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ىدرادظىمدتقبلىالدومقراطوظىفيىالبالدىالطربوظى
ىمخططىرامىلدرادظىالبلدانى

 
ية حجر األساس في دراسة مستقبل الديمقراطيةة فةي الةباد اليربيةة   تمثل ىذه الدراسة التطبيق 

التي ينوي مشروع دراسات الديمقراطية القيام بيا   من اجل تنمية فيم مشترك افضل ليقبةات التحةول 
 . الديمقراطي في اليالم اليربي والتيرف عمى الفرص المتاحة من أجل تحقيقو 

  ىةةةي الم ةةةرب وموريتانيةةةا وم ةةةر ولبنةةةان سةةةبية بمةةةدان وينتظةةةر أن تشةةةمل الدراسةةةة التطبيقيةةةة 
ويمكن إضافة آي بمد عربي أخر إذا كان من الممكن دراستو   وتييأ ليذه . واألردن والكويت واليمن 

التيةارات الفكريةة مةن مةواطني  كن عقد  ندوات فيو بمشاركة مختمةفال اية فريق بحث من أبنائو   وأم
ات الماديةةة ديةةداى عمةةى طمةةوح المشةةروع فةةي أن تشةةمل الدراسةةة التطبيقيةةة وتبقةةى اكمكانيةة. البمةةد المينةةي 

 . حول مستقبل الديمقراطية الدول اليربية كافة دون استثناء 
  منيةةةا ومةةةن الحةةةوارات الم ةةةاحبة ليةةةا وجةةةدير بالتأكيةةةد أن الدراسةةةات التطبيقيةةةة سةةةوف يسةةةتفاد 

دراسةةةات الديمقراطيةةةة فةةةي   شةةةروعفضةةةا عةةةن األدبيةةةات المتاحةةةة والحةةةوارات التةةةي تجةةةري فةةةي سةةةياق  م
البمدان اليربية   في إعداد الدراسةة اليامةة الشةاممة الختاميةة حةول استشةراف مسةتقبل الديمقراطيةة فةي 

ىةةذا بةةالطبا إضةةافة إلةةى أىميةةة كةةل مةةن الدراسةةات التطبيقيةةة لمدولةةة التةةي تةةتم دراسةةتيا . الةةباد اليربيةةة 
لتيةارات الفكريةة والقةود يمقراطيةة فييةا مةن مختمةف اودورىا في خمق فيم مشةترك افضةل بةين القةود الد

 . السياسية
وغنةةي عةةن القةةول ان المخطةةط اليةةام المقتةةرح لدراسةةة الةةدول اليربيةةة   رديةةف لممقدمةةة النظريةةة  

مكانيةةة دراسةةة الديمقراطيةةة فةةي المجتميةةات  التةةي أعةةدىا الزميةةل الةةدكتور برىةةان غميةةون حةةول أىميةةة واد
وال رض من ىذا المخطط اليام ىةو تحديةد محةاور الدراسةة   . لدراستيا  اليربية   والتي ادترح منيجاى 

واكشارة إلى عنا ر كل محور   ومحاولة إثارة التفكير عةن طريةق طةرح مةا يمكةن طرحةو مةن أسةئمة 
حةةةول  -دةةةد تنطبةةةق عمةةةى البمةةةد الةةةذي تةةةتم دراسةةةتو ودةةةد و تنطبةةةق  -وتسةةةاؤوت وماحظةةةات تف ةةةيمية 

التحول الديمقراطي في المنطقة اليربية مقارنة ب يرىةا مةن منةاطق اليةالم أسباب وعوامل تيثر تجارب 
 .عمى مالو عادة بحالة البمد موضوع الدراسة  -بقدر المستطاع-  وذلك من اجل تحري اكجابة 
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  واعتبةاره دراسة البمدان اليربية نظرة مرنةةومن ىنا يجب أن تكون النظرة إلى المخطط اليام ل 

اباى لمتطةةوير والتيةةديل والحةةذف واكضةةافة وفقةةا لمةةا يةةراه فريةةق البحةةث والمينيةةون بدراسةةة إطةةارا عامةةا دةة
وعمى محرر دراسةة البمةد المينةي والمشةاركين ميةو . مستقبل الديمقراطية في البمد الذي تجري دراستو 

و فةةةةي البحةةةةث والتسةةةةيير ان يقومةةةةوا بدراسةةةةة المخطةةةةط اليةةةةام المقتةةةةرح لدراسةةةةة البمةةةةدان وان يجةةةةروا عميةةةة
مةةةن الضةةةروري ان تجةةةرد دراسةةةة كةةةل دولةةةة وفةةةق  -بةةةالرغم مةةةن ذلةةةك-ويبقةةةى . التيةةةديات الضةةةرورية 

مخطةةط عةةام مشةةترك ومةةنيش موحةةد وشةةامل   يتةةيا فر ةةة مقارنةةة النتةةائش كمةةا يسةةما بتحةةري عقبةةات 
مكانيات التحول الديمقراطي في مختمف الدول اليربية   بيدف اوستفادة من ذلك كمو وتوظيفةو فةي  واد

 . ة استشراف مستقبل الديمقراطية في الباد اليربيةدراس
وليمو من المفيد اكشارة ىنا إلى ان منيش دراسة مستقبل الديمقراطية فةي الةباد اليربيةة   ىةو  

الةةذي ادترحةةو الزميةةل الةةدكتور برىةةان غميةةون وأوضةةحو فةةي المقدمةةة النظريةةة " المقاربةةة المتيةةددة"مةةنيش 
ومةةةنيش المقاربةةةة المتيةةةددة ييتمةةةد فةةةي تحميمةةةو عمةةةى كافةةةة اليمةةةوم . يةةةةلمةةةنيش دراسةةةة مسةةةتقبل الديمقراط

اوجتماعيةةة ويأخةةذ اليوامةةل السياسةةية والثقافيةةة واودت ةةادية واوجتماعيةةة والجيوسياسةةية فةةي اوعتبةةار 
عنةةد ر ةةد وتحميةةل وتو ةةيف الظةةواىر ذات اليادةةة بيمميةةة التحةةول الةةديمقراطي   وليسةةت الثقافةةة او 

ط او غيرىما من اليوامل واحدية الجانب   ىي المؤثرة وحدىا وبميةزل عةن غيرىةا المجتما المدني فق
 . عمى عممية التحول الديمقراطي 

وكذلك يجب التأكيد ىنا عمى أىمية اوسةتفادة مةن الدراسةات والحةوارات الكثيةرة وال نيةة   التةي  
لةةةذي تو ةةةل إليةةةو جةةةرت فةةةي كةةةل مةةةن البمةةةدان التةةةي سةةةوف تةةةتم دراسةةةتيا   ومةةةن المسةةةتود الميرفةةةي ا

ومةن الضةروري أن يبةدأ . الدارسون لمديمقراطية والميتمون بتأ يميا من أبنةاء البمةد الةذي تةتم دراسةتو 
البحةث والدراسةةة والحةوار مةةن المسةتود الميرفةةي المتقةدم الةةذي تةم التو ةةل إليةو فةةي البمةد المينةةي  وان 

ولةةذلك . مةةن جيةةود ومسةةاع  خيةةرة  تكةةون دراسةةة كةةل دولةةة إضةةافة نوعيةةة وتكةةاماى رأسةةياى مةةا مةةا سةةبقيا
يجب عند بداية كل دراسة ان يتم ح ر تمةك الجيةود والمسةاعي السةابقة واوعتةراف بفضةميا والسةيي 

ومثةةل ىةةذا الحةةرص عمةةى اوسةةتفادة مةةن الجيةةود السةةابقة . لتوظيفيةةا فةةي تيميةةق دراسةةة البمةةد المينةةي 
ومةةوجزة   تيبةةر عةةن المسةةتود  حةةرد    ان يجيةةل مةةن الدراسةةات الراىنةةة ع ةةارات وخا ةةات عميقةةة

الميرفةةي   وتيكةةس مةةدد اوىتمةةام بقضةةية الديمقراطيةةة ومشةةكات التحةةول الةةديمقراطي فةةي البمةةد الةةذي 
 . تتم دراستو 
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  وتكامةل كةل منيةا رأسةياى مةا مةا الطبييةة النوعيةة لدراسةة البمةدان ولذلك ومن اجل التأكيد عمى 

  التطبيقيةةة عةةن الدراسةةات المكتبيةةة تميةةز تمةةك الدراسةةاتوكبةةراز  سةةبقيا مةةن جيةةود ومسةةاع ديمقراطيةةة
سةةوف تخضةةا كةةل دراسةةة لممنادشةةة وسةةوف ي ةةاحبيا حةةوار بةةين البةةاحثين والمفكةةرين والممارسةةين مةةن 

ىنةاك نةدوتان من أجل ذلةك سةوف تكةون  و. مختمف التيارات الفكرية من أبناء البمد الذي تتم دراستو 
بدايةة الدراسةة مةن أجةل التيريةف بمنيجيةا ومخططيةا ومنادشةة عنةد : أوالهما . في كل بمد عمةى األدةل

عةداد مسةودة الرؤيةة : وث نيتهما . اور الرئيسية التي سوف يتم بحثيةاالمح عنةد اونتيةاء مةن البحةوث واد
وعمى محرر كل دراسة وكاتب المقدمةة والخاتمةة   . ترحة لتيزيز المساعي الديمقراطيةالمستقبمية المق

اور الدراسةةة ان يسةةتفيدوا مةةن ماحظةةات النةةدوتين ومةةن اطروحةةات المشةةاركين كمةةا عمةةى البةةاحثين لمحةة
فةةي الحةةوار   وان يأخةةذوا مةةوادفيم   كمةةا يأخةةذوا مخةةاوفيم فةةي اوعتبةةار  دبةةل القيةةام بالبحةةث والكتابةةة 

ولكن وبالرغم مةن ذلةك يبقةى كةل كاتةب ىةو المسةئول عمةا يكتةب مسةتقاى . وبيد اونتياء من كل لقاء 
راى فةي تفكيةره   عميةو ان يسةيى لمتوفيةق ومقاربةة وجيةات النظةر وت ييةر مةا يقتنةا بت ييةره   في رأيو وح

ولكن يبقى لو وحده ان يقوم بإعادة ما سبق ان كتبو ميبراى في ذلك عن فيمةو واسةتييابو وادتناعةو لمةا 
عمميةة تم فح و من دراسات سابقة وما دام بو من بحث وما تم تنميتو وتوضيحو وبمورتو مةن خةال 

 . الحوار 
 

********* 
 
 :ث نيااا ًا  ثةةم يةةتم  " ىيكةةل المخطةةةط اليةةام لدراسةةة البمةةدان"عةةرض : أوالًاوفيمةةا يمةةي سةةوف يةةتم  

 . تناول أدسام الدراسة وكل عن ر من عنا رىا بالتف يل واكيضاح 
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 ثانيًا 
ىتفصوالتىاألقدامىالرئودوظىلدرادظىالبلدانى

 -كمةا سةبقت اكشةارة فةي ىيكةل المخطةط اليةام-تم دراسةتو تتكون الدراسة التطبيقيةة لكةل بمةد تة 
 :من أربية أدسام 

ويستحسةةن أن يةةتم إعةةدادىا دبةةل . مقدمةةة وينتظةر أن يقةةوم بكتابتيةةا محةةرر دراسةةة البمةد المينةةي: أولهاا  
. اونتياء من المقاء الثاني األول وذلك من اجل طرحيا لممنادشة عميو ومن ثم تياد كتابتيا بيد المقاء

ويمثةل ىةذا القسةم المحةور الرئيسةي األول مةن . تاريخ التجربة السياسية الميا رة ومح متيا :ًيه ث ن
وال رض منو ر د التجربة السياسية الميا ةرة منةذ ديةام الدولةة الحديثةة  وينتظةر . الدراسة التطبيقية 

التحميميةة  ان يكمف بيذا القسم باحث متخ ةص فةي التةاريخ السياسةي واوجتمةاعي   مةن ذوي النظةرة
النقديةةةةة والتوجةةةةو المسةةةةتقبمي   ومةةةةن الةةةةذي يبتيةةةةدون عةةةةن الو ةةةةف وييتمةةةةون باسةةةةتخراج الي ةةةةارات 

ذات الدولةةة اليميقةةة عمةةى مسةار الماضةةي القريةةب وتأثيراتةةو عمةى حاضةةر النظةةام السياسةةي  والخا ةة
ادةةة وعمةى األوضةةاع اوجتماعيةةة واودت ةةادية   وعمةى وجةةو الخ ةةوص تةةأثير التجربةة عمةةى مةةا لةةو ع

 . بالتحول الديمقراطي في الودت الحاضر 
وىةذا . تحميل البنى الراىنةة وتحديةد انيكاسةاتيا عمةى التحةول الةديمقراطي فةي الودةت الحاضةر : ث لثه 

وال ةةرض مةةن ىةةذا المحةةور ىةةو . ىةةو المحةةور الرئيسةةي الثةةاني مةةن الدراسةةة التطبيقيةةة وعمودىةةا الفقةةري 
بابو ومسبباتو والتيرف عمةى مةا يحممةو الحاضةر مةن إمكانيةات تفسير النظام السياسي الراىن وفيم أس

وينتظةةةر ان يقةةةوم بكتابةةةة ىةةةذا . التحةةةول الةةةديمقراطي او مةةةا ينةةةوء بةةةو مةةةن ميودةةةات تحةةةول دون تحقيقةةةو 
ظيةار عادةة  المحور باحث يستيين باليموم اوجتماعية جميييا في تحميةل وتو ةيف البنةى الراىنةة واد

 .مقراطي في الودت الحاضر واتجاىاتو تمك البنى بمسيرة التحول الدي
مثةةةةةل -وىةةةةةذا القسةةةةةم مةةةةةن الدراسةةةةةة . الديمقراطيةةةةةة  رؤيةةة مسةةتقبمية لتيزيةةز المسةةاعي : خاتمةةة : رابعهاا 
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ينتظةةةةر ان يقةةةةوم بكتابةةةةة مسةةةةودتو محةةةةرر دراسةةةةة البمةةةةد المينةةةةي عمةةةةى ضةةةةوء نتةةةةائش البحثةةةةين  -المقدمةةةةة
ومن ثم يتم تقديمةو إلةى المقةاء الثةاني . ة إضافة لما ىو متاح من حوارات ودراسات سابق -الرئيسيين 

لمنادشتو باعتباره وردة اليمل الرئيسية التي تتحاور حول أطروحتيا التيارات الفكريةة والقةود السياسةية 
 . المينية بالتحول الديمقراطي في البمد الذي تتم دراستو 

  بالمنادشةة رالفة  الةذكاألربية س   من أدسام الدراسةيمي نتناول كل ما يتطمب التف يل وفيما 
 . والتوضيا 

 
-ىى1-

ىالمقدمظىالطامظى

 
ويمكةةةن لمحةةةرر الدراسةةةة ان يضةةةيف . يقتةةةرح ان تتضةةةمن المقدمةةةة اليامةةةة خمسةةةة موضةةةوعات  

-كما سبقت اكشةارة فةي ىيكةل المخطةط اليةام-والموضوعات الخمسة . إلييا ما يرد أىمية إضافتو 
- :ىي
 .مفيوم الديمقراطية - 1-1
 .ي التحول الديمقراطي دواع- 1-2
مكانية القيام بو - 1-3  . أىمية استشراف مستقبل التحول الديمقراطي واد
 . خ و يات البمد وانيكاساتيا عمى دراسة الديمقراطية فيو - 1-4
 . مح مة التجربة السياسية الميا رة - 1-5

ج النقطةةة األولةةى وربمةةا تحتةةا. وو يحتةةاج ميظةةم ىةةذه الموضةةوعات الخمسةةة إلةةى مزيةةد مةةن اكيضةةاح 
إلى كممة مةوجزة   حيةث وبةد لمدراسةة فةي كةل بمةد تةتم دراسةتو مةن تحديةد مفيةوم " مفيوم الديمقراطية "

الديمقراطيةةةةة الةةةةذي سةةةةوف يةةةةتم التقيةةةةيم وفقةةةةاى لوجةةةةوده ويجةةةةري الحةةةةوار وفقةةةةاى لميةةةةاييره وبةةةةالرغم مةةةةن ان 
حتةةى ان يكةةون ليةةا مفيةةوم أوحةةد  الديمقراطيةةة الميا ةةرة ي ةةيب ان نجةةد ليةةا تيريفةةاى جاميةةاى مانيةةاى او

متفةةةق عميةةةو فةةةي جميةةةا الةةةنظم الديمقراطيةةةة   إو انةةةو وبةةةالرغم مةةةن ذلةةةك و بةةةد مةةةن تحديةةةد مفيةةةوم عةةةام 
و أ ةبا الحةةوار  -فةي كةل بمةد تةتم دراسةتو-لمديمقراطيةة  جةراء حةوار حوليةا   واد دبةل القيةام بدراسةتيا واد

ات   ىذا إذ لم يتم اوتفاق عمةى مضةمون يجري حول مفيوم غامض دابل لمختمف التفسيرات والتبرير 
 . مفيوم الديمقراطية 

وليةةل كةةون الديمقراطيةةة الميا ةةرة نظامةةاى ت مةةب عميةةو  ةةفة المةةنيش   أكثةةر مةةن كونيةةا عقيةةدة  
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تنافس غيرىا من اليقائد الشاممة أو األديان   يسةما بالتو ةل إلةى مفيةوم لمديمقراطيةة المنشةودة تجةد 
لديمقراطيةة مةن مختمةف التيةارات الفكريةة فةي البمةد المينةي مةا ييبةر عةن كةل القةود ا -مةن ناحيةة-فيو 

حةد أدنةى مةن  -مةن ناحيةة أخةرد-كما يتوفر لو . اىتماماتيا وما يزيل اعتراضاتيا ويطمئن مخاوفيا 
عمةةى المسةةتود الكمةي او عمةةى المسةةتود -المبةادئ والقةةيم الديمقراطيةةة التةي و تقةةوم لمنظةةام الةديمقراطي 

 . ة دون وجودىا دائم -الجزئي
التةي أعةدىا " مستقبل الديمقراطية في الباد اليربية"ودد طرحت المقدمة النظرية لمنيش دراسة  

الزميةةل الةةدكتور برىةةان غميةةون مفيومةةاى لمديمقراطيةةة كمةةا ان ورش اليمةةل التةةي عقةةدىا مشةةروع دراسةةات 
ولةذلك يمكةن . قراطيةة وتأ ةيمو الديمقراطية والدراسات التي دام بيا دةد سةيت إلةى مقاربةة مفيةوم الديم

فالدراسةةة فةةي كةةل بمةةد . اوسةةتفادة مةةن تمةةك المفةةاىيم   إلةةى جانةةب اوسةةتفادة مةةن غيرىةةا دون التقيةةد بيةةا
نمةا عمييةا ان تجتيةد وليةا ان تسةيى إلةى مقاربةة مفيةوم  غير ممزمةة بتبنةي تمةك المفةاىيم او غيرىةا   واد

يمقراطيةةةة مةةةن مختمةةةف التيةةةارات الفكريةةةة والقةةةود الديمقراطيةةةة بالقةةةدر الةةةذي تمتقةةةي حولةةةو الينا ةةةر الد
كمةةا يجةةب عمةةى مفيةةوم كةةل دراسةةة لمديمقراطيةةة ان يراعةةى وجةةود المبةةادئ الديمقراطيةةة ومةةا . السياسةةية 

 . ينبثق عنيا من مؤسسات وما يتطمبو وضييا موضا التطبيق من آليات ديمقراطية 
: الحكةم الةةديمقراطي المبةادئ التاليةةة وجةدير بالتأكيةد انةةو مةن بةةين تمةك المبةةادئ الجوىريةة لنظةةام 

وذلةك باعتبةار أن تفةويض . مبدأ ان و سيادة لفرد وو لقمة عمى الشيب   والشيب م ةدر السةمطات 
والشةةيب أحةةق بةةامتاك . ممارسةةة السةةمطة مةةن الناحيةةة الوادييةةة م ةةدره إرادة بشةةرية فةةي كةةل األحةةوال 

الثةاني ىةو مبةدأ المسةاواة بةين المةواطنين عمةى  والمبةدأ. ذلك التفةويض مةن أي فةرد او دمةة مةن النةاس 
ويضةةاف إلةةى ىةةذين . داعةةدة المواطنةةة   باعتبةةار المواطنةةة وحةةدىا م ةةدر الحقةةوق ومنةةاط الواجبةةات 

مبةةةدأ ضةةةمان حريةةةة التيبيةةةر والتنظةةةيم  ومبةةةدأ : المبةةةدأين عةةةدد مةةةن مبةةةادئ الدسةةةتور الةةةديمقراطي منيةةةا 
لةةةو اوجةةةو اوخةةةتاف   ومبةةةدأ عةةةدم الجمةةةا بةةةين سةةةيطرة أحكةةةام القةةةانون وشةةةمول القضةةةاء كةةةل مةةةا تطا

ذا تم إرساء ىذه . السمطات في يد واحدة   ومبدأ التداول السممي لمسمطة وفق انتخابات حرة نزيية  واد
المبةةةةةادئ ودامةةةةةت المؤسسةةةةةات وتةةةةةوفرت اعليةةةةةات التةةةةةي تضةةةةةييا موضةةةةةا التطبيةةةةةق   فةةةةةإن الممارسةةةةةة 

ا وو ينةةةتقص مةةةن مقوماتيةةةا ان تكةةةون ممارسةةةة و يضةةةيرى -وسةةةيما فةةةي مرحمةةةة اونتقةةةال-الديمقراطيةةةة 
وذلةك مةن  -تف ل فييةا محكمةة دسةتورية-مقيدة   وان توضا عمى سمطة المشّروع ضوابط دستورية 

اجةةةل تجةةةاوز اليقبةةةات ومقاربةةةة اكشةةةكاليات التةةةي تحةةةول دون دبةةةول الديمقراطيةةةة بسةةةبب الخةةةوف مةةةن 
 .ودضاياه الم يرية  تيارضيا ما ثوابت المجتما او انحرافيا عن ىموم المواطن
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-2 -
ىتاروخىالتجربظىالدوادوظىالمطاصرةىومحصلتكاى

 
من أربيةة موضةوعات ىةي  -كما سبقت اكشارة في ىيكل المخطط اليام-يتكون ىذا المحور  
: -
 .نبذة تاريخية عن الحياة السياسية واوجتماعية دبل ديام الدولة الحديثة - 2-1
 . وعوامل استمرارىا دواعي ديام الدولة الحديثة - 2-2
 . الحياة السياسية عبر تاريخ الدولة الحديثة - 2-3
 . مح مة التجربة السياسية الميا رة - 2-4

 :وفيما يمي نتناول كا من ىذه الموضوعات بالمنادشة والتوضيا 
ً.ًنبذةًت ريخيةًعنًالحي ةًالسي سيةًواالجتم عيةًقبلًقي مًالدولةًالحديثةًً-2-1
-نبذة التاريخية المةوجزة برسةم خارطةة سةكانية لممجتميةات التةي تكونةت منيةا   تختص ىذه ال 

الدولةةة الحديثةةة   وتحةةرد الحيةةاة السياسةةية واوجتماعيةةة واودت ةةادية ونمةةط اليادةةات  -كميةةاى او جزئيةةاى 
ومةةن . الداخميةةة والخارجيةةة التةةي كانةةت سةةائدة فةةي تمةةك المجتميةةات دبةةل ديةةام الدولةةة الحديثةةة مباشةةرة 

يم التيرف عمى امتدادات تمةك المجتميةات خةارج حةدود الدولةة الحديثةة وتةأثير ديةام الدولةة الحديثةة الم
 . عمى عادات كل مجتما منيا وطموحاتو 

وان . ويمكةن ليةذه النبةذة التاريخيةة ان تتنةاول التوزيةةا اكثنةي لمسةكان دبةل ديةام الدولةة الحديثةةة  
ل مجتما محمي وفيما بين المجتميات وعادة المجتميةات تدرس الحياة السياسية السائدة آنذاك في ك

. المحميةةة بالدولةةة القائمةةة او تمةةك الدولةةةة او الةةدول التةةي كانةةت تبسةةةط نفوذىةةا عمةةى تمةةك المجتميةةةات 
وعمييةةةا ان تتحةةةرد مةةةدد وجةةةود مشةةةاركة فةةةي اتخةةةاذ القةةةرارات الجماعيةةةة وشةةةكل تمةةةك المشةةةاركة عمةةةى 

ويحسن ىنا اكشةارة إلةى البنةى والقةود . الفئات اوجتماعية المستود اليام وعمى مستود المجتميات و 
وكةةةةذلك يمكةةةةن تحةةةةري مةةةةدد تقبةةةةل األفةةةةراد . السياسةةةةية والةةةةى اليادةةةةات الدوليةةةةة واكدميميةةةةة والمحميةةةةة 

ومةا األشةكال التةي . والجماعات والمجتميات في ذلك الودت لنمط الممارسةة السياسةية او ميارضةتيا 
يكون من المفيد التيرف عمى الذكريات التةي تركتيةا تمةك الحقبةة عمةى كانت الميارضة تتخذىا ؟ ودد 

وذلةك بق ةد تحةري تةأثير الخبةرة التاريخيةة . الذاكرة الشيبية والخبرة التاريخية التي نقمتيا عبر األجيال
 .   عمى دبول األوضاع التي أسفرت عنيا تجربة الدولة الحديثة او رفض تمك األوضاع ومقاومتيا 

ً.ًيًقي مًالدولةًالحديثةًوعواملًاستمراره ًدواعً-2-2
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المق ود بالدولة الحديثة ىو ديام الدولة الوطنية ذات الشكل الميا ر وبداية ات اليا باليالم  
والدولةة الحديثةة دةد تكةون اسةتمراراى لدولةة تقميديةة . الخارجي عمى أساس أنيا دولة مستقمة ذات سةيادة 

ي يتميةةةز دائمةةةاى بةةةإدارة مركزيةةةة ب ةةةرف النظةةةر عةةةن كونةةةو جةةةزءاى مةةةن دائمةةةة او اسةةةتمراراى كدمةةةيم تةةةاريخ
كمةةا دةةد تكةةون الدولةةة الحديثةةةة جةةزءاى مةةن إدمةةيم عربةةةي او . إمبراطوريةةة او تحةةت نفةةوذ دولةةة  او اكثةةةر 

مجموعةةة مةةن الوحةةدات الطبيييةةة او اكداريةةة او السياسةةية التةةي انةةدمجت مةةا بيضةةيا عةةن تةةراض او 
 . مارية لتكّون الدولة الحديثة الراىنة أدمجت بالقوة او بإرادة استي

وعند النظر في دواعي ديام الدولة الحديثةة والتيةرف عمةى عوامةل اسةتمرارىا يستحسةن محاولةة  
مةةا األسةةباب التةي أدت إلةةى ديةةام الدولةةة الراىنةةة ؟ ومةةا اليوامةةل : اكجابةة بإيجةةاز عمةةى األسةةئمة التاليةةة 

الدوافا الداخمية ؟ وما الدوافا الخارجية التي ساعدت عمى التي انبثقت عنيا حركة تكوين الدولة؟ ما 
انبثةةاق حركةةة تكةةوين الدولةةة الحديثةةة ؟ ومةةا مةةدد اسةةتمرار كةةل مةةن تمةةك الةةدوافا ؟ مةةا الشةةيارات التةةي 
دامت الدولة الحديثة عمى أساس تحقيقيا ؟ ومةا الي ةبية التةي دامةت عمييةا ومةا القةود التةي اسةتندت 

الحديثة ؟ ىل استمرت فاعمية تمك الي بية واستمر دور تمةك القةود ؟ ومةا عمييا حركة تكوين الدولة 
أىميةةة ذلةةك فةةي اسةةتمرار النظةةام السياسةةي فةةي الودةةت الحاضةةر ومةةا تةةأثيره عمةةى اسةةتقرار الدولةةة ؟ ىةةل 
ت ير دور تمك الي بية او تراجا دور تمك القود ؟  ما ىي الت يرات وما تأثيرىا عمى القبول الشيبي 

خةةب لمنظةةام السياسةةي واستحسةةانيا لمشةةيارات التةةي دةةد يرفييةةا واليادةةات اكدميميةةة والدوليةةة او دبةةول الن
 التي يقيميا ؟

ًالحي ةًالسي سيةًعبرًت ريخًالدولةًالحديثةً-2-3
 . وىنا يمكن تناول أربية جوانب رئيسية من الحياة السياسية عبر ديام الدولة الحديثة  

بيية السمطة فةي كةل حالةة ؟ وتحسةن اكجابةة ىنةا عمةى التسةاؤوت كيفية تداول السمطة وما ط :أوله ً
ىةةل حةةدث ت ييةةةر فةةي نظةةم الحكةةم ام ادت ةةةر الت ييةةر عمةةى الحكةةام ؟ كيةةةف تةةم اليادةةب عمةةةى : التاليةةة

وكيةةف تةةم  -ان وجةةد-السةةمطة فةةي كةةل حالةةة مةةن حةةاوت الت ييةةر؟ مةةا أسةةباب تيادةةب الةةنظم السياسةةية 
 وء إلييا في كل مرة ؟ ىل كان تيادب الحكام يتم بواسطة التيادب ؟ ما الوسائل التي تم المج

الثورة واونقاب او يةتم وفةق تةداول سةممي لمسةمطة ؟ ىةل كةان الت ييةر يحظةى بقبةول او تأييةد شةيبي؟ 
وىل كان يتمتا بم در دوي من الشرعية او التأييد الشيبي ؟ ما م ادر الشرعية وما أسباب التأييد 

السمطة بشكل سممي في أي من نظم الحكم المتيادبة  في حالةة تيادبيةا  في كل حالة ؟ ىل تم تداول
 . ؟ وكيف تم تداول السمطة في كل منيا 

 
الحكةةةةةةةةم إلةةةةةةةةى تحقيقيةةةةةةةةا   ومةةةةةةةةا الفئةةةةةةةةات  ةةةةةةةةاحبة  مةةةةا الم ةةةةالا التةةةةي سةةةةةيى كةةةةل مةةةةن نظةةةةةم  
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 الم محة في كل حالة ؟ ما أساليب الحكم في كل نظام من نظم الحكم المتيادبةة ؟ مةا أىميةة مةدخل
واوجتماعيةةة مقارنةةة ب يرىةةا مةةن مةةداخل  -إنتةةاج وتوزيةةا-المشةةاركة السياسةةية والمشةةاركة اودت ةةادية 

القبول الشيبي او سبل الضةبط واوحتةواء السةمطوي مثةل المنةافا المتبادلةة واألعةام الموجةو واسةتخدام 
يةةة او القوميةةة او الي ةا عنةةدما و تكفةةي او و تجةةدي الجةةزرة او تنطمةةي الدعايةةة ؟ مةةا الشةةيارات الوطن

اوجتماعيةةة او الميبراليةةة او الدينيةةة التةةي اسةةتخدمت مةةن اجةةل الضةةبط واوحتةةواء السةةمطوي او الةةتممص 
مةةن حةةق مشةةاركة الشةةيب فةةي عمميةةة اتخةةةاذ القةةرارات الجماعيةةة ؟ مةةا مبةةررات احتكةةار السةةمطة لحةةةق 

ل إظيارىةا بأنيةا  ةادرة عةن المبادرات اليامة ؟ وما السبل المتاحة لتيريب المبادرات اليامة من خا
 السمطة او بوحي من توجياتيا ؟

مةا النتةةائش النفسةةية والتةةأثيرات السةةموكية ألسةةاليب نظةةم الحكةةم   مةةن حيةةث تشةةجيا المشةةاركة او  
سمبية األفراد والجماعات تجاه اوىتمام  أوتكريس أساليب الضبط واوحتواء السمطوي   عمى إيجابية 

تمةةةك الميطيةةةات نمطةةةاى لمشخ ةةةية ؟ مةةةا سةةةمات تمةةةك الشخ ةةةية ومةةةاذا بالشةةةئون اليامةةةة ؟ ىةةةل كرسةةةت 
ينتظةر منيةةا مةةن اىتمةةام مجتميةةي ؟ مةا نظةةرة الحكةةام فةةي كةةل مةن نظةةم الحكةةم المتيادبةةة إلةةى أنفسةةيم ؟ 

؟ مةا نظةرة الشةيب " دون اليالمين او القبةر  " وما ت ورىم لدورىم وما مبررات استمرارىم في ال دارة 
 ل ما ييتقده الحكام من حق في السمطة ؟إلى الحكام وما مدد تقب

ما أوجو اوختاف والتشابو في طبيية السمطة في كل حالة ؟ ما المؤسسةات والشةيارات التةي  
يتم المحافظة عمييا من دبل مختمف النظم والحكام المتيادبين عمى السةمطة ؟ ومةا مةدد ماءمةة تمةك 

 ية التحول الديمقراطي ؟ المؤسسات التي تتوارثيا نظم الحكم المتيادبة ليمم
وىنةا يةتم ر ةد . والدستورية والنيابية والديمقراطية عبر عمر الدولةة الحديثةة  الشوريةالتجارب : ث نيه 

تمةةةةك التجةةةةارب والتيةةةةرف عمةةةةى أسةةةةباب بروزىةةةةا ومةةةةدد اسةةةةتمرارىا   ومةةةةا أسةةةةباب نجاحيةةةةا او ظةةةةروف 
وىةل . حول إلى نظةم حكةم ديمقراطيةة انقطاعيا ؟ كما يتم تحري تأثيرات تمك التجارب عمى عممية الت

أدت تمك التجارب إلى تيزيز الطمةب الةديمقراطي أم أنيةا سةاىمت فةي تشةويو مفيةوم الديمقراطيةة   او 
أساءت إلى إمكانياتيا السياسية واودت ادية  واوجتماعية ويستحسن التودف عند الذكريات والمياني 

 الشيبية ومدد الحنين إلييا ؟  والخبرات التي تركتيا تمك التجارب في الذاكرة
التةةوترات الكبةةرد وكيةةف تةةم التيامةةل مييةةا عبةةر تةةاريخ الدولةةة الحديثةةة ؟ ويستحسةةن ىنةةا أيضةةاى  :ث لثهاا 

التيةةةرف عمةةةى نوعيةةةة الحيةةةاة السياسةةةية وفاعميةةةة السياسةةةة مقارنةةةة ببةةةدائميا مةةةن خةةةال طةةةرح التسةةةاؤوت 
لحديثةةة ؟ وكيةةف تةةم التيامةةل مةةا كةةل منيةةا؟ مةةا مةةا األزمةةات الكبةةرد التةةي مةةرت بيةةا الدولةةة ا: التاليةةة 

الفةةرق بةةين التيامةةل مةةا التةةوترات الكبةةرد ذات الم ةةدر الخةةارجي واألزمةةات والتةةوترات التةةي دةةد يكةةون 
الجبيةةةات والتحالفةةةات الوطنيةةةة التةةةي بةةةرزت عبةةةر  م ةةةةةةدرىا داخميةةةةةةاى ؟ مةةةةةةا حركةةةةةةات التحريةةةةةةر ومةةةةةةا 
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أثيرىا عمى الوحدة الوطنيةة عمةى التيامةل مةا تمةك األزمةات والتةوترات تاريخ الدولة الحديثة وما مدد ت
الكبرد ؟ ما أسباب وما مظاىر التةوترات الكبةرد ؟ مةا أسةباب ومةا مظةاىر التةوترات الداخميةة الفكريةة 
منيةةا وتمةةك التةةي ي ةةاحبيا التطةةرف والينةةف ؟ ومةةا تةةأثيرات ذلةةك عمةةى عمميةةة اونةةدماج الةةوطني وبنةةاء 

لتيةةايش واليمةةل المشةةترك مةةن أجةةل تةةأمين الم ةةير المشةةترك عمةةى أسةةاس داعةةدة جسةةور التوا ةةل وا
بةةين الجماعةةات والفئةةات والمجتميةةات  -اكيجةةابي منةةو والسةةمبي-المواطنةةة ؟ مةةا تةةأثير تةةاريخ التفاعةةل 

المحميةةةةة التةةةةي تتكةةةةون منيةةةةا الدولةةةةة الحديثةةةةة عمةةةةى إمكانيةةةةة بمةةةةورة دواسةةةةم مشةةةةتركة لمتيةةةةايش السياسةةةةي 
 عبر تاريخ التجربة السياسية الميا رة ؟والنيوض الحضاري 

 . تاريخ الميارضة وأساليب عمميا ومدد فاعميتيا  :رابعه 
ما أحزاب وحركات وتيارات الميارضة في كل حقبة من الحقب ؟ وما تاريخ الدولةة الحديثةة ؟  

مةةا جةةذورىا  مةةا المنطمقةةات الفكريةةة والبةةرامش السياسةةية لمحركةةات والتيةةارات التةةي كانةةت تنشةةد الت ييةةر ؟
اوجتماعيةةة ومةةا الم ةةالا التةةي عبةةرت عنيةةا ؟ ومةةا شةةياراتيا ؟ مةةا مةةدد ت ميةةب الميارضةةة السياسةةية 
عمةةى أشةةكال الميارضةةة التةةي تمجةةأ لمينةةف ؟ ىةةل أجيةةض الينةةف فاعميةةة الميارضةةة أم انةةو عةةزز فةةي 

 بيض األحيان إمكانياتيا ؟
فيمةةا بينيةةا ؟ وىةةل اسةةتطاعت تمةةك  ىةةل كانةةت الحركةةات التةةي تنشةةد الت ييةةر متوافقةةة اسةةتراتيجياى  

الحركةةةات فةةةي أيةةةة حقبةةةة مةةةن الحقةةةب التوافةةةق عمةةةى دواسةةةم مشةةةتركة ؟ أم أن ف ةةةائل الميارضةةةة غمةةةب 
ىةةل . عمييةةا التنةةاحر   وتبةةادل القةةرب مةةن السةةمطة أحيانةةاى او مواجيتيةةا   وفقةةاى وعتبةةارات السةةمطة ؟ 

؟ وىةةةةل كانةةةةت تميةةةةل إلةةةةى الحةةةةوار كانةةةةت حركةةةةات الميارضةةةةة تمةةةةارس الديمقراطيةةةةة داخةةةةل تنظيماتيةةةةا 
وفيمةةا بينيةةا وبةةين السةةمطة مةةن ناحيةةة أخةةرد ؟ وىةةل كةةان بإمكةةان ...الةةديمقراطي فيمةةا بينيةةا مةةن ناحيةةة 

حركات الميارضة ان تكةون ديمقراطيةة أم ان طبييةة السةمطة وأسةاليب تيامميةا مةا الميارضةة أفةرزت 
 ميارضة سمطوية من نفس طبيية السمطة

ًلسي سيةًالمع صرةًمحصمةًالتجربةًاً-2-4
يختص ىذا الجانب من تاريخ التجربة السياسية الميا رة بتحري مح متيا وتو ةيف النظةام  

ويمكةن ىنةا التطةرق باخت ةار شةديد إلةى . السياسي الذي أسةفرت عنةو والتيةرف عمةى مؤشةرات أدائةو 
 ةةةدد يمكةةةن وفةةةي ىةةةذا ال. إنجةةةازات التجربةةةة السياسةةةية الميا ةةةرة مةةةن خةةةال دةةةرأة مؤشةةةرات التنميةةةة 

اوعتمةةاد عمةةى مؤشةةرات التنميةةة البشةةرية وفقةةاى لمةةا تةةم تطةةويره مةةن مؤشةةرات فةةي تقةةارير التنميةةة البشةةرية 
كمةةا يمكةةن تقيةةيم مح ةةمة التجربةةة . ال ةةادرة عةةن برنةةامش األمةةم المتحةةدة اكنمةةائي ( 1991-1995)

فقةةا لتقةةارير التاريخيةةة الميا ةةرة مةةن خةةال النظةةر إلةةى سةةجل حقةةوق اكنسةةان فةةي الودةةت الحاضةةر و 
التركيةةز بشةةكل خةةاص عمةةى مؤشةةرات الديمقراطيةةة  ويستحسةن . منظمات الدفاع عن حقةوق اكنسةان 
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 . في الودت الحاضر كما يمكن اكشارة إلى مرتبة النظام عمى سمم التحول الديمقراطي
ذا كانةةةت مؤشةةةرات التنميةةةة وسةةةجل حقةةةوق اكنسةةةان و تحتةةةاج إلةةةى مزيةةةد  مةةةن اكيضةةةاح فةةةإن   واد

لديمقراطيةةةةة ومرتبةةةةة النظةةةةام السياسةةةةي عمةةةةى سةةةةمم التحةةةةول الةةةةديمقراطي تحتةةةةاج إلةةةةى بيةةةةض مؤشةةةةرات ا
 . المنادشة 

ى:مؤذراتىالدومقراطوظ
حتى اعن و توجد مؤشرات متفق عمييا لمديمقراطية مثمما ىو الحال بالنسبة لمؤشرات التنميةة  

ولكةةةن . لمديمقراطيةةةةوييةةةود ذلةةةك إلةةةى غيةةةاب وجةةةود تيريةةةف جةةةاما مةةةانا . أو مؤشةةةرات حقةةةوق اكنسةةةان
وعمى الرغم من ذلك يمكن القول بأىمية وجةود مؤشةرات دالةة عمةى مسةتود الممارسةة الديمقراطيةة فةي 

ولمباحةث ان يجتيةد فةي اختيةار المؤشةرات . ضوء مفيوم الديمقراطية الذي تنطمق منةو تمةك الممارسةة 
لمبةةادئ والمؤسسةةات واعليةةات األكثةةر دولةةة عمةةى نوعيةةة الممارسةةة الديمقراطيةةة   مسةةتيينا فةةي ذلةةك با

 . الديمقراطية التي يتطمبيا مفيوم الديمقراطية الذي يتم اوتفاق عميو في البمد الذي تتم دراستو 
الدسةةةةتور -التمييةةةةز بةةةةين مؤشةةةةرات الديمقراطيةةةةة عمةةةةى مسةةةةتود الةةةةنص  -بشةةةةكل عةةةةام-ويمكةةةةن  

 . من ناحية ثانية ...وبين مؤشرات الممارسة عمى ارض الوادا . من ناحية ..  -والقوانين
وتتمثل المؤشرات الدستورية في النص عمى الحد األدنى من المبادئ الديمقراطية والتةي يةتم تجسةيدىا 

والحةةد األدنةةى مةةن المبةةادئ . فةةي مؤسسةةات وآليةةات وضةةا تمةةك المبةةادئ الديمقراطيةةة موضةةا التطبيةةق 
 ير والنظم األساسية الديمقراطية التي تميز الدستور الديمقراطي عن غيره من سائر الدسات

مبدأ و سيادة لفةرد وو لقمةة عمةى الشةيب والشةيب : أوله ً: يمكن إجماليا في خمسة مبادئ دستورية 
ً.مبةدأ عةدم الجمةا بةين السةمطات:  وث لثها . مبدأ سةيطرة أحكةام القةانون :  ث نيه ً.م در السمطات 

 . السمطة وفق انتخابات دورية  تداول:  وخ مسه . ضمانات الحقوق والحريات اليامة :  ورابعه 
وعمةةةى مسةةةتود البنيةةةة القانونيةةةة يمكةةةن التيةةةرف عمةةةى مؤشةةةرات الديمقراطيةةةة مةةةن خةةةال فحةةةص  

مثل القوانين اوستثنائية  -القوانين والنظر إلى مدد تيطيل بيضيا لممبادئ الديمقراطية في الدستور 
او تأكيةةةد القةةةوانين ... -لتيبيةةةر والتنظةةةيم والقةةوانين المقيةةةدة لنمةةةو المجتمةةةا المةةةدني او الميطمةةةة لحريةةةة ا

عمةةةى وجةةةود اعليةةةات وفاعميةةةة المؤسسةةةات الازمةةةة لوضةةةا المبةةةادئ الديمقراطيةةةة فةةةي الدسةةةتور موضةةةا 
أخةةةرد يستحسةةةن النظةةةر إلةةةى مةةةدد اكتمةةةال المنظومةةةة ... ومةةةن ناحيةةةة. ىةةةذا مةةةن ناحيةةةة ...التطبيةةةق 

ومن تمةك الضةمانات . بيق المبادئ الدستورية القانونية ومدد توفيرىا لمضمانات القانونية الازمة لتط
  تبةةرز أىميةةة اسةةتقال القضةةاء وشةةمول نطةةاق أحكامةةو كةةل مةةا تنالةةو اوجةةو اوخةةتاف بةةين األفةةراد او 

 . المؤسسات وبين كل منيا وبين الدولة ومؤسساتيا عامة وأجيزتيا السمطوية عمى وجو الخ وص 
الممارسةةة الديمقراطيةةة   مةةن حيةةث مةةدد اليادةةة ب ويستحسةةةةةن دراسةةةةةة محتةةةةةود القةةةةةوانين ذات  
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اكتمال منظومتيا   ومن حيث تيطيل بيض القوانين لحق المبادرة اليامة واحتكارىا مةن دبةل السةمطة 
كمةةةا يستحسةةةن تقيةةةيم القةةةوانين ذات اليادةةةة بالممارسةةةة الديمقراطيةةةة مةةةن حيةةةث تأثيرىةةةا عمةةةى تحقيةةةق . 

الممزمةةة   ومةةن حيةةث تأثيرىةةا عمةةى نمةةو المجتمةةا مشةةاركة فيالةةة فةةي عمميةةة اتخةةاذ القةةرارات الجماعيةةة 
المدني واستقالو النسبي عةن السةمطة وتأكيةد تمةك القةوانين عمةى ممارسةة الديمقراطيةة داخةل تنظيمةات 

ومن المناسب أيضاى النظر إلى مدد مرونةة النظةام القةانوني او جمةوده . المجتما المدني وفيما بينيا 
ل بنائو في ضوء الحاجات المت يرة لممجتمةا وضةرورات نيوضةو والتيرف عمى آليات تطويره واستكما

 . الحضاري 
وأخيراى وليس آخراى عمي مستود الممارسة الفيمية يمكن التأكد من مةدد وضةا مبةادئ الدسةتور  

 موضا التطبيق ومدد فاعمية المؤسسات واعليات الديمقراطية من حيث مستود 
وىنةا يمكةن إميةان النظةر فةي مةدد تطبيةق . ممزمة وفاعميتيا المشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية ال

 كما يمكن التأكد من مدد نزاىة . مبدأ المواطنة واعتباره م در الحقوق ومناط الواجبات 
اونتخابات واولتزام بدوريتيا وحق المنافسة عمى جميا المنا ب واعتبار الفوز في مثل ىذه اليمميةة 

اليمةةدة او المختةةار او  -ي السةةمطة عمةةى مسةةتود الحكةةم المحمةةي اونتخابيةةة ىةةو م ةةدر تفةةويض تةةول
وانطادةاى مةن . ىذا إضافة إلى المستود الوطني -المحافظ والمجالس البمدية ومجالس الحكم المحمي 

كون الديمقراطية المستقرة في نيايةة المطةاف عمميةة مجتمييةة يجةب ان يةتم تكةريس ديميةا وسةموكياتيا 
المجتمةةا   فانةةو يحسةةن بالدراسةةة ان تشةةير بقةةدر اكمكةةان إلةةى مؤشةةرات  عمةةى المسةةتود الرسةةمي وفةةي

 . الديمقراطية عمى مستود التنشئة اوجتماعية في األسرة والمدرسة وفي جمييات النفا اليام 
ً:مرتبةًنظ مًالحكمًعمىًسممًالديمقراطيةً

المرحمةةة وفةةي ختةةام ىةةذا الجانةةب حةةول مح ةةمة التجربةةة السياسةةية الميا ةةرة يستحسةةن تحةةري  
ويمكةن لمباحةث ان يجتيةد فةي ادتةراح سةمم . التي بم يا النظام السياسي عمى سمم التحول الةديمقراطي 

الديمقراطية فةي البمةدان الناميةة والتةي "لمتحول الديمقراطي ولو ان يستيين بالسمم الذي اعتمدتو دراسة 
 دولة وفق منيش موحد 23تضمنت دراسة 

 ( Dimond ,L.,and others Democracy in Developing countries : Asia ,1989 VOL., p.3 )ً. 
 . ويتضمن ذلك المنيش ستة مستويات أو مراتب لمتحول الديمقراطي 

نظةام حكةم ديمقراطةي مسةتقر لةم يتيةرض ونقطةاع ( : High success)درجة عالية من النجةاح :  أوله 
 .   ويقوم عمى مؤسسات ديمقراطية متجذرة 

تيزيةةز نظةةام ديمقراطةةي ذا اسةةتقرار نسةةبي عقةةب :  (Progressive success: )ح مت ةةاعد نجةةا: ث نيهاا ً
 . انييار واحد أو اكثر أو انقطاع خطير 
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نظةةام ديمقراطةةي غيةةر مسةةتقر   ومثةةال ذلةةك   عةةودة لمنظةةام ( Mixed success)نجةةاح مخةةتمط :  ث لثهاا 
ظام الةديمقراطي لةم ييةزز دواعةده حتةى الديمقراطي عقب فترة انييار يسودىا نظام استبدادي أو ان الن

 . اعن 
 . نظام ديمقراطي جزئي او نظام شبو ديمقراطي : نجاح مختمط :  رابعه 

 . انييار في النظام الديمقراطي ( : Failure but promise)فشل ووعد : خ مسه 
يةة ذات تةأثير   لم تمارس الديمقراطية ألية فترة زمن( : Failure or absence)فشل او غياب : س دسه 

 واألمل ضييف في ممارستيا في المستقبل القريب 
-ى3-

ىتحلولىالبنىىالراهنظىوتحدودىتأثوراتكاىرلىىالتحولىالدومقراطيىفيىالوقتىالحاضرى

يخةةةةتص ىةةةةةذا المحةةةةةور بتحميةةةةةل األوضةةةةةاع الراىنةةةةة والتيةةةةةرف عمةةةةةى البنةةةةةى السياسةةةةةية والثقافيةةةةةة  
ن أجةةل تفسةةير الوادةةا الةةراىن وتحديةةد اليقبةةات التةةي تقةةف واودت ةةادية واوجتماعيةةة والجيوسياسةةية   مةة

ويتضةةمن . فةةي طريةةق عمميةةة التحةةول الةةديمقراطي والكشةةف عةةن الفةةرص واكمكانيةةات المتاحةةة لتيزيةةزه 
 : أولها ً:منادشةة خمسةة أبيةاد رئيسةية  -كما سبقت اكشارة في ىيكل المخطط اليام  -ىذا المحور 

البنيةةةةة :  ورابعهاااا . البنيةةةةة اودت ةةةةادية :  وث لثهاااا . الثقافيةةةةة البنيةةةةة :  وث نيهاااا . الوضةةةةا السياسةةةةي 
 . اليادات الجيوسياسية : وخ مسه ً. اوجتماعية 

ىةذا إضةافة إلةى مةا طرحتةو المقدمةة . وفيما يمي نتناول ىةذه األبيةاد الخمسةة بالتف ةيل واكيضةاح    
 . ث ان يتأكد من  حتيا برىان غميون من فرضيات يحسن بالباح.النظرية التي أعدىا الزميل د

 الوضع السياسي 
يتم تحميل الوضا السياسي الراىن من خال تو يف النظام السياسي القائم   وتحديد طبييةة  

ويمكةةةن ادتةةةراح . القةةةود الفاعمةةةة ودورىةةةا   والتيةةةرف عمةةةى مةةةدد تةةةوازن القةةةود بةةةين الدولةةةة والمجتمةةةا 
 : المخطط الفرعي التالي 

ًالوضعًالسي سيًً-3-1
 . البنية الدستورية والقانونية والتقسيم اكدميمي والتنظيم اكداري لمدولة :  أوالًا

 . طبيية السمطة ودورىا وم ادر شرعيتيا :  ث ني ًا
 .الحاكم أو الي بية الحاكمة أو المؤسسة الحاكمة   -أ 
 (.م يا وح انة الموظف اليايمدد استقال اكدارة اليامة وسموكيات منتسب)البيرودراطية   -ب
 . الجيش ومدد تأثيره عمى الحياة السياسية   -ج
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 تنظيم المجتما المدني واستقالو النسبي :  ث لث ًا
المق ةةةةود بةةةةالقود التقميديةةةةة ىةةةةي القةةةةود )دور القةةةةود التقميديةةةةة السياسةةةةي وعاداتيةةةةا بالسةةةةمطة - أ
ذىب  التةةةةي تقةةةةوم عمةةةةى أسةةةةاس الةةةةروابط التةةةةي تنشةةةةأ بحكةةةةم المةةةةياد والتةةةةوارث مثةةةةل الةةةةدين والمةةةة 
 (واليرق والروابط القبميةواليشائريةواليائميةوالمين التقميدية التي يتوارثيا األبناءعن األباء 
األحةةةةزاب   والنقابةةةةات والةةةةروابط وجمييةةةةات )مةةةةدد نمةةةةو المجتمةةةةا المةةةةدني وفاعميةةةةة مؤسسةةةةاتو   -ب
 ( .النفا اليام  
 . جماعية الممزمة نوعية الرأي اليام ومدد تأثيره عمى عممية اتخاذ القرارات ال  -ج

 . توازن القود بين الدولة والمجتما :  رابع ًا
ى:البنوظىالثقافوظ

وىنةةةا يةةةتم التركيةةةز عمةةةى دراسةةةة الثقافةةةة السياسةةةية السةةةائدة والتيةةةرف عمةةةى م ةةةادرىا والجوانةةةب  
اكيجابيةةة والسةةمبية فييةةا   ومةةدد تةةأثير الثقافةةة السياسةةية عمةةى جيةةود تأ ةةيل الديمقراطيةةة فةةي الثقافةةة 

التيةرف عمةى : اوليمةا : ويتطمب أمةر دراسةة بنيةة الثقافةة السياسةية أىتمامةاى خا ةاى بةأمرين . طنية الو 
القيم السياسية من خال تحميةل مةا يتيمةق بةذلك فةي مضةمون منةاىش التربيةة والتيمةيم ورسةائل األعةام 

سةةةموك و  -الرسةةةمي واألىمةةةي-والتيةةةرف كةةةذلك عمةةةى منطمقةةةات الخطةةةاب السياسةةةي . والةةوعظ واكرشةةةاد 
القيادات والنخب لماليا من تأثير عمى سموكيات اعخرين وطبةائييم باعتبةارىم القةدوة التةي يقتةدد بيةا 

 Structuralًالقيةةةةام بدراسةةةةة ميدانيةةةةة رئيسةةةةية تشةةةةمل   مةةةةن ناحيةةةةة مقةةةةابات مييكمةةةةة: وث نيهماااا ً. 

Interviews  5) التمثيمةي ما عدد محدود من رموز الدولة ورموز المجتما السياسي من ذوي البيةد-
ليينة شيبية واسية تمثةل فئةات السةكان ( استبانو)ومن ناحية أخرد إجراء استق اء ( . أشخاص 11

واليةةةدف مةةةةن المقةةةابات واوستق ةةةةاء ىةةةو اسةةةةتكمال األدبيةةةات المتاحةةةةة . المينيةةةة واليمريةةةة والثقافيةةةةة 
تةةي يرتجةةى تحقيقيةةا مةةن واختبةةار دولتيةةا مةةن خةةال اسةةتجاء مفيةةوم الديمقراطيةةة السةةائدة واألىةةداف ال

كمةا تيةدف المقةابات واوستق ةاء الةى التيةرف عمةى الموادةف مةن مبةدأ . عمميةة التحةول الةديمقراطي 
شةكاليات دبةول وتبنةي الديمقراطيةة وتوطينيةا   وكةذلك  التحول الديمقراطي وتحديد مشةكات اونتقةال واد

لوطنيةةةةة محةةةةل الينا ةةةةر غيةةةةر تحةةةةري المةةةةداخل المتاحةةةةة كحةةةةال الينا ةةةةر اكيجابيةةةةة فةةةةي الثقافةةةةة ا
بشكل  -حسب مقتضيات الحال-ويمكن أن تتطرق دراسة البنية الثقافية     . الديمقراطية أو إل ائيا 

 :موجز إلى الينا ر التالية 
ًالبنيةًالثق فيةًً-3-2

 ( القواسم الثقافية المشتركة: الثقافة السائدة )الثقافة الوطنية :  ى أوال
يم السةةةائدة مةةةا متطمبةةةات مةةةدد توافةةةق القةةة:  ث نيااا ًا الممارسة الديمقراطية 
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 مظاىر السموك السياسي :  ى ث لث 
 . دديو الخطاب السياسي ومدد ادتراب القول من اليمل  -أ 
 . مودف النشطاء السياسيين من الديمقراطية ومدد ممارستيم ليا -ب 
 . التياون أو التنافر بين ديادات اليمل السياسي  -ج 

 . غير الديمقراطية الديمقراطية في الثقافة الوطنية ومدد ددرتيا عمى إل اء الينا ر الينا ر:رابع ًا
 مدد نمو الثقافة الديمقراطية ونطاق انتشارىا :  خ مس ًا

 .مدد التوافق عميو ومدد دبولو من دبل الجماىير : مفيوم الديمقراطية  -أ 
      ية ما اكسام ومدد اليمم المقاربات الفكرية الجادة وحتماوت تيارض الديمقراط-ب 
 . بتمك المقاربات ودبوليا      
 .المقاربات الفكرية األخرد لبقية إشكاليات الديمقراطية  -ج 
     دور األسرة والمدرسة واألعام والوعظ واكرشاد والقدوة في إنتاج القيم الديمقراطية  -د 

عادة إنتاج القيم المضادة ليا   . أو تكريس واد
ىوظىاالقتصادوظىالبن

ويمكةةةن ( اودت ةةةاد السياسةةةي)وىنةةةا أيضةةةاى يةةةتم التركيةةةز عمةةةى الجانةةةب السياسةةةي مةةةن اودت ةةةاد  
 :لمباحث أن يستيين بالمخطط الفرعي التالي 

ًالبنيةًاالقتص ديةًً-3-3
ًطبيعةًاالقتص دً:ًًأوالًا
 .رييي ام إنتاجي  -أ  
 .تقميدي أو حديث ام مزدوج -ب 
 (.التجارة الخارجية -اوستثمارات األجنبية  -المديونية )ابا مستقل نسبياى ام ت -ج 
اتجاىةةات البطالةةة   -ددرتةةو عمةةى خمةةق فةةرص عمةةل جديةةدة-يتوسةةا ام يةةنكمش )اتجاىاتةةو  -د  
 ( .فيو والفقر والتيميش    

ًتركيبًاالقتص د:ًًث ني ًا
      ال ناعة  -ية ال ناعة األستخراج -الزراعة ) المكانة النسبية لمقطاعات اكنتاجية  -أ  

 ( .الخدمات  -التحويمية 
 .دور القطاع اليام والقطاع الخاص وطبيية كل منيما  -ب 
      مدد تيبئتيا واوىتمام : تركيباتيا األخرد : وافدة  -مواطنة )تركيب دوة اليمل  -ج  

 ( .بتنمية الموارد البشرية
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ًالعالق تًاالقتص ديةً:ًث لث ً 
عادة توليد )مطة والثروة اليادة بين الس -أ      دورالنفوذ في استمرارتدفق الدخل الخاص واد

 ( .الثروة
 .نمط توزيا الثروة ونمط توزيا الدخل  -ب 
 (.وظائف الميزانية اليامة ودورىا)آليات إعادة التوزيا  -ج 

ًإدارةًاالقتص دً:ًًرابع ًا
     نمط  -اط المكافئة بالجيد مدد ارتب -نظم الحوافز اودت ادية )اعلية اودت ادية  -أ  

 ( . النشاطات الطفيمية: اوستياك 
  تنمية ادت ادية أو نمو ادت ادي ام مجرد ت يرات : اتجاه الت يرات اودت ادية  -ب 

 ( . عشوائية تمقائية             
 ان وجدت وانيكاساتيا عمىالتنمية "الت حيا اودت ادي"أسباب وأىداف برامش  -ج 
 . البشرية       
فةةةي ترشةةةيد اسةةةتخدام المةةةوارد   -الشةةةامل والتأشةةةيري ان وجةةةد-دور التخطةةةيط اودت ةةةادي   -د  
 . اودت ادية       

ىالبنوظىاالجتماروظى
يقتةةةةرح ان يتركةةةةز البحةةةةث عمةةةةى اوجتمةةةةاع السياسةةةةي ويمكةةةةن ىنةةةةا ان يسةةةةتيين الباحةةةةث حسةةةةب  

 :مقتضيات الحال بالمخطط الفرعي التالي
ًتم عيةًالبنيةًاالج-3-4

ًاالندم جًالوطنيً:ًًأوالًا
الةةةةةةديني  -التركيةةةةةةب اكثنةةةةةةي : تركيةةةةةةب دةةةةةةوة اليمةةةةةةل : التركيةةةةةةب اليةةةةةةام )تركيةةةةةةب السةةةةةةكان  -أ  
 -الفرودةةةةةةات الدخميةةةةةةة  -تركةةةةةةز الثةةةةةةروة  -التركيةةةةةةب الطبقةةةةةةي : والمةةةةةةذىبي واليردةةةةةةي والقبمةةةةةةي  
 ( .الطبقة الوسطى  
 .دور غير المواطنين إن و جد  -ب 
 .ومكانتيا اوجتماعية ودورىا أوضاع المرأة  -ج 
 .أوضاع الشباب ومدد اندماجيم في المجتما  -د  
:  -ان وجةةةدت  -ظةةةاىرة التفكةةةك : مظةةةاىر اكد ةةةاء والتيمةةةيش )اتجاىةةةات اوسةةةتقطاب  -ىةةةة 
 ( .ومخاطر كل منيا عمى عممية اوندماج الوطني     

التوظيةةةةةةف السياسةةةةةةي لظةةةةةةاىرة التنةةةةةةوع  -و  .جتماعي الوطني ومظاىر الخمل او
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ًالعالق تًوالمشكالتًاالجتم عيةً:ًًث ني ًا
 .التوازنات اوجتماعية اليميقة المادية والمينوية  -أ  
 .نظم الضبط اوجتماعي وتأثيراتيا اكيجابية والسمبية  -ب 
 .المشكات اوجتماعية الكبرد  -ج 
 .نتائجيا اكيجابية ومظاىر السمبية : عممية التفاعل اوجتماعي  -د  
    التياون لحل المشكات : مدد الشيور بوحدة الم ير )مستود التساند اوجتماعي  -ىة 

 ( .اوجتماعية الكبرد 
ًومقوم تًوجودهًً MAIN STREAMمدىًوجودًتي رًرئيسيًفيًالمجتمعً:ًًث لث ًا
 .ىل يوجد تيار رئيسي يقود المجتما  -أ  
 .ما الجماعات التي يتكون منيا  -ب 
 . الا التي يمثميا ما الم -ج 
 .ما مقومات وجودة وما دواسمو المشتركة  -د  
 . عوامل القوة وجوانب الضيف في توجيات التيار الرئيسي تجاه التحول الديمقراطي -ىة 

 العالقات الجيوسياسية 
ويتضةةمن ىةةذا البيةةد مةةن البنةةى الراىنةةة اليادةةات الدوليةةة واكدميميةةة وانيكاسةةيا عمةةى القةةرارات  

 :ويمكن لمباحث ىنا ان يتناول حسب مقتضيات الحال الجوانب التالية . ة الوطني
ًالعالق تًالجيوسي سيةً-3-5

ًمحدداتًاإلرادةًالوطنيةً:ًًأوالًا
 .مقومات األمن الوطني  -أ  
 ( .مجاوتو وتأثيراتو)اونكشاف عمى الخارج  -ب 
   آلية حل الخافات : مدد التوافق بينيا عمى الم الا الوطنية ) النخب الحاكمة  -ج 
 .الداخمية بييداى عن التدخات الخارجية       

ًالوضعًاإلقميميًلمدولةًونزع ته ًالحدوديةً:ًًث ني ًا
 .مكانة الدولة في النظام اكدميمي اليربي  -أ  
 .اليادات ما دول الجوار اليربي  -ب 
 .الخافات الحدودية والنزاعات اكدميمية  -ج 

ًحًالدولًالمؤثرةًعمىًالنظ مًالدوليًمص ل:ًًث لث ًا
 .مدد شرعية تمك الم الا  -أ  
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 .مدد األىمية اكستراتيجية لتمك الم الا  -ب 
 .مدد تودا تأثير التحول الديمقراطي عمى م الا تمك الدول  -ج 
 .مكانة الدولة في النظام الدولي ومدد مشاركتيا في  نا القرارات الدولية  -د  
 .القود الديمقراطيةواألعام الدولي ما الطمب المحمي عمى الديمقراطية مدد تياطف -ىة 

-ى4-

ىرؤوظىمدتقبلوظىلتطزوزىالمداريىالدومقراطوظى:ىالخاتمظى

الميرفيةةةة التةةةي سةةةوف تبةةةرز مةةةن خةةةال البحةةةث  الخا ةةةةتمثةةةل خاتمةةةة الدراسةةةات التطبيقيةةةة  
ومةةن ىنةةا تطمةةا . مةةن خةةال الحةةوار  والدراسةةة   كمةةا تمثةةل الموادةةف المبدئيةةة التةةي سةةوف يةةتم بمورتيةةا

. ىةةذه الخاتمةةة ألن ت ةةبا رؤيةةة مسةةتقبمية لتيزيةةز المسةةاعي الديمقراطيةةة فةةي البمةةد الةةذي تةةتم دراسةةتو 
وتمثةةةةل ىةةةةذه الخاتمةةةةة فةةةةي مسةةةةودتيا األولةةةةى وردةةةةة عمةةةةل النةةةةدوة الثانيةةةةة   التةةةةي سةةةةوف يتحةةةةاور حةةةةول 

فكريةةةةة والقةةةةود السياسةةةةية المينيةةةةة اطروحاتيةةةةا بةةةةاحثون ومفكةةةةرون وممارسةةةةون مةةةةن مختمةةةةف التيةةةةارات ال
فةةإن وردةةة الرؤيةةة ... ومةةن ناحيةةة أخةةرد . ىةةذا مةةن ناحيةةة ...بةةالتحول الةةديمقراطي فةةي البمةةد المينةةي 

ىةةةي بمثابةةةة اكطةةةار اكسةةةتراتيجي  -فةةةي  ةةةورتيا النيائيةةةة-المسةةةتقبمية لتيزيةةةز المسةةةاعي الديمقراطيةةةة 
اعتبارىا رؤية وطنية مشتركة   تطما ان تكون وذلك ب. لميمل الديمقراطي في البمد الذي تتم دراستو 

تمقائيةاى او بشةكل -وثيقة وفاق وطني وفكةري   يمكةن ان تيمةل فةي إطارىةا وتتيةاون مةن اجةل تحقيقيةا 
مختمةةف الينا ةةر والقةةود الديمقراطيةةة داخةةل التيةةارات الفكريةةة والحركةةات والقةةود السياسةةية    -منسةةق

مسةةةتود أدائيةةةا مةةةن اجةةةل تنميةةةة الطمةةةب الفيةةةال عمةةةى  بيةةةدف ترشةةةيد عمةةةل الحركةةةة الديمقراطيةةةة ورفةةةا
 . الديمقراطية 

 
  

باليرض الموجز والمنادشة المركةزة  -كما سبقت اكشارة في ىيكل المخطط اليام  -وتتناول الخاتمة 
 :  الموضوعات التالية 

 .األىداف الوطنية الكبرد ومكانة الديمقراطية بينيا - 4-1
 . الديمقراطية  القود  احبة الم محة في- 4-2
جةةةةةةةذورىا       : بنيتيةةةةةةةا السياسةةةةةةةية والتنظيميةةةةةةةة : ثقافتيةةةةةةةا .)الوادةةةةةةةا الةةةةةةةراىن لمحركةةةةةةةة الديمقراطيةةةةةةةة - 4-3
اليادةةةة بةةةين : ممارسةةةة الديمقراطيةةةة داخةةةل تنظيماتيةةةا : ومكوناتيةةةا اوجتماعيةةةة واودت ةةةادية  
 .( وعاداتيا الدولية واكدميمية : عادتيا بالسمطة : ف ائميا  
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 .اكمكانيات والفرص المتاحة لتيزيز التحول الديمقراطي - 4-4
 .اليقبات واليوامل المييقة لمتحول الديمقراطي - 4-5
 .المداخل اكستراتيجية لتيزيز جيود التحول الديمقراطي  -4-6
 . الديمقراطية المتطمبات الفكرية والسياسية والمؤسسية والتنظيمية لتنمية الطمب الفيال عمى- 4-7
واضةحة وليسةت فةي حاجةة إلةى مزيةد  -شبييو بينا ةر المقدمةة  -وليل موضوعات الخاتمة  

كما ان ىذا الف ل من الدراسةات سةوف . من التف يل في ىذه المرحمة التحضيرية لدراسات البمدان 
يةتم إعةةداده فةةي مرحمةةة متةةأخرة   مةةن كةةل دراسةةة   فةةي ضةةوء بحةةوث المحةةورين األول والثةةاني   ولةةذلك 

 . إرجاء تف يل موضوعات الخاتمة في الودت الحاضريستحسن 
ويكفةةي فةةي ىةةذه المرحمةةة   أن نؤكةةد ىنةةا ان ف ةةل الخاتمةةة يجةةب ان يكةةون مخت ةةراى ومركةةزاى  

فيذا الف ةل خا ةة كةل دراسةة   ووردةة عمةل لحةوار وطنةي يطمةا ان . وعميقاى إلى ابيد حد ممكن 
 .ة الديمقراطية يتبمور في وثيقة وفاق ت با فيما بيد دلياى لمحرك

ولةةةذلك فةةةإن وردةةةة الرؤيةةةة المسةةةتقبمية لتيزيةةةز المسةةةاعي الديمقراطيةةةة عمييةةةا ان تسةةةتوعب أبيةةةاد  
التجربةةة السياسةةية الميا ةةرة وان تةةتفيم األوضةةاع السياسةةية والبنةةى الثقافيةةة واودت ةةادية واوجتماعيةةة 

سةية التةي يةتم تنميتيةا مةن خةال كما عمييا ان تيكةس النتةائش الفكريةة والسيا. واليادات الجيوسياسية 
وعمييةةةةا أيضةةةاى ان تسةةةيى إلةةةةى استشةةةراف المسةةةةتقبل   . جيةةةود البحةةةث والحةةةةوارات الم ةةةاحبة لمدراسةةةة

منطمقةةة فةةي ذلةةك مةةن مقاربةةة إبداعيةةة تيةةدف إلةةى فةةتا آفةةاق رحبةةة لمتحةةول الةةديمقراطي   وتسةةيى إلةةى 
امي بالقةةدر الةةذي يزيةةل المخةةاوف توسةةيا داعةةدة دبةةول الديمقراطيةةة وتأ ةةيميا فةةي الفكةةر اليربةةي واكسةة

ويقةةةارب بةةةين المودةةةف   وذلةةةك عنةةةدما و تكةةةون ىنةةةاك حاجةةةة لمقايضةةةة ىةةةدف الديمقراطيةةةة باألىةةةداف 
الوطنيةةة األخةةرد مثةةل اليويةةة والتنميةةة واألمةةن الةةوطني   وعنةةدما و يكةةون ىنةةاك تيةةارض بةةين مةةنيش 

 . و الحكم الديمقراطي وبين مبادئ اكسام وثوابت المجتما وطموحات


