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 اشكالية التحول الديمقراطي في البالد العربية الثقافة السياسية و

 المقدمة

الكرامة اإلنسانية، والكرامة تكون على  األمثل الحًتام السبيل ىو الفردية احلقوق باحًتام اإلؽلان أن فيو شك ال شلا
أصحاب الوكالة  –النظرة ادلتساوية، والتعامل العادل لكل أفراد اجملتمع.  والدولة شلثلة بركن السلطة السياسية  أساس

يف تصريف شؤون أركاهنا األخرى ىم ادلعنيون حبرية  احًتام حرية األشخاص، من حيث حرية التعبَت، واألعالم،  –
ألنو هبذا تتضح كرامة الفرد وىو ؽلارس حقوقو ادلمثلة بادلشاركة  مث االنضمام إذل اجلمعيات واذليئات؛ والعقيدة، ومن

السياسية، اليت تبدأ حبق االنتخاب، والتعددية السياسية، والعيش الكرمي ضمن ضباية قانونية قائمة على قواعد 
 تشريعية، صادرة برضاء األغلبية إن دل يكن اجملموع.

 اعلية البحث 

وان معظم االنظمة السياسية شعوب العربية كغَتىا من شعوب العادل تواقة اذل احلرية ياخذ البحث اعليتو من كون ان ال
العربية يف الوقت احلاظر ىي انظمة مشولية ال تعيَت اعلية حلقوق االنسان وحرياتو ، وعليو فان البحث يف ىذا اجملال 

 يشكل حالة ماسة للنخب العربية من اكادميُت ورجال دولة على حد سواء .

 الية البحثاشك

ان التحوالت الدؽلقراطية يف البالد العربية ربتاج اذل ثقافة مشاركة ) مشاركة سياسية دؽلقراطية ( والبالد العربية قد 
حققت عرب تاريخ طويل من االنظمة االستبدادية اذل اخلضوع اليت ال تشجع اذل التحول الدؽلقراطي وىذه ابرز 

 مشكلة تواجو البالد العربية .

 البحث  فرضية

 ينصرف البحث من فرضية اساسية مفادىا 

ان قيام تنشئة سياسية واجتماعية دؽلقراطية من شانو ان يوفر الفرص ادلناسبة للتحوالت الدؽلقراطية ، مضامُت ىذه 
والتعددية السياسية واخالقيات التسامح ووجود ضمانات  والتداول السلمي للسلطةالتنشئة جنية على احًتام اآلخر 

 احلقوق واحلريات العامة .
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 منهجية البحث 

، شلكن اعتبار بالنظر العتماد البحث على نظريات واطروحات اكادؽلية مسبقة يف حقل احلريات وحقوق االنسان 
ام تسلب من الباحث حريتو يف التقييم ىذا البحث نوعيا على خالف البحوث الكمية اليت تستند اذل احصائيات وارق

 واالستنتاجات ،

الحاطة ادلوضوع بتحليل شامل ومتناسق قمت بتقسيم البحث اذل ثالث مباحث ، حيث يتضمن ادلبحث االول 
 مطلبُت ، يتضمن ادلطلب االول مفهوم الثقافة السياسية وانواعها .

 ثة للثقافة السياسية يف البلدان العربية.اما ادلطلب الثاين فتضمن دراسة للقيم والعادات ادلتوار 

اما ادلبجث الثاين يتضمن )االطار ادلفاىيمي لعملية التحول الدؽلقراطي( وادلبحث الثالث يتضمن ) الثقافة ومستقبل 
 التحول الدؽلقراطي (.
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 ولالمبحث اال

 : Political culture مفهوم الثقافة السياسية

 المطلب االول

 : السياسية وانواعها الثقافة مفهوم

 قائم. ىو كما السياسي الواقع ذباه ادلعربة والرمزية الواقعية ادلعتقدات من متكامل نظام عن عبارة ىي

 والوعي الفكري اإلدراك ناحية مناألفراد  حياة يف السياسي النظام دخول يف معناىا يكمن السياسية الثقافة
 أي اجملتمع، يف السياسية والقواعد للقيم الفرد إدراك عنها فينتج وسلوكو، وحياتو داخلو من جزءاً  وتصبح واإلحساس،

 للبلد، العامة الثقافة وفق والقيمي الفكري اجملال يف تنموية عملية تعترب أهنا

 اذباىُت:  يف مستمرة ديناميكية عملية وتعترب كما

 اجملتمع، بأفراد ؼلتص فكري تنموي اذباه ىو األول

 ادلدخالت كانت وكلما الفكرية التنمية عملية هبا خرجت اليت ادلخرجات وفق النظام على راجعة تغذية والثاين 
 النظام داخل االستقرار زيادة إذل وأدت صحيحة ادلخرجات كانت كلما ودقيقة صحيحة الفكرية التنموية الثقافية

 .1صحيح والعكس السياسي

 من جزء ىي السياسية السياسية. والثقافة السلطة مع  عالقاهتم يف باألفراد ادلتعلقة السلوكية وادلعايَت القيم رلموعة
 إذل وينتمي احلياتية، األساليب نفس ينتهج شعب كل كان ولو آلخر بلد من زبتلف وىيللمجتمع.  العامة الثقافة
 واآلراء ادلعارف من رلموعة باهنا السياسية بالثقافة يقصد الوالءات. وكذلك و االىتمامات نفس وذلم احلضارة، نفس

 أيضاً وتعٍت وادلشاركة.  واالنتماء،الشرعية الوالء والسلطة،  الدولة واحلكم، السياسة شؤون ضلو السائدة واالذباىات

                                                           
 0212،رسالة ماجستَت منشورة، الشباب لدى اطنةدلو ا مفهوم على وانعكاسها السياسية صقر،الثقافة صبيل زلمد وسام1
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 ىذا وضوابط للحكومة ادلناسب الدور معُت رلتمع هبا يرى اليت للكيفية احملددة والقيم والرموز من ادلعتقدات منظومة
 .0واحملكوم احلاكم بُت ادلناسبة والعالقة الدور،

 والدؽلقراطية، السياسية الثقافة بُت ادلفصلي االرتباط ذلك على التأكيد يف واألحباث الدراسات من الكثَت تذىب
 ومشاعر واذباىات قيم رلموعة أيًضا ولكنها فقط ومؤسسية بنائية حقيقة عن تعبَتًا ليست الدؽلقراطية أن ذلك

 غياب أن الدؽلقراطية نظريات أكدت وقد واحملكومُت، احلكام جانب من الفاعلة الدؽلقراطية ادلمارسة على تشجِّع
الدؽلقراطية  تقتضي مثّ  ومن الريح؛ مهب يف الدؽلقراطي النظام غلعل واجلماىَت القادة لدى واالذباىات ادلعتقدات ىذه

 الدؽلقراطية. السياسية الثقافة باسم عنها ويعرَب  زلدد، مضمون ذات ثقافة -سياسي كنظام –

 كتاب يف فَتبا وسدين ادلوند جابريل ىم السياسية للثقافة تعريف وضع من أوائل من

The Civic Cultureاالذباىات ظلط ىي أنو على وعرفاه ذبرييب، بشكل السياسية الثقافة مفهوم فحصا حيث 
 .(3)السياسي النظام أفراد فيها يشًتك واليت السياسة ذباه الفردية والتوجهات

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 العريب القارئ اإلسالمي".  دار احلضاري ادلنظور ضوء يف مقارنة دلعاصرة: دراسة ا السياسية التنمية .  "نظرياتعارف زلمد نصر0

 .143م،ص1993القاىرة 
-،يوليو/سبوز42،اجمللد1الفكر،العدد  لسياسية، )رللة عادل دراسة الثقافة ا يف دلعاصرة نوير، االذباىاتا علي عبدالسالم3

 .06إذل  03من  (،الصفحات0211سبتمرب/أيلول
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 المطلب الثاني

 دراسة للقيم والعادات المتوارثة للثقافة السياسية في البلدان العربية 

 معادل وضعت اليت األساس احللقة إذل التطرق بعد العربية التجربة يف الدؽلقراطي االنتقال مرحلة عن احلديث ؽلكن
 واالنتقال السياسي اإلصالح ونقصد الرئيسة، دبحطاتو االنتقارل ادلسار إيقاع وضبطت ادلرحلة تلك طريق

 السياسية القوى دلختلف سبثيليتها ومدى وصالحياهتا تكوينها اكتنف ما رغم اذليأة، تلك مثلت الدؽلقراطي". لقد
  واالجتماعية.

 على لتأثَت وقعا ذلا كان حيث العربية، الدول من جملموعة السياسي التاريخ يف مفصلية مرحلة العربية الثورات شَكلت
 بعض كسرت جديدة سياسية ثقافة نشوء إلمكانية الباب وفتحت القائمة، السلطوية السياسية الثقافات أظلاط

 واخلنوع. واخلضوع اخلوف ثقافة على مبنية كانت واليت بالسلطة، ادلواطن عالقة إطار يف الثابتة الرباديغمات

 أساًسا هتتم ألهنا العريب، الربيع دول يف الدؽلقراطي للبناء أساسيًّا مدخاًل  يعد جديدة سياسية ثقافة فتشكل وعليو،
 سياقو يف الدؽلقراطي البناء اختزال وليس والسياسية، االجتماعية التنشئة قنوات استثمار عرب للدؽلقراطية الِقَيمي بالُبعد

 الثقافة مع قطيعة إحداث رىان كسب يف العريب الربيع دول تنجح أن ؽلكن ال فعمليًّا فقط، اإلجرائي ادلؤسسايت/
 قيم غرس أساس على قائمة جديدة سياسية لثقافة التأسيس دون البائدة، األنظمة عن ادلوروثة السلطوية السياسية
 ، الكرمي العيش وضمان الكرامة وحفظ احلرية قوامها ، السياسية والسلطة العريب ادلواطن بُت العالقة تؤطِّر جديدة
 استنهاض وىي ، السياسية الثقافة ذبديد أساسيات لتثبيت احملورية ادلنطلقات بعض يف االستثمار خالل من وذلك
 ، للمواطنُت السياسية ادلشاركة وتعزيز السياسية التنشئة قنوات خالل من الدؽلقراطية قيم وغرس السياسي الوعي

 اجملتمع. مستوى على الدؽلقراطية الثقافة قيم وغرس السلطة، ومأسسة ، والقانون احلق دولة وتكريس

 داخل الدؽلقراطية ادلمارسة ضعف يف جليا عموماً. يظهر اجملتمع يف الدؽلقراطية الثقافة من جهة ثانية إن ضعف
 اذباه أنصار سيطرة أدت فقد أيضاً، ادلهنية النقابات ويف بل نفسو، ادلدين اجملتمع ومنظمات السياسية األحزاب
 يكون يكاد بشكل سياسياً  وتوجيهها فيها، السلطة احتكارىم إذل أدارهتا رلالس يف ادلقاعد أغلبية على بعينو سياسي
 ثقافة ولكنها فحسب فقط شكلية مؤسسات وجود ليست الطبيعي. فالدؽلقراطية دورىا عن وؼلرجها كامالً 
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 من ادلواطن ؽلارسها دؽلقراطية وثقافة والتنوع التعدد على قائمة حقيقية مؤسسات وجود يعٍت شلا أيضاً  مؤسسات
 4 ادلؤسسات. ىذه خالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 0213،مركز اجلزيرة للدراسات ”االنتقال الدؽلقراطي: إطار نظري” حسنُت توفيق إبراىيم، 4
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 المبحث الثاني

 المفاهيمي لعملية التحول الديمقراطي االطار

 مراكز ووجود العادلي، ادلستوى على الدؽلقراطي التحول بظاىرة ادلتعلقة األدبيات يف ىائلة طفرة وجود من الرغم وعلى
 أن إال العادل، من سلتلفة مناطق يف الدؽلقراطي واالنتقال الدؽلقراطية قضايا دراسة يف متخصصة عادلية ودوريات حبثية

 الدراسة مستوى على أو النظري، ادلستوى على سواء ودراستها الظاىرة ذلذه بالتأصيل اىتمت اليت العربية الكتابات
 يف ادلقارنة السياسة حقل يف حقيقية فجوة ؽلثل بات الذي األمر نادرة، تكن دل إن قليلة عامة بصفة ظلت ادلقارنة

 5العربية. البحوث ومراكز اجلامعات

 

 

 المطلب االول 

 التحول الديمقراطي

 الدؽلقراطي التحول عريفت

 التحول الدؽلقراطي،أوعملية التحول اصطالح والسياسية األكادؽلية األوساط يف استخدامها راج اليت االدبيات من
 وشروط حدوثها ودرجة حوذلا التفسَتات تباينت الدؽلقراطية اليت النظم ضلو السلطوية النظم عن التحول الدؽلقراطي،أو

 متنوعة رلموعة شكل يف تستخدم ما عادة اليت األخرى، السياسية ادلصطلحات سلتلف شان ذلك يف شأهنا قيامها،
 تعريف "روبرتدال". حد على ذلا زلدد تعريف اعطاء دون ادلعاين أو الكلمات من

 بطرق الصراعات حل وقواعد أساليب صياغة اطارىا يف يتم اليت العملية بأنو" الدؽلقراطي التحول تعريف وؽلكن
 باعتبارىا السياسية ادلشاركة نطاق ،وتوسيع وحرة نزيهة انتخابات وعقد دؽلقراطي، دستوري وضع اذل وصوال ، سلمية

 ومؤشرا داال على دؽلقراطيتو". السياسي النظام معيارا لنمو
                                                           

 . بَتوت 019العريب،العدد  وادلمكنات،ادلستقبل العريب : العوائق الوطن يف الدؽلقراطي االنتقال( 1997، )  بلقزيز عبداإللو-5
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كما تعٍت عملية االنتقال من النظام السلطوي إذل النظام الدؽلقراطي ، أي تراجع األنظمة السلطوية لتحل زللها 
أنظمة أخرى أكثر دؽلقراطية ، تعتمد على االختيار الشعيب احلقيقي، وادلؤسسات ادلتمتعة بالشرعية ، وعلى 

 كوسيلة لتبادل السلطة.االنتخابات احلرة النزيهة  

 على السيطرة واخلضوع وما فالتحول الدؽلقراطي يعٍت االنتقال من نظام سلطوي تقوم فيو عالقات سلطوية مؤسسة
تفرضو من استعمال لقوة الردع ، إذل نظام أكثر دؽلقراطية تقوم فيو العالقات على وجود قيادة تنتج عنها طاعة وليس 

 داخل اجملتمع دبا يفضي على ىذا النظام مشروعية. إذعان ، ويعرب عن وجود اصباع

بصفة عامة: يعٍت التحول الدؽلقراطي االنتقال باجملتمع من وضع إذل آخر يشًتط أن يكون أحسن من سابقو ، يتميز 
 دببدأ التداول على السلطة السياسية ، من خالل حق األغلبية اليت يفرزىا التعبَت الدؽلقراطي احلر والتنافس احلزيب

التعددي ، يف اطار احًتام حقوق اإلنسان وحرياتو وشخصيتو احلضارية يف ادلستوى االول، ويفًتض أن يتجسد ىذا 
 التحول مث ومن الثاين، ادلستوى يف عطاءا او أخذ التحول داخل ادلنظومة االجتماعية و الثقافية والسياسية لألمة

 .6للتغَت أساسية يةأول شروط دبثابة تكون أسس رلموعة يتطلب الدؽلقراطي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 0222، 1د.اضبد امُت اجلمل، اجلمعية ادلصرية لنشر ادلعرفة والثقافة العادلية ،القاىرة،ط الدؽلقراطية،ترصبة روبرت دال،عن6
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 دوافع التحول 

 الفئات سلتلف لسان على وأضحى اليوم عادل يف تداوال وادلصطلحات ادلفاىيم أكثر من الدؽلقراطي التحول يعد
 السياسية القوى قادةو  الساسة اىتمام عن ، فضال االعالم وسائليف  ويتداول والفكرية والثقافية االجتماعية والشرائح

 البحوث عددالعريب واالسالمي يف  العادليف  السيما النسيب الفقر من الرغم وعلى الدؽلقراطي التحول بقضية
 أواليستوجب  الدؽلقراطىي التحول ماىيةيف  البحث فإن لذا والتحليل بالدراسة الظاىرة ىذه تناولت اليت والدراسات

 .هبا ادلرتبطة ادلفاىيم وبُت بينها التمييز مثالدؽلقراطي  تحوللا لعمليةادلفاىيمي  االطار ربديد

 7الدؽلقراطى التحول لعمليةي أوال : االطارادلفاىيم

 مفهوم جيداونعي  ضلدد ان أوال علينا بصددىا ضلنالدؽلقراطي واليت  التحول ظاىرة واستقراء دراسةيف  طلوض أن قبل
نعيشو الذي  الواقع من ادلفهوم ذلك استنباط من نتمكن حىت ومساراهتا ومراحلها وعواملهاالدؽلقراطي  التحول عملية

. 

 معمقة حملاوالت الفكرية الساحة على ادلطروحة احلديثة ادلفاىيم أحد باعتباره الدؽلقراطي التحول هوممف خضع لقد
  ادلوضوع. هبذا األدبيات دلختلف ادلتنامي االىتمام خالل من بدت ادلفاىيمي للتأصيل

 

 التحول مفهوم طبيعة إالأن ادلواضيع من بالعديد اىتمامها رغم الدراسات سلتلف أن إذل اإلشارة وذبدر ىذا
 من ادلزيد فرضيف  تسبب لو إجرائي تعريف صياغة ضرورة جانب إذل والشمول باالتساع اتسم الذي الدؽلقراطي

 ادلفهوم.  ىذا بتأصيل االىتمام

 

 االنتخابية، ادليكانيزمات إطار يف واسعة سياسية دبشاركة يسمح الذي النظام ىو الدؽلقراطي فالنظام ذلك على بناء
 جوىرية فكرة يتضمن الدؽلقراطية فمفهوم القرارات، ازباذ عملية يف وادلشاركة السلطة على التداول دببدأ واالعًتاف

                                                           
العريب،السنة  دلشاركة". ادلستقبل ا وصعوبات االنتقال العريب: مشاكل لوطن ا يف اإلنسان وحقوق .  "الدؽلقراطيةغليون برىان7

 03م،ص1992،أيار 135،العدد 13
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ادلصاحل )  بتعبئة تقوم أساسية ىياكل طريق عن وذلك اجلماىَت، دلطالب االستجابة على العامة السياسات قدرة وىي
).8 

 لعوامل نتاجا ذلك يكون ما فعادة فقط، واحد بسبب أو بعامل الدؽلقراطي االنتقال تفسَت الؽلكن فإنو عامة، وبصفة
 البنيوية بالعوامل يتعلق بعضها خارجي، واآلخر داخلي  بعضها ثانوي، واآلخر جوىري بعضها ومتداخلة عديدة

 يتصل آلخر ا وبعضها االنتقال، بيئة تشكل والدينية( اليت والتارؼلية والثقافية واالجتماعية ادلوضوعية )االقتصادية
 األسباب تصنيف ؽلكن فإنو ذلك، ضوءويف وإسًتاتيجياهتم.  واختياراهتم ىوياهتم حيث من السياسيُت بالفاعلُت
 رلموعات : ثالث إذل الدؽلقراطي لالنتقال الداخلية

 بفاعلية. مواجهتها عن الدؽلقراطي غَت النظام وعجز الداخلية األزمات حدة بتفاقم تتعلق أواًل: أسباب

 ىزؽلة نتيجة الداخلية األوضاع تتأزم أن ؽلكن سياسية. كما أو اجتماعية أو اقتصادية تكون قد األزمات وىذه
 خارجية.  عسكرية

 ادلعارضة حدة تتصاعد وبالتارل شرعيتو، يفقد فإنو وكفاءة بفاعلية األزمات ىذه مواجهة عن النظام يعجز وعندما
 طريق على التحرك أو السياسي االنفتاح من نوع تبٍت إذل احلالة ىذه يف احلاكمة النخبة تلجأ قد ضده. وىنا
 دلرحلة”وتدشن“التسلطي  بالنظام تطيح واسعة شعبية انتفاضة أو ثورة ربدث ادلعارضة.وقد الستيعاب الدؽلقراطية

 فإن احلاالت، بعض يف الدؽلقراطي االنتقال اذباه يف تدفع الداخلية األزمات كانت إذا الدؽلقراطي. ولكن االنتقال
 فرص من تعزز قد الفًتات بعض يف الدؽلقراطي غَت النظام ػلققها اليت واالجتماعية االقتصادية االصلازات بعض

 معدالت وارتفاع الفرد، دخل متوسط وزيادة االقتصادية، فالتنمية تالية، فًتات يف الدؽلقراطي االنتقال وإمكانات
 الدؽلقراطي.  لالنتقال مالئمة بيئة خلق يف تسهم عوامل كلها التعليم،

 ذلك بينهم. ويتضمن فيما النسيب القوة وميزان ىوياهتم حيث من السياسيُت الفاعلُت بطبيعة تتعلق ثانياً: أسباب
 التأييد وحجم منها، األمن وقوات اجليش من كل وموقف احلاكمة، النخبة سباسك منها: درجة عديدة عناصر
 احلاكمة. النخبةربدي  يف فاعليتها ومدى السياسية ادلعارضة قوى وطبيعة ذلا، الشعيب

                                                           
انظر:  . كذلك135،ص0223اإلنسان،عّمان،  حقوق لدراساتعّمان  مركزسان".  حقوق االن يف .  "دراساتعساف نظام8

 م.1950عام  الدستوراألردين
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 احلاالت بعض يف قام احلاكمة النخبة يف اإلصالحي اجلناح أو السياسية القيادة القول: إن ؽلكن السياق، ىذا ويف
 التحرك أن مفادىا قناعة إذل السياسية القيادة تصل عندما ذلك الدؽلقراطي. وػلدث االنتقال عملية يف حاسم بدور
 بالقوة. النظام تغيَت احتماالت لتجنب اآلمن ادلسلك ىو’ةيطاقر ؽلالد“طريق  على

 فرص من يعزز احلاكم النظام ضد الشارع وربريك بينها فيما التنسيق على وقادرة قوية سياسية معارضة وجود أن كما
 حبيث شعبية، ثورة أو انتفاضة خالل من إطاحتو وردبا الدؽلقراطي، االنتقال بشأن احلكم مع والتفاوض ادلساومة

 ذلك.  بعد لالنتقال شلهداً  الطريق يصبح

 التحول. اجل من الضغوط شلارسة يف فاعليتو ومدى ادلدين، اجملتمع بطبيعة تتعلق ثالثاً: أسباب

الدول(  بعض الكاثوليكية )يف الكنيسة ذلك يف دبا ادلدين اجملتمع ومنظمات قوى قامت احلاالت من العديد ففي
 ادلدين اجملتمع يقوم الدؽلقراطية، على رلتمعي طلب وجود دبدى يقًتن ذلك االنتقال. وكل عملية يف ومؤثر ىام بدور
 نطاقو. وتوسيع تعزيزه يفي رئيس بدور

 الدؽلقراطي االنتقال عمليات دفع يف سلتلفة وأشكال متفاوتة بدرجات أسهمت اليت اخلارجية العوامل خبصوص أما
 الدؽلقراطي، االنتقال عمليات دعم يف الكربى والتكتالت الغربية القوى دور أعلها: بروز من فإن الثالثة، ادلوجة خالل
 لألحزاب والفٍت ادلادي الدعم تقدمي أو انتقال، دبراحل سبر اليت للدول االقتصادية ادلساعدات تقدمي خالل من سواء

 التسلطية...إخل. وؽلكن النظم على العقوبات وفرض السياسية الضغوط شلارسة أو ادلدين، اجملتمع ومنظمات السياسية
 مناطق يف الدؽلقراطية وتعزيز نشر يف األوريب واالرباد األمَتكية ادلتحدة الواليات من كل دور إذل اإلشارة ادلقام ىذا يف

 للواليات بالنسبة الالتينية أمَتكا وىف األورويب، لالرباد بالنسبة أوروبا ووسط وشرق جنوب يف وخباصة العادل من سلتلفة
 األفريقية . القارة مستوى على الدؽلقراطي االنتقال دعم يف ما بدور األفريقي االرباد قيام عن فضال ادلتحدة،

 دور منها: تنامي الدؽلقراطي، االنتقال عملية يف سلتلفة وأشكال متفاوتة بدرجات أثرت أخرى خارجية عوامل وشبة
 والسياسي االقتصادي التحرير سياسات دعم يف الدوليُت والبنك النقد صندوق وخباصة الدولية التمويل مؤسسات
 يتسع ال عديدة ووسائل أدوات خالل من وذلك أوروبا، ووسط وشرق الثالث القارات بلدان يف الدؽلقراطي والتحول

 فيها. للخوض اجملال

 وحقوق الدؽلقراطية بقضايا ادلعنية احلكومية غَت الدولية ادلنظمات يف متمثال العادلي ادلدين اجملتمع دور سبدد أن كما
 الدعم من سلتلفة أشكال بتقدمي منظماتو تقوم حيث العادلي، الصعيد على الدؽلقراطية نشر يف دوره لو كان اإلنسان
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 النظم شلارسات ضحف و الدؽلقراطي، االنتقال دبراحل سبر اليت البلدان يف االنتخابات ومراقبة ادلدين اجملتمع دلنظمات
 عليها. الضغوط وشلارسة التسلطية

 وثورة العودلة موجة ظل يف وخباصة العادلي الصعيد على اإلنسان وحقوق الدؽلقراطية قيم انتشار أن ذلك إذل أضف
 مناطق يف الدؽلقراطي االنتقال لدعم مالئمة دولية بيئة خلق يف أسهم قد العادل ذبتاح اليت واالتصاالت ادلعلومات

 العادل. من سلتلفة

 الصعيد على الدؽلقراطي االنتقال لعملية دافعا عنصرا شكل االنتشار أو العدوى عامل نظرية "الدومينو" أو أن كما
 على بتأثَتاتو يلقى أن ؽلكن مستقر دؽلقراطي نظام تأسيس يف ما دولة صلاح أن حيث احلاالت، بعض يف اإلقليمي

 أن ؽلكن االذباه. كما نفس يف السَت على فيها السياسية والقوى النخب يشجع الذي النحو على ذلا اجملاورة الدول
 بعد اليابان و أدلانيا كلمن يف حدث ما غرار على األجنيب واالحتالل احلرب خالل من الدؽلقراطي االنتقال ػلدث
 دعم يف اخلارجية العوامل دور خبصوص إليهما اإلشارة تتعُت ىامتان نقطتان ىناك الثانية . لكن العادلية احلرب

 وعلا: الدؽلقراطي االنتقال

 اختالف حسب أخرى إذل حالة من زبتلف الدؽلقراطي االنتقال عملية يف اخلارجية العوامل تأثَت درجة أن
 عديدة دراسات أكدت ادلستهدفة. وقد البلدان يف الداخلية والعوامل الظروف وطبيعة الدوليُت، الفاعلُت اسًتاتيجيات

 قوى وجود عدم حال يف زلدودة تأثَتاهتا تكون أو اخلصوص هبذا اإلغلابية تأثَتاهتا تؤتى ال اخلارجية العوامل أن على
 العوامل أما الداخلية العوامل ىو االنتقال عملية يف األصل أنيعٍت  شلا الدؽلقراطي، لالنتقال زلركة داخلية وعوامل
 9مسانداً .  يكون دورىا فإن اخلارجية

 الدؽلقراطي. وتتمثل االنتقال دعم وليس التسلطية النظم وترسيخ دعم يف ىاما دورا لعبت اخلارجية العوامل بعض أن
 على العربية ادلنطقة يف التسلطية النظم ومساندة دعم يف األمَتكية ادلتحدة الواليات دور يف لذلك النموذجية احلالة
 ذباه ادلتعاقبة األمَتكية اإلدارات سياسات أن أي مصاحلها، مع تتوافق النظم ىذه استمرت طادلا ادلاضية العقود مدى

 ولذلك ادلصاحل، أجل من اإلنسان وحقوق الدؽلقراطية دببادئ التضحية على منها ىام جانب يف قامت العربية ادلنطقة

                                                           
 0214، 7الدؽلقراطية(ص مسالة يف العربية لالستثنائية ربليلية الدؽلقراطي،)دراسة التحول وإشكالية العريب اجلندي ،الربيع صبيل زلمود9
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 من عانت سبتمرب من عشر احلادي أحداث بعد ما مرحلة يف ادلنطقة يف الدؽلقراطية نشر أجل من واشنطن جهود فإن
 . 12ادلصداقية" معضلة "عدم

 إذل ترجع الراىن، الوقت يف للدؽلقراطية شيوعا التعريفات أكثر أن إال الدؽلقراطية دلفهوم التعاريف تعدد من وبالرغم
 واالشًتاكية ادلعروف "الرأمسالية عملو يف Joseph Schumpeter   شوم بيًت جوزيف قدمو الذي التعريف

 يتحقق والذي السياسي، القرار صنع عملية يف ادلشاركة قاعدة توسيع يتضمن بأهنا " نظام يعرفها والدؽلقراطية "والذي
 .التنافسية االنتخابات خالل من

 ظهور يتبعها السلطوية النظم بزوال تبدأ ادلتميزة ادلراحل من ىو: " رلموعة الدؽلقراطي التحول فإن لكذ على وتأسيسا
 منها الدولة نصيب يتضاءل حبيث القوة توزيع إعادة العملية ىذه وتعكس نظمها، لًتسيخ تسعى حديثة دؽلقراطيات

 عديدة مراكز بلورة يعٍت دبا واجملتمع، الدولة من كل بُت التوازن من نوعا يضمن دبا ادلدين اجملتمع مؤسسات لصاحل
 .11السياسي"  اجلدل وقبول للقوى

 والعمل السياسي، النظام مستوى على القوة خارطة يف النظر إعادة إذل هتدف عملية ىو الدؽلقراطي فالتحول وعليو
 ادلدين . اجملتمع منظمات يف متمثلة الرمسية غَت وادلؤسسات الدولة يف ادلتمثلة الرمسية القوى بُت التوازن إعادة على

 أزمة حل فيها مت دؽلقراطية، أنظمة إذل تسلطية أنظمة من االنتقال فهو: عملية الدؽلقراطي للتحول آخر تعريف ويف
 يعٍت الدؽلقراطي السياسية فالتحول األنشطة دلمارسة كأسلوب الدؽلقراطية انتهاج والتنمية أي واذلوية وادلشاركة الشرعية

 .االجتماعي احلقل يف الًتاتب وعالقات السياسي اجملال يف السلطة لعالقات جذريا تغيَتا

 يتبناه الذي السياسة صنع أسلوب و القائم النظام تغَت أي آخر، إذل نظام من بأنو: "التحول ناأندري تشارلز ويعرفو
 البعد النظام، يف الثالثة األساسية األبعاد يف عميقة تغيَتات يعٍت التحول وعليو النظم، بُت التغَت ويسميو النظام،

 إذل يؤدي شلا الثالثة، األبعاد ىذه بُت تناقضات وجود عن ناذبة التغَتات وىذه والسياسات اذليكلي الثقايف البعد
 10القدمي واألسلوب اإلطار ظل يف معها التعامل على القائم النظام عجز

                                                           
 0210زلمد العجايت "قانون االحزاب وخطوة جديدة ضلوالدؽلقراطية"،القاىرة،منتدى البدائل العريب،12
 .89م،ص0222التوزيع،عّمان، للنشرو  السندباد األردن".  دار يف الدؽلوقراطي للبناء "اإلطارالقانوين  اىاين احلوراين واخرون11
 .045، 044م.  ص1999احلامد،عمان،  الدؽلقراطية".  دار وادلسَتة األردين السياسي .  "النظامامُت مشاقبة10
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 واجراءات قواعد تطبيق إما خالذلا من يتم اليت وادلعاجلات العمليات إذل الدؽلقراطي التحول مصطلح يشَت أيٌضا وىو
 التقاليدو  القسرية السيطرة) مثل السابق،يف  أخرى مبادئ ربكمها كانت اليت السياسية ادلؤسساتيف  ادلواطنة شُلارسة

 ٌكونواي دل أشخاصاً  لتشمل واإلجراءات القواعد ىذه توسيع وإما ،( اإلدارية ادلمارسة أو اخلرباء وتقديرات االجتماعية
دبثل سابقا يٌتمتعون  والنساء واألميٌون الضرائب دافعي غَت األفراد ادلثال سبيل على منهم .والواجبات احلقوق ىذه ًً
                                                                                                                   االجانب ( ، وادلقيمون العرقية واألقليات والشباب

 مثل ) فيها ادلواطن دلشاركة السابقيف  زبضع دلتكن ومؤسسات قضايا لتشمل واالجراءات القواعد ىذه توسيع إماو 
 و اخلاصة ادلصاحل وصبعيات العام النفع صبعيات و احلزبية التنظيمات و العسكرية وادلؤسسات احلكومية اذليئات

 وغَتىا ( .  والًتبوية التعليمية وادلؤسسات االنتاجية ادلشروعات

 الداخلية وادلعارضة النظام ىيو  سلتلفة دوافع ذات قوى ثالث فيها يساىم قرار ازباذ انو " عملية على أيضا ويعرف
 ىذايف  ادلتغَت للطرف وفقا النهائية النتيجة وتتحدد االخرى االطراف إضعاف طرف كل وػلاول اخلارجية والقوى

 الصراع " . 

 النظام.  مستويات صبيع يف جذري تغيَت عملية ىو الدؽلقراطي التحول أن على يركز التعريف ىذا فإن اإلطار ىذا يف

 متغَت على وتركيزه مفكر كل لنظرة تعود إظلا الدؽلقراطي للتحول ادلقدمة التعاريف تعدد أن يتضح سبق ما خالل من
 الدؽلقراطي. التحول عملية عن للتعبَت معُت

 من سواء العوامل من العديد فيو وتتحكم عديدة، النتكاسات يتعرض قد مسار ىو الدؽلقراطي التحول فإن وعموما
 .13اخلارجية أو الداخلية البيئة

 

 

 

 

                                                           
 .78م،ص0222والنشر،بَتوت،لبنان،  للدراسات العربية والدؽلقراطية". ادلؤسسة العريب السياسي . "النظامانيس قاسم13
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 هاالمرتبطة ب والمفاهيم الديمقراطي التحول عملية مفهوم بين ثانيا : التمييز

 الدؽلقراطي واالنتقال الدؽلقراطي التحول – 1

 ىو الدؽلقراطي االنتقال أن اعتربوا حيث الدؽلقراطي واالنتقال الدؽلقراطي التحول مفهوم بُت الباحثُت من الكثَت ميز
 النظام تعرض إلمكانية نظرا االنتقال مرحلةيف  ألن وذلك أيضا مراحلو وأخطر الدؽلقراطي التحول مراحل من مرحلة
 –القدمي  – السلطوي النظام مؤسسات من كل تتعايش مزدوجة طبيعة ذو النظام يكون حيث النتكاسات، فيها

 اتفاق .  أو صراع صورةيف  سواء السلطةيف  ويشاركا –احلديث  – الدؽلقراطي والنظام

 بادلعٌت دؽلقراطية غَت تُعترب ال نظم أهنا دبعٌت ،ةىجين سياسية نظم ظهور إذل تفضي قد االنتقال مرحلة أن كما
 بعض بُت ذبمع أي راسخة، أو كاملة دؽلقراطية نفسو الوقت يف تكون وال مغلقة، تسلطية أو مشولية الكالسيكي،

 أن لدرجة احلاالت نـــم كثَت يف ىذا حدث الدؽلقراطية. وقد عناصر و مالمح بعض و الدؽلقراطية غَت النظم عناصر
 ذكره .  سيأيت ما ضلو على يـالعادل  الصعيد ىــعل رةــظاى لــتشك باتتة اذلجين مــالنظ ىذه

 وفقا بينهما ظليز أن وؽلكننا لو وادلمهدة الدؽلقراطي التحول عملية على السابقة ادلرحلة ىو الدؽلقراطي فاالنتقال إذن
 ادلشروع رورةــصي و جــدم اذل هتدف مستمرة تراكمية عملية ىي الدؽلقراطي التحول فعملية وصفاتو منهما كل لطبيعة

 سلوك على كلذ وانعكاس االقتصادية ةــاالجتماعي و الثقافية و ةــالسياسي اجملتمعية ةــادلنظوم يف التحورل يــالدؽلقراط
 . 14ومكانية زمنية بشروط ترتبط مؤقتة عملية فهي الدؽلقراطي االنتقال عملية أما واجلمعي الفردي ادلواطنة

 الدؽلقراطي والًتسيخ الدؽلقراطي التحول -0

 فحدوث أخرى جهة من الدؽلقراطي والًتسيخ جهة من الدؽلقراطي التحول بُت للدؽلقراطية العامة األدبيات سبيز
 يقبل عندما إال ما رلتمع يف ترسخت قد الدؽلقراطية أن اعتبار ؽلكن وال وتعزيزه استمرارىأ اليعٍت الدؽلقراطي التحول

 يف تتم اليت التفاعالت وسبلي ربدد اليت ىي الدؽلقراطية العمليات أن حقيقة األساسيُت السياسيُت الفاعلُت صبيع
 .السياسي النظام داخل

 كل سعىن الذي الدارسُت سلتلف بُت لنطاقا واسعا جدال الدؽلقراطي الرسوخ مفهوم تأصيل زلاوالت أثارت وقد
 من كل رأى اإلطار ىذا ويف الدؽلقراطية لضمان طرق استحداث وزلاولة ، مؤشراتو ربديد إذل منهم

                                                           
 .09م،ص1999العربية،بَتوت،  الوحدة دراسات والتغَت". مركز باالستمرار قضايا العربية السياسية "النظم مسعد ىالل،علي نيفُت14
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GuentherوHigley مع اإلجراءات سلتلف حول النخبة إتفاق إذل يعود الدؽلقراطي النظام رسوخ بداية ان اذل 
 .األخرى ادلؤسسية العمليات وسلتلف االنتخابات يف النطاق واسعة شعبية مشاركة

 فالًتسيخ ، الدؽلقراطي التحول عملية تعقباليت  ادلرحلة بأهنا الدؽلقراطي الًتسيخ عملية نعرف أن ؽلكن فإننا مث ومن
 االقتناع وحدةيف  ادلتمثلة ةــالغاي كـــتل ،الدؽلقراطي ولــوالتح االنتقال آليات تطبيق من وةــادلرج ةــالغاي ىو الدؽلقراطي

 جواز وعدم مهتمتطلعا لتحقيق الوحيد لضمانىي ا احلقيقية الدؽلقراطية بقيم التمسك بأن ادلواطنُت لكافة العام
 تواجهها .اليت  والتحديات الظروف كانت ومهما تربيرات أو حجة بأية القيم تلك على االلتفاف

  

 

 والليربالية الدؽلقراطي التحول – 3

 والتحول الليربالية من كل بُت التمييز على الدؽلقراطي التحول دلفهوم تناوذلا يف األدبيات سلتلف حرصت
 .15الدؽلقراطي

 داخل واجلماعية الفردية احلقوق نطاق وتوسيع القيود حدة من التخفيف يف تتمثل متواضعة أىدافا تتضمن فالليربالية
 ىذه حفز يف تسهم كانت وإن يـــدؽلقراط ولــلتح اــإرسائه ضرورة اإلطار ىذا يف التعٍت وىي السلطوي النظام

 العملية.

 ربقيق إذل يهدف حيث واجلماعية الفردية احلقوق من لكل الضيقة احلدود ىذه ذباوز يف الدؽلقراطي التحول أما
 مؤسسي إطار يف القرار صنع عملية آليات وصياغة النخبة زلاسبية من اتساعا أكثر قدرا تعكس سياسية إصالحات
 .دؽلقراطي

 يتسم الذي التحول خالف اجلماعية على و الفردية احلريات وؼلص اجملال زلدود الليربالية مفهوم فإن ذلك على بناء
 ادلستويات.  صبيع على جذرية إصالحات خالل من بالشمول

 
                                                           

 العاشر،ربيع األىرام،القاىرة،العدد الدؽلقراطية،مؤسسة واإلضلسار".  رللة الظهور الليربالية: دورات . "التجاربهتامي عبد احلي اضبد15
 .118م،ص0223
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 السياسي واالصالح الدؽلقراطي التحول – 4

 السياسي الواقع على نفسها تفرض ملحة ضرورة أصبح الدؽلقراطي والتحول السياسي االصالح مفهوم بُت التمييز
 بوجوب ادلتمسكُت سواء دلنهجو متبنيوو  منهما توجو بكل ادلؤمنة التياراتكال   بُت والتنازع الصراع بسبب وذلك االن
 بعملية باالكتفاء ادلتمسكُت أو الدؽلقراطي والتغيَت االنتقال آليات وتطبيق الدؽلقراطي التحول مراحل كامل اسبام

 البنيةيف  حقيقية جذرية تغيَتات إحداث دون القائم النظام يف اصالحات حزمة وإحداث السياسي االصالح
 . 16الدؽلقراطي االنتقال دلراحل الغالبة السمة ىو العمليتُت بُت التنازع أضحى قدو فوتكوين للنظام االساسية

 مؤسسات وسلوكيات شلارسات يف والسيما ، وسيء شاذأ لوضع األفضل ضلو والتعديل التغيَتاإلصالح: "  مفهوم
 ىذا أن " واحلقيقة عوجا تصويبا أو خطا تصحيح أو ظلم، إزالة أو ، متخلفة رلتمعات أو ، متسلطة أو فاسدة،
فيما تساؤال يثَت التعريف  أن واحلقيقة ؟ السابق الوضع من أفضل وضع إذل بالضرورة يقود اإلصالح كان إذا ًً
 ادلاركسي الفكر وأنصار دعاةيرى  إذ ، باإلجابةللمعٍت  اإليديولوجي باالرتباط تتأثر التساؤل ىذا مثل على اإلجابة

 عن كلياً  عاجزة ألهنا ذلا قيمة أو جدوى ال الرأمسارل الفكر يف ربدث أن ؽلكن اليت والتغيَتات اإلصالحات كل أن
 العاملة الطبقة على الربجوازية الطبقة سيطرة استمرار إذل إال هتدف ال وىي ، البشع الرأمسارل النظام تناقضات حل

 احلل ىي الرأمسارل. فالثورة النظام على لكادحةا الطبقة ثورة قيام تأخَت ىي األساسية وظيفتها فان وبالتارل واستغالذلا،
 الرأمسارل.  النظام منها يعاين اليت االجتماعية و واالقتصادية السياسية للمشاكل الوحيد

 ووظائفها، السياسية، ادلؤسسية األبنية يف تغيَت بعملية السياسي : " القيام اإلصالح عمود ابو سعيد زلمد عرف وقد
 فاإلصالح السياسي .... ، النظام يوفرىا اليت القانونية األدوات خالل من وذلك وفكرىا وأىدافها عملها وأساليب

 النظام .  داخل من نابعة وباليات النظام داخل من تغيَت ىو

 لعملة وجهان ىي ، الدؽلقراطية ضلو التحرك أو الدؽلقراطي بالتحول البعض يعرفو ما أو الدؽلقراطي اإلصالح أما
 توازناو عدم  خللل يتعرض قائم دؽلقراطي نظام بوجود مرتبط فهو الدؽلقراطي اإلصالح يف دققنا ما إذا واحدة . لكن

 غَت مسار من التحول أي أخرى، إذل مرحلة من ادلرور ىو الدؽلقراطي االنتقال أو التحول بينما إصالحو، يتم
 التجارب  بعض استثنينا ما إذا العربية األنظمة حال ىو وىذا دؽلقراطي مسار إذل ، دؽلقراطي

                                                           
 العريب القارئ اإلسالمي".  دار احلضاري ادلنظور ضوء يف مقارنة ادلعاصرة: دراسة السياسية التنمية .  "نظرياتعار ف زلمد نصر16

 .143م،ص1993القاىرة 
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 ويشبو طبيعيا نظاما ليست الدؽلقراطية أن يؤكد حيث ، JEAN LECAليكا جون مساعلة إذل نشَت أن وغلب
 وال بكثَت أقوى وارتدادىا ، وسهولة بسرعة تنكسر األخَتة ىذه أن فارق مع البحر دبوجات الدؽلقراطية ضلو التحرك
 .17بووء التنب ؽلكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11م،ص1990،آذار 157 زلمد عابد اجلابري.  "ادلسألة الدؽلقراطية واألوضاع الراىنة يف الوطن العريب".  ادلستقبل العريب،العدد17
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 المطلب الثاني

 : التحول تدعم التي العناصر

 ؛ واحمللية الدولية البحث ساحة على ادلطروحة القضايا أىم إحدى ، العريب العادل يف خاصة الدؽلقراطي التحول قضية
ىي  وتصبح معينة، أولوية لتحتل بعينها منطقة تربز ادلعاصر التاريخ يف السياسي التطور مراحل من مرحلة كل ففي

 اجملال أفسح كما ، كلها الغربية أوروبا دول ليشمل الدؽلقراطي النظام امتد ، الثانية العادلية احلرب فبنهاية ؛ "النموذج"
 حبكم االستثناء شّكلتا وإن ، األبرز علا واليابان اأدلانيا حالت وكانت ، الدؽلقراطية إذل ادلهزومة احملور دول لتحول

 18ادلباشر اخلارجي للتدخل خضوعهما

 جديدة، سياسية ثقافة بدون معاجلتها ؽلكن ال ، الداخلية االجتماعية و السياسية والتوترات التناقضات من كثَتًا إن
 وقيم القانون سيادة و واحلرية التسامح قوامها،  وقواه اجملتمع مكونات بُت والتواصل العالقة من جديد لنمط تؤسس
 تتجاوز جديدة، وحلول رؤية إذل حباجة واإلسالمي، العريب اجملالُت يف الداخل مشكالت من اإلنسان. فكثَت حقوق
 من ادلوقف وطبيعة دلتعددة وتعبَتاهتا باجملتمع وعالقتها السلطة ادلشكالت. فأزمات ىذه معاجلة يف التقليدي النمط
 تعيد ، جديدة سياسية ثقافة إذل حباجة اجملتمعات، من العديد يف فرادلتو  والِعرقي والقومي ادلذىيب والتنوع التعدد
 والِعرقي الطائفي التمييز معضالت ذباوز ؽلكن ال أنو كما ، واجملتمع السلطة بُت جديدة أسس وعلى العالقة صياغة

 رؤية وفق الوحدة وأسس ادلواطنة دعائم وترسي ، ومتطلباتو كينونتو التنوع إذل تعيد ، سياسية ثقافة بدون والقومي،
 يف واالضلباس االنكفاء يف تشرع أن دون والوطن، اجملتمع يف شرػلة أو فئة لكل الثقافية اخلصوصيات تلغي ال وثقافة
 19الذات

 الدؽلقراطي : التحولدعم  يف تساىم اليت العناصر -1

 اإلصـالح منهجية عليها وقامت ، الدؽلقراطي التحول عملية عليها استندت اليت العوامل من العديد ىناك
 خـارجيـة. وأخـرى داخلية، عوامل إذل تصنيفهـا وؽلكـن والتحديـث،

                                                           
 .0212مايو/أيار  16اليومي،  العريب"،األىرام والعادل الشرقية أوروبا بُت الدؽلقراطي مصطفى، "التحول ىالة18
 اإللكًتوين انظرالرابط ، اليومية الرياض صحيفة من اإللكًتونية النسخة اجلديدة"، السياسية والثقافة زلمد، "العرب زلفوظ19

 http://www.alriyadh.com/0224/12/25/article13279.htmlالتارل:
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 التنمية ضلو السَت وبالتارل ، الدؽلقراطي التحول عملية يف تسهم اليت ادلقومات من العديدالدول العربية  تلكوسب
 االنتخابات، وقوانُت قانونية:  كالدستور، بٌت على العوامل ىذه وتقوم.   األفراد إليها يتطلع اليت الشاملة السياسية
 عليها تستند اليت األسس طبيعة توضح مرتكزات دبجملها ؛سبثل وثقافية رلتمعية وأخرى ، سياسية وإرادة ، واألحزاب

 العوامل: ىذه لطبيعة استعراض يلي العريب،وفيما القطر يف الدؽلقراطي التحول مسَتة

 القانوين: البناء-1

القوانُت تـَُعدّ   من تتناولو دبا توضح ،لكوهنا األردن يف الدؽلقراطي التحول مسَتة عليها تستند أساسية، مرجعية دبنزلة ًُ
 خالل من ،العريب اإلنسان دميةا احًتام يضمن القانوين جملتمع.  فالبناءا ذباه وواجباهتم األفراد حقوق من كل قواعد
 وتكافؤ ، ،والعدالة ادلساواة :  مبدأ على تقوم اليت األساسية حقوقو كافة واحًتام التعبَت، يف الفرد حلرية القوانُت تناول

 القانوين البناء .  ويضم02اجملمع أفراد بُت الفرص

 إذل حباجة الدؽلقراطية لكون ؛ الدؽلقراطي التحول عملية يف رئيسياً  وعامالً  أساسية ركيزة الدستور يـُّعدّ و الدستور:  
 ، السياسية احلياة لطبيعة منظمة مرجعية دبنزلة ىي الدستورية فالقواعد ، األفراد عليها تستند قانونية أسس

 العالقة ػلدد الذي القانوين األساس ىو الدستور إن ومؤسساتو.  كما اجملتمع أفراد لكافة ، ،واالقتصادية واالجتماعية
 حالياً  بو ادلعمول ، واالجتماعية ، االقتصادية و السياسية اجملاالت كافة يف وواجباهتم حقوقهم وبيان اجملتمع أفراد بُت

 يقوم الذي السياسي، النهج يف ادلتقدمة الدول عليها اعتمدت اليت الدؽلقراطية وادلرتكزات األسس تلك على ػلتوي
 اليت تلك خاصة بقواعد أخذ اإلنسان،ولكونو حلقوق الدورل القانون جهة من وادلؤسسات القانون دولة ترسيخ على

م.  1948عام  أول كانون  12بتاريخ  ادلتحدة األمم ىيئة عن الصادر اإلنسان حلقوق العادلي اإلعالن عن انبثقت
 واألخذ ، األمة سيادة مبدأ على وركز ، العقد طريق عن نشأ لكونو الدؽلقراطي احلكم قيام على الدستور ركزي حيث

 واحلريات احلقوق إقرار وبالتارل السلطات، بُت والفصل الربدلان، أمام ادلسؤولة التنفيذية والسلطة ، ادلنتخب باجمللس
  إليها. واالنضمام السياسية واألحزاب اجلمعيات تأليف يف واحلق وجذورىم، أدياهنم اختالف على كل،لل

                                                           
 األردنية اجلمعية األردن"،منشورات يف لسياسية التنميةا ندوة اذل مقدمة عمل السياسية" ورقة لتنمية فيا الثقافة .  "دورادلقداد مدزل02

 .16م،ص0224لسياسية، ا للعلوم
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من البُدّ  الدؽلقراطي، النهج تكريس يف الدستور دور ولتوضيح  طبيعة تناولت اليت والفقرات البنود طبيعة استعراض ًَ
 سبثل أهنا باعتبار الفردية، والواجبات احلقوق وماىية ، بعضها مع العامة السلطات ،وعالقة الدولة يف احلكم نظام
 .01السياسي احلراك عملية يف ادلدين اجملتمع ومؤسسات األفراد قدرة ربديد يف رئيسية زلاور

 

 السياسية: . اإلرادة0

اإلرادة تـَُعدّ   النظام رأس عند اجلادة اإلرادة إنّ  حيث الدؽلقراطي، التحول ضلو الدافعة األساسية العوامل من السياسية ًُ
 من الرغم علىو  ادلرجوة األىداف إذل للوصول مسَتهتا الدؽلقراطي،ومتابعة التحول تكفل اليت الضمانة ىي السياسي

 العريب بالصراع وادلتمثلة ، العقود مر على العربية الدول واجهت اليت واإلقليمية الداخلية التحديات
 من لالنتقال الشامل، اإلصالح يف ادلستمرة الرغبة صلد ىذا ادلتعددة. ومع والدولية اإلقليمية اإلسرائيلي،والتحديات

 ، العادل يف ادلتقدمة الدول من العديد تستخدمها اليت التقدم دبناىج األخذ إذل زلددة مادية بإمكانيات ةزلكوم دبال
 من وادلنفعة ادلتقدمة الليرباليةة ادلنهجي على يقوم دبا اخلارجية، الدول مع والتعاون االنفتاح سياسة على باالعتماد

 والنخب باألفراد يدفع الذي الطرح شروط مع ليتوافق رلاالهتا، باحلداثة،باتساع يتميز خطاب  واعتماد جهة،
 .00أخرى جهة من والقانون ادلؤسسات دول إذل للوصول فاعلة لتكون السياسية

 والسياسية: اجملتمعية .  التنشئة3 

 ؽلكن ال حيث األصعدة، كافة على والدولة اجملتمع بناء عملية يف ىاما دورا والسياسية االجتماعية للتنشئة إن
 الفرد يوجو الذي األعداد خالل من إال ادلنشودة والتحوالت السياسية التنمية يف تغيَت أي إحداث اجملتمعية للوحدات
 الركائز من ىي السياسية األىداف. والتنشئة ربقيق يف تصب اليت اخلطط ضلو ادلدين اجملتمع ومؤسسات واجلماعة
 حقوقهم على اجملتمع أفراد تعليم يف السياسي النظام حرص على وتعتمد ، الدؽلقراطي التحول عملية يف األساسية
 ىذه فاعلية مدى على التعرف يف ادلستمر بالتقييم أو لذلك، الالزمة الربامج ألعداد بالنسبة سواء ، بالقانون ادلكفولة
ادلتعددة:    التنشئة قنوات خالل من والسياسي، االجتماعي احلراك غايات ربقيق يف إغلابية نتائج تعطي حىت الربامج،
 القبلية الفرد ارتباطات تتغَت ذلك ضوء وعلىادلدين.   اجملتمع ومؤسسات ، اإلعالم ووسائل ، وادلدرسة ، كاألسرة

                                                           
 .179م،ص1989يونس،بنغازي،  قار جامعة تا،منشور 1جادلعاصرة".  العربية السياسية ."النظمصاحل عطا01
 .410م،ص0223والتوزيع،عمان،األردن،  للنشر والعشرين".  األىلية احلادي القرن يف ادلدين . "اجملتمعايربرل  دون00
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 صنع مراكز إذل الوصول زلدد بأن القناعة اجملتمع أفراد لدى ويصبح االختيار، يف الكفاءة معيار اعتماد إذل سياسياً 
 اإلقليمية. أو العشائرية، االنتماءات أو االقتصادية، ادلراكز وليست الفرص، وتكافؤ الكفاءة عامل ىو القرار

 مسَتة متابعة يف ادلباشرة العالقة ذات الالزمة السياسية القيم األفراد تعلم يف السياسية التنشئة وسائل تساعل لقد
 احلراك بأن الفرد إدراك وجسدت السياسي، والنظام ادلواطنُت بُت العالقة ربط يف ساعدت حيث الدؽلقراطي، البناء

 بالقيادة. ،والثقة الدولة،واستقراره من حدودىأ السياسي

 إذل إضافة واإلقليمية، الدولية التأثَتات االعتبار بعُت آخذة العربية،الدول  من كثَت يف ارتبطت السياسية والتنشئة
 الدولة نشاط بطبيعة ادلادية القيم وتتمثل ادلادية، وغَت ادلادية بالقيم عالقة ذلا متغَتات من ػلويو دبا اجملتمع خصوصية

 والتماسك ، والتقاليد والعادات ، والًتاثية الدينية بالقيم ادلتمثلة ادلادية غَت للقيم إضافة ، ونوعو السكان وبدؽلغرافية ،
 يف التنشئة مناخ خلق يف ، اجلامعة أو ادلدرسة يف سواء ، التعليم مناىج تساعد ادلثال، سبيل االجتماعي.  فعلى

 تركز وباتت ، للفرد والسياسية ادلدنية احلقوق الطلبة تعليم يف متخصصة مساقات أدخلت لكوهنا الدؽلقراطي التحول
 عن سياسية ثقافة تكوين يف اإلعالم وسائل تسهم كما ، الدولة إليها تتطلع اليت والتحديث اإلصالح أعلية على

 03 .التحول مسَتة تعزز اليت القضايا مناقشة على الضوء تسلط باتت لكوهنا األفراد

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .118م،ص1999والتوزيع،عمان،األردن، جورج كاتب.  "احمليط الداخلي: النظرية الفردية والثقافة الدؽلقراطية".  دار البشَت للنشر 03
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 لمبحث الثالثا                                 

 الديمقراطي التحول ومستقبل الثقافة                       

 المطلب االول

 العربية السياسية والثقافة معوقات التحول

 الواحد احلزبنظم  سيطرة -1
 التحول مسارات بالفعل تسميتها ؽلكن اليت ادلسارات من تنبع اليت السياسية االنفتاحات ؽليز الذي إن

 ، التسلطية على التغطية أو الدكتاتورية تعزيز إذل هتدف اليت تلك عن الدؽلقراطية ضلو االنتقال أو الدؽلقراطي
 إذا إال الدؽلقراطي التحول طريق على كخطوة قيمتها التأخذ العام. فهي ادلسار يف توجهها اليت الغاية ىو

 اليصادر الذي باحلق ولالعًتاف العام والرأي اجملتمع على السياسية الوصاية دلبدأ حد لوضع بداية كانت
 يف التدرج عندئذ االنتقال دورية. ويعٍت وبطريقة بنزاىة منتخبُت شلثلُت عرب بنفسو سياستو تقرير يف للشعب
 ادلراحل حيث من أو السياسي، التقرير يف ادلشاركُت دائرة اتساع أو ضيق حيث من سواء احلق ىذا تطبيق

 .04السياسية ادلمارسة ىذه حق تعميم إذل للوصول االنتقالية
 وتداولو احلكم على التنافس مبدأ غياب -0

 يف لكاملا وحقها الشعب عن السلطة صدور دلبدأ العربية ادلنطقة يف واجلامع العام الرفض ىذا شكل
 تقوم اليت القاعدة -شكلية انتخابات أو بردلانية مؤسسات بوجود النخب تسمح عندما حىت–مراقبتها 

 عام بشكل التزال السياسية احلياة ىذه أن يفسر الذي وىو ، العربية للشعوب ادلزورة السياسية احلياة عليها
 على ونزيو حقيقي تنافس عن احلديث الصعب من يزال وال العربية، الدول معظم يف سباما وأسَتة زلتجزة
 العربية. البالد عموم يف تداولو أو احلكم

 سياسية تعدديةالغياب  -3
 النظم على الواقع يف الشرعية إضفاء إذل التقليدية الثقافة سيطرة على تشدد اليت األطروحة تدفع الدؽلقراطية
 بتغيَت إليها االنتقال على العربية اجملتمعات وقدرة الدؽلقراطية ىذه مستقبل ماتربط بقدر القائمة التسلطية

                                                           
 كلية  –القاىرة  جامعة ماجستَت ( رسالة 0221 – 1991اليمن ) الدؽلقراطي ب والتحول السياسية االحزاب منصور أضبد بلقيس04

 0223 –السياسية  والعلوم االقتصاد
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 قاد احلرة. وقد والفكرية السياسية احلياة اذباه يف خطوة ألي شرطا التغيَت ىذا من وذبعل الثقافة يف جذري
 ما ونشر واالجتماعية الدينية الثقافة تغيَت سبيل يف القوة استخدام يربر موقف إذل واليزال التفكَت ىذا

 . العربية اجملتمعات يف والعلمية العقالنية الروح وبث بالعلمانية يسمى
 االجتماعية ادلعوقات -4

 السياسية الثقافة إذل إما العريب العادل يف والدؽلقراطية السياسية التعددية غياب الباحثُت من العديد يعزو
 البالد تعرفها والتزال عرفتها اليت االستعمارية شبو الوضعية ضغط إذل أو اإلسالم، من ادلستمدة التقليدية

 احتياطيات أىم على باحتوائها تتميز واليت  ، العادلية سياسية اجليو من حساسة منطقة يف توجد اليت العربية
 االستثمار زيادة شبرهتا من كان استجابات من أثارتو وما اإلسرائيلية ادلشكلة إذل أخَتا أو العادل، يف الطاقة

 أن أيضا يرى من وىناك معاً، والسياسية ادلادية القدرات حيث من القوات ىذه وتضخم ادلسلحة القوات يف
 05واالقتصادية. االجتماعية التنمية دلسألة أعطيت اليت لألولوية ضحية كانت الدؽلقراطية

 الدولة ببنية ادلرتبطة ادلعوقات -5
 بٌت من تشملو وما بالدولة مرتبطة فهي الدؽلقراطية التحوالت تعثر تفسر اليت الثانية العوامل رلموعة أما

 وحدود الناس دلمارسة ادلوضوعي اإلطار ربدد اليت ىي البٌت فهذه ، وقانونية وسياسية إدارية أساسية
 سوى آخر منطق أو أساس البٌت ذلذه ليس أنو اعتقادي أمامهم. ويف ادلفتوحة واآلفاق ادلمكنة اختياراهتم

 أطول إذل البقاء وضمان سلطتها وتعزيز سيطرهتا لتمكُت الدولة على سيطرت اليت النخب حاجات إرضاء
 .06احلكم موقع يف شلكنة فًتة

 ، ادلباشرة بالسيطرة السلطة استلمت قد العربية البالد يف اليوم احلاكمة النخب صبيع  أن إذل اإلشارة وتكفي
 النظر يعد دل تارؼلية مشروعية اعتمادىا بسبب أو معها، ادلسبق وبالتفاىم احملتلة القوى خروج دبناسبة إما

 أي تعتمد ودل ، عسكرية انقالبات دبناسبة وادلشيخات،أو ادللكيات بعض يف كما أصوذلا ذبديد أو فيها
 وحقيقية جدية مشاورة أي على احلكم ىذا يف لنفسها ذبديدىا ويف احلكم سدة إذل صعودىا يف منها

 أو استفتاء ألي اليومية سياساهتا وحىت بل السلطة يف وبقاءىا وجودىا تطرح أن ترفض تزال وال للمواطنُت،
 الرأي ولبق أو دبوافقة السلطة يف استمرارىا تربط أن شكل بأي تقبل ال شعبية. فهي موافقة أو استشارة

                                                           
 0224-12-3العريب،اجلزيرة نت، الوطن يف الدؽلقراطية غليون،معوقات الدين د.برىان05
 التحول العامة".كراسات احلريات على وأثره اجلزائر يف الدؽلقراطي "التحولشرون  حسينة الدين، بدر ،شبل مشري بن احلليم عبد06

 .103،ص0225ديسمرب11اجلزائر. يف الدؽلقراطي



 26 

كما سباما قائمة حقيقة أهنا على إليها ينظر أن وتطلب ، العام  قائمة ظواىر أو حقائق والقمر الشمس أن ًً
 07اعًتاض. أو ذلا مساءلة أي توجيو ؽلكن وال ألينقاش مطروحة وغَت

 
 الديمقراطية القوى هشاشة -6

 العريب اجملتمعي النظام تكوين حكمت اليت والذاتية ادلوضوعية والسياسية االجتماعية العوامل ىذه رلموع إن
 الوطنية وادلوارد الدولة على يدىا وضع يف بسرعة األقلية النخب صلاح يفسر الذي ىو ادلختلفة بناه ورمست

 حصل الذي الكبَت التغَت رغم–فحسب،واستمرارىا  والدورل االجتماعي ارتقائها وهبدف لصاحلها وتثمَتىا
 سلطاهنا على احلفاظ يف -ادلفتوحة الشمولية النظم وأزمة واحمللي العادلي الصعيد على ادلاضيُت العقدين يف

 .08السلطة يف لنفسها والتمديد
 اليت نفسها ىي اجملتمع مواجهة من ومكنتها األقلية النخب سلطة دعمت اليت العوامل ىذه فإن وبادلثل
 التسلطية النظم أزمة فرص استغالل على قادرة وقوية حقيقية دؽلقراطية قوى ظلو فرص إضعاف على عملت

 من بل الطبيعي من يصبح القوى ىذه مثل غياب للمجتمعات. ومع السياسية احلياة يف نقلة إلحداث
 بنائو إعادة إذل لو احلاملة القوى من جزءا تدفع ولكنها النظام يف نوعي ربول إذل األزمة تقود ال أن احلتمي

 .09اخلاصة ومنظوراهتا مصاحلها وجهة من
 

 

 

 

 

 
                                                           

 برىان غليون ،نفس ادلصدر.07
 .440،ص0225احلديث، اجلامعي :ادلكتبتطبيقية. اإلسكندرية  والسياسية:دراسة الدستورية النظم مهنا،يف نصر زلمد08
 ادلصدر غليون ،نفس برىان09
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 المطلب الثاني

 المقترحات التي تدعم وتطور التحول الديمقراطي

 االقتصادية االصلازات بعض فإن احلاالت، بعض يف الدؽلقراطي التحول اذباه يف تدفع الداخلية األزمات كانت إذا
 يف الدؽلقراطي التحول وإمكانات فرص من تعزز قد الفًتات بعض يف الدؽلقراطي غَت النظام ػلققها اليت واالجتماعية

 تالية، فًتات

 مالئمة بيئة خلق يف تسهم عوامل كلها التعليم، معدالت وارتفاع الفرد، دخل متوسط وزيادة االقتصادية، فالتنمية
 الدؽلقراطي . للتحول

 :ىوور اليت تدعم التحول الدؽلقراطي ومن االم

 الربيع لدول القانونية ادلنظومة لبناء أساسية كآلية عليها االعتماد و االنتقالية العدالة وقواعد مبادئ تفعيل -1
 خالل من والقانونية الدستورية الشرعية إذل الثورية الشرعية من الدول لتلك اآلمن العبور يتم حبيثالعريب 
 عدالة من ربوذلااليت  السياسية ادلواءمات عن بعيدا إجراءاهتا تنفيذ يتم أن غلباليت  و االنتقالية العدالة
 زلفزا عامال إذلالدؽلقراطي  التحول لعملية زلفزا عامال من فتتحول انتقامية أو انتقائية عدالة إذل انتقالية
 . 32التسلطية نظمة اال لنشأة

 الفاعلُت االطراف كافة والتزام واحلريات باحلقوق اخلاصة والقانونية الدستورية والقواعد بالضوابط التمسك -0
 تطلعات يليب دبا تعديلها و تنقيتها على العمل غلب كما عليها التحايل أو الضوابط تلك خرق بعدم

 بالعهود االلتزام مع منها االنتقاص إذلؤدي ي أو واحلريات احلقوق تلك تعطيل عدم ويضمن الشعوب
 االنسان.  وحقوق احلريات وتدعماليت ربمي  الدولية وادلواثيق

 التفاوض آلياتوتبٍت  فيو االستمرار على وحثهاالدؽلقراطي  التحول اسبام بضرورة ادلؤسسات إقناع  غلب -3
 عن سباماوالتخلي  الفاعلة االطرافوباقي  ادلؤسسات تلك بُت ادلتبادلة الثقة ترسخاليت  السياسية وادلشاركة

                                                           
 .78،ص0225ديسمرب11اجلزائر. يف الدؽلقراطي التحول الدؽلقراطي".كراسات التحول عملية سعيدي"طبيعة نايت إذلام32
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 دبا الفاعلة القوى كافة بُت والصدام الصراع واحتدام والتنازع الثقة ذلدم ترسخي اليت السياسى الصراع آليات
 .31الدولة مؤسسات فيها

اليت  على السطة تلك العملية يقصد بو التداول التداول او ) التعاقب(التداول السلمي على السلطة ،-4     
ان منطق  ،والقيادةواالدارة سؤلية و،وغلعل الشخص يعقب نظَته يف ادلل عنيء حبلول بديتسمح للش

وػلبذ التداول يف الدول اليت توصلت هبا التداول اوالتعاقب ينبذ اجلمود ، والدؽلومة على خط ادلماثلة 
وانتظمت يف التجربة على قاعدة االعًتاف بشرعية االختالف الذي يكفلو وجود اغلبية الظاىرة واستقرت، 

وتصونو ارادة ادلواطن احلرة  وادلسؤلة فيحسم اختياره والدفاع عن نتائجو ، ومعارضة ويضمنو احلوار ادلتبادل، 
القدر نفسو من حق وربمل تبعاتو . وبقدر ما لالغلبية من مشروعية التوجو والقيادة واالدارة ، فان لالقلية 

السلطة شرعية ادلساعلة يف ادلالحظة والنقد والتعبَت عن الراي احلر . ان الذي اعطى للتداول السلمي على 
موجودا ، وحتميو التحقيق واالصلاز ىو كون احلوار بُت االغلبية وادلعارضة موجودا و مطلوبا ، ومستندا اذل 

 .( 32 )قواعد زلددة ادى التاريخ والتسويات و التوافق دورا مركزيا يف اقرارىا وتكريسها على صعيد ادلمارسة

 

 ية نشات الدساتَت هبذه ادلراحل_   انشاء دساتَت دؽلقراطية ، لقد مرت عمل5

 بسلطة وضع وتاسيس الدستور وىو ما يطلق عليو اسلوب ادلنحة. ادلرحلة االوذل ، حيث كان ادللوك ينفردون

ادلرحلة الثانية ، ىي ادلرحلة اليت تربز فيها جهود الشعب عن طريق ىيئات تعمل بامسو حلمل ادللوك على 
 العقد .االعًتاف حبق الشعب يف ادلشاركة يف ىذه السلطة وىو ما يعرف باسلوب 

والذي  ادلرحلة الثالثة ، وىي مرحلة انفراد الشعب بسلطة وضع الدستور وىو اسلوب اجلمعية التاسيسية ،
ادى اذل ظهور اسلوب االستفتاء الدستوري ) االستفتاء الشعيب ( ، ويف احلاالت اليت اليباشر فيها 

                                                           
 علم يف حديثة كتاب:إذباىات الثالث".من لعادلا دول يف السياسية النظم دراسة يف ادلعاصرة اإلذباىات ميتيكس،" ىدى31

 135،ص1999العامة. واإلدارة السياسية للعلوم العلمية السياسة.القاىرة:اللجنة
 خليفة الكواري ، الدؽلقراطية واحلركات الراىنة للشارع العريب ، مركز دراسات الوحدة العربية ، مشروع دراسات الدؽلقراطية علي  32

 .0227ديسمرب ، بَتوت كانون االول / 69يف البلدان العربية. ص



 29 

السلطة التاسيسية بل يوكلها اذل ىيئة او جلنة سلتصة تضع مشروع الدستور فانو الػلول اذل الشعب بنفسو 
 دستور اال بعد موافقة الشعب عليو يف االستفتاء العام .

النظام السياسي القائم ونوع احلكم السائد يف الدولة ودرجة ساليب نشاءة الدساتَت يف الدول حسب ظروف وتتباين ا
 النضج السياسي لدى الرأي العام فيها .

ويلعب االسلوب الذي يتبع يف وضع الدستور دورا ىامأ يف كشف ادلذىب السياسي الذي ينطوي عليو ، وغلمع 
اساليب نشاءة الدساتَت تصنف اذل نوعُت رئيسييُت علا االساليب غَت الدؽلقراطية  فقهاء القانون الدستوري على ان

 واالساليب الدؽلقراطية .

اشًتاك االرادتُت يف وضع وتعرب االساليب غَت الدؽلقراطية عن غلبة ارادة احلاكم على ارادة الشعب او على االقل 
 (.33) الدستور

 

 

 

 

 

 

 . 
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 الكتب

 

ديسمرب 11إذلام نايت سعيدي" طبيعة عملية التحول الدؽلقراطي". كراسات التحول الدؽلقراطي يف اجلزائر .
 .78،ص0225

 

 .045، 044م.  ص1999احلامد،عمان، أمُت مشاقبة .  "النظام السياسي األردين وادلسَتة الدؽلقراطية".  دار 

 

برىان غليون.   "الدؽلقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب: مشاكل االنتقال وصعوبات ادلشاركة". ادلستقبل 
 03م،ص1992،أيار 135،العدد 13العريب،السنة 

 

جورج كاتب.  "احمليط الداخلي: النظرية الفردية والثقافة الدؽلقراطية".  دار البشَت للنشر والتوزيع ، عمان،األردن، 
 .118م،ص1999

 0213،مركز اجلزيرة للدراسات ”االنتقال الدؽلقراطي: إطار نظري” حسنُت توفيق إبراىيم، 

 

ول الدؽلقراطي يف اجلزائر وأثره على احلريات العامة" حسينة شرون،عبد احلليم بن مشري ،شبل بدر الدين، "التح
 .103،ص0225ديسمرب11.كراسات التحول الدؽلقراطي يف اجلزائر.

 

 .410م،ص0223دون ايربرل. "اجملتمع ادلدين يف القرن احلادي والعشرين".  األىلية للنشر والتوزيع،عمان،األردن، 

 1اجلمل، اجلمعية ادلصرية لنشر ادلعرفة والثقافة العادلية ،القاىرة،ط روبرت دال،عن الدؽلقراطية ، ترصبة د.اضبد امُت
،0222 
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.  019( االنتقال الدؽلقراطي يف الوطن العريب : العوائق وادلمكنات ، ادلستقبل العريب،العدد 1997عبداإللو بلقزيز، )
 بَتوت

 

 .179م،ص1989ونس،بنغازي، ،منشورات جامعة قار ي1عطا صاحل."النظم السياسية العربية ادلعاصرة". ج

 

علي نيفُت،مسعد ىالل، "النظم السياسية العربية قضايا باالستمرار والتغَت". مركز دراسات الوحدة العربية،بَتوت، 
 .09م،ص1999

علي خليفة الكواري ، الدؽلقراطية واحلركات الراىنة للشارع العريب ، مركز دراسات الوحدة العربية ، مشروع دراسات 
 .0227، بَتوت كانون االول / ديسمرب 69اطية يف البلدان العربية. صالدؽلقر 

 

قاسم انيس. "النظام السياسي العريب والدؽلقراطية". ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر،بَتوت،لبنان، 
 .78م،ص0222

 

 0210،منتدى البدائل العريب،  ،القاىرة”قانون االحزاب وخطوة جديدة ضلو الدؽلقراطية“زلمد العجايت، 

 

،آذار 157زلمدعابد اجلابري  "ادلسألة الدؽلقراطية واألوضاع الراىنة يف الوطن العريب".  ادلستقبل العريب،العدد 
 11م،ص1990

زلمد ادلقداد.  "دور الثقافة يف التنمية السياسية" ورقة عمل مقدمة اذل ندوة التنمية السياسية يف األردن"، منشورات 
 .16م،ص0224اجلمعية األردنية للعلوم السياسية، 

 .440،ص0225زلمدنصرمهنا،يف النظم الدستورية والسياسية:دراسةتطبيقية. اإلسكندرية :ادلكتب اجلامعي احلديث،
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زلمود صبيل اجلندي ، الربيع العريب وإشكالية التحول الدؽلقراطي، )دراسة ربليلية لالستثنائية العربية يف مسالة 
 0214، 7الدؽلقراطية(ص

 

.  "نظريات التنمية السياسية ادلعاصرة : دراسة مقارنة يف ضوء ادلنظور احلضاري اإلسالمي".  دار عارفنصرزلمد 
 .143م،ص1993القارئ العريب القاىرة 

.  135،ص0223نظام عساف.  "دراسات يف حقوق اإلنسان".  مركز عّمان لدراسات حقوق اإلنسان ، عّمان، 
 م.1950نظر: الدستور األردين عام كذلك ا

 

ىاين احلوراين وآخرون.  "اإلطار القانوين للبناء الدؽلوقراطي يف األردن".  دارالسندباد للنشر والتوزيع ، عّمان ، 
 .89م،ص0222

 ىدى ميتيكس،" اإلذباىات ادلعاصرة يف دراسة النظم السياسية يف دول العادل الثالث". من كتاب:إذباىات حديثة يف
 135، ص 1999علم السياسة. القاىرة :اللجنة العلمية للعلوم السياسية واإلدارة العامة. 

 

 منشورة ماجستَت الشباب،رسالة لدى واطنةادل مفهوم على وانعكاسها السياسية صقر، الثقافة صبيل زلمد وسام
،0212 

 

 

 المقاالت والبحوث

 عبد احلي. "التجارب الليربالية : دورات الظهور واإلضلسار".  رللة الدؽلقراطية ، مؤسسة األىرام ، القاىرة  أضبدهتامي
 .118م،ص0223،العدد العاشر،ربيع 
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 .0212مايو/أيار  16ىالةمصطفى، "التحول الدؽلقراطي بُت أوروبا الشرقية والعادل العريب"،األىرام اليومي، 

 

 الرسائل واالطاريح

( رسالة ماجستَت جامعة  0221 – 1991بلقيس أضبد منصور االحزاب السياسية والتحول الدؽلقراطي يف اليمن ) 
 0223 –كلية االقتصاد والعلوم السياسية   –القاىرة 

عبدالسالم علي نوير ،االذباىات ادلعاصرة يف دراسة الثقافة السياسية، )رللة عادل الفكر،العدد 
 .06إذل  03(،الصفحات من 0211سبتمرب/أيلول-،يوليو/سبوز42،اجمللد1

 

 االنترنت

      :  شؤؤن قانونية -ارشيف –احملامي اضبد الكبيسي 
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 0224-12-3العريب،اجلزيرة نت،د. برىان الدين غليون، معوقات الدؽلقراطية يف الوطن 

 

الرياض اليومية،انظر الرابط  صحيفة من اإللكًتونية اجلديدة"،النسخة السياسية والثقافة زلمد، "العرب زلفوظ
 http://www.alriyadh.com/0224/12/25/article13279.htmlاإللكًتوين التارل:
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