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 الديمقراطية في الدول واالحزاب العربيةمقومات الممارسة 
 

 
 الدكتور علي خليفه الكواري

 العربية روع دراسات الديمقراطية في البلدانمش
 
 

 
رزة فىي الخطىا  كلمة شائعة نجدها على  كىل لسىان وبىا تالديمقراطية أصبح        

مىىن كلىىن فىىون مفدىىو  الديمقراطيىىة  وبىىالر   . السياسىىي علىى  امتىىداد السىىاحة العربيىىة
ة اللبرالية وبىين د  ومستقط  بين من يعتبر الديمقراطية متطابقة مع العقيمشوش عائ

ليىات ووىوابط سىت ناىا  حكى  لىه مبىادؤس وم سسىات وآولي من يعتبرها مجرد آليىة
 .ية قائمة اكا انتقص منداوومانات صتقو  للديمقراط

 أجىراس حىوار عىول عليىه فىيص ي, الملتبس هىكا صبح مفدو  الديمقراطيةولكلن أ      
بىل هىو فىي , فما يقصده الواحد منا صيتفق مىع مايعنيىه اصخىر. جاد ومقاربات مسئولة
شىبيه بحىوار  لنقاش حول الديمقراطية لدينا ا من هنا اصبح .كثير من اصحوال صيقبله

جوف لىيس لديىه نصىي  مىن التطبيىق فىي لت كلمة الديمقراطية شعار أوا, طرشانال
حياتنىىا السياسىىية علىى  مسىىتوؤ الحكومىىات وفىىي اصحىىزا  والمنامىىات اصهليىىة وفيمىىا 

 .بيندا
      
يحسىن بنىا ومن أجل استجضس مفدو  الديمقراطية في الىدول واححىزا  العربيىة       

ف مقاربىىة بدىىد ,مىىا يتصىىل بىىه مىىن مفىىاهي  فرعيىىةالتوقىىف عنىىد مفدىىو  الديمقراطيىىة و
هىىو مىىن ثوابىىت مجتمعاتنىىا بالوىىرورة وصيخىىل  يراعىىي مىىا مفدىىو  جىىامع للديمقراطيىىة

 . بمقومات نا  الحك  الديمقراطية
تحقيىىق لمىىدخل الوفىىي تقىىديري ان التوافىىق علىى  مفدىىو  جىىامع للديمقراطيىىة هىىو      

 ال  نا  حك  ديمقراطية فىي الىدول وفىياصنتقال المنشود من نا  حك  الفرد او القلة 
دو  جامع للديمقراطية على  المسىتوؤ وربما يكون التوافق عل  مف. ربيةاصحزا  الع

السىبيل لبنىاس كتلىة تاريخيىة على  قاعىدة الديمقراطيىة فىي كىل دولىة  هو ,أيوا العربي
على  المسىتوؤ اصهلىي والمسىتوؤ –يتعىاون مىن خضلدىا الطيىف الىديمقراطي , عربية

علىى   ,عبىىر مختلىىف التيىىارات والقىىوؤ السياسىىية التىى  تنشىىد الت يىىر السىىلمي -لرسىىميا
تسىىتفيد , واعىىدةفىىي دول عربيىىة  تنميىىة كتلىىة تاريخيىىة فاعلىىة مىىن اجىىل الديمقراطيىىة

 ,لى  ناى  حكى  ديمقراطيىةلتحقيق انتقال سىلمي    واف اصنفتاح السياسي الملحواوت
 .طال انتاارها

 اسىتعر  بشىكل مىوجز مىا تى  طرحىه اسمحوا لىي أنلية احووفي هكه المداخلة      
 شروع دراسات الديمقراطية في البلدانات ممن خضل بحوث وحوار ,في هكا الصدد

مفدو  الحىز   -2العربيةمفدو  جامع للديمقراطية في البضد  -1:يلي حول ما العربية
 الديمقراط
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لديمقراطيةمفهوم جامع ل:اوال
 
 

 
بعىىىد ان انتشىىىرت فىىىي مختلىىىف القىىىارات وعبىىىر  صىىىرة اليىىىو الديمقراطيىىىة المعا      

ليسىت مجىرد  كمىا أندىا .تنافس  يرها مىن العقائىد واصديىان ليست عقيدة ,الحوارات
باختيىارات , ةو نما هي مندج وناا  حك  يتىوثر موىمونه بالوىرور, آلية صية عقيدة 

 .المجتمعات التي يطبق فيدا
عوىوي وارتبىاط  العقيدة  اللبرالية بينطية وبين الديمقرا نسمعه من تطابق ما ولعل 

مىىا نىىراه مىىن محىىاوصت وكىىكلن , فىىي كىىل زمىىان ومكىىان بىىين الديمقراطيىىة والعلمانيىىة
اصنسىىاني واصجتمىىاعي  دون موىىموندا ال ربيىىة لشىىكل الديمقراطيىىة دتصىىدير واسىىتيرا

تشىىويه وفيىىه  ,الوىىرورة مندىىاب تحميىىل الديمقراطيىىة بمىىا لىىيس هىىوهو ا نمىى, والىىوطني
ولدا اهدافدا  مجتمعاتنا لدا ثوابتداف .لمجتمعاتنا عندا وصد الجمدور لدؤ ديمقراطيةلل

هىىكه اصهىىداف الكبىىرؤ ويجىى  ان تكىىون هىىي  دوالديمقراطيىىة هىىي احىى العامىىة الكبىىرؤ
 هكا من ناحية...الوسيلة لتحقيقدا

وعلينىىا القيىىا   مقوماتىىه لىىه ناىىا  الحكىى  الىىديمقراطيفىى ن ... ومىىن ناحيىىة اخىىرؤ     
لمقاربىىىات المسىىىئولة التىىىي تحىىىافا علىىى  المقومىىىات العامىىىة المشىىىتركة لىىىنا  الحكىىى  با

 بوزالىىة فىىي المنطقىىة العربيىىة الديمقراطيىىة  شىىكالياتمواجدىىة مىىن ثىى   و ,الديمقراطيىىة
 مىنوماهو جىوهري  وبينومن الديمقراطية بالورورة  بين ماهو جوهري ار تعلا

 .يوابالورورة ا اصسضمية-العربية ثوابت مجتمعاتنا
ىى َكَمة لدىىا مقومىىات بالتوكيىىد هنىىا أ’’ وجىىدير      ن ُناىى  الحكىى  الديمقراطيىىة ناىى  ُمحل

ص تقىىو  لناىىا  الحكىى  , مشىىتركة مىىن مبىىادس وم سسىىات وآليىىات ووىىوابط ووىىمانات
يوخىىكنا القىىول بوىىرورة مراعىىات  ص ويجىى  ان .الىىديمقراطي قائمىىة  كا انىىتقص مندىىا
 ناضمىي يمكننىا هالديمقراطيىة مفدىو    نمية ال  الديمقراطية لثوابتنا العربية واصسض

دون أو أعرافنىا نطلقه عل  ناا  الحك  او اصدارة التي نر   فيدا متكرعين بثوابتنىا 
 .من مقومات يقو  ناا  الحك  الديمقراطي بدونه مراعاة لما ص

وىارات  كا دققنا في قراسة ُنا  الحك  الديمقراطي عبر القارات والح ويمكن لنا      
أمريكا الضتينية  وىافة  لى  أوربىا ودائرتدىا ليزيا والدند  ل  جنو   فريقيا ومن ما_ 

أن نجىىد مقومىىات عامىة مشىىتركة بىىين أنامىىة الحكى  التىىي تكتسىى  اليىىو  _, الحوىارية
:في خمسة مقومات عامة مشتركة وتتمثل هكه. الديمقراطيةصفة 
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فناىا  الحكى  . وعلى  أر  الواقىع نصاً وروحىاً  مبدأ الشع  مصدر السلطات: أولها

الديمقراطي يعبر عن حق تقرير المصير وهو بالوىرورة يتطلى  أن ص يكىون هنىان 
أن  أنمىىا يجىى و, يوىىع الدسىىتور او يملىىي ارادتىىه علىى  واوىىعي الدسىىتور محتىىل للبلىىد

يكون الشع  مصىدر السىلطات وأن ص تكىون هنىان بشىكل اىاهر أو مىبطن سىيادة أو 
. علىى  الشىىع  أو احتكىىار للسىىلطة أو الثىىروة العامىىة أو النفىىوك وصىىاية لفىىرد أو لقلىىة

و هىي  مىا أن يكىون  ,يقىو  بدىا بشىر وجديٌر بالتوكيد أن ممارسة السلطة مسولة عملية

                                                 
1
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فىرد أو قلىة  -صمحالىة–او يكون مصىدرها  الشع  أو الكثرة منه عل  احقل مصدَرَها
 .اواجتماعية اوعسكرية اواسرة حاكمةدينية 
والتىىي تعتبىىر جىىوهر  ان سىىلطة الشىىع  فىىي التشىىريع ن القىىول منىىك البدايىىةويمكىى     

مثلمىىا هىىو  – طيىىاارتقييىدها ديمق التوافىىق علىى   يمكىن , شىكالية اسسىىض  والديمقراطيىىة
اصنتقىال   شىكالياتجىل الت لى  على   حىدؤ مىن أ -الديمقراطية الحال في كل الدساتير

التىى  يقىىف  بيىىة كات اص لبيىىة المسىىلمةحالىىة الىىدول العر ومثىىال كلىىن. الديمقراطيىىة  لىى 
بمىىا هىىو مىىن الىىدين  صلتىىزا التعىىار  المزعىىو  بىىين سىىلطة الشىىع  فىىي التشىىريع وا

علىى  ان تكىىون  الىىديمقراطي الىىنص فىىي الدسىىتورحيىىث يمكىىن , اصسىىضمي بالوىىرورة
ان يحىىال اصخىىتضف علىى  و" ضمية مصىىدر رئيسىى  للتشىىريعمبىىادؤس الشىىريعة اصسىى"

فق هكا النص عل  المحكمة الدستورية مثلمىا هىو الىنص الىراهن دستورية القوانيين و
وهىكه المقاربىة تمنىع . 1322من دستور جمدورية مصىر العربيىة لعىا  ( 4)في المادة
الدينيىىة وفىىي الوقىىت نفسىىه تقيىىد المشىىرع دسىىتوريا الحكومىىة   شىىكالؤ شىىكل مىىن قيىىا  آ

 .بمبادس الشريعة اسسضمية
يجىى  الىىتمعن فىىي الىىنص  "مصىىدر السىىلطات الشىىع "مبىىدألتوكىىد مىىن وجىىود لو     

فكثيرا ما ي خك بالقانون ما اعطاه . عل  القوانين من صضحيات هالدستوري وما يحيل
الىكي هىو  "حكى  القىانون"بىدل  "الحكى  بالقىانون"ويصبح الووع القىائ  هىو , الدستور

على   وال  جان  كلن واه  منه هو النار  ل  حقيقة الممارسة .ديمقراطي ثابت مبدأ
, در السلطات قوص وفعىضوهل الشع  أو الكثرة منه عل  احقل هو مص ار  الواقع

 .في الشون العا  والقول الفصل هي صاحبة السلطةالقلة الحاك  الفرد أو أ  أن
 

واعتبىىار المواطنىىة وصشىىا  يرهىىا , الكاملىىة المتسىىاوية الفاعلىىة مبىىدأ المواطنىىة: ثانيهااا
 وأبىىرز ماىىاهر المواطنىىة الكاملىىة هىىي. ون تمييىىزمصىىدر الحقىىوق ومنىىاط الواجبىىات د

تسىاوي  وككلن, امتضن المواطن للحد احدن  من متطلبات المشاركة السياسية الفعالة
وكىكلن الحىق . الفرص من حيث المنافسة على  تىولي السىلطة و تفىوي  مىن يتوصهىا

ا حقىا المتساوي فىي الثىروة والمناصى  العامىة التىي ص يجىوز حيٍ كىان أن يىدعي فيدى
 .خاصا دون اآلخرين

 
الىكي يىت  تجسىيده فىي دسىتور ديمقراطىي ملىز   مبدأ التعاقد المجتمعي المتجدد: ثالثها

ويتجل  التعاقد المجتمعي المتجدد في المشىاركة . حاكما كان أو محكوما, لكل مواطن
و فىي . الفاعلة حفراد المواطنين وجماعاتد  في ووع الدستور وتعديله عبىر احجيىال

عىىادة يووىىع الدسىىتور الىىديمقراطي مىىن قبىىل جمعيىىة توسيسىىية منتخبىىة تملىىن  رادتدىىا ال
 . بحرية اوتعبر عند
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قيىىا  اححىىزا  خاصىىة ومنامىىات المجتمىىع المىىدني علىى  قاعىىدة المواطنىىة : رابعهااا
وهكا المبدأ من أه  مقومات اسىتقرار ناىا  . داخلدا وفيما بينداوممارسة الديمقراطية 

ي ويجىىى  التوكيىىىد عليىىىه فىىىي مرحلىىىة اصنتقىىىال  لىىى  ناىىىا  حكىىى  الحكىىى  الىىىديمقراط
حيث تكون اصحتقانات الفئوية على  أشىدها والميىل  لى  التمتىرس الطىائفي ,ديمقراطي

ئىات مىن ربمىا نتيجىة مىا لحىق بىبع  الف, واصثني والقبلي والمنىاطقي  اىاهرة بىارزه
 .ال  في عدود سابقة

بما ليس هو من الديمقراطيىة بىل  -توافقيةأن توسيس نا  حك  ديمقراطية بحجة ال     
عل  أساس المحاصصىة الطائفيىة الب يوىة بىدل اصلتىزا  بمبىدأ  -يتناق  مع جوهرها

هىو مشىروعا للحىر  ,المواطنة في الدولة وفي اححزا  ومنامات  المجتمىع المىدني
اطي احهلية بدص من التوكيد عل  اصنىدما  الىوطني الىكي صتقىو  لناىا  الحكى  الىديمقر

منىىه قىىادرا علىى  تنميىىة مجتمىىع حقيقىىي يىىرتبط اسفىىراد  أدنىى  كا لىى  يتحقىىق حىىدا , قائمىىة
  .المصير والجماعات فيه بوحدة

لىىكلن فىىون التىىزا  اححىىزا  ومىىا فىىي حكمدىىا مىىن تنايمىىات بقاعىىدة المواطنىىة فىىي       
 ةهىو الوىمانة للممارسى, الديمقراطيىة داخلدىا ةعوويتدا قوص وفعض وقيامدا بممارسى

والحىىز  فىىي الدولىىة  .كمىىا يقىىال حن فاقىىد الشىىيس ص يعطيىىه, الديمقراطيىىة فىىي الدولىىة
 أن ,اسقصىاسول السىلطة فكيىف لىه اكا كىان قائمىا على  االديمقراطية مرشح دائمىا لتىد

 .  دولة ديمقراطية صتميز بين فئات الشع  وجماعاته عند تولي المناص  العامةيحك
لعلمي هي منامات تسىع  للوصىول للسىلطة ومىن أن اححزا  بحك  التعريف ا      

السىلطة  لفى كا لى  تكىن تمىارس الديمقراطيىة وتتىداو, المحتمل وصول  ي مندىا للحكى 
فىىون ناىىا  الحكىى  لىىن ,وص تعكىىس عوىىويتدا تنوعىىا مقبىىوص وطنيىىا  وفيمىىا بيندىىا داخلدىىا

مىن  السلطة سلميا فيه عندما يكىون التىداول ليكون ديمقراطيا ويصع  استمرار تداو
من هنا فون ممارسىة الديمقراطيىة داخىل اححىزا   .النقي   ل  النقي  المتربص به

وفي منامات المجتمع المدني وفيما بيندا
3
مقومىات رئيسىية , وتركيبىة العوىوية فيدىا 
وهىىكه هىىي الديمقراطيىىة فىىي المجتمىىع وهىىي . مىىن مقومىىات ناىىا  الحكىى  الىىديمقراطي
لىكلن صبىد مىن مقاربىة . نة لسىضمة الممارسىةاحساس للديمقراطية في الدولة و الوما

التىىي أصىىبحت , سياسىىية سشىىكالية اححىىزا  الدينيىىة والمكهبيىىة واصثنيىىة والمناطقيىىة 
  .وهكا موووع الفقرة الثانية من هكه المداخلة .بارزة في الحياة السياسية العربية

 
يجى  أن  والدسىتور الىديمقراطي, اصحتكىا   لى  شىرعية دسىتور ديمقراطىي :خامسها

". الىىديمقراطي"ي سىىس علىى  سىىتة مبىىادس عامىىة مشىىتركة صكتسىىا  أي دسىىتور صىىفة 
 :وهكه المبادس الستة الدامة المشتركة في كل دستور ديمقراطي هي

 

                                                 
-261.م5892بيروت,مركز دراسات الوحدة العربية,ندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي:صبري عبداهلل فيأنظر إسماعيل   
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, الشىع  مصىدر السىلطاتواعتبىار . أن ص سيادة لفرد أو لقلىة على  الشىع : أوالا 
دورية فاعلة وحرة ونزيدة تيفوودا دورياً عبر انتخابا

4
 . 

 
 . باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات  قرار مبدأ المواطنة:ثانياا 

وأن يسىىود حكىى  القىىانون ولىىيس . سىىيطرة أحكىىا  القىىانون والمسىىاواة أمامىىه:ثالثاااا 
مجرد الحك  بالقانون
5
. 

 
التنفيكيىة أو التشىريعية أو القوىائية فىي  عد  الجمع بين أي من السلطات: رابعاا 

 .حدةيد شخص أو م سسة وا
 

ومىىن , وىىمان الحقىىوق والحريىىات العامىىة دسىىتورياً و قانونيىىاً وقوىىائياً : خامساااا 
خضل ومان فاعلية اححزا  ونمو المجتمع المدني المستقل عن السلطة ورفىع 

عن وسائل اسعض  وكافىة وسىائل , والدعاية الموجدة مراكز المال ويد السلطة 
ة وعلى  احخىص حريىة التعبيىر التعبير وتوكيىد حىق الىدفاع عىن الحريىات العامى

فىىي  طىىار  وحقىىوق المىىرأة وكىىكلن حقىىوق احقليىىات والمعاروىىة.وحريىىة التناىىي 
 .الجماعة الوطنية

 
تداول السلطة التنفيكيىة و السىلطة التشىريعية سىلمياً وفىق آليىة انتخابىات : سادساا 

حرة ونزيدة و فعالة تحىت  شىراف قوىائي كامىل ومسىتقل بوجىود شىفافية تحىد 
 .د واسفسىىاد والتوىىليل واسىىت ضل النفىىوك العىىا  فىىي العمليىىة اصنتخابيىىةمىىن الفسىىا

ومىىن أجىىل وىىمان نزاهىىة اصنتخابىىات اصىىبحت الىىدول الحىىديث فىىي الممارسىىة 
,  دارة اصنتخابىىات والرقابىىة عليدىىاالديمقراطيىىة تقىىي  سىىلطة رابعىىة هىىي سىىلطة 

   .مستقلة مثلدا مثل السلطة القوائية تكون
      

 ناى  الحكى  الىديمقراطي ليىاتتوصيفنا لمبادس وم سسىات وآ التوكيد أنوجديٌر ب      
قانونية يتوقف عليدا الجانى  اصجرائىي مىن الممارسىة ووابط رسمية و  ركز عل قد

وفاعليتدا عل  حقيقة تطبيقدىا على  أر   تتوقف أهمية هكه المقوماتو .الديمقراطية
و قىدرتدا على  ن الديمقراطية هىيبق  مح...ومن ناحية أخرؤ. هكا من ناحية..الواقع 

ومىن تلىن اصهىداف الوطنيىة . ية الكبرؤ للشع  الىكي يمارسىداتحقيق اصهداف الوطن
واصمىن المجتمعىي  اسنسىانيالتنميىة كات الوجىه , عربية اليو الكبرؤ بالنسبة للدول ال

فىي اطىار الحفىاا على  الدويىات  ,والقومي وكرامة اصنسان واطىضق طاقاتىه الخضقىة

                                                 
4

مركز دراسات ,االنتخابات الديمقراطية وواقع االنتخابات في الدول العربية,  مفهوم االنتخابات الديمقراطية ,عبدالفتاح ماضي 
 . 228 بيروت, العربية الوحدة

مركز دراسات ,الديمقراطية والتحركات الراهنة لمشارع العربي,عمي خميفه الكواريفي : حول الدستور الديمقراطي ,أمحمد مالكي 1
 222 ,بيروت,الوحدة العربية
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وصىوص  صنىدما  بىين الىدول العربيىةامعة واصستقضل الوطني وتحقيىق التكامىل واالج
     . بومانات ديمقراطية  بين الرا بين من الشعو  ستحاد متدر 

هىىي  نجىىاز  اطىىيرو نىىي عىىن القىىول ان مرحلىىة اصنتقىىال الىى  ناىىا  حكىى  ديمق     
 التىى  يصىىادفدا فىىية ووالصىىعب ةليدىىا عمليىىة التحىىول الىىديمقراطي المسىىتمرتىىاريخي ي

 تطلى ت وهىكا المخىا . اصنتقىال انتكاسىات وتواجددىا تحىديات توترات وربمىا ال ل 
هىىكا اصسىىتقرار يتطلىى  بىىدوره و .اسىىتقرار العمىىل بناىىا  الحكىى  الىىديمقراطي مواجدتىىه

مكانيىة , ب والقىوؤ الفاعلىة  لى  جانى  المىواطنيين عامىة جود قناعات لدؤ التيىاراتو
وص بد لتلن القناعات وكلىن اسيمىان مىن النمىو, . تد  في كلنواستمرار مصلح تطبيقه

هىكا حتى  تصىبح الممارسىة . وان  يترسخا في النفوس  ل  جان  النصوص تىدريجياً 
الديمقراطيىىىة خلىىىق حميىىىد والديمقراطيىىىة قيمىىىة اجتماعيىىىة يوىىىبطدا وعىىىي اجتمىىىاعي 

رسىىة ومجتمىىع مىىدني فاعىىل ورأي عىىا  مسىىتنير, تسىىتطيع جميعدىىا أن ترتقىىي بالمما
عبىىر عمليىىة التحىىول الىديمقراطي الطويلىىة والشىىاقة, مىىن الشىىكل  تىىدريجيا الديمقراطيىة

د جميىع أطىراف العمليىة   ل  المومون الكي يكرس أسلو  الشفافية والصىدقية ويعىو 
الديمقراطية عل  تداول الىرأي بتىوني واخىك مصىالح اآلخىرين ب نصىاف, قبىل اللجىوس 

 .خيارات العامة من قبل المفووين بكلن ل  التصويت عل  القرارات وتحديد ال
 
 
 

 مفهوم الحزب الديمقراطي:ثانيا
 

اصنتخابىىىات "مفدىىىو  متفىىىرع مىىىن الديمقراطيىىىة ومثلىىىه  الحىىىز  الىىىديمقراطي       
وهكه المفاهي  تميز بين الدستور واصنتخابىات ". الدستور الديمقراطي"و" الديمقراطية

التىىي يسىىود فيدىىا حكىى   لىىدولا  يرهىىا مىىنحىىزا  فىىي الدولىىة الديمقراطيىىة مقارنىىة بحوا
  مفدىىىو  الحىىىز أيوىىىا عنىىىد توقىىىفأن ت ويحسىىىن بدىىىكه المداخلىىىة  .الفىىىرد أو القلىىىة

 :*ألثمان التالية من خضل  يراد المضحاات الديمقراطي
 
 

يمكننىىا القىىول بىىون صىىفة الديمقراطيىىة ص يمكىىن اكتسىىابدا  :الديمقراطيىىةصىىفة  :اولهااا
فمثل . ارات, و نما هنان شروط موووعية صكتسابدابمجرد  وافة اللفا ورفع الشع

 , هنىان ايوىا حىز  وهنىان حىز  ديمقراطىي,ماهنان دولة وهنان دولىة ديمقراطيىة
تحديىىد الخيىىارات واتخىىاك القىىرارات  مىىندجمىىن فحىىص الموىىمون والتوكىىد مىىن  وص بىىد

 . صفة الديمقراطية أو تحج  طلقالداخلية في الحز  قبل أن ت العامة والحوكمة
 

وابتدأ يمكننىا القىول  ن صىفة الديمقراطيىة يكتسىبدا : اكتسا  صفة الديمقراطية:ثانيها
 .عندما يت  تطبيق ناا  حك  ديمقراطي في أي مندما ,الحز  مثلما تكتسبدا الدولة

, مركز دراسىات الوحىدة العربيىة’ الديمقراطية داخل اححزا  في البضد العربية,انار علي خليفه الكواري*

 26-12ص . 2004,بيروت
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يتطلىى  وجىىود  ,كمىىا سىىبقت اصشىىارة وناىىا  الحكىى  الىىديمقراطي ناىىا  محىىدد المعىىال  
مناومىىة كاملىىة ومتكاملىىة مىىع بعوىىدا الىىبع  تتوىىمن, مبىىادس وم سسىىات وآليىىات 
توبط عملية تحديد الخيارات واتخاك القرارات العامة وتداول السلطة دوريا, وت كىد 

ن القىرارات فىي المشىاركة السياسىية الفعالىة فىي عل  حق وواج  الملزمين بتنفيىك تلى
 . عملية اتخاكها

 
الحىىز  هىىو أقىىر  المنامىىات الطوعيىىة و يىىر : بىىين الحىىز  والدولىىةالتشىىابه :ثالثهااا

انه من  الحكومية  ل  الدولة والحز  في الدولة الديمقراطية أما  نه حكومة الدولة أو
تىداولدا طة وأداة فدو وسيلة الوصىول  لى  السىل. حكومة الال فيدا المحتمل ان يكون

او  ومدمىىىا اختلفىىىت مسىىىميات العصىىىبية. الحكومىىىة أو المعاروىىىة أمىىىا وهىىىو ,سىىىلميا
التي تجمع أعوىاس الحىز  الواحىد مىن أفىراد وجماعىات, واتسىع أو وىاق  المصالح

دىا تسىع  مختلف أفراد وجماعات المىواطنين, فى ن اححىزا  جميعلشمول عوويتدا 
لىكلن فى ن ممارسىة الديمقراطيىة داخىل الحىز  وأتسىاع نطىاق . للوصول  ل  السىلطة

العىىىرق أو الىىىدين أو  الجىىىنس أو عوىىىويته وشىىىمولدا المىىىواطنين دون تميىىىز لسىىىب 
 هىي أقىوؤ, المكه ,  وافة  ل  نارته  ير اسقصائية  ل   يره من اححزا  أيوا

ة عنىىدما يصىىل كلىىن الحىىز   لىى  سىىدة الوىىمانات للممارسىىة الديمقراطيىىة داخىىل الدولىى
ومىىند   والحىىز  الىىكي ص ي سىىس علىى  مبىىدأ المسىىاواة بىىين المىىواطنين. الحكىى  فيدىىا

أو ص يمارس الديمقراطية داخله وفي عضقاته ببقيىة اححىزا  قبىل الوصىول  عواسهأ
يصىل  قد  ل  الحك , يصع  أن ل  يستحيل عليه ممارسة الديمقراطية في الدولة التي

 .ك  فيدا  ل  الح
 

وبىالر   مىن وجاهىة المضحاىة الثالثىة : توثير ديمقراطية الدولة عل  الحىز : رابعها
المشار  ليدا أعضه وانطضقدا من القول الموثور فاقىد الشىيس ص يعطيىه, فى ن ممارسىة 

تمنع قيا  اححزا  مىن حيىث المبىدأ  ,دولة  ير ديمقراطية الديمقراطية داخل أحزا 
المعلىن أو المسىتتر فىي حالىة  "الحىاك "حىز  منة عليدا أو  لحاقدا ب ل  الديأو تسع  

, يمثل مانعاً يقف دون  مكانيىة نمىو أحىزا  اححزا تمنع قيا   ود عائضت حاكمةوج
تميل اححزا  السرية  ل   ...فمن ناحية. ديمقراطية داخل ناا  حك   ير ديمقراطي

تعمىل  وتجعل مىن نفسىدا طليعىة دا,تثق فيدا وتوتمن  ستراتيجية اصعتماد عل  عصبية
. الوصىول السىلمي سىبل عليدا ت للوصول  ل  الحك  عن طريق العنف بعد أن تعكر

 , كما تواجهصدقتيداتفقد اححزا  الملحقة والمحتواة من السلطة  ...ومن ناحية ثانية
وتعطىيض لعملدىا و تىدخض  التي تحاول اصسقضل عن السلطة القائمة محاربىة اححزا 

 .واهية أسبا ي شئوندا و ربما التخلص مندا بحجج ملفقة و ف
 

ولعىىل مىىا يسىىم  بىىوحزا  العىىال  الثالىىث يشىىير  لىى  : أحىىزا  العىىال  الثالىىث:خامسااها
 شكالية ممارسة الديمقراطية داخىل أحىزا  بىرزت واتسىعت فىي  يىا  الديمقراطيىة 

ي حركىىات وأول فئىىة مىىن تلىىن اححىىزا  وأهمدىىا هىى. داخىىل الدولىىة التىىي نشىىوت فيدىىا
. التحرر الوطني التي تبىوأت سىدة الحكى  بعىد اصسىتقضل واحتكىرت السىلطة بعىد كلىن
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. كرية وىد بنى  سياسىية تقليديىةوثانيدا اححزا  التي أٌنشىئت بعىد قيىا  انقضبىات عسى
وثالثدىا أحىزا  قامىت على  أسىىاس زعامىات دينيىة أو طائفيىة أو قبليىة أو مناطقيىىة أو 

ر مىن اححىوال بىكور اصنفصىال وتقىو  على  اسقصىاس مىن اثنية, تحمل داخلدا في كثي
وكل هكه الفئات من اححزا  نشوت في اىروف  يىا  الديمقراطيىة . حيث العووية

في الدولة التي برزت فيدا, وقد كانت نشوتدا تعبىر عىن حاجىات وطنيىة أو اجتماعيىة 
من وىى علىى  أهىىدافدا اححاديىىة الكبىىرؤأو فئويىىة, ولىىكلن حصىىلت علىى   جمىىاع نسىىبي 

مجتمعدا, مثل اصستقضل أو مقاومة اصستبداد أو اسقصىاس أو اسهمىال الىكي يتعىر  
كمىا  ندىا تعتمىد فىىي العىادة على  قيىىادات . لىه الشىع  كلىه أو جماعىىة أو فئىة مىن فئاتىىه

وعنىدما . تاريخية أو زعامات اجتماعيىة ودينيىة دون  ن تمىارس الديمقراطيىة داخلدىا
يصىىع   ,وتت يىىر مشىىكضت المجتمىىع اديىىة الكبىىرؤهىىداف اححتتحقىىق جزئيىىا تلىىن اح

ولكلن تتحول بالتىالي  لى  . حصول تلن اححزا  عل  ما كانت تصل  ليه من  جماع
أحزا  أفىراد وزعامىات, يىتقلص الىوصس الطىوعي لدىا وتعتمىد على  ال لبىة  كا كانىت 
 حاكمة, ويكثر اصنشىقاق فيدىا كلمىا اختلفىت آراس الزعامىات وتوجدىاتد  أو تعاروىت

 . مصالح المنتسبين  ليدا  كا كانت خار  الحك 
 

و كا كانت البضد العربية هي جزس من :  يا  الديمقراطية حتمي أ  انتقالي: سادسها
عىا  العال  الثالث فدل ااهرة  يا  الديمقراطية داخل أحىزا  الىبضد العربيىة بشىكل 

ما سمي بوحزا  تفسيرها في ووس ااهرة أحزا  العال  الثالث؟ وهل ااهرة  يمكن
العال  الثالث هي ااهرة انتقالية يمكن تجاوزها  ل  بناس أحىزا  ديمقراطيىة؟ مىا هىي 
الخبىىرات التاريخيىىة فىىي دول العىىال  الثالىىث وكيىىف نجحىىت بعوىىدا فىىي بنىىاس أحىىزا  

أ  أن اىاهرة  يىا  الديمقراطيىة فىي   . فريقيىاالدنىد وجنىو   حالة ثلم, ديمقراطية؟
هىىي جىىزس مىىن اسىىتمرار  يىىا  الديمقراطيىىة فىىي الدولىىة مىىن أحىىزا  الىىبضد العربيىىة 

الىكي ص تنعقىد فىي العىادة,  التقليىدي  يابدا في المجتمع ...ومن ناحية أخرؤ ...ناحية
الزعامىىة فيىىه  ص لصىىاح   لبىىة وثىىروة أو مكانىىة اجتماعيىىة أو مقىىا  دينىىي, والىىكي ص 

ية من قبلية أو طائفية أو تعدو فيه ا ل  أحزا  اليو  أن تكون امتداًد لتشكيضت وراث
 .أثنية
 

وفي ووس التشىابه بىين مقومىات ووىوابط : لحز  الديمقراطيل نحو مفدو  :سابعها
  -مىع وجىود  فىوارق  –ناا  الحك  فىي الدولىة والوىوابط الحاكمىة سدارة اححىزا  
 حد أدن  مندا في  يمكننا القول أن المبادس والم سسات واآلليات التي يلز  وجود

 :حت  يكتس  صفة الديمقراطية يمكن  جمالدا فيما يلي الحز 

 أن تكىىون سىىلطة تحديىىد خيىىارات الحىىز  واتخىىاك قراراتىىه مىىن حىىق أعوىىاسه - أ
فىىرد أو قلىىة   مىىن قبىل يكىىون فىي الحىىز  سىيادة علىى  أعوىاسه أن ص و .كلدى 
 حىق أو دينية أو طائفيىة أو قبليىة تىدعي أو صاح  صفة أو عائلة كان زعي 

وربمىىىا يكىىىون علىىى  الحىىىز   .موقعدىىىا فىىىي القيىىىادةيكىىىرس  عىىىرف يسىىىوقدا
الديمقراطي توكيد مدنية بيروقراطية الحز  وعد  تفويودا اتخاك القرارات 
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كىىي ص تدىىيمن بحكىى  تفر دىىا للعمىىل فىىي الحىىز  علىى  خيىىارات ,السياسىىية
وقرارات الحز  العامىة وتصىبح هىي الموجدىة والمسىيطرة على  السىلطات 

 .في الحز 

 
وابطدا الديمقراطيىىة هىىي وحىىدها منىىاط الواجبىىات أن تكىىون العوىىوية بوىى -  

 .ومصدر الحقوق الحزبية

 
مفتوحىىىة لجميىىىع  –مىىىن حيىىىث المبىىىدأ  –أن تكىىىون العوىىىوية فىىىي الحىىىز   - ت

العىىىىرق والىىىىدين  الجىىىىنس أو المىىىىواطنين دون  قصىىىىاس أو تميىىىىز مىىىىن حيىىىىث
لكىىل مىىن  -مىن حيىىث المبىدأ -والمىكه , وان يكىىون اكتسىا  العوىىوية متاحىىاً 

 . طن في الدولةاكتس  صفة الموا

 
 

فيىىة واسثنيىىة وهىىكا المبىىدأ قىىد يثيىىر  شىىكالية لىىدؤ اححىىزا  الدينيىىة والطائ              
 مىن خىضل استىضف بىين لكلن فدىكه اسشىكالية ص بىد مىن مقاربتدىا. والمناطقية

بمىا يسىمح لشتىضف أن تكىون عوىويته شىاملة للنسىيج الىوطني  اححزا  هكه
يمكىىن لزحىىزا  أن تتىىداول السىىلطة سىىلميا,  عنىىدها. العوىىوية دون  قصىىاس

, حيىث الىوطني  لى  الشىبيه الىوطني عندما يكون انتقالدا هو انتقاصً من الشبيه
لنقىي  عنىدما يكىون هىدف أحىد يتعكر انتقال السلطة سلميا من النقىي   لى  ا

 . سلميا  وليس تداول السلطة معد يناآلخر هو  قصاس فئات المجتمع

 
اخليىىىة  لىىى  شىىىرعية ناىىىا  فىىىي عضقىىىاتد  الد  زالحىىى أعوىىىاسأن يحىىىتك   - ث

مثلمىىىىا يحىىىىتك  المىىىىواطنين لدسىىىىتور الدولىىىىة ( دسىىىىتور الحىىىىز )اساسىىىىي
أن : أوص: يمقومىىات هىىكه الشىىرعية مىىايل , و -مىىع الفىىارق-الديمقراطيىىة

يكون أعواس الحز  ه  مصدر السلطة في الحز  وص وصاية لفرد أو 
سىيطرة ناى  : ثانيا.  قلة من أعواس الحز  أو  يره  عل  قرار الحز

ولوائحه والمساواة أمامدا بين أعواس الحىز  فىي وىوس قىانون   الحز
عىىد  الجمىىع بىىين السىىلطة التنفيكيىىة فىىي : ثالثىىا. اححىىزا  ودسىىتور الدولىىة

الحز  والسىلطة التشىريعية التىي يملكدىا مى تمره العىا  المنتخى  انتخابىا 
شىىكال المحكمىىة دوريىىا حىىراً ونزيدىىاً , هىىكا  لىى  جانىى  وجىىود شىىكل مىىن أ

الحزبية الدسىتورية المسىتقلة يعىود لدىا الفصىل فىي الشىئون الحزبيىة بىين 
. القوىىاس فىىي الدولىىة أعوىىاس الحىىز  وأطيافىىه الداخليىىة قبىىل اللجىىوس  لىى 

محكمىة درجىة ,المقترحىة  المحكمىة الحزبيىة الدسىتورية وحبكا لو تكىون 
 مىا   ايمكىن اسىتئناف أحكامدى ,أول  في التقاوي بحكى  قىانون اححىزا 

 أعوىاس الحىز  وفىي هىكه الحالىة يكىون .  المحكمة الدستور فىي الدولىة
بقرارهىىا  كا اتخىىكت اسجىىراسات القانونيىىة والتنايميىىة السىىليمة  ملزمىىون 

وعلىىيد  قبولدىىا حفىىاا علىى  , لتشىىكيل تلىىن المحكمىىة ووىىمان اسىىتقضلدا
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. لمحكمىة الدسىىتورية فىي الدولىىةاأو أللجىو  لىى    ووحدتىىه سىمعة  الحىز 
ومان حرية التعبير في الحز  وأتاحىت الفرصىة لنمىو التيىارات : بعاً را

نمو واحطياف داخل الحز  وأخكها أشكال معترف بدا داخليا, من اجل 
دد داخىىل المىى ثرة عنىىدما تسىىمح بالتعىى اححىىزا  وبلو دىىا مسىىتوؤ الكتىىل

تىداول السىلطة : خامسىاً . الوحدة, وتقوي عل  أسبا  التفتىت واصنشىقاق
  لىى  تىى دي وفعالىىة فىىق آليىىة انتخابىىات دوريىىة حىىرة ونزيدىىةفىي الحىىز  و

قبىىول : سادسىىاً . مىىن القاعىىدة  لىى  القمىىة يىىد القيىىاداتدتىىداول السىىلطة وتج
الحز  لوجود  يره من اححزا  ووىبط فكىره ومندجىه وبرنامجىه فىي 
ووس حق الرأي والمصلحة احخرؤ في التمثيل دون  قصىاس أو احتىواس 

ار, بمىا فىي كلىن حىق التنىافس للوصىول  لى  بالترهي  أو الت يى  واسنكى
السلطة وتداولدا سلمياً بين اححزا , وواج  الدفاع عىن حىق اححىزا  

 . احخرؤ في الوجود والتعبير

 
وجديٌر بالتوكيىد فىي حالىة الحىز  أيوىا أن تلىن المبىادس والم سسىات واآلليىات هىي 

تتوقىىف  ,لحىىز داخىىل ا وىىوابط رسىىمية وقانونيىىة مىىن اجىىل الممارسىىة الديمقراطيىىة
 .كمىا تى  توكيىد كلىن فىي حالىة الدولىة أعىضه ,أهميتدا عل  تطبيقدا عل  ار  الواقىع

تحتىىا   لىى  نمىىو ثقافىىة ديمقراطيىىة داخىىل الحىىز  وقناعىىة بوهىىداف الحىىز   أندىىاكمىىا 
 . وأهمية دوره في الحياة العامة

هىي فىي وجديراً بالككر والتوكيد أيوىا أن الممارسىة الديمقراطيىة فىي اححىزا  كمىا 
هنان حد أدن  من المبادس والم سسات واآلليات يج  وجودهىا  .الدول مسولة نسبية

في الممارسة حت  تتصىف بالديمقراطيىة , وبعىد التوكىد مىن وجىود هىكا الحىد احدنى  
يبق  الفرق وارد وأحياناً كبيرا بين الممارسات الديمقراطية في الحىز  وفىي الدولىة 

 .ونوعية الديمقراطية وفرص اصرتقاس بدا من حيث درجة النوج واصستقرار

  
وفىي ختىا  هىكه المضحاىات احوليىة : أزمة اححزا  في الىدول الديمقراطيىة :ثامنها

حىىول مفدىىو  الحىىز  الىىديمقراطي الىىكي ننشىىد وجىىوده ونسىىع   لىى  التعىىرف علىى  
شىىروط كلىىن , يجىى  أن ص ت يىى  عىىن بالنىىا أزمىىة اححىىزا  فىىي الدولىىة الديمقراطيىىة 

وص النقد اسيجابي والبناس في سياق الىدعوة  لى   صىضح اححىزا  السياسىية  أيواً ,
 : وفي هكا الصدد هنان نوعين من النقد. في الدول الديمقراطية

 
النقد التاريخي الكي يقول بقانون اصولجارشية الحديدي في اححىزا , مثلمىا هىو  - أ

وهىكا النىوع . طىيموجود في الدولىة أيوىا, وبالتىالي اسىتحالة قيىا  حىز  ديمقرا
مىىن النقىىد مثلىىه مثىىل النقىىد الىىكي شىىكن فىىي قيىىا  ديمقراطيىىة سياسىىية قبىىل قيىىا  

وهىىو نقىىد وارد وصىىحيح  لىى  حىىد كبيىىر و فىىي . ديمقراطيىىة اقتصىىادية واجتماعيىىة
مجمله مفيد من حيث سعيه  ل  التنبيه  ل  خطورة السىيطرة على  اححىزا  مىن 

كيد على  وىرورة اصرتقىاس بالممارسىة قبل قياداتدا بل بيروقراطيتدا, وككلن التو
حيث يشير هكا النقد  ل  أن . الديمقراطية في الدولة وداخل اححزا  وفيما بيندا
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الممارسة الديمقراطيىة على  ار  الواقىع تحتىا   لى  تىوفير مصىادر المشىاركة 
فىىىي اتخىىىاك القىىىرارات وتحديىىىد الخيىىىارات العامىىىة,  لىىى  جانىىى  الحىىىق السياسىىىي 

ص عل  مشاركة الملزمين بتلىن القىرارات والخيىارات العامىة والقانوني الكي ين
و يجابيىىة هىىكا النقىىد تكىىون فىىي التنبيىىه  لىى  وىىرورة تىىوفير شىىروط . فىىي اتخاكهىىا

المشاركة السياسية الفعالة عل  مستوؤ الدولة ومستوؤ اححزا  ووبط عمليىة 
طيىىة وحتىى  يىىت  كلىىن فىى ن الديمقرا. اتخىىاك القىىرار بمبىىادس الديمقراطيىىة ومندجدىىا

السياسىىية والىىنص القىىانوني علىى  الحىىق فيدىىا وكىىكلن الديمقراطيىىة النسىىبية داخىىل 
اححزا , تبق  مدخض ورورياً لتنمية الديمقراطية واصرتقاس بدىا, فمىا ص يىدرن 

 .كله ص يترن جله

 
النقد المعاصر الموجه  لى  اىاهرة تزايىد وقىوع أحىزا  الىدول الديمقراطيىة فىي  -  

  التي أصبحت تعتمد عل  مدني اصنتخابات وصىناعة أيدي بيروقراطية اححزا
وككلن يوجه النقد  لى  اححىزا  . الرأي العا  من خضل توايف العضقات العامة

ة الجنسية و مبراطوريات المال واحعىض  فىي يبسب  تزايد دور الشركات المتعد
تىدخل هكا  وافة  ل  تزايىد العوامىل الخارجيىة و. دعمدا والتوثير عل  توجداتدا

احمىىر الىىكي أدؤ  لىى  ابتعىىاد . الىىدول كات النفىىوك فىىي الحيىىاة السياسىىية الوطنيىىة
اححىزا  السياسىىية بشىىكل عىىا , عىىن اصعتمىىاد علىى  أعوىىاسها وصىىرف نارهىىا 

والى  . عن ورورة توسيع عوىويتدا واصرتقىاس بالممارسىة الديمقراطيىة داخلدىا
مىا دور مىا يسىم  ر, ونجان  كلن تزايد أيوا في الدول الديمقراطيىة عىدد وتىوثي

التي ترتكز دعوتدىا  لى  تىولي السىلطة على   Electoralist  أحزا  اصنتخابات

جاكبية شخصيات تستقطبدا, أو برامج مصنوعة بعنايىة ومدنيىة  عضميىة لكسى  
احصىىوات,  لىى  جانىى  أحىىزا  انتخابىىات أخىىرؤ ينطبىىق عليدىىا التعبيىىر الشىىعبي 

ؤ تحىول اتجىاه اححىزا  فىي ال ىر  وقىد أد.  Catchall" بتىاع كلىه"المصري 

 لىى   الفرصىىة لىى  أحىىزا   الجمىىاهير لىى  أحىىزا   النخبىىةتاريخيىىا مىىن أحىىزا  
,  ل  تناقص عووية اححزا  السياسىية وتراجىع دور أخيرا اصنتخاباتأحزا  

كمىا قىل حرصىدا على   ,اححزا  من حيث  دما  المواطنين في الحياة السياسية
اطيىة وزيىادة امىتضن المىواطنين لمزيىداً مىن مصىادر اصرتقاس بالممارسىة الديمقر
 .المشاركة السياسية الفعالة

ا وخطورتىه على  الديمقراطيىة نفسىدا  ص أن هنىان يبومع صىحة هىكا النقىد نسى    
 جمىىاع علىى  مركزيىىة دور اححىىزا  فىىي ناىى  الحكىى  الديمقراطيىىة نتيجىىة لعىىد  

تعبئىة المىواطنين وتفعيىل  (أ: وجود بديل لدىا يسىتطيع أن يى دي الواىائف التاليىة
تحىري المصىالح المشىتركة (  . في الحيىاة السياسىية  دوره  السياسي و دماجد

التعىىرف علىى  السياسىىات العامىىة ( جىى . والتوفيىىق بيندىىا وجمىىع المىىوطنين حولدىىا
تجنيىىد القىىادة السياسىىيين وتنميىىة ( د. وبلورتدىىا فىىي برنىىامج سياسىىي قابىىل للتنفيىىك

وبىىالر   مىىن بىىروز عىىدد مىىن تنايمىىات . دارتدىىاقىىدراتد  علىى  حكىى  الدولىىة و 
المجتمع المدني المنافسىة لزحىزا  فىي القيىا  بىبع  واائفدىا,  ص أن اححىزا  
تبق  وحدها الم هلة للوصول  لى  السىلطة وتىداولدا دون  يرهىا مىن المنامىات 
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وستبق  الحاجة  ليدا قائمة والدعوة  ل   صضحدا وتوهيلدا للقيا  .  ير الحكومية
 . ورها المركزي في نا  الحك  الديمقراطية دعوة جادة ومسئولة وفي محلدابد

ومىىن أهىى  تلىىن المىى هضت التىىي تجعىىل اححىىزا  السياسىىية قىىادرة علىى        
اصرتقاس بالديمقراطية هو اتساع عوىوية اححىزا  واعتمادهىا على  أعوىاسها, 

يىاة السياسىية فعىضً وتزايد قدرتدا عل   دما  المواطنين أفراداً وجماعات فىي الح
هىكا  لى  جانى  تعزيىز مسىئوليتدا  .أصىواتد وليس مجرد السعي للحصول عل  

الوطنية ورعايتدىا للمصىالح العامىة فوىضً عىن عملدىا الىد و  مىن أجىل  رسىاس 
 .الممارسة الديمقراطية داخلدا وفيما بيندا وداخل الدولة واصرتقاس بدا أيواً 

مقراطيىىىة والىىىدول التىىىي تنشىىىد وفىىىي كلىىىن تتسىىىاوؤ حاجىىىة الىىىدول الدي 
ومىا النقىىد الموجىه  لىى  . الديمقراطيىة  لى  وجىىود أحىزا  وطنيىىة ديمقراطيىة فيدىىا

جىىل  صىىضحدا طيىىة تاريخيىىا وحىىديثا  ص دعىىوة مىىن أاححىىزا  فىىي الىىدول الديمقرا
علىىى  قاعىىىدة الديمقراطيىىىة واصرتقىىىاس بدىىىا حتىىى  يتحقىىىق مزيىىىداً مىىىن الممارسىىىة 

نوع  ل  جان  الك , حت  يت  عبىور الديمقراطيىة الديمقراطية داخلدا من حيث ال
بسض  من حقبتدا السياسية الراهنة التي ت ل  عليدا اسجرائيىة,  لى  حقبىة يمتلىن 

مصادر المشاركة فىي عمليىة تحديىد الخيىارات  ,فيدا المواطنون أفراد وجماعات
 واتخاك القرارات من قبل الملزمين بتطبيقدا, ويبرز دورهى  فىي تحديىد موىمون

 . الديمقراطية  ل  جان  وبط مندجدا
 
 
 
 
 

 


