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      ةاألستاذ
  و العلوم السياسيةكلية احلقوق   

  - 2سطيف جامعة  -

  

  : ملخص
تمعات العربية شكالً مغايرا للتصور الغريب الذي فرض منطا معينا من احلكم الدميقرا   طي أخذ التطبيق الدميقراطي يف ا

ا ال تتوفر يف أغلب أنظمة احلكم العربية إن مل  املرتبط حبقوق اإلنسان وحرياته وفق مقومات رئيسية معروفة، هذه األخرية ميكن القول أ
وعليه فاإلشكالية األساسية هو غياب ثقافة الدميقراطية يف هذه األنظمة اليت تنتهك حقوق اإلنسان وتسعى جاهدة لعدم  .يكن ُجلها

  .مبا فيها القائلة بالدميقراطية وذلك لتميزها بضعف التأسيس الدميقراطي ،)التمكني منها(روط جعل هذه احلقوق واقعا ملموساتوفري ش
ها ومازالت تشهدها jبالتحوالت اليت شهد" الربيع العريب"أو " بالثورات العربية"ضمن هذا السياق، ارتبطت ما يسمى 

السياسي املعهود الذي فشل يف حتقيق غايات الشعوب، ما شكل دافعا للحراك الشعيب األخري املنطقة العربية نتيجة إفالس اخلطاب 
تمعات العربية الذي يطالب ببناء نظم حكم سياسية رشيدة،  :وهو ما تسعى اإلشكالية التالية دراسته   ; .حتدث التحول املطلوب يف ا

  للتغيري الدميقراطي؟ يف ظل الوضع الراهن، هل هناك بالد عربية ما مهيأة فعال
 
Abstract : 

Democracy exercise in Arab societies is taking a different shape from 
occidental conception that has imposed a particular style or pattern of democratie 
governance centered on human rights and liberality and according to some known 
major elements, these latter  are unfortunately unavailable in the majority, if not, in 
all Arab regimes. 

Thus, the basic problems are that Arab regimes lack democracy culture and 
are still violating human rights. More than this, these regimes express no will to 
fulfill conditions permitting the promotion of these rights as a social reality daily 
perceived by the population and the case concerns even those supposedly democratic 
countries where foundations democracy are still weak. 
 Within this context, the transitions, mutations and the different 
metamorphosis prevailing in Arab countries are generally associated with what is 
called "Arab Spring", a relation resulting from the bankruptcy of typical, political 
discourse that failed in achieving people’s objectives and goals.  
   Such metamorphosis, even associated with Arab spring, still constitute a source of 
motivation for the popular movement which is calling for a rational political systems 
able to make required and expected changes in Arab societies, a simple conclusion 
that make us expose the following problematic: Regarding the actual situation, is 
there an Arab country ready for democratic changes?                                                                                             
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  : مقدمة

القائمة       سان بحقوق ا ط بر للدولة ساسية املبادئ شكيل العوملة رة ظا أثرت

ي، غر تصور رة،  وفق الظا ذه مع التكيف ع قادر كنموذج ي غر ديمقراطي حكم نمط فرض و

ط ش حيث للدول؛ املجتمعية صوصية ا ال متجا الشعوب ل ل مواءمة ك واعتباره

أساساال تتمثل مقومات توافر التصور ذا وفق السياسية( ديمقراطية ات ر وا قوق ا إقرار

ة، نز ة دور انتخابات خالل من السلطة والتداول التعددية حر، وإعالم ي مد مجتمع توفر واملدنية،

الديمقراطية ثقافة شر القضائية، السلطة استقالل القانون، دولة   .  1 )توفر

أ   نظامغ ا باعتبار مطروح و عما مختلفا شكالً أخذت ي العر الوطن الديمقراطية ن

أنظمة نجد ي العر العالم ففي غلبية؛ رأي غليب و خر تقبل وثقافة الشعب إرادة ع قائم حكم

حيث" بالديمقراطية"توصف ية، الغ ملبدأ س تكر ومن أقلية سيطرة السلطة ع تداول دون من

وغ ر والق والفساد سي ال سوء عن يك نا والطبقات يات ث و الطوائف صراع العام د املش لب

ا ل نقل لم إن ية العر الدول جل حال و و مية الفقرو دول. تف ا وغ زائر ا س، تو فمصر،

تركيبة مراعاة عدم ا م أ ة كث العتبارات الديمقراطي س التأس بضعف عموما يتتم العر املجتمع

ية الغر الثقافة من كجزء بھ طرحت الذي ل بالش الديمقراطية مبادئ لتب مستعدة تكن لم ال

ا عب س ل للديمقراطية ا ن ت أن يؤكد ية العر نظمة غالبية واقع فإن ذلك ع ادة ز ة، ستعمار

مة إلرادة تجسيدا يأت لم إذ الديمقراطية، ثقافة توفر خارجيةعن اطات الش استجابة بل

داخلية   . 2 وتحديات

السيا راك ا أنظمة-ومع عض لسقوط أدى ي العر الوطن طال الذي جتما

تدرج أن د أر الذي العنوان و قل ع أو املرفوع الشعار و الديمقراطية شعار ان فيھ، كم ا

ي العر فالوطن ات، التغي من املوجة ذه السياتحتھ طاب ا إلفالس يجة كن تحوالت د ش

ھ شعو من املبتغاة جتماعية و الوطنية داف تحقيق عن القاصرة السياسات مع ابط بال ي   .العر

صوصيات    وا ا شعو إرادة ن ب توفق ة صا سياسية حكم بنظم للمطالبة ادى مما

و  ، الدو واملحيط خية والتار والثقافية ذااملجتمعية التقدم انية إم ع إيجابية مؤشرات ناك

حول املتمحورة ة الفكر القيم إحياء عملية ر جو ل ش ما و و جتماعية، ات ر ا ببعث املسار

عن ديث ا أي املواطنة قيم و الديمقراطية مية بأ الو شار وان سان وحقوق ي املد املجتمع

أساسية قانونية وضعية ديثةاملواطنة ا ما 3 الدولة س ، ل الراشد كم ا اعتماد ضرورة ع

تحقق ال ا لوحد الديمقراطية املؤسسات أن ع تأكيدا ولكن الديمقراطية ملتطلبات ك كتجاوز

املجتمع املطلوب التحول تحدث وال الشاملة املجتمعات. التنمية قيقي ا التغي يتم وح

ي أن بد ال ية؛ أنالعر د تر ية عر ألجيال ة وا وتصورات ة را قناعات من عا نا يحدث ما ون
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ية والدي الثقافية ا وخلفي ا خصوصيا ضمن التحرر نحو ا ق طر شق و ياة ا ا بصم تضع

مفروضة عوملة ظل ية عر ديمقراطية ثقافة ير بما خية والتار قتصادية   .و

املقال س ساس ذا التا وع ساؤل ال عن اتظل: لإلجابة لالتغ نة، الرا

ـية؟ عر ديمقراطـية إحـداث ع فعال وقادرة يأة م ية العر البلدان من   ناك

تية العناصر والدراسة بالتحليل ناول ن ساؤل ال ذا ع   :ولإلجابة

الديمقراطية- ي: عوملة الغر   .النموذج

البـ- نحو التحول يةمقتضيات العر املجتمعات الديمقـراطي   .ناء

يـة-   العر الديـمقراطية الثقافـة الراشد: تطـور كـم ا إ الديمقراطية  من

الديمقراطية -أوال ي: عوملة الغر   النموذج

الطرح ذا قوة وزادت كم، ل ل ش كأفضل الديمقراطية طرح ن العشر القرن منذ تم

وسقوط الباردة رب ا اية الديمقراطيعد للنموذج انتصارا اعت والذي الشيو املعسكر

كم بالتدخل 4 ا س ما ر وظ سان حقوق من حقا الديمقراطية أصبحت ذلك من ك و ،

املتغ أصبحت كية مر يمنة وال العوملة منطق وفق فالديمقراطية ؛ ايي حدث كما الديمقراطي

ال د املش فاعليةسا لعدم ايد م إدراك ظل و الدولية، املستجدات بفعل العال سيا

جانب إ الية، ا منية ديدات وال املخاطر مع للتعامل ا صالحي عدم وتزايد ة العسكر الوسائل

ت فأ ، املصا لتحقيق سياسية وأدوات ة عسكر غ سياسات تطبيق إ اجة با مواز إقرار

ةالديمقراطي العسكر القوة تكن لم حيث العراق العالم ده ش ما و و للعسكرة، املثا البديل ة

الديمقراطية لتحقيق وسيلة سوى م   . 5 بزعم

الديمقراطية وم الية(مف   : )اللي

بأنھ   الديمقراطي كم ا ي"عرف شار و تمثي ع طا وذو ستجابة ع وسر مشروع حكم

واملسؤ  بالشفافية سم السلطةو فيھ يمنح الذي الوقت أنھ وإذ والقانون، ق ا ع قائم ولية،

ز بتعز ض ي و و السلطة استخدام سوء منع غية املسؤولية، وتوازن الفعال التحقيق وسائل يوفر

القانون  سيادة ام واح ن س ا ن ب واملساواة سان حقوق لمة.  6 "وحماية  "الديمقراطية"وأما

م امشتقة معنا اليونانية، اللغة الناس( ن بواسطة كم ة)ا ولو للناس أن فكرة عن فتع ،

م احتياجا مع يتوافق بما كم،  . 7 ا
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بأن أفالطون ناد فقد القدماء، ق غر الفالسفة كتابات الديمقراطية فكرة وجدت وقد

الفيلسو  أن كما للمدينة، املتحدة رادة السيادة منمصدر بع ت ال السلطة بأن أقر أرسطو ف

ا ذا ماعة ا من بل اكم ا مرت 8 ص بل املة تولد لم الديمقراطية، فكرة أن جليا لنا بدو و ،

ي سا التطور مراحل ع ار   .بأف

سوم ف جوز املفكر يد ع تجسدت املعاصرة للديمقراطية املعر التطور ذا بداية ولعل

ا كتابھ والديمقراطية(ملعروفبي اكية ش و الكتاب)الرأسمالية ذا ع و عن–،

قرارات:"بقولھ–الديمقراطية إ الوصول يؤمن الذي ي املؤسسا ب ت ال عن عبارة الديمقراطية

ر تقر ع القدرة امتالك من م مك و سياسية قرارات إ الوصول من فراد فيھ تمكن و سياسية

م إلقامة".مص وسائل مجموعة ا باعتبار الديمقراطية إ ينظر و ف انتغتون، ل صامو أما

اما و فو تجاه نفس تجھ و   .  9 السلطة،

ة حر وم مف ونقلت ختيار ة حر و و أسا اض اف ع الديمقراطية الية اللي وقامت

تصورت فكما السياسة، مجال إ قتصاد مجال من لك عاملس القائم قتصادي النطاق

أن أيضا وتصورت والطلب، العرض ن لقوان وفقا السلع يختار الذي السيد و فيھ لك املس املنافسة،

املواطن أو الفرد ون ي السياسية، ات تجا و حزاب، ن ب ختيار ة حر ع يقوم السيا النظام

السو  يوجد كما كذا و ام، ا اختيار السياالسيد السوق يوجد قتصادي، ان. ق وقد

دال رت إعادة"  Robert Dahl"لرو الفضل الغرب، املعاصرة الديمقراطية منظري م أ من

نظام ا بأ نة الرا الديمقراطية املمارسة ف ة"عر الك الشعب"أو" حكم الحظ"حكم أن عد وذلك ،

الدو  نة الرا الديمقراطية املمارسة حكمأن عد تبلغ لم الديمقراطية النظم ا استقرت ال ل

والقانونية الرسمية ا حقوق ممارسة من افة الشعب طبقات تمكن ال املصادر توفر لم ا أل ة الك

السياسية   .  10 املشاركة

لنا عطي املنطلق ذا ا" Robert Dahl "من ط ور للديمقراطية ن ت أساس ن ت خاص

املواط ةبحق الك حكم نظام ا توافر الواجب املؤسسية املتطلبات دال لنا ص كما نة،

املؤسسات من ن   : مجموعت

ن-1 املنتخب ر مج تحت ن املسؤول وتضع ومية ا القرارات وضع تضمن   .مؤسسات

عقو-2 إ التعرض خشية دون البناء والنقد التعب حق العامة، ات ر ا حماية تكفل اتمؤسسات

وجماعات حزاب ن و ت حق ذلك بما املستقل التنظيم ة وحر املعلومات ع صول ا وحق

  . 11 املصا

وكرامتھ الفرد قيمة ع يؤكد ي سا إ نظام الديمقراطية بأن القول يمكننا وعليھ،

ج ياتية ا م شؤو تنظيم فراد مشاركة أساس ع يقوم سانية، و صية ميعال

القرارات، ة بحر للمشاركة ن كمواطن فراد أو املجتمع ألعضاء الفرصة عطي مما ا، مجاال
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ا معان سط أ والتنظيم(فالديمقراطية كم ا ال أش من ل ش ا أ كما ة، ر ا ممارسة أسلوب

املجتمع حياة نوا ل ل شاملة قتصادي و جتما و   . 12 )السيا

اي دت افش آثار امتدت ى ك تحوالت ن والعشر الواحد القرن داية و ن العشر القرن ة

والنظم ار ف تطبيق نطاق وسعت شاملة ة جذر ات غي ا ف محدثة ياة ا أوجھ جميع لتطال

العملية م مشارك وضمان ساسية م ا وحر م حقوق ام واح فراد ن ب املساواة ع القائمة

سلطيةالسياسية وال الشمولية والنظم ار ف حساب بوش. ع جورج سبق ي مر س الرئ فأكد

املتحدة لألمم العامة معية ا أمام أسا23/09/1991: خطابھ ركن سان حقوق أن

كية مر ارجية ا    13 السياسة

ا املبادئ م أ من الديمقراطية ت أ فقد طار، ذا ،ضمن الدو لقانون

ع تقوما لم ن ومت ح ع ن انقالبي اتجاه املتحدة لألمم العامة معية ا موقف من ذلك ستخلص و

وديمقراطي دستوري رقم(أساس رقم11/10/1991املؤرخ7/46القرار وقرار اي ل سبة بال

وندي1993نوفم17/48 ل سبة م)بال إ ب ذ من مجلس أن إال إ، سبة بال عد أ رحلة

عد لم إذا ات، بالعقو اص ا املتحدة مم ميثاق من ع السا الفصل بتطيبق دد ف ، اي

شرعيا انتخابا املنتخبة ومة وا الصادر. الديمقراطية ديدة ا ا ألورو س بار ميثاق جاء وقد

عام وح"أن1991نوفم سان ص ام اح من تتخذ ةالديمقراطية ورك ا ل أساسا القانون كم

ا إل ند لسنة" س نا في إعالن أكد الشعوب"ع1993وكما حياة الديمقراطية مية وجمع.  14 "أ

عام الدو ي ملا ال معيار1995تحاد وضع قصد عدة تخصصات يمثلون ، ش مناطق من اء خ

اعتمد  العمل ذا ع ناءا و للديمقراطية، الديمقراطيةدو شأن العال 16عالن

تم القيم1997س إ ند س ميع، ا من بھ ف مع أع مثل الديمقراطية بأن عالن أكد وقد ؛

أو جتماعية أو السياسية أو الثقافية ختالفات عن النظر غض ان م ل الناس ن ب كة املش

أن 15 قتصادية إ شارة وتم املنطقة، خارج العالم دول من ا وغ واليابان ند ال ة تجر نجاح

ا، ف تمارس ال املجتمعات وقيم شرائح مع التكيف ع الديمقراطية قدرة ع ان بر خ ية ورو

ا ظروف ومراعاة املختلفة املجتمعات عقائد مع التكيف يقبل حكم من الديمقراطية أن باعتبار

اصة  .  16 ا

سانل بحقوق اف ع من أساس ع ديثة ا ية الغر الديمقراطية قامت قد

الستقالل املصاحب سان حقوق إعالن ان ف قوق ا ذه بتطور الديمقراطية فتطورت ا، ولكفال

عام سية الفر للثورة املصاحب واملواطن سان حقوق إعالن ثم املتحدة مر1787الواليات وتطور ،

لعامإ سان قوق العال املواثيق. 1948عالن وصدور سان حقوق تطور وتوا

الدو د والع والثقافية جتماعية و قتصادية قوق ل الدو د الع ا ل املعززة دات واملعا
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سنة صدرا والذين والسياسية املدنية قوق املتعل.  17 1966ل واملواثيق دات املعا بحقوقوتوالت قة

ا وغ ن واملعوق ن، املسن وحقوق الطفل، وحقوق املرأة، حقوق مثل املجتمع املستضعفة . الشرائح

داف ضمن من ت اعت الديمقراطية أن العال الصعيد ع اً وا بدا الصدد، ذا

فيھ جاء والذي الثالثة لأللفية املتحدة مم إعالن ا عل ا" :املنصوص داًإن ج تألو لن ومات

بما ساسية، اتھ وحر العاملية، سان حقوق ام واح القانون حكم وسيادة الديمقراطية، لدعم

التنمية   .  18 ذلك

حكم كنظام الديمقراطية ر جو أن ع ديث ا السيا الفكر استقر فقد وعليھ،

ن املواطن حق ا ف البداية ونقطة الشعب بماإرادة كم، وا املجتمع شؤون إدارة اك ش

تمتع تتطلب بذلك فالديمقراطية م، حيا تؤثر ال القرارات جميع املشاركة ق ا م عط

اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو مدنية انت سواء ات ر وا قوق ا بجميع وأن 19 فراد ؛

املن أو قة الطر مالديمقراطية أنفس حكم ع الدولة مواط افة ل القدرة يمنح املشاركة(الذي

السياسية) السياسية ات ر ا ع قائمة ة ونز حرة بانتخابات م اختيار يتم ن ممثل خالل من

املتمثلة ا: للمواطن وغ افة ال ة وحر التجمع، ة وحر ، التعب ة   . 20 حر

البـناء–ثانيا نحو التحول يةمقتضيات الـعر املجتمعات داخل   :الديمقـراطي

ال التفعيل ة مطلو املقومات ذه و ا، قيام عزز مقومات بوجود إال الديمقراطية تنمو ال

كم ل مسبقة شروط الديمقراطية شأن العال عالن حدد وقد ية، العر الدول سيما

م ل يا ذات مؤسسات وجود إ اجة ا ع مؤكدا وممارساتالديمقراطي جيد ل ش عمل و ناسبة

ي فيما ا ص ن   : فاعلة

ية-1 ز ا الواحد،:التعددية زب ا نظام يوجد حيث حقيقية ديمقراطية توجد ال أنھ الكث ش

لسن فيقول ة، ر ا وتخلف ة الديكتاتور مع عن بذاتھ ين الواحد زب ا أو:" وأن م الو من إنھ

الدي بأن القول والنفاق و الفرد أن بيان إ يحتاج ال ومما أحزاب دون توجد أن يمكن مقراطية

أحزاب دولة والشك فالديمقراطية العامة، رادة ن و ت حقيقي نفوذ أي لھ ون ي ال .  21 "منفرد

ومسؤولة، جادة ون ت أن ة خ ذه ط ش و معارضة بوجود حزاب وجود يرتبط ما وعادة

جد عيوبمشروعة بكشف تقوم املسؤولة ادة ا فاملعارضة تقد، وت ح تق الناس، ثقة بكسب يرة

س ول البناء، النقد وتمارس العام للنفع تحقيقا أك تراه الذي البديل ل ا وتب القائمة ومة ا

املعارضة أجل من   . املعارضة

الرأ اب أ لدى الرغبة املشروعة املعارضة شبع طار، ذات املخالفضمن خر ي

سلوك من بدال مشروعة بانتخابات الشعب بإرادة كم ا مقاعد إ للوصول الس ومة ل
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لإلطاحة والعنيفة الوعرة مجاال الطرق يدع ال بما التجارب ت أثب وقد ا، محل لول وا ومة با

ا خالل من يتدفق املشروعة املعارضة ق طر عن مشروعة قنوات وجود أن السياللشك ماس ا

معيار أو ضابط بال ماس ا ذا انفجار من الوا سا الضمان عد ، ن املواطن لدى املكبوت

املعارضة ذه مثل تنعدم أو تقل حيث الثالث العالم دول حدوثھ يك ما ذا حدث 22 و وما ،

ذلك ع مثال خ مؤخرا ية العر   .الدول

العام-2 ال: الرأي للرأييمكن ا ظل يتاح مما رأي، ومة ح إال ما الديمقراطية ومة ا بأن قول

القائمة ة الدستور املؤسسات ق طر عن يمارسھ الذي كم ا عملية أساسيا دورا يلعب أن العام

العام الرأي قوي لما ف واعتدالھ، توازنھ كم ا لنظام تكفل ال الوسائل أقوى من عد و الدولة،

عض ب ذ وقد والقانون الدستور ام أح ام ال ع اكمة ا العامة السلطة حرصت لما ما دولة

ون ي ذلك و والكبت ر الق ع أساسا يقوم بدادية س الدول العام الرأي اعتبار إ ن الباحث

ا يراق أن من بدال ومة ا ذه زة أج قبل من أن23 مراقبا العام للرأي يمكن وال نمو، و تعش ي

ومتحررة فاعلة مؤسسات وجود ظل إال تحرر   . 24 و

ي-3 املد إشراف: املجتمع عن عيد حد إ مستقال الفعلية الديمقراطية ظل ي املد املجتمع ون ي

سان قوق ودعما العامة ة للمص خدمة الفردية املبادرة بروح تم و املباشر، وال 25 الدولة ،

ن أن ودونيمكن جتماع و التجمع ة حر توفر دون ومية ح غ منظمات أو ي مد مجتمع عن تحدث

املجتمع مية أ وتزداد السلطة، عن استقالل دون الطوعية حزاب س وتأس الفردية املبادرات ام اح

واملجتمع الدولة ن ب العالقات شابك ظل خاصة ي من26 املد شبكة عت ي املد فاملجتمع ،

املتمثلةا املؤسسات من مجموعة ق طر عن والتقاليد، العرف ع القائمة حزاب(لتفاعالت

جتماعية و الثقافية معيات وا نية، امل تحادات و العمالية، والنقابات   .  27 )السياسية،

م مص ر تقر الناس ومشاركة وتفعيل تنظيم حيث من فعال ي املد املجتمع ودور

ة خلقومواج ثقافة شر دور من بھ تقوم وما م، افتقار من د وتز م ش مع تؤثر ال السياسات

الذاتية   . 28 املبادرة

عالم-4 ل: وسائل وصناع ش املواطنون يصبح دونھ و الديمقراطية، ر جو و ن املس النقاش

الديم النظام ففي للمشاركة؛ ساسية دوات إ ن مفتقر راءالقرار تبادل ون ي أن يجب قراطي

العديد ضمان الصعب من ون ي التعب ة حر دون فمن محصورا، أمرا س ول عاما فعال واملعلومات

املسار ن تأم ع ساعد إذ الديمقراطية ات ر ل ساس ر عت ة ر ا ذه ف قوق، ا من

ا سمع أن وضمان املتنافسة السياسية لألحزاب يالديمقراطي املد املجتمع أصوات السياسيون لقادة
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ة لتقو م م عامل ذا و العامة دارة و للسياسات الشع النقد أمام الفرصة إتاحة إ باإلضافة

ومة ا  . 29 نوعية

ل، بو ن كيف سماه مثلما الديمقراطية ن أوك و إنما فاإلعالم حاسما دورا عالم وسائل وتلعب

ال املنصة توفر منف أك الديمقراطية أن ذلك فعال، ل ش التعب حق ا خالل من يمارس

ثمة ومن تنمو أن الديمقراطية الثقافة ع ستحيل ا فبدو ا ذا بحد ثقافة ا أ بل مؤسسات، مجرد

التعب ة  .  30 حر

ميتھ أ عادل إصالح يوجد ال أنھ إ نا شارة الد-وتجدر املؤسسات -يمقراطيةإلنجاح

معلومات تقدم ومستقلة، حرة ون ت عددية و متنوعة إعالم وسائل بناء أي عالم وسائل إصالح

يؤكد السياق ذا و منحازة، وغ لوسائل David groteau دقيقة السيا التأث أن ع

ال ة حر عت إذ افة؛ ال خاصة عالم وسائل ة بحر مرتبطة املجتمع ع روافدعالم من افة

ا ن ومس عاما ا اتجا يخلق مما ار ف ونمو العام الرأي تنمية خاصة الرأي ة ة 31 حر حر أن كما ،

املعلومات ع صول ا من تمكن حيث الديمقراطية، العملية ان أر م أ من ركن ل ش افة ال

وتتفاعل السياسية العملية واملشاركة القرار التخاذ ار ف منو الكث مع افة وال عالم ة حر

خرى  واملجتمعية الفردية قوق وا ات ر الفكر: ا ة وحر تصال وديمقراطية العقيدة، ة حر

املشاركة ق وا التعب ة وحر املعلومات، ة حر شمل و املعرفة ق   .  32 وا

مست إعالم وسائل شار ان من املاضيان العقدان ده ش ما ساؤلورغم ال يبقى أنھ إال قلة،

ع أر الفعالة، واملستقلة، رة ا عالم وسائل تخدم إذ الديمقراطية؟ املمارسات ا فاعلي مدى عن

ومصا حكم: قيم إ والوصول السياسية، قيقة ا إ والس السياسية، املشاركة الفرد حق

و  داء ز وال الطغيان جماح وكبح  . ستقرارغلبية،

القانون -5 داخل :سيادة لألفراد ات ر وا قوق ا القانون يكفل عندما القانون سيادة تتحقق

سان، حقوق ام اح غ للديمقراطية قيام ال إذ الديمقراطية وم بمف يرتبط ام ال و و املجتمع

غان اتما م ع وقد مضمون غ شعارا القانون سيادة ون ت ا بدو قولھوال ذلك عن إن"دي

قوى  ا ينال ال الفرصة ذات ضعف ينال أن يجب ا لوا تحت أن الديمقراطية، عن ي   ".فكر

رة القا الدو ي ملا ال تحاد مجلس أقره الذي للديمقراطية العال عالن أكد وقد

حقوق 1997سنة ومباشرة القانون سيادة ع تقوم الديمقراطية سنةأن نا في إعالن وأكد سان،

خر1993 ع ا م ل عتمد سان حقوق ام واح الديمقراطية ن  33 أن م ر تقر حدد وقد ،

املعنون  ره تقر عنان و السابق املتحدة لألمم أف(العام ة ر ا من القانون) جو حكم أن

واملؤ  فراد افة فيھ ون ي الذي كم ا او نفس الدولة ا ف بما اصة وا العامة والكيانات سسات
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بمبادئ التقيد إجراءات وم املف ذا تطلب و ميع، ا ن ب بمساواة ن القوان أمام ن املساواة: مسؤول

القرارات، اتخاذ املشاركة السلطات، ن ب الفصل القانون، تطبيق عدالة املسؤولية، القانون، أمام

بدادية، س والقانونيةإلغاء جرائية   . 34 والشفافية

بأن ا ف جاء بما ي سا بالبعد اغ و وثيقة أقرت فقط"كما ع ال القانون حكم

ع ية املب العدالة إنھ بل الديمقراطي النظام وتنظيم تحقيق وثبات تنظيم تضمن رسمية شرعية

صية لل املطلقة بالقيمة العام قرار و اف إطارع توفر ال املؤسسات ا توفر وال ، سانية

وجھ بأكمل عنھ للتعب  . 35 "عمل

واملساءلة-6 السياسية الشؤون: املشاركة ن املواطن ل إشراك إ املشاركة سياسات وم مف ش

شط، ي مد ومجتمع فاعلة سياسية أحزاب وجود يقت ما ذا و القرار، صنع وعمليات السياسية

وجودفا تتطلب بل انتخابات، إجراء مجرد من أك و ما تتطلب الديمقراطية السياسية ملشاركة

ذه ع وعالوة الفعالة، للمشاركة املجال إلتاحة ا م املواطن ن وتمك وسياسية مدنية حقوق

ال للسياسة ري جو املشاركة فرص ساوي فإن قوق، العالما أنحاء ش ساء فال ديمقراطية،

يمثلن حيث الداخلية، السياسات شديدا نقصا ناقص ن ملانات% 14تمثيل ال أعضاء من فقط

رقم.  36 الوطنية تحت قرارا من مجلس أصدر القرار،1325وقد صنع املرأة مشاركة إ فيھ يدعو

الق ذا باعتماد تحديدا من مجلس عوشدد باإلجماع ذل" رار و املرأة مشاركة املساواة مية أ

شوب بتفادي يتعلق فيما القرار صنع ا دور وتفعيل من و السالم ع فاظ ل ود ا امل

ا وحل   . 37 "الصراعات

التا ساؤل ال يطرح ذكره، تم ملا مؤشرات: بالنظر أو مقومات من ية العر نظمة موقع و ما

 قراطية؟الديم

من وكذلك ية والعر العاملية البحوث مراكز أك عن الناتجة العلمية ر والتقار الدراسات إن

ية العر السياسية نظمة بأن تؤكد للتنمية املتحدة مم برنامج الثقب( طرف بأنظمة ا وعرف

أزمة) سود ش سياسية"ع ة خلق" و ع قادرة غ ا طبي"و ن" توازن السياسيةب الثقافة

السياسية العوملة ومقتضيات التكيف. املحلية تجميلية" الديمقراطي"فمحاوالت عمليات إال تج ت لم

ة دس ل باسم" ش مصر ة دستور عديالت وإحداث السعودية بلدية انتخابات وإجراء قطر،

السياسية املشاركة مجال الواقع. توسيع اية ال الداخليةولكن النقاشات عميق إال تزد لم

الدولة طبيعة ع"املدنية" حول التداول احتماالت من يق والتض العامة ات ر ا لتقليص الرافضة

واملطالبة نفجار إ اية ال أدت ال الداخلية الضغوطات ذه اكمة، ا النخبة خارج السلطة
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صالح مجرد ال ذري ا عبالتغي ية العر الدول با تأزما الوضع يقل وال يا ولي س وتو مصر

ه وثأث ره مظا   . 38 اختالف

وسط، الشرق ة شر ال التنمية عن للتنمية املتحدة مم ملنظمة ر تقر أول أشار وقد

أحداث عد ي العر املشرق الوضع تأزم ذا2002عام11/09/2001إ أن املالحظ إن ر، التقر

دانة خانة ديمقراطي بمقياس الصا كم ا توافر حيث من ي العر العالم كم ا نظم . وضع

الدكتور ا شر دراسة كية Saliba Sarsarفحسب مر ة سنو ع الر وسط الشرق مجلة

مارس خ كة2000بتار مش عوامل ا بي تجمع أنھ كما ية العر الدول أن ا ف خجاء وتار اللغة،

ال سان، قوق منتظم خرق ظل ش ع ا شعو فأغلب سالم، الشعوب أغلب ودين ك مش

صارما منعا ام ا نقد خاصة التعب ة حر غياب   .  39 "سيما

ع طبق الذي الديمقراطية املمارسة درجة قياس ان م انت17وحسب ية، عر دولة

ع املغرب حصول يجة والن سبة من11أع صول%. 61أي18نقطة با ولبنان ردن ا تال

أي% 10.5ع متدنية% 58نقطة سبة ع السودان ية%25أي% 4.5وحصل العر اململكة انت و ،

ع ما بحصول القائمة مؤخرة والعراق ديمقراطية%14السعودية دولة توجد ال أنھ أي ،

   . 40 املنطقة

تقعوعليھ، ية العر الدول أن القول الديمقراطية،يمكن سلم ى امأد اح أي لغياب

عددية أو فعال ي مد مجتمع توفر وعدم حرة، افة و إلعالم ن املنتجت والتعب التفك ر

لعمل رقيبا ع، شر لل مصدرا ملان ال من يجعل السلطات ن ب وتباين سياسيا تداوال تج ت ية حز

الديمقراطيةالسلطة الرشادة نظام إنتاج قصد الشفافية منطق وفق س كم منتجا التنفيذية

الراشد كم وا السياسية املشاركة ن ب امعة بالقدر.  41 ا مت سا الداخلية العوامل ذه انت وإذا

ارجية ا العوامل إغفال ع ال ذلك فإن ي، العر الوطن الديمقراطية غياب املرتبطةك

جعلت وال املنطقة ى الك الدول بمصا الديمقراطي"أساسا غ" التحول ال ة صور   .  42 عملية

الدول مصا دمة ليا ش تحوال ارج ا من املوجھ الديمقراطي التحول ان نا من

وفقھ النتائج فجاءت كية، مر املتحدة الواليات خاصة ى ا. الك الشعوب انت قدوإذا اليوم ية لعر

ا قيم مع يتما ديمقراطي سيا غي بإحداث مطالبة ا فإ ا واستوعب قيقة ا ذه أدركت

والسيا ي املد الوسيط دور لعب ع قادر فعال ي مد مجتمع إعمال ق طر عن خية والتار الثقافية

ا والسياسية املدنية ات ر ل فع إقرار مع ام، وا ن املواطن ن يةب حز عددية بناء قصد ة لضرور

مستقلة قضائية لسلطة س التأس مع ومنتظمة، ة ونز حرة انتخابات ق طر عن السلطة ع وتداول

والفساد للتعسف الرادع ي القضا زاء ا   . 43 تفرض
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املقومات ز عز من بد ال ية العر الديمقراطية التجديد ولتحقق فإنھ تقدم، ما ضوء ع

سبق دورال ز عز ع ادة ز التجديد ذا عناصر ل ش قوى ا جعل إ باإلضافة جيد ل ش ا ذكر

لدور  أك وتفعيل ية، العر الدول للديمقراطية الفع التجديد إحداث والشباب ل املرأة

ز ال ة بمعا الكفيلة الشروط وخلق الديمقراطية العملية مواكبة ع القادرة املؤسسات

العامةالدي ات ر وا ساسية قوق ا من ن التمك مجال السيما الدول ذه اصل ا مقراطي

بضم إال ذا ون ي وال ، ات ر وا قوق ا ذه تكفل مستدامة تنمية لتحقيق والس ا ال بالقدر

الديمقراطية إ الراشد كم ا ومبادئ   .أسس

الديـمقر -ثالثا الثقافـة تطـور يـةاتجـاه العر الراشد: اطية كـم ا إ الديمقراطية  من

ا د ش ال املستمرة التطورات ظل فإنھ أساسا حكم نظام الديمقراطية انت إذا

تواصل دد أن يمكن ال املخاطر تنامي مع يتوافق شمولية أك إطار عن اليوم ديث ا يتم الدول،

ة التنمو وا: العملية داري مشروعيةالفساد من ل ع سل تأث من تمثلھ ملا نظرا ، لسيا

الذي الراشد كم ا و طار ذا و ي العر العالم دول من كث واستمراره ع"النظام يقوم

وم مف تفعيل إ س و الدولة، شؤون سي ل ة دار و قتصادية و السياسية السلطة ممارسة

القطا ن و ا بي قدراتاملشاركة وسع و سان حقوق عزز بما ي، املد املجتمع ومؤسسات اص ا ع

والسياسية جتماعية و قتصادية م ا وحر م خيارا والتنوع   .  44 "الشعوب

قتصادية و السياسية السلطة ممارسة ع يقوم الراشد كم ا فإن تقدم، ما ضوء ع

س و الدولة، شؤون سي ل ة دار اصو ا القطاع ن و ا بي املشاركة وم مف تفعيل إ

م خيارا ع وتنو الشعوب قدرات توسيع ع قوم و سان حقوق عزز و ي، املد املجتمع ومؤسسات

ا خالل من ال واملؤسسات والعمليات ليات شمل والسياسية، جتماعية و قتصادية م ا وحر

و م مصا عن املواطنون مع حقوق سياسات 45 مارسون الديمقراطي كم ا يتطلب حيث ،

إتاحة خالل من العمليات ذه شفافية يتطلب ما القرار صنع عمليات عن ن املواطن مساءلة لتفعيل

يدة ا وكمة ا إ تؤدي التا و واملحاسبة الشفافية غذي ال ة خ   .  46 املعلومات،

ال أن إ شارة يفوتنا اوال و ب ي إيجا ل ش واملحددة املواطنة، ع تقوم ديمقراطية

ا أ أي جتماعية و قتصادية و السياسية قوق وا املدنية قوق ا ري جو ل ش شمل حقوقا

و العامة الشؤون املساواة مبدأ ع والقائمة املجتمع أفراد ل ل فعالة بمشاركة سمح حقوق

فا كة، املش التنميةالقرارات عزز وقيمة وسيلة وإنما ذاتھ حد غاية س ل الديمقراطي كم

التا و الفرد حياة ع تؤثر ال القرارات واملشاركة السياسية ة ر با التمتع خالل من سانية،

أمنھ سان. تحقيق حياة إثراء إ سانية التنمية يجة 47 فن ون عملية فالتنمية آن،
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عامل م أ و الرشيد كم ا ان ما ور يارات ا توسيع ا خالل من يتم ال باإلجراءات ع و واحد،

التنمية وتحقيق الفقر ع   .للقضاء

عالن من و املادة ة الرا ن التمك بمسألة وثيقا ارتباطا الراشد كم ا رتبط و

سان قوق أح:"العال الناس جميع عقاليولد بوا و وقد قوق، وا الكرامة ن ساو م رارا

خاء بروح عضا م عض عامل أن م وعل ا ع"  وضم عمل ن   : فالتمك

ا؛-1 التمتع وضمان ساسية قوق ا ع فراد جميع حصول         ضمان

ة؛-2 املتح ن القوان                 إبطال

للعم-3 ي مد ومجتمع منظمات شاء إ يل خاصةس بعدة املس الفئات لصا       ؛ 48 ل

ما-4 م عامال يمثل والفعالية واملسؤولية باإلنصاف يتصف جنائية عدالة نظام وجود أن كما

التنمية؛ ز عز التا و القانون               تحقيق

خاصة-5 املساواة ملبدأ وفقا افة لل ي القانو ن التمك لتحقيق الرامية جراءات قلياتاملرأ: دعم و   .ة

ع والسياسية املدنية ات ر ا ن تأم إ الس مجرد من أك ن التمك عملية تتطلب إذ

واقتصادية اجتماعية سياسات أيضا توفر بل الديمقراطية، خلق. أدوات إ اجة ا تدعو لذلك

التمك تحقيق ستحيل إذ ا، نتفاع و قوق ا من ن التمك آليات توفر عندديمقراطية، ي القانو ن

القانون  بحكم العدالة نظام إ الوصول من الفقراء حالة.  49 حرمان نا الديمقراطي فالتحول لذا

عليھ تقدم اتي إس ط ثابتة بخطى قدما تم وأن املخاطر ة محسو ون ت أن يجب خاصة

خر الرأي مع اد ا بالتعاون اكمة ا السياسية يوجب. القوى يار ا برنامجذا ع تفاق

تية   : 50 باألسس

وديمقراطية- ة قو سياسية أحزاب قيام يع و بالتعددية اف   .ع

العامة- ات ر وا سان قوق بميثاق ام  .ل

حقوقھ- وتكفل خر م تح مدنية ثقافة ث و والسيا الدي سامح بال ام  .ل

القضاء- استقالل ام  .اح

عيةإجراء- شر نيابية ومجالس محلية مجالس النتخاب ة ونز حرة  .انتخابات

لنظم- نتقال وتكفل والتحديث التأصيل ن ب وتوفق التطورات ذه ترا ة دستور نظم ن و ت

ديمقراطية ة ور جم أو ة دستور ملكية انت سواء   .ديمقراطية
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بقيم - اف ع حيث من التعددية فلسفة س تكر التفكضرورة ة وحر وار وا سامح وال ختالف

السيا التداول إنتاج ع قادرة ية حز والتعددية فعال ي مد ملجتمع حرة، افة ل املنتجة والتعب

بتوجيھ اصة ا احات لالق منتجا ع، شر لل فعليا مصدرا ملان ال من يجعل فع سلطوي وتباين

ال السلطة لعمل ورقيبا العامة كمالسياسات ا لشروط واملنتج املواط التمثيل باسم تنفيذية

السياسية املشاركة ن ب امعة ا الديمقراطية الرشادة نظام إلنتاج الشفافية بمنطق سي وال بأمانھ

الراشد كم   . وا

املختلفة االت ا يالءم بما ا تفصيل ون يـ أن ب ي ولكن ا ر جو الشروط ـذه

ت ال صوصيات خوا التار تـيار املنطقة لتدخل املناسبة السرعة مراعـاة مع دولة، ل ا فمن. تم

املستقبلية للبناءات موضوعا منھ تجعل خاصة اتيجية وإس خية تار حالة ش ع ي العر فالعالم نا،

علينا وجب فلذلك ى، الك الدول ومصا طروحات مع املتوافق السيا شكيل ال إلعادة املحولة

ومقتضيات قيقية ا الديمقراطية مع تتوافق ة وممن واعية داخلية ات غي إحداث ضرورة إدراك

العقالنية ضرورات مع يتوافق بما وكذلك املجتمعية كيبة ال طبيعة يوافق بما ستقرار، و من

م و والشفافية واملحاسبة والرشادة ستحقاق و الكفاءة ع تقوم ال   . انةالديمقراطية

  :خاتمة

انات للر فع إدراك إ عمد أن ية العر نظمة ع يجب أنھ القول يمكن ختاما،

الكفيلة الداخلية الشروط ن و ت بضرورة الو مع ا، تواج ال والعاملية ة و ا اتيجية س

ديمقراطي تحول عملية تفر بإحداث بل لية الش السياسية صالحات ببعض تكتفي اال غي ض

ي مد مجتمع وإشراك سان، حقوق ام واح املواطنة ن-فعال–عماده ب وسيا ي مد وسيط

عن للتداول منتجة ية حز عددية ناء و والسياسية املدنية ات ر با فع إقرار مع ام، وا ن املواطن

يجعل ما مستقلة، قضائية سلطة وجود مع ومنتظمة ة ونز حرة انتخابات ق صعبةطر عملية ا م

بناء تحتاج عملية ف ية عر دولة نظام أي ن غاية إ تتوفر ال مكتملة املقومات ذه ف ومعقدة

التحول عملية عرقل ال الية ا املعوقات ظل و مباشرة، تطبق زة جا صيغة ست ول متواصل

ا جميع يكن لم إن نظمة ذه ألغلب   .الديمقراطي

ا يمكن ملاوعليھ، وإال قل ع سل فع ديمقراطي لتحول يأة م ية عر دولة توجد ال أنھ لقول

قتصاديات خسائر من أو ة، شر ال رواح من سواء خسائر من حملتھ بما الثورات ذه دت ش

أن ال كم ا ة الرا بدة املس نظمة ذه ف ا، ك وغ لألمة، قيقية ا وة ال م ماالناس

عملية أن إ طار ذا شارة ممكنةتجدر انت إن ي العر العالم الديمقراطي التحول
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وفق الديمقراطي التحول اتيجيات اس لوضع تحتاج كما دوليا، دعما تحتاج بالضرورة ف دوث، ا

ية العر تنا   .خصوص
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