـــر 

           
اء الشراكة السياسية و المجتـــــمعيــــــــة : 3.3       تحديات ب

ـــرى رئيـــــــس اندماج آفــراد  اجتمعل امشاركة السياسية واجــــمث               قيق تكاملهم مع و  تمعية 
ائية همرتكزات ـــد به ذاوغاياته امستقبلية ،  الب ائيا  ه وغايـــاته،فالفرد امشـــارك يتخذ دورا ب ق ــــق مصا على  إنْ ته و

تلف القوى  سؤولية ااجتماعيةمستوى ام ـــاذ القرار وذلك من خال توسيع نطاق الشراكة بن  أو امشاركة  ا
الف أوسع  يضم شرائح وفئات  ـــــاء امشروع الدمقراطي، كثرة هدف   اجتمع ،و وار ت مب ظلة قيم ا

ـــــــــاز   ،والتواضــــــــع اءين السياسي وااجتماعي  وازدادت فرص ا اسق بن  الب ققت هذ الشراكة ازداد الت وكلما 
قيق ااستقرار ق ــــــــيقية .وتأمن سامة العبور للدمقراطية  الوئام الداخلي و  3ا

ع القرار ،ــد اإرادات  الفد  ــتع فآصل  الدمقراطية         حيث يكون القرار نرة تفاعـــــل بن  اعلة  عملية ص
ـــــة، والذي ، والشرط آول لتحقيق هـــــــذا اهــدف هو اإرادة الصلبــــــــة والعزمة اماضيـــــوى السياسة واجتمعيــــــــةالق

ق ـــق الشــــراكة إا   اإرادة  هـــزم معه كل إرادة وتصميم دخيــــــــل ،وما كـــانت مشكلــة  ا القدرة فما أوسعها ـــأم  .ت

                                                           

1
 .38صمرجع سبق ذكر ،  فوزي ،.سامح  

2
 .20صمرجع سبق ذكر ،  ، ن من أجل الديمقراطيةابي.برهان غليون ،  

3
في ،   مود ح  .11،ص مرجع سبق ذكر ، .عبد العظيم 
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د دها وتولـ ـ الديكتاتورية  ومن الظلم إ العدالة ااجتماعية، للــخروج من دائرة ـــدها إذا توافــــــرت اإرادةومــــــــا أكثر 
 1 إ الدمقراطيـــــــــة.

ــى على نقيضيــن :           ب أن تب  2هذ الشراكــة ال 
هما إذا أرادت صا  الوطن   الواجب اأكبـــــــــر  :وهو أن تتحالف إرادات مكونات اجتمــــــع وأن تتاحم فيما بي

ميةِ   وتقــــــد ما . هضـــةً   وللت

ازع  بن أن تتمزق  اإرادة مـــرة أخــرىهو كبر :اأالتخــــــو ف   اصة  و ام،وتت صلـحة  العامة، امصلحة  ا
 فتضعف .
ق  ف          ا  والت ـــــفاعل ااجتــماعي وا ة،ــــامشاركة السياسية واجتمعية فيض عن الدمقراطية ا لفـــــاعل اا

امـــــــة ، لذلك أي أكثر  الذي يتجلى ب هـــــا ر امشــــــــاركة وا تستجيــــدمقراطيــــــــة ا توف   اللحظات وامواقف ا
 .3هاعي اانتساب افتات تد  ُنصبت و هي طبعة مغشوشة من آصل،وإن قامت مؤسسات وأحزاب ،

          
عل عملية اانتقال الدمقراطي  ختاما  مكن القـــــــول أن  الت ـــعامل              آمثل مع الت ــــــــحديات هو ما 

ه أقوى من أيو دث يشكل سلس  ييــــــن أسلوب الت ــــــعاطي مع بعض  متغرات سلبية طارئة ،كما مك
و ا مكن اجتثاثها وا تبديلها . يـــــــثيــــات ما يؤمن إرساء عمد الدمقراطية على   ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مية ، الت ــــحريــر. 1  .2،ص  2011،أكتوبر 10العدد اإساميتدى ، القراءات اإفريقية ، ام اإفريقيةفرص الت
 .2ص امرجع نفسه ،   الت ــــحريــر. 2
 .130صمرجع سبق ذكر ،،وفاء مر نعيم.3
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 أي عاقـــة ؟الحكم الراشد واانتقال الديمــــــــقراطي  .2
كم الراشد من امفاهيم نتقال الدمقراطياا             عجزها عن نظمة و لفشل آ اـــعاظم ااهتمام هال تَ   وا

ن بامستوى امطلوب ارتفعت ذلك  و خضم ،قيق ااستقرار السياسي و تلبية مطالب واحتياجات امواط
ادي بضرورة حكم راشد  ت على صدر ــلصور التسلط وااستبداد ال جثم  ةبديل وفلسفة دمقراطيةآصوات ت

موية ووقفت حجر ـوم تسمح ها بالس   ،فوسهمردحا من الزمن  وكبتت على ن شعوبال ر قدما  السياسيات الت
 هضتهم.عثرة أمام 

ه أسلوب مارسة السلطة  إدارة موارد الدولة ااقتصادية وااجتماعية هدف ـــبأن   الراشدالحكم ويعــــــــر ف         
ظماها  كم الرشيد ُمارس السلطة موجب قوانيــــن  من خال مؤسسات الدولة وم ميــــة ، والدول ذات ا قيق الت

اس  عمل اضعة للمحاسبة وامسألة ، بكل شفافية ، ومشاركة ال مية وإعداد السياسات.ا   1ية الت
ـــــــه         ك الدوليوعرفـ  وسيلة ال يتم ها ــال،و مارسة السلطة  السياسية إدارة شؤون الدولة  :تعريف الب

م  2.ية ـــــــمارسة  السلطة  إدارة اموارد  وااجتماعية من أجل الت
ددة لتحقيق التضا :"مارسة السلطة السياسية ــوهو أي         مية  ةميــأعماها ضمن معاير  امستدامة ، وت

رم امصلحة الع زاهة وامساءلة ،و دمهاـــوتطوير موارد الدولة القصرة والطويلة آمد ،يوفر ال  3". امة و
وسيع قدرات البشر لى تويقوم عويدعمه ويصونه، اء لإنسانـكم الذي يعزز وفــفهو ا راشدــكم الـــاف         
ــــع ٓكثر أفراد اجتم،اسيما بال ـــسبة وفرصهم وحرياهم  ااقتصادية  وااجتماعية  والسياسية واإدارية  ،وخيارهم
ـــكم كــإطار، و ا وفقراــــهميش بثق: خــــال مارسة الدمقراطية ،منعام للم ترشيد ا موعة من آحكام ام ة عن ــــ"

ظومة  كومــــة تعطي لرشــــمعياريم كم وا ا وحقيقته ،سواء على مستوى ا ة ،أو على مستوى اجتمع امد  ــــــد مع
  4.وكمة "ــــوا

كــــــــــم الـــــــر اشدي  قـــــــومي          :رئيسية عمدةأ اثــعلى ثا
5

 

كم :اأول عمودال جــــــــــــــمركزية هي فقدان، يتعلق بوجود أزمة  طريقة ا اعة  ـــــــأة الدولة و ضعف الفعالية و ال

                                                           

مود العجلو . 1 مية  ::مداخلة حولمد   لاقتصادامؤمر العامي التاسع ،الُمستدامة في الدول العربية  ااقتصاديةأثر الحكم الرشيد على الت
مو والعدالة حول أ ICIEFوالتمويل اإسامي ) ظور إسامي وااستقرارال بول من م   .4، ص11/9/2013-9، تركيا ،  ،إسط

ور  2 ظمات :.ناجي عبد ال لة امفكر ،العدد المجتمع المدني  في تحقيق الحكم الرشيد  في الجزائر)دراسة حالة اأحزاب السياسيةدور م أ،
قو 3 مد خيضر ،بسكرة،ص  ق،كلية ا  .107و العلوم السياسية ،جامعة 

موية :. 3 ،فلسطن   GIZ،مويلدور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مفاهيم الحكم الراشدامركز الفلسطي  لاتصال والسياسات الت
 9،ص 2011،
 .17،ص  مرجع سبق ذكر.لؤي الصا ،4
مد. 5 مية البشرية ..موائمة وتأصيل" مداخلة  ":علة مراد،سالت  زائر)واقع ، املتقى الوط الحوكمة والت مية  ا حول التحوات السياسية  وإشكالية الت

دياتأ  .2،ص 2008ديسمر  17-19 ، حسيبة بن بوعلي، الشلف،جامعة  كلية العلوم القانونية واإدارية، و
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 .العمومي العمل الفعل أو

 .العمل العمومي ظهر أن هذ آزمة تعكس فشل أو ضعف آشكال التقليدية ــيُ : انيـــالث عمود ال

اليةللمعطيات  علق بظهور شكل جديد للحكم أكثر مواءمةتي: الثالث عمــودال  .ا

ددات معيارية متعددة لعل أمها احددات التســع اآتية ،امشاركة ، وسيادة القانون ،         وللحكم الراشد 
 1:اإسراتيجيةوالشفافية ،وااستجــــــابة ،التوافق ، والعدالة ،  والفعالية، و امساءلة ،والرؤية 

 ه ،مارسة اجتمع ٓدوار  ة :ـــــــالمشارك كومة دفاعا عن مصا وتع سياسية واجتماعية واقتصادية خارج سلطة ا
ع القرار  وهي من امؤشرات الدالة على كفاءته ،وا تقوم إا بوجود اجتمع امد  ،أن يكون للجميع رأي  ص

 ،وبدورية اانتخابات.

 كم القانون ، واعتماد  إخضاع أفراد اجتمع السياسي،مبدأ يرمي إون :ــــالقان سيادة سواء أكانوا قادة أم أفرادا  
زاهة . فيذي وقضائي  لتطبيق هذ امبادئ ب  جهاز  ت

     ين ها شريطة أن تكون تً و  ة:ــــالشفافي ب على حرية تدفق امعلومات حيث مكن الوصول إليها من طرف امع
ماهرامعلومات كافية وسهلة الفهم  على السياسات العامة وتعريفهم بكيفية إدارة الدولة   ،أي ضرورة اطاع ا

 .من قبل القائمن عليها 

  كومامؤسسات العامة )استجابة أي ة : ــــــااستجاب اصأ لرغبات واحتياجات ة واجتمع ـــا امد والقطاع ا
ن  رات السياسية  وااقتصادية وامؤسسية .ـــــــــوللتغ امواط

 :يـــــة حـــوار الت ـــواصل والت ــفــاعل ل  التـــ وافــــــق  اعــــــاإمافات  امصا لتحقيق ـــــسوية اــــعي لتلس  يتطل ب فتـــح أق
ماعة  دم ا يدة وال  ة لذلك . حول امصا ا  و السياسات و اإجراءات اممك

 قيق العدالة . ة :ـــــــدالـــــــالع  تساوي الفرص لتحسن آوضاع و 

   نتائج أي أها تؤدي امؤسسات لى إنتاج امخرجات العامة ذات جودة ـــع بقدرة قة امتعل  و  اءة :ــــــة و الكفـــــاليالفع
ي   اجات مع ااستعمال ا  د للموارد .وفق ا

   ضمات اجتمع امد تتم مساء لتهم من قبل  اءلة :ــــــــالمس اص و م كومة ، القطاع ا اع القرار  ا ص
 الشعب .

     موع السياسات ااقتصادية وااجتماعية والثقافية ال يتب: ؤية اإستراتيجيةالر اها  نظام سياسي ما    وتع 
اص عما على  اء وال تتحدد بالشراكة بن مؤسسات الدولة والقطاع ا مية .ب قيقا للت  العمل اجتمعي و

 

                                                           

لة قراءات آفريقية ، ا حقوق اإنسان والحكم الرشيد في المجتمعات اإفريقيةمد البشر أمد امو ،. 1 .، الرشد السياسي 88، ص 2017،  32لعدد ،
 ،25-26. 
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كمبــ الدمقراطي اانتقـال طــتبير                 و و فـــآ دـالراش ا نستطيع  فــا ،الثـ ــاإحال ل خطوة إجرائيـــــة 
كم الراشد   ديث عن ا ُ  ام سياسيــاب نظــغيظل ا يتم  وا حكم راشد  ،بادئ دمقراطية مم فيه ر ــتا 

ريــاق ــتضييظل  تو ،ر ــأي اآخر  ـــرأي والــتطويق ل وات ـــاق على ا تغيب فيه إنسان و ه حقوق اــــرم فيــا 
.مؤسسات اجتمع امد ... امشاركة الفعالة و القوية من طرف   ا

كم الراشد ه تعتبــــــــــر           لول امقرحة مختــقيم الدمقراطية ومبادئ ا لف آنظمة غر الدمقراطية ــي ا
كم الراشد كما مثل  ،استقرار السياسي وااجتماعي لتحقيق فاانتقال الدمقراطي جســــــرادة، ـــوعدمة الرش ا

ال امؤسساي، عة للقضاء على الفساد ــقيق فعالية السياسات امتب  و ،ة و تكريسها ــأداة لتعميق الدمقراطي    واا
موعة من امؤسسات العاملة مثل الصحافة تتطل ب  ةالراشدالدمقراطية  ةمارســفام اء وتعزيز   رة وال ــــــــظام ب ا

فوجب احرام التعددية، قراطية  اجتمع ،اء أسس الدمــال إعـــــمن خ إا  كون ــا تامستقل ،و القضائي 
 إ،امساءلة والشفافية،وامساواة ...نتخابات، حقوق اإنسان ومشاركة واا

 مؤش ــرات اانتقال الديمقراطي والحـــكم الراشد  : 
قيق ٓنظمة حكم   كبديل ــكم الراشد  إرســــاء ا ارا طي ــبـــة ــــأثيفرز اانتقــال الدمـــــقراطي  عقرت عن 

كم ــا  عملية اانتقـــال لدمقراطي وفعاليــة اس ـــلقي ومن امؤشرات،اتــاقــة ااستحقــــــــموحات ومواجهــالط   ا
 الـــــر اشد ما يلي :

  ديــة السيـاسية أ:)تـداول على السلطة،  ااستقرار السياسي  انتــخـابـات،التعد 

  كوم ةـــــافيــشفو فعالية  .انفتا  امؤسسات السياسيةو  ة ـــــــــــــا

 ة.ــــــــــــــالامركزي 

 ظي  .م ااقتصادــــت

 وق اإنسان.ــــــــــــــحق  

 حرية الصحافة 

 ة.ــــــــترسخ الدمقراطي 

 . ظمات اجتمع امد  م

 السياسية. ةــاركــامش 

 رام قواعدــــــــاحتو  القانون . 

 .استقالية القضاء 
 والرقابة.ة ـــبة وامساءلـــــــــاحاسنظم و روقراطية ـــفعالية البي 

 اد.ــــــــالسيطرة على الفس 
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ه نصل لفكرة مفادها أن                  ـــظام سياسي ومدى دمقرطتــه ادة أي نــــــكم على رشـُـار اـــــــمعيوم
جـــــزاته ي تــلف آصعدة  آساسية وااقتصادية  وااجتماعية و توق ف على قدراتــــــه وأداء مؤسساته ،وم على 

يـــــــــ ــاك عاقة تـــرابطيـــةف،ة آم كم الراشد، فعملية اانتقال الدمقراطي تعد  تكاملية ه بيــن اانتقال الدمقراطي وا
ا كم الراشدانعكاسا ا قق مبتغى هذا اانتقــــــال ــــ،  وهذا آخر هو مثاببيا  لتجسيد معاير ا ة قياس مدى 

 وفاعليته التطبيقية على أرض الواقع.
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 :ة ــــلخاتما

ا البحث اموسوم بـــــكون قــوهذا ن           ر" متحريـ ـــــن اانتقال الدمقراطي ـــ "د أهي أم الكسر وأمــل ا
صلة لف عرضهانطاقا ما سآسلوب العلمي آكادمي ، و  ايــــا البحث ، مــــا م  الدوران حولــــه   و يعد ث
ا والت خلص من أنظمة حكم يق  اانعتاق من أغال ااستبداد،ية حامة  طر اانتقال الدمقراطي خطوة إجرائ

ق  ،شعوها عات ــطل  تدم ـــ تائج امرجــوا  ها  وةـــق ال ر السياسي ـسييــالت   ظر  طريقة ــيث يعيد ال  ،م
 .وم ــــاكم واحكـــهــا اوهري  آدوار ال يقوم غير ا  ــوااقتصادي وااجتماعي، ويسعى للت  

ضاريعملية تسعى لتكريس العديد  اانتقال الد مقراطي أن  مفاد القول،و           وسيادة امشاركة كة   ــمن القيم ا
ريات، قوق وا ضاري مية الشاملةـــقيق الت تضمن فهو رافعةالقانون واحرام ا خاصة إذا وجدت  ،والتطور ا

طوة  قيق التطلعات امسطرة والسر ضمن آطر السليمة هذ ا اسبة ،وارتبطت بظروف تساعدها على  بيئة م
  .ومريحج  بوضع مطمئن و  ــــوالصحيحة وهو ما يت

 ومن ااستخاصات البحثيــــة ما يلي :        
 ، ــــــــــال الصياغة امفهوميـــــــة  يحو الذدمقراطي وترسيخه على ال  عملية اانتقال إ نظام حكم  ن  إ 

ية طويلة نسبيا  ولذلك فإن  ، يضمن استمراريته واستقرار هي  آغلب آعم عملية معقدة وتستغرق فرة زم
رد اانتقال من نظام حكم غر دمقراطي ا تع بالضرورة قيام نظام دمقراطي راسخ ومستقر، حيث أن ذلك 

  .رها وإنضاجهاــفاله شروط ومتطلبات عديدة ابد من تو 

 ت ضغط سياسي أوــــفقسؤولة عن اانتقال الدمقراطي ،تلف العوامل ام  د يكون العامل داخلي 
بيـــــة .اقتصادي ، أو خ  ارجي مؤثرات أج

   ارب اانتقال الدمقراطي على  أن   فقد أثبت امران الدومقراطية،ا توجد طريقة واحدة لانتقال إ الد
ها ظروف ومات خاصة.و دة، ــالصعيد العامي جرت من خال طرق عدي  كان لكل م

 ـــل ال اك مـــــلة من امعاييــر ال تشك  ات اله ق قها يؤدي إ فقدان ٓو  ال ــظام  الد مقراطي،ب وعدم 
زيهة،و للسلطة  يالتداول السلمبوصلة الفعل الدمقراطي ، رة وال قيق مع ،والفصل بن السلطات اانتخابات ا
ادا ها است تخبة على مارسة التوازن فيما بي كومة ام السلطة  إ مرجعية دستورية واضحة ومستقرة، وقدرة ا

كم، وسيادة حكم القانون، وفاعلية تمع مد،مؤسسات وا فاعل  وإجراءات الشفافية وامساءلة، ووجود 
ن على قاعدة ،صحافة مستقلة وفعالة وإعام و ومستقل،  ميع امواط ريات امدنية  قوق السياسية وا وكفالة ا

ة امتساوية  ة .و ترسيخها  القوانن ال ـــافذ امواط
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  ظيميــــة ، فهي معطى ثقا الد مقراطيـــــة إ جــــــــانب كوها مارسة دستوريـــــة بضمانات تشريعية وقانونية وت
موع القيم وامعتقدات السيــــــــاسية   .يتشكل من 

   ماهر الشعبية ، وضرورة إشراك امواطن وار  اء الوطن عن طريقــ بمن آمية عدم تغييب ا وات ا ق
عكسوهذا ، لم ااجتماعيس  للا ـــرسيخــت كومي  آداءعكاس سليم على ان ي ياة وفضاءات  ،ا اات ا  

 السلطة.
 ائيا ووظيفيا ،ومعارضة معتدلة  يعد وجود فتحأحزاب قوية ب وار تستـــلهم  وجودها من مبادئ  ةم على ا

دوث اانتقال الدمقراطي   .الدمقراطية شرطا جوهريا 
 تمع نضجت فيه فع القرار ،ـــــأمية التوافق السياسي  مرحلة ص اانتقال الدمقراطي ا يتحق ــق إا  

د  من الت حكم مصر  آد االقوى ااجتماعية والسياسية ، وتبلورت أهدافه  وقيمه آساسية ،واكتسب 
  مو امطرد  والتوزيع العادل .القومي ، ومن ااستقال  والسيادة وال  

 ر على عملية اانتقال الدمقراطي .ـــــــتؤثة السياسية قا ، والثقافدرجة الت ــــطور الث 

 . دور اإعــــام  دعم أو تعثر  مســــــار اانتقـــــــال الدمقراطي 

 قيق ااندماج ااج عب وتفعيل الشراكة بن الش  تماعي وتعزيز القيم الدمقراطية،دور اجتمع امد  
  .مربوط بوجود مشروع واضح وقوى مدنية حاملة هذا امشروعاانتقال الدمقراطي ف والسلطة،

  ارب ا تزال بعيـــــــــــدة عن امأمـــــــول هي ،مكاها   وا اعملية اانتقال الدمقراطي  الوطن العر ا زالت تر
فتــــحة على  ظـــــل وجود إرادة سياسيــــــــــة مستغلقـــة بسبب ضعــف نوافـــذ الدمقراطية ،  لـــــق غر م ا

اهزيـــة الا زمة  على هذا فإن  التــــ ــداول،و  مكيـــــــن الدمقراطيــــــــــة ُمتعــــــــِذٌر إ حيـــــــــــن توافـــــــر ااستعـــداد وا
مقـــــراطي.  لانتــــقــــال الس لمـــي الد 

   ا ورهانا حقيقيا  ال مو ااقتــصادي عــــاملإن وري وحاسم  جعل اانتقال الدمقراطي هدفا مك
مية هي من بن أهم ،وما يرتبط به وتصحيح مساراته حسيـــــن الوضع ااقتصادي ،فت من زيادة فرص الت

قيقها أو البدء ها  و الت ـــحو ات لامداخل آساسة  ال  ابــــــد من  السياسية الدمقراطية  تعبيــــد الطـ ــريق 
 .وهيئة القاعــــــــــــــــدة  لقيام نظم دمقراطية

 ااقتراحات والتوصيات :ومن ضمن                               
 قيقةامتاك  متها ضرورةو مقد كومات اإرادة ا ماعات، وعلى مستوى ا ،على مستوى آفراد وا

و رسم السياسات ر ـــواهيئات آهلية، والتوف   ضاري الرشيد الذي هو مثابة البوصلة ال تقود  على الوعي ا
اذ الق كيمة،وا ضاري اء الذايـــللب رارات الواعيةــا اع بأن ماية،واانفتا  ا طلق ااقت  ،الوطن وترقيته من م
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فاظ على  وارــرهي وحدتـــهوا ضور  مضمار ا ،وباإسهام  السياسي،و ن بإثبات ا ساحة التفاعل اإنسا
  .ماء والرخاءـــالفاعل  مسرة التقدم وال  

   ا لتــاضي هي وسيـــــومعرفة ام ل هو امتداد للحاضر،ــستقبام ٓن ظيم امستقبل، فإن ــلت اضر، ولت شخيص ا
ا طلق من الفهم الواعي ـــب  ءنا ٓسس إسراتيجية امستقبل اب محيًصا ، إحاطًة واستيعابًا، اجتمعاضر ـــد أن ي

اية ببحث مستقبل ونقًدا؛ الية، راتـــضوء امتغي    الوطنولذلك فإن الع اًدا إ خاصة التاريخ واستوالظروف ا
اضر، وأقوا عن درجة عالية من التطور  َفهم مقت،عبر ــر أصدق الت  ـــــهي ظاهرة صحية تعب  القريب، ضيات ا
الة  -وتدل هذ الظاهرة على توج ه سليم، سيؤدي لبات امستقبل،ومتط ابية، تدعم  -ا  اانتقال إ نتائج إ

 الدمقراطي .

  اء والتغير ، تغير الواقع وتفعيل اجتمع امد عر ا أن نبدأ بالب اء نظام سياسي دمقراطي علي من أجل ب
ها داخل ال ص الدستوري .الثقافة السياسية اجتمعية  امعب ـــر   ع

    وهذا يقتضي إزالة  ترشيد مسرة اانتقال الدمقراطي،ابد مــن إشراك اجتمع بكل فئاته ، وتعزيز خطا
عه من امشاركة  عمليــــــة إصا  ما أفسد ااستبداد. ية ال م  ميع العوائق السياسية والقانونية وآم

 ٓب أن يغر   عمل تراكمي متواصل،مــــر إ تاج ا اكم قــــوى امعارضة بوجود إمكانية ضعف ال   وا ظام ا
اكم  ظام ا اا تلقائيا أمام اانتقال الدمقراطي ، اانتقال دمقراطي سريع ،إذ ا يوفر ال خاصة  لضعيف  

اجة أن تضع نفسها حال وجود معارضة ضعيفة ، ا فإن قوى امعارضة  مة امطالبن باانتقال مقد   ومن ه
ماهر بعيدا عن مشاعر التفاؤل بإمكانية الت   ال ثقة قطاعات واسعة  من ا  غير السريع.الدمقراطي، وت

  ية ، وإعادة صياغة  العاقة بن ال ـــخبــــة العسكرية وامدنية على أسس ديد أدوار امؤسسة آم يــن و تق
ددة  تبعد امو  افسات السياسية،عن الص  ة ــــسة العسكريؤس  مرتكزات  وتكريس دورها كمؤسسة  راعات والت

مي آمن والسيادة. ية   وط

 مية ،وأداة للت   اترقية مؤسسات اجتمع امد باعتبار شريك قيق الت غير الدمقراطي، فآنظمة ال  مهما  
اخ  ـــاد  ام مو اجتمع امد ومؤ تسعى لانتقال الدمقراطي  عليها ا  سساته.امائم ل

 اكمة واجتمع ،سر الفج خب ا فتحة على الشعب تتجاوز إطاق وة بن ال من خال رؤية م
سيد على أرض الواقع من خال مؤسسات ومشاريع و ، ــــعل بـــــــــــاع الكلمة الفِ الشعارات ،بل ات   العمل على 

 عمليــــة .

  ة إدماجها   العمليات السياسية  وااقتصادية القائمة  ،و إعطاء الفئات امهمشة حقوقا كاملة  امواط
سن أوضاعهم ااجتماعية وااقتصادية .  اجتمع بغرض 
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 ور العدالة  وامساواة من ااتساق القيمي  اقيق قدر ،و  تعديل امزاج الشعي الدمقراطي غير القيم ، بتيكون 
ماعات ،بإلغاء كل ـــواموروثوامفاهيم الراسخــة ، تهي بتغير ســلوكات آفراد وا قبة ااستبدادية، وت ة على ا

ال السلطة لكوها  ج بجيل وعبادة الشخصيةــــوالت  قديس ــأشكال الت   ضع   وهرها  خدمة عامة  
اسبة.  للمساءلة و ا

   افسية  أوساط ال إحداث تغير ،و خبة السياسية مفضية إ دمقراطية مستقرة ــــــأمية تبلور ثقافة سياسية ت
ابيةسم بوإرساء ثقافة سياسية  تت  ،ثـــوري  للعادات والسلوكيات السياسية  من  وقبول التعدد وااختاف  اا

ونزعاها ضد الذات  امستمر ضالال  و ، عن امصا الذاتية الت ـــــرفع و اانضباط بضرورة عي و الشحن خال 
 .السلطوية 

 اطي ،ذلك ر تغليب امصلحة العامة  ،وم حدث ذلك فلن يكون من الصعب إقاع قاطرة اانتقـــــــــــال  الدمقـ
قيقية إن توفرت  السل  طة واجتمع فحتمـــــــــا ستكـــــــون الثـ ـمرات امقتـــطفــــــة ذات أكــــــل دائـــم.أن اارداة ا

  ة لاندماج ااجتماعي،تعميق قيم امو اض ة ا تعميق اانتماء إ  ة ٓواصر استقرار  واستمرار ، وامعزز اط
ــات ااجتماعي ية  كيان يتجاوز الت ـــــكوي افات  و  والثقافية،ة والسياسية والدي ال تقوم على أساس إبقاء ا

يلولة دون انتقال الصراع  السياسي إ ،ادل بن القوى السياسية ــحرام امتباوا،دائرة السجال السلمي  وا
وار وايا أو الت  ل  امرحلة التشكيك   عل ا خوين أو ااهام بالعمالة  أو ما شابه ذلك من امواقف ال 

افسة عن قواعد ااختاف السياسي على استخدام لغة مس ول دون خروج ام تحيا ، فاالتزام القيمي  
رمية   .ريضية 

  ول دون حدوث انقسامات وصراعات داخلية خال مرحلة ية وترسيخها ما  فاظ على الوحدة الوط ا
رتيبات امؤسسية واإجرائية آكثر ماءمة ــلت  امن خال  يم امرحلة اانتقالية وإداراهااانتقال، وحسن تصم

قيق،  ة واجتمعــــلظروف وخصوصيات الدول التوافق بن الفاعلن السياسين الرئيسين على خارطة طريق  و
يه ذلك  افرة  من أجل الصا واضحة لتأسيس نظام دمقراطي، ما يع التوافق بن اجموعات امختلفة  وامصا امت

 العام  .

 كومات اء إعام حقيقي بعيدًا عن سيطرة ا ورفع الضغوطات واماحقات على ،ولوبيــــــات امال ب
ــــاسبة للعمل احرف وتسهيل الوصول للخر ومصادر ، يتحرر  من أن ن تمكـح ياإعامين  وهيئة آجواء ام

 اجتمــع . الدفاع عن قضايا  أن يكون أكثر كفاءة وفعاليةو ،الواحد  من سطوة الرأي

 ووفق التطــــــورات امرحليةغرات ــــت  لتبعاً ل الدمقراطيةجراء تقييم دوري مبادئ إ. 
 ن العـــرب تدارس م ا  قيقـيــة ، وال ظر  آليات تسييـرها  التجارب  الدمقراطية العاميــــــة  ن آفيـــد ل ية وا ا

ـــهاومشــاكـــلها ومط عاقــــــــاها  موي وال هل من معي ــــاولة انتهاج نــهجــها الدمقراطي والت  ضاري    ا
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ياها السياسي على شفا جـــــرف هــار فسقطت  براثي ــــــن الت خل ف ،اسيما أن  معظم الد ول العربية أسست ب
 .فشل مسارات الدمقراطية  وانتهاك اإرادة الشعبية  اقتصادي والثـ ــقا  ظل السياسي وا

 : ملة من اإصاحات والتعديات امفصليــــــــة  مستقبل اانتقـــال الدمقراطي على امستوى العر مرهــون 

 ص على:  اإصا  الدستـــوري هيكل  الدولة، وتوسيع  دمقرطة الوثيـــــــــقة  ال ت ـظموالقــــانو  الذ ي ي
 نطاق امشاركة  هذ العملية.

 ية السياسية امؤسسية ريــــة  ،عملية تغياإصا  امؤسسي اء   ووظائفها وأساليب عملهاـآب هدف ب
وفعاليته  وبعد قواعد  تضمن استقاله ونزاهته ،  ــات،عــلىبتحديد أدوار امؤسسـالقدرات  وتوظيفها ،

 .اتــشخاص والعصبيماهي  مع آعن الت  

 د من نشاط اممارسة ورفع القيــود ال    ،من خال مراجعة قانون آحزابإصا  ال ــظام الـــــحز  
زبيــــة .  ا

    زاهة ،إصا  ال ، تفعيل ضمانات ال مط اانتخا امائم.ظام اانتخا ديد ال  والشفافية  و

    دم  امستوى امعيشي  للمواطن، فاانتقال الدمقراطي مرهون  إصا ال ظام ااقتصادي ،ما 
مية ااقتصاديــــــة.  بتحقيق  الت

   ة والوحدة وتعميق ــــقافة الدمقراطية وامــدنية،اإصا  الثـ ــــــقا وااجتماعي بإشــــاعة الث قيــم امواط
 والعيش امشرك .

 ة اممـــــارسة الــإعاميـــة لضمـــان استقاليتها اإصا  اإعـــــــ امي برفـــــع اليـــد على سلطته،مع قــون
اصة. ــة ، ا وفق ما مليه اإرادات وامصا ا  وضبطها وفق ما مليه  امواثيق الدولية وأخـــاقيات امه
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طا ، .6 ظمة السيــاسة المقارنــة برتراند بادي ،غي هرمت ، ترمة عز الدين ا  .2003 ،1ط، بروت ، العربية للرمة، ام

 .  2006، 5ط ، امغرب ، ، امركز الثقا العربيان من أجل الديمقراطية برهان غليون ،  .7

 .1994، 1ط ، بروت ، ، مركز دراسات الوحدة العربيةحول الخيـــار الديمقراطيبرهان غليون ، .8

 . 2006، 4ط، الدار البيضاء ،امركز الثقا العر  ، اغتيال العقلبرهان غليون،  .9

ز  .10 مد ا ظم السياسية الحديثة والسياسة العامةجي،ر ثامر  داوي  ، عمان ،ط ، ال  .2004،  1دار 

حا ، .11 بيب ا شرالمجتمع المدني  والتحول الديمقراطي في الوطن العربيا  .2006، 1ط، آردن ،، دار جريــر لل

مد با ، .12 ظم السيـحسن عثمان  قوقية ــاسيةال لي ا شورات ا  .  2009،  دط ، بروت ، ، م

ور  السيد عويس ، .13 ظام اإساميمدي أبو ال امعي اأنظمة السياسية المعاصرة  وال درية ، ،دار الفكر ا  1ط،اإسك
،2011. 

12. ،  .1،2011ط ،آردن، ،ترمة ميس فؤاد اليحيي ، آهليــة لل ــشر والت ـوزيع نهوض المجتمع المدني العالميدون إيبـر

وشي ، .15  . 1،1993ط، بروت ،  ، مركز دراسات الوحدة العربية  الحريات العامة في الدولة اإساميةراشد الغ

اج صا ،  .16  .2012  ، 1ط ،بروت ،، دار العلوم  الوجه السياسي للثقافة العربية المعاصرةرشيد ا

مية اإدارية" لحكمانيةزهر  عبد الكرم الكايد ، ا .17 ظمة العربية للت  .2003، " ، دط  قضايا وتطبيقات، الم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=9305&bk_no=122
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ي الدين ميدي ، .18 ل جاكسون ،ترمة   اسي ،نا  .1،2016ط،دمشق  ،،دار الفرقد أساسيات علم السياسةستيفن ت

شرالمعارضة السياسية والضمانات الدستورية لها سربست مصطفى رشدي أميدي ، .19 ،  ، مؤسسة موكريا للبحوث وال
 . 2011، 1ط

ي ، .20 ـك ميد الرز هسرهـ  .2009 ،1عمان ط، دار دجلة ،  مقومات الدستور الديمقراطي آليات الدفاع ع

  .أدون فهرسة ،)كتاب عربيعوائق الت ـحول الديمقراطي  في الوطن السعيد بن سعيد العلـوي، السيد ولد أبا ، .21

 .2009، 1دار الساقي ، بروت ط الفقر والفساد في العالم العربيمر الت يــر ، .22

 .2011،  1، طأضواء حول اأحداث والتطورات في الوطن العربي الشيخ حبيب خباز ،  .23

 .1990، بغداد دط ، ، جامعة بغداد اأنظمة السياسيةصا جواد كاظم،علي غالب العا ، .22

جتون،  .25 ،دار  ترمـــة: عبد الوهاب علوبالموجة الث الثة : الت حول الد يمقراطي  في أواخر القرن العشرين ،صامويل هانت
 .1993، 1، القاهرة ، طسعاد الصبا  العر 

 .1992، 1ط، القاهرة ،  ، مكتبة مدبو  أنماط ااستياء على السلطة في الدول العربيةصا  سام زرتوفة ،  .26

يف ،  .27 شر )كتــاب  الديمقراطية أوا الديمقراطية دائماعبد الرمن م  .أفهرسة من دون،امؤسسة العربية للدراسات وال

بار ،  .28 مد عبد ا  .1،1999ط ، دمشق ،، دار الفكر  الديمقراطيــة بين العلمانية واإســـامعبد الرزاق عيد ،

29. ، عبد العا طق الخلل  عبد السام ب شر، دار تم  .2007، 1امغرب ط ، ويقال لل

في ،  .30 مود ح اث ودراسة السياسات، الدوحة  استراتيجيات اانتقال الديمقراطيعبد العظيم  ،امركز العر لأ
،2011 . 

ظريات العامة ال ـظم السيــاسيــةعبد الغ بسيو عبد اه ، .31 كومات-" ال ريات-ا قوق وا ديدة ،  ،  ا امعية ا دار ا
دريةا  .2006 ،دط، إسك

  .2010،القاهرة ، شر ـ  ، دار السام للطباعة وال1،ط إدارة الثـ ـقافة وقضايا معاصرةعبد الكرم بكار،  .32

 .1،2006ط،ت و ر ـبي،،مركز دراسات الوحدة العربية  التحول الديمقراطي في العراقعبد الوهاب ميد رشيد ، .33

امع ،عصام حسن  .32 ميد الزهراويأ الـ ــــتربية السياسية والوعي القومي )ا د عبد ا شبكة ،دراسة  الفكر السياسي ع
 .2010، 1ط ،امعارف ، بروت

ظم السياسية العربية  قضايا ااستمرار والتغييرعلي الدين هال ،نيفن مسعد ،  .35  فهرسة.، كتاب من دون  ال

 .2005بروت ،،  ، دار آمر 1،ط المثق ــفمسؤولية عــلي شريع ، .36

شر المجتمع المدني والديمقراطية علي عباس مراد ، .37 امعية للدراسات وال د امؤسسة ا  .1،2009ط،بروت ، ، 

 1ط،الدار البيضاء ، إيــران"، امركز الثقا العر -الغرب-"الدمقراطية اإسلـــام والفكر السياسيفرنر كاوس روف ، .38
،2000. 

د مفك  فهد جدعان،  .39  . 1988،دار الشروق،ط ،ري اإسام في العالم العربي أسس الت ــقدم ع

مدا ،  .20 شر والتوزيع  مدخل إلى العلوم السياسيةقحطان أمد ا  .2012،، 1ط،عمان ، ، دار الثقافة لل

و ، .21 ليل نظري ودراسة الثقافة الس ياسيــة للفاحين المصرييـنكمال م بروت  ،ميدانية  قرية مصريةأ، دار ابن خلدون)
 . 1980، 1ط
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يــث جانــدا ، .22 ظرية والعلميةكي احيتين ال ، ترمة نتا سليمان ، امعهد  اأحزاب السياسية والديمقراطية من ال
 .2006الدمقراطي  الوط للشؤون الدولية ،بروت ، 

ة  واإسام الؤي الصا ،  .23  . 2012 ، 1ط،أمانيا  ،، دار اجتمع امد والدستور السياسيلحرية والمواط

اث الرشد السياسي وأسسه المعياريةلؤي الصا ، .22  . 2015 ،1ط، بروت  ، ، الشبكة العربية لأ

شر الديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيقمد آمري ، .25 اث وال  .2012، 1ط، بروت، ، الشبكة العربية لأ

وات ال خب ،)كتاب  بدون مد بن  .26  .أ وصف ببــلوجراسعود البشر ، 

 . 1998،بروت ،دار الساقي ،   العرب والسياسة أين الخــلل؟مد جابر آنصاري ، .27

 .أ2014،)بغداد : دار البصائر ،  1" دراسة مقارنة" ، طأنظمة الحكم في الوطن العربيمــــد حسن دخيـــل،  .28

شر والتوزيع التجربة الماليزية "محمد مهاتير والصحوة ااقتصادية"،مد صادق إماعيل  .29 ،  1ط، لقاهرة،ا، العر لل
2014. 

اث ودراسة  اندماج اجتماعي-مساواة–حرية ا ،ـــمراد دي .50 موذج الليرا امستدام ، امركز العر لأ "نظرية العدالة  ال
 .2014، 1ط ، بروت، السياسات 

ظام الدستوري  عماويمصطفى صلح ال .51 ظيم السياسي وال شر والتوزيع ـ، دار الث   ،الت  .2009، 1ط ،عمان، قافة لل

52.  ، ر العجا فائسعبقريــــة اإسام في أصول الحكم م  .1،1985ط ، بروت ،، دار ال

ر شفيق ،  .53 شر والتوزيع تجـارب ست ثــورات عــالميةم  .2014، 1ط، روت ــبي ، ، بيسان لل

شر المؤس سات السياسية والقانــون الدستوريريس دوفـرجيه،تر:جورج سعيد،مو  .52 امعية للدراسات وال ، ، امؤس سة ا
 .1،1992ط،بيــروت

ية  علم ااجتماع السياسيمولود زايد  الطيب ، .55 غــازي ، ، دار الكتب الوط  .2007، 1ط، ب

يالعربي العولمة والتماسك ااجتماعي في الوطنمولود زايد الطيب ،  .56 غازي ،ة ــ، دار الكتب الوط  .2005، 1ط ،ب

ي مراد ،  .57 ي   .2006 ،، سيما السليمانية دط  نظام الحزب الواحد وأثر على الحقوق السياسية للمواطنمولود 

هضة العربية ااتصال والديمقراطيةي عبد اه ، م .58  .2005، دط ،بروت ، ، دار ال

مود مصطفى ،  .59 ظام الدوليالثورات النادية  قافة ـــ"خريطة امامح واإشكاليات،وامـآات"،دار البشر للث   عربية في ال
 .201 ،1ط، ،مصر

شر وزيع وال  ــات للت  ـشركة امطبوع"، "تأمات حول اإصا  الدمقراطي للقوات امسلحة اانتقــــال العسكرينارسيس سيزا ، .60
 .2016،روت ـــبي، 1ط،

 .2005، 2القاهرة ط -دمشق-دار الكتاب العر-ااستبداد ودور في انحطاط المسلميــن-نبيل هال هال .61

فوظ ،  .62 اني حول الثقافة والتعليميب   .1990القاهرة ،،1ط ،ة ــ، الدا ر امصرية اللب

اث معضات العدالة اانتقاليةنويل كـاهون  ، .63  .1،2014ط،بروت ، ، ترمة ضفاف شربـــا ، الشبكة العربية لأ

وز آدبية  قــاموس الدولة وااقتصادهدى العلوي ، .62  .1997، 1ط، بروت ، ، دار الك

 .2015"دراسةحالة  قرية مصر"،دط،)القاهرة:اهيئة امصرية العامة للكتاب،العصبية والمشاركة السياسيةعيم،ـوفاء مر ن .65
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ية للثــقافة وليام د.هارت، .66 أبو ضي  ،والراث  قافةــرمة قصي أنور الذيبان ،هيئة أبو ظي للث  ،ت ادوار سعيد والمؤثرات الدي
 .2011،  1، ط

 
 

 

 المجات :

تدى اإسامي العددالت ــــحريــر ، .1 مية اإفريقية ، القراءات اإفريقية ، ام  . 2011،أكتوبر 10فرص الت

معية العامة لأمم امتحدة:تقرير وط مقدم وفقا للفقرة) .2 لس حقوق اإنسان)أأمن -15ا أ 5/1مرفق قرار 
يف،فيفري  .2009"ماليزيا"،ج

،سلسلة قضايا اإصا  ، مركز القاهرة  أي مستقبل لحركات التغيير الديمقراطي في العالم العربيسامح فوزي ،  .3
 .19للدراسات حقوق اانسان ، القاهرة ، العدد 

ل ــة الشؤون العربيـــــة ، جامعة الدول العربيــة ، العدد  ربية"طال عريسي ،"ماهي تداعيات الثورات على اجتمعات الع .4 ،
150 ،2012. 

مد .5 اء إعام إسامي بديل، ،علي الدين  ة اإعام الدو والقضايا اإسامية ضرورة ب  ثمانونالعدد الثالث وال -لة الس

 .م1999آذار / مارس  -هـ 1419ذو القعدة  ،

لة قراءات آفريقية ، العدد  حقوق اانسان والحكم الرشيد في المجتمعات اإفريقيةمد البشر أمد امو ، .6 ،32  ،
2017 . 

هضة والفوضىر  ــال مد حسن أمد ، .7 تدى،مركز الراصد للدراسات السياسية  بيع العربي بين مفاهيم الهبة وال لة ام ،
 . 2016، 30وااسراتيجية ،العدد

ور ــن .8 ظمات المجتمع المدني  في تحقيق الحكم الرشيد  في الجزائر، اجي عبد ال )دراسة حالة آحزاب دور م
لة امفكر ،العدد  مد خيضر ،ب3السياسيةأ، قوق  و العلوم السياسية ،جامعة   .سكرة،كلية ا

تدى  اإفريقية  عوامل الصراع ومستقبل التعاون-العاقات العربيةنور أسامة عبد القادر ، .9 ، القراءات اإفريقية ، ام
 . 2011،أكتوبر 10ااسامي العدد

 المقـــاات :

اث ودراســة السيــاسات، الدوح في الثــــورة وقابلية الثورةارة ، ـــعزمي بش .1   .2011ة ، أغسطس ، ، امركز العر لأ

موية ــامركز الفلسطي لاتص .2 دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مفاهيم الحكم ، ال والسياسات الت
 . 2011،فلسطن ،  GIZ،مويلالراشد
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دياتأ ،كلية العلوم القانونية واإدارية ،جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف ،  زائر)واقع و مية  ا  17-19وإشكالية الت
 . 2008ديسمر 
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9-11/9/2013. 
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