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Summary: 
 

Occur thinker "Samuel 
Huntington" waves of democratization in 
thé world, especially with thé collapseof thé 
socialist camp, And pointed to thé waves of 
anti-this transformation across'many views 
of thé universe, and did not elaborate in this 
study in thé affairs of thé arab word but thé 
noticeable that this wave has arrived recently 
to our countries and that snowball effect 
becameclear in thé last term. 

The accélération of events in thé 
direction of democratization or thé 
"democratization" of Arab countries to open 
our appetite to go into this subject that draws 
thé attention of researchers, politicians and 
decision-makers within thé framework of a 
permanent aspiration towards change - each 
according to his perspective, of course - But 
thé question in this context and on thé Arab 
world in particular, is that we are a real 
démocratie transition or are we in a state of 
chaos some parties are seeking to exploit to 
ride thé wave of power in thé new window of 
alliances between thé inside And thé powers 
that be? Alliances dictated by thé current 
international circumstances do not 
undermine thé Arab peoples only butter, but 
thé benefits are thé forces Gréât look for thé 
Arab world an important geo-strategic area 
available on thé oil réservoir, which must not 
be used to keep thé 
western machine productivity and foster 
conservation status of Israël 
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