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: Abstract  

           The Arab  region did not come 
out of the attention of the 
international powers, this interest was 
each time translated to fit the 
objectives of these international 
actors and according to the balances 
and the historic privacy. with the 
beginning of the ninties,the Western 
strategies have taken a distinctive  
change which was linked to a major 
shifts in the world affairs. These 
changes were reflected in the political 
and the social life and posed  number 
of challenges and commitments in 
front of the Arab societies, in their  
structure and the prospects of their 
developments. These challenges 
obliged many of the Arab regimes to  
 select the choice of reformation and 
political pluralism to a reasonable 
degree. 

  : الملخص 
مل خترج املنطقة العربية من دائرة اهتمام          

هذا االهتمام يرتجم   وكان ،الفاعلة القوى العاملية
 أهدافناسب مع يف كل مرحلة يف الشكل الذي يت

هذه القوى،ووفق ما تتيحه التوازنات واخلصوصيات 
بداية التسعينات من القرن املاضي  ومع،التارخيية

اختذت اإلسرتاتيجيات الغربية جتاه املنطقة طابعا 
مميزا، حكمته مجلة من الظروف الناجتة عن حتوالت  

بظالهلا على  واليت ألقت كربى حصلت يف العامل،
ت السياسية واالجتماعية وطرحت طبيعة التشكيال

تمعات العربية،يف بنيتها  أماممهمات وحتديات  ا
، ،مما فرض على العديد من النظم تطورهاوآفاق 

العربية انتهاج خيار اإلصالح السياسي،واألخذ 
 .بقدر معلوم من التعددية السياسية
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  :مقدمة

كب تمام با حظيت ال املوضوعات موضوعدمن ديثة ا ية العر السياسية بيات

الديمقراطي متباينة التحول ات واتجا رؤى ا تتجاذ قضايا من ه يث ال،وما الزوايا عدد من انطالقا

ا م عدالديمقراطيةالن،عا نلم ب من طوعا اكمة ا السياسية النخب تقيھ ت ا اختيار ا ن

و  كم ا شؤون ملباشرة أخرى صار بدائل دتدارة،بل ، خيا تار اماحتما الدومد املجتمع ية ب

الشمولية،وغدو  بلدانا دد االنظم حكمت ال ة العسكر ات والديكتاتور ة السلطو النظم معاقل

ةةكث  ر ا املشروعة ا حقوق اع ان اجل من الشعوب نضال بانتصار شرة عيد،م أمد منذ

ا واملساواة،وسع الذيوالعدالة مر ، السيا العمل ساحة القيم ذه سيادة اجل من املتواصل

التطور أسباب ا،وكفالة آليا وتحديث السياسية العملية ية ب ر تطو جديا ام س شأنھ من

استمراره وضمان املطرد   .السيا

يلكن العر الوطن الديمقراطي التحول عملية عملياطرحتمناقشة اال يخصإش ما

اال ال وإش العملية، الدول حول انظرتدرج ذه تطبيقھ الواجب النموذج ة إ و بالنظر

وخاصة ا، تجاوز محاوالت ترافق ال زر وا املد اسات ع وا العملية ذه تحكم ال التعقيدات

ا ا-بارتباط م كب ية-جزء غر خارجية ودولية-بمعطيات   .إقليمية

ذلكوقبل وتحليل دراسة وض بتحليل ا معنية ست ل الدراسة بأن نا التذك يجب

التحول يةنماذج العر الدول سل الدوليةت،وإنما واملؤثرات العوامل اعا التحولودور عملية

الدو النظام التحول من عة النا املؤثرات تلك مية أل الديمقر ،تلك،نظرا مجال اطيةالسيما

سان   .وحقوق

مختلفة ال أش و ودراسيا بحثيا عو املوضوع أن نفسھ،ورغم يفرض بدأ ألنھ

السياسية العملية ةأإال،تطورات كث لتحديات يتعرض الزال والتحليلستد ،نھ من ،الدراسة

التا السؤال عن جابة مت: خالل أس ال الدولية واملؤثرات العوامل عمليةما ا مجمل

إذ ي؟ العر الصعيد ع الديمقراطي لعبتھ التحول الذي الدور ع ن الباحث من العديد يؤكد

السوفيي تحاد يار ،وا الباردة رب ا اء ان منذ الدو النظام ا د ش ال ات شيوع...املتغ ،

سان وحقوق الديمقراطية   .قيم

سن باملوضوع أك التاليةولإلحاطة العناصر وتحليل دراسة إ   :عمد

الدو -1 العام الديمقراطياملناخ التحول   :وحركيات
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ي سا خ التار حاسما مفصال ن العشر القرن من يات الثماني عقد ل ش

سنوات،املعاصر مدى ع ة شر ال مستقبل حددت ى ك مسارات ثالثة تبلور د ش الذي العقد و ف

لة  :طو

 ل:ول سارامل و الدول ل ب يص بات الشمول من مستوى إ املتوسع الرأسما اكم ال تحول و

فراد وح املجتمعات، حياة املطاف،جوانب اية ا يحكم فعلية عوملة التوسع ذا أصبح  بحيث

وآلياتھ الرأسما اكم ال ة،منطق الفكر ا قياد العوملة ذه تج ت أن طبيعيا ان بالن،و تمثلت ال

االقتصادي آلليات،لذالي العنان قتصاديةواطالق واجز ا وكسر نفتاح ا الدعوات لت ش

ديدة ا الية اللي للعقيدة ة ر ال املفاتيح رة ا والتجارة ذه. السوق تصطدم انت وعندما

صرار  ان ة يو ا املناطق عض عة ما بحواجز الكفيلةالدعوات الوسائل ل ا ل يؤمن السيا

الدبلوماسية الضغوط من ابتداءا ا، قتصادية بفرض ات بالعقو مرورا ، السيا ووصوال والعزل

املباشر حتالل و ة العسكر القوة استخدام  .ا

 ي الثا مركبة:املسار ازمة يجة ن ي السوفيا تحاد يار ا ببداية تھنخرتيتمثل قتصاديةبن

ة والفكر والسياسية جتماعية ا،و واورو املتحدة الواليات ن اليم قوى صعود البداية ذه واتاحت

ا اللي املشروع نجاح انيات ام عزز و ية، ية الغر الغر ا اورو سار ال تحالفات حساب وقوى ع

الثالث العالم بلدان الوط خ ،التحرر العقد بداية الدولمع منظومة بدأت ، املا القرن من

اكية" لھ" ش عة التا او ي السوفيا لالتحاد ليفة يار ا و تدا بالتفكك ان نفسھ و لبث وما

ح ما يتوقع لم وسرعة ل تفاؤالاكش ن الي  .اللي

 الثالث حقيقة:املسار ا مشروع من ية ورو الوحدة تحول ا،يتمثل معقدفبعد مسار جتياز

املفاوضات ي من الثنا ن ، ار وا الداخ املستوى ع ات الصعو من يوسلسلة ، -ملا الفر

ي ورو نوب ا دول من بقوة وحدة مدعوما قيام امام العقبات ية،تذليل منأورو بد ال نا و

ستقاللية و التمايز ممارسة ان ا ح،شارة باي ع عمھال ت الذي العام التوافق ع خروجا ال

جماع  عن التعب من جزء بل املتحدة، ىالواليات الك ونات للم يح ي الذي املرن اتي س

السياسية التفاضلية املزايا من ستفادة حق العال ا،النظام يمنةإوتوظيف ال اتيجيات س

كة  .1املش

وغ املسارات بان،اذه ارجيةتؤكد ا ئة خلقتلعبالب حيث من ا كب دورا

السيا النظام ع ات والتأث وأن،الضغوط ،خاصة ا وتطورا ا تحوال ل مسايرة إ ودفعھ

ألي يمكن ال وثقافية، واقتصادية سياسية واحدة ات توج فرض اتجاه س ديد ا الدو النظام

ع التغا سيا التأثرنظام ا،فعامل تجاوز أو ا إغفال أو املختلفة(ا للدول سبة بال ) خاصة

ائل ال التكنولو التطور ظل منھ مفر ال أمرا   .أصبح
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يلى و نغتون  صامو  سلوك يتأثر قد ما دولة  الديمقراطي السيا النظام أن ان

واملؤسسات وسياسيات ومات ية، ا  الدول  باختالف تختلف التأث ودرجة الدور  طبيعة أن إال جن

ا املؤثرة توج ارجية السياسية اتهو  العناصر تلعب فقد،السائدة الدولية والظروف للتغي القابلة ا

ارجية ع السيا التحول  اتجاه إيجابيا دورا ا ئة ئتهو التغي محاوالت ف  والسيما املحلية، الب

 الدعم تقديم خالل التحول،من عملية  واحد رقم العنصر -رأيھ حسب-يمثل الذي قتصادي النمو

التحول،وقد للدول  والتق املا ل- طاحة سواء التحول  منعبسلبيا دورا تلعب محل  -بآخر أو ش

 رلمجا بولندة من ل مع -سابقا-  السوفي تحاد بھ قام مثلما التحول  الراغبة باألنظمة

وسلوفاكيا ش تأث أو و جتما قتصادي النمو عطيل تفي وقد .السيا التحول  ع و ا ي  دور

ام ياد ال   .2ا

م ا نوجز ان مكن عمليةاو املؤثرة الدولية فيمايالظروف ي العر الوطن الديمقراطي   :لتحول

اكية  -2 ش و الشيوعية نظمة التحول   :موجة

منذ     الدولية وضاع دت خاصةش الدولية، العالقات حاسمة تطورات نات، الثمان بداية

ي، الغر الديمقراطي للنموذج عال مد من افرزه ديد،وما ا الدو النظام بوادر تلعبحيثبفعل

الدوليو الظر  ضغطةف تحت ي العر الوطن دول معظم الديمقراطي التحول إقرار اما دورا

أحيانا محض ومناقتصادي أخرى،، أحيان الدعاية نحصرباب خاصةو الظر هذاحدو بصفة ف

السابق السوفيي س الرئ ا أدخل ال واملمارسات ار ف أحدثتھ شوف" فيما ا غور إطار" ميخائيل

ا و س لة( ال ي ال السوفيي) الشفافية( والغالسنوست) إعادة تحاد ة جذر ات غي من

الشرقيةو نفسھ ا ا،أور ف الديمقراطية ركة ا الشيوعيةوتطور باألنظمة زبوأطاحت ا ار واحت

بالديمقراطية القائلة الدعوى از ا التا وتفككھ،و السوفيي تحاد يار ا للسلطة،ثم الشيو

اقتصادي اختيار ة خ ذه ، بإ جتماعية تحقيقھ يمكن ال أنھ ة التجر ت الديمقراطيةأثب لغاء

املمارسة. 3"السياسية حيث من جتماعية الديمقراطية أسفرت وقراطية فقد الب استفحال عن

للمواطن اليومية ياة ا متطلبات توف عن ز وال الفكري مود ا وتف بداد س شار ع،وان

ع واحد، ديمقراطي نموذج نحو ايد م اتجاه وجود يالحظ ساس عذا يقوم العال الصعيد

ي الغر النموذج ا يقدم ال   .سس

الديمقراطية     املسألة جعلت التحوالت ذه يإن العر ينالوطن كب ن حاجز من تتحرر

جديا طرحا ا طرح دون يحوالن   :ماانا

ول اجز ال: ا سرعة املثل بھ يضرب ان الذي للتنمية السوفيي النموذج قتصاديو تطور

زب ا إطار ما ا عبئة وشاملة،بواسطة عة سر تنمية تحقيق إ يطمح ان ، جتما و
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الديمقراطية غياب أن وجمود )املمارسة( الواحد،إال تقوقع بالغ أثر لھ ان وقراطية الب وتفاقم

النموذج ياره ذا وا تفككھ روز  4،ثم متناقضةو جديدة احقبة وحوافز ا داف وأ ا تصورا

نتائج من ان ديدة،و ا الية باللي ا سمي ع التعارف السابقة،تم الشمولية قبة ل ا وغايا

مستوى ع ذلك ان سواء ، السوفيي ي ا ش النموذج نقائص ار املرحلة،إظ ذه الدخول

العديد ،فخرجت والسيا قتصادي امليدان أو زبالتقنية ا نظام من ية العر نظمة من

جتما النظام ات مستو ل ع التعددية نظام إ   .الواحد

ي الثا اجز صا:  ا يكن لم ن القطب نظام أن حيث الدولية العالقات اصل ا بالتحول يتعلق

ست عدم خلق ع قائم ا،ألنھ واستمرار الديمقراطية النامية،إلقرار عةالدول التا املناطق قرار

وإضعافھ صم ا محاصرة ل س قطب،ل ل التحول،ل شك دون ديد،سيدعم ا الدو النظام إن

ي الديمقراطي العر عالوطن سيطرون ن ي الغر ا وحلفاؤ كية مر املتحدة الواليات أن مادام

التقليدي العدو اختفاء عد العالم مور سابقاتحاد(    زمام خالل)السوفي من ز ي ذا ،و

ذا اتيجية،ل س ا مصا ل ش ال املناطق خاصة العالم ستقرار ع فاظ ا إ م سع

ومدعما مناصرا ون سي الغرب أن تماما ع ال ذا أن الديمقراطية،ولو من د مز إ تدعو ا نجد

مادا ، حدوده خارج قيقية ا أصبحتللديموقراطية طار ذا اعتبار،و ل فوق تھ مص أن م

قتصادية للوضعية العاملية،بالنظر التحوالت ذه مواكبة إ ومدفوعة مضطرة ية العر الدول

سيا تفتح من البد ان ا،ف إل وصلت ال السيا(الصعبة النموذج قتصادي)غ التفتح ساير

ي الثماني بداية مع فيھ شرع السائدةالذي ولإليديولوجية قتصادية ل للمشا ة ج من ع ات،و

اكية(آنذاك انفتاح) ش أي ضد انت   5.ال

الدولية  -3 املالية املؤسسات وضغوط ارجية ا   :املديونية

ا العاملية املا قراض مؤسسات أغلب تجنحت ا تتحكم مؤسسات باعتبار  الدول  ف

ى  فرض الك سلطية النظم ع ية سياسية شروط إ يالت من اتهاستفاد مقابل،ال  وقروض س

ا،مالية ن مقدم ات أوضاع تحس ر ذلكسان، حقوق  ضمانو العامة ا ان عد لم و  ذه بإم

والسيما ي ال تلك نظمة  قوة موقع من التفاوض،حادة اقتصادية ومتاعب اجتماعية أزمات من عا

إعادة ارجية،أو انهيود جدولة شأن صول  قصد ا ا جديدة،فتجد قروض ع ا  املطاف ايةنه  نفس

ع ة م قد مما ،الشروط تلك قبول  مج  السيا التحول  تحقيق فرصة إتاحة  سا

ل،6الديمقراطي أبر انھ ن"صرح1990حيث كو للشؤون" مان كية مر ارجية ا ر وز مساعد

قية إضافة"فر قدبأنھ الديمقراطي التحول فإن سان وحقوق قتصادي صالح سياسة إ

كية مر املساعدات لتلقي ثالثا شرطا بالنموذج"أض خذ بضرورة قية فر الدول ن و ون

ي يطا ال ارجية ا ر وز نفسھ،أكد العام من يونيو للديمقراطية،و ي د"الغر املع"دوغالس نفس
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قالال حينما م:"سابق وتح التعددية نحو تتجھ ال للدول تمنح سوف يطانية ال املساعدات أن

السوق  ومبادئ سان وحقوق يونيو"القانون و س1990، الرئ أشار قي فر الفر املؤتمر أثناء

ا صوب تتحرك ال للدول تمنح سوف املستقبل سية الفر املساعدات أن إ ان   7 .لديمقراطيةمت

قتصاديةإن الضغوط ذه الدولية ل املالية املؤسسات طرف من دفعت،املمارسة

السيا ا ن غي إ فقط س ل ية العر فرضت بالدول التعددي،بل الديمقراطي للنظام والتحول

السوق اقتصاد نظام والدخول قتصادي الن غي أيضا ا ستمععل للشروطضرورة جابة

ا عل املؤسسات،املفروضة طرف من مالية وقروض اقتصادية مساعدات ع صول ا أجل من

الدولية   .املالية

ديد  -4 ا الدو للنظام ديدة ا القيم مع   :التكيف

والقيم يم املفا من جملة عوملة رة بظا عرف فيما ديد ا الدو النظام معالم تتم

يم سانالديمقراطي(واملفا حقوق السوق  ة، إيديولو،)اقتصاد كسالح ستخدم وأسلوب بحيث

العالم دول با ع قتصادي و السيا التأث ملمارسة عن،جديد ذلك تم ا،و م املتخلفة خاصة

قوة الدولية،وتوظيف املالية واملؤسسات من الدولية،كمجلس املؤسسات استخدام ق طر

إط ذلك ل املتحدةعالم،و الواليات ا رأس ية،وع الغر للدول اتيجية س املصا ضمان ار

كية ديد مر ا الدو النظام لتعديل ول عدم،املتحمس شر من عيد حد إ تمكنت ولقد

مواثيق عليھ بھ،وتنص ف مع دو كموقف سان وحقوق الديمقراطية سالح واستخدام ستقرار

املتحد منمم ذلك ل السوق اقتصاد نظام إ ند س قتصادية،ال ة ر ا عن ة،والدفاع

بة س وم وقمعية بدادية اس نحياز عدم ودول اكية ش الدول كم ا أنظمة أن منطلق

قتصادي ود   8.الر

 :التبــعية  -5

 يحول  مما أخرى  لدول  الدول  إحدى خضوع بموجبھ يتم واقتصادي سيا نظام  التبعية

ممارسة عة الدولة دون افة التا ر ل ن ع اتهسياد مظا غرا قليم( الداخ املستو ار )ا  وا

الولمجا( نلمجا  سيما ال التبعية عالقةف،9 )تمع ط ال واملا قتصادي ال  نظمة من الكث تر

بالقوى  اكمة ية ا ا وع جن ادة إ تؤدي ،العظ الدول  رأس ار النفوذ ز  طرف من املمارس ا

القوى  جري  الدول   القرار صنع ع التأث دفبه ذه عة،و ق عادة التا ن التفر  التبعية عالقة ب

عتماد ا بحكم شاذة حالة عت و أن حيث املتبادل، وعالقة ع ، طا  ف الثانية وأما ستغال

تبةا للفوائد ظرانعادية امل التعاون  عن مل عتماد الت ن املتبادل و  عت،و 10الدو تمعلمجا وحدات ب

ن العالقة إ تطرق  من أول  خلدون  ابن ع ب ن باألحرى  أو واملتبوع التا واملغلوب، ب ي أن إذ الغالب  الثا
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ھ شعاره بالغالب باالقتداء دائما مولع املغلوب ء،إن ل  ول  تقليد إ دوما س  ونحلتھ وز

إ مم ع سري  فراد ع سري  وما ائده، وعو أحوالھ وسائر وانظر  قطار من قطر والشعوب

لھ ع غلب كيف امية زي  أ م، الغالبون  منهأل ك  السلطان وجند ا أمة إذا أنھ ح ل  انت

ا أخرى  تجاور  ا، الغلب ول سرى  عل م ف قتداء شبھال ذا من إل م فإنك … كب حظ و ون  تجد  ش

م مبه س م من والكث متهوشارا مال م عوائد   . 11وأحوال

ضنا إذا ع(املغلوب أن إف  علق أحوالھ،سواء سائر  املتبوع) الغالب(بتقليد مولع )التا

بالفرد ل ،بالدولة أو مر قة يؤدي بةالغال الدولة  سيا تحول  حدوث أن ع ذا ف  إ آلية بطر

مماثل عة الدولة  تحول ة السياسية الوحدات ل : أخرى  عبارة أو ؟ التا ة الصغ  مع التكيف ع مج

ى  الك  .الديمقراطي؟ التحول  ذلك  السياسية،بما اتهسلوكيا  الدول

ان ناك   : اتجا

ن العالقة لطبيعة تحديده  البعض ينطلق :ول  تجاه واملحيط )القلب(املركز ب

تبعية ،)طراف( وم مف ي خضوع أو من م املنطلق ذا من،لألول  الثا ن العالقة أن يتصورون  ف  ب

ن واحد،  س الطرف نطوي  اتجاه اض ع التصور  ذا و  تحوالت حدوث حالة  مفاده ضم اف

منطقة عميقة سياسية ا تجد طراف فإن،القلب داخل التكيف ةمضطر  نفس  ذه مع والتأقلم ع

عتقد و أن ذا التحوالت أن إ عود للمركز املحيط وخضوع تبعية تجاه ي ون  املوارد من يمتلك الثا

انيات م لھ ما و احتالل يؤ ، ع قدرتھ حيث أفضل،من موقع إ  ول،إن  التحكم يكن لم إن التأث

يزداد الدول  تأث ا مجال  الواقعة الصغرى  الدول   العظ قل نفوذ  نطاق الواقعةخارج تلك  و

ا التحوالت ولذلك،12وصاي قتصادية السياسية فإن ا ال و ية دول ال عرف  أساسا ناجمة انتالعر

ا عن و س أن .الب ي تحاد تأث بمع ية دول ال  )املركز( السوفيا ل )طراف( العر  العنصر ش

ذا،الدول  ذه تحول  عملية سا بعاد دون  و ارجية اس ا  ع املتمثلة خرى، العناصر

صوص ية موعةلمجا ا  .املتحدة والواليات ورو

ي تجاه ن العالقة أن خر البعض يرى  :الثا ست املحيط ودول  القلب دول  ب  دوما ل

ع ي نحو ارتباطيھ اني ب حد،وا اتجاه نحو ابه يدفع مي  أن و -تجاه ذا تصور  حسب- والس

السياسية عة للدول  والثقافية جتماعية قتصادية املعطيات سم التا  يصعب والتعقيد بالغموض ت

ا سلوكيا مع بؤ باين أن البدي فمن لذلك اتهالت ا ردود ت ن القلب  يحدث ما إزاء أفعال  ب

ال بأش ب13واملقاومة التحدي حو  مختلفة،بل ستجابة،والتكيف  أن القول  إ تجاه ذا ،يذ

ة ة املص وتأث طبيعة تحدد ال  ول  املقام  واملص ى  القوى  دور  عمل انهو حيث من الك

عة الدول   الديمقراطي التحول  يع ع ع أو التا ضھ،بمع عمل  تدعم املركز دول  أن تقو

ا،وال يدعم ذلك ان إذا املحيط ول د  التحول  محاوالت ناقض مصا ا ي ند والعكس مع س  يح،و
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م  ؤالء أن ذا تحليل ى  الدول  يمنة إ يجة  الصغرى  الدول  مص ع الك خية لعملية ن  تم تار

ا طراف بموج اق عة الدول  موارد  خالل من باملركز إ  وما القلب دول  أغراض دمة التا

من عن ينجم ة للدول  الوطنية رادات عطيل ذلك ا ع املغلو  وإعادة التجدد متطلبات انهوفقدا أمر

ن و خالل الت من ي،او اكمة نظمة وتحالف تواطؤ الذا عة الدول   ا ا يفتقد ال التا  أغل

ودوائر مع الشعبية للشرعية ومات يمنة، الدول   القرار صنع ح كة مامصا بحكم امل   .14املش

تصاالت  -6 و املعلومات   :ثورة

القرن من ين خ العقدين خالل وظ م ل ش الثورة ذه تصاعدت لقد

د للمش سية الرئ املالمح أحد ا بدور ل ش ال العوملة، رة ظا عاد أ أحد تمثل ن،و العشر

من عت ،كما ن العشر القرن من خ العقد منذ كالعال تحر مت أس ال العوامل أبرز

ار احت اء إ مثل وتداعيات آثار من ا ع وترتب ا ارتبط ملا نظرا ي العر الوطن السيا نفتاح

عالمي التدفق منع نظمة ذه بمقدور عد لم ،حيث املعلومات ملصادر اكمة ا نظمة

ع  ارج ا من ا ال القادم ي والفضائياتواملعلوما نت املسموعة،ن املختلفة؛ عالم ووسائل

ا دول الداخ الصعيد ع ا ممارسا إخفاء ع نظمة ذه قدرة أن واملرئية،كما واملقروءة

سارعة م معدالت و مستمر تراجع مكنت15أصبحت تصاالت و املعلومات ثورة أن ذلك إ ،أضف

ا بالعالم تصال من لفتاملعاضة أو ، عال رأي تاييد بحشد ا ل سمح سر،ما و ولة س ار

تدعيم م س ما م اكمة،و ا النظم ا ف تتورط قد ال سان حقوق ات ا ان إ الدو باه ن

واملطالب واملمارسات ار ف و القيم نقل م س الثورة ذه أن ي،كما املد املجتمع وتنظيمات قوى

دولالديمقراط من بـةية عرف ما شر ع ساعد ما و اخرى،و الديمقراطيةً "ا دود "عدوي ا   .ع

الدول عت الديمقراطي، للتحول و املوجة أوائل من ة نا نماذج وجود لعل

شبھ فيما الديمقراطي ق الطر قدما امل ع ية ًالعر الث كرة تتدحرج،ولقد◌ً لما ايد ت ال

ر  عامظ الديمقراطية ة التجر ة النا النماذج ورومانيا1990اثر ا بلغر حاالت خالل من

والبانيا وغسالفيا ا،16و دول عزل ان ية العر السياسية النظم بمقدور س ل التطورات تلك ل

ا وتداعيا ا تاث عن ا   .ومجتمعا

و   -7 كية مر املتحدة الديمقراطيحركياتالواليات يالتحول العر   :الوطن

ا عالق خالل ي العر العالم الديمقراطية نحو فعال ل ش املتحدة الواليات تدفع لم

أصبحت الثانية،عندما العاملية رب ا عد عقود، خمسة من أك منذ ية العر الدول مع لة الطو

ت عد ي العر العالم ا مصا عمقت ر،وال ا الرأسما العالم الدورزعيمة الفرراجع

بالذكر  دير وا ي يطا عضال الديمقراطية نحو الدفع تحمست كية مر املتحدة الواليات أن
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القيمدول  ع ول الب فضلت ا ية،أل العر املنطقة ا حماس من آسيا،أك وشرق ية الالتي ا أمر

الديمقراطية ا مباد خالقية،وتناست و ا،17سانية موقف متأثرة املتحدة الواليات أن قيقة وا

أو ة الدكتاتور نظمة ل تدعم انت الباردة،حيث رب ا ة بف ي العر العالم الديمقراطية من

ال الرأسما العالم ومع املتحدة الواليات مع نظمة ذه دامت ما سلطية كماغال معھ ومتحالفة ي ر

ا مع ا موقف ال ا يرجعو ي،كما العر واملغرب الشام الد و ية العر رة ز ا ة السلطو لدول

عن عيدا كية مر باملصا تم ال ارجية ا السياسة الواقعية املدرسة لتأث ي مر املوقف

املدرسة ذه ا تؤمن ال ال خالقية و سانية   .18القيم

و  ي السوفيا إلتحاد يارا ا الوالياتومع ا،وجدت أور شرق الشيوعية نظمة زوال

سالم العرب دخول ول،أو الب تدفق حيث من آمنة،سواء وسط الشرق ا مصا أن املتحدة

د مدر مؤتمر عد إسرائيل تراجع1991مع و ا ملصا سا التحدي أن كية مر دارة ،وشعرت

الص نظمة عض وشرعية الشرعيةشعبية سقطت أن عد الثانية، ليج ا حرب عد وخاصة ديقة

الواليات حماية باتت عية،ال والر القبلية الشرعية أو ا بقا ارجية ا القوى ع ية الدي

بالتيارات يدفع أن يمكن ة والسلطو ة الدكتاتور بقاء أن كية مر دارة كية،ورأت مر املتحدة

د ملز تياراتسالمية ع املتحدة الواليات انفتحت ا،لذا وأصدقا املتحدة للواليات التحدي من

نفتاح نحو تجاه إ ية العر املنطقة ا أصدقا دفعت ثم سالمية وخاصة املعارضة

املعارضة احتواء أجل من   .19الديمقراطي

أ املعارضة من تصال من ا موقف كية مر دارة الكن أصدقا ع املحافظة و

تدعمھ،ولكن ا فإ القائم السلطوي النظام مع ا مصا أن وجدت ا،فإذا مصا ن ب توازن انت

مع ا قنوا كية مر دارة فتحت للديمقراطية،فقد س ال نفتاح نحو الضغط أساس ع

ة،وات املصر ومة ا قلق أثارت لدرجة مصر سالمية عضالتيارات مع كية مر دارة صلت

الديمقراطي نفتاح مع املتحدة الواليات ي،ووقفت العر ليج ا دول سالمية املعارضة أطراف

عام أواخر نتخابات من الثانية ولة ا إلغاء وانتقدت زائر عن1991ا اية ال تراجعت ا أ ،إال

ق وال ذر ا سياسة مت وال ا انwait and seeبموقف ج وتحذير الفر املوقف ب س

زائر ا كم ل ن سالمي وصول مغبة من العرب زائر الديمقراطية،فا من ي مر املوقف

النظام أو ي السودا للنظام ا انتقاد املعيار،عند ازدوا وأحيانا ي انتقا موقف و ية العر املنطقة

م املعيار ي،ألن طرالعر با شعر عندما ا،ولكن مصا مع يتما ما مدى و للديمقراطية ي ر

الديمقراطي نفتاح باتجاه كية مر ومة ا ضغط ،مثل س ال نفتاح باتجاه تدفع الداخ

ي العر ليج ا منطقة الشورى ومجالس ت و ال النيابية ياة ا   .وعودة
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السلط ية العر نظمة ز ابومع ر حاالت ور وظ سالمي التحدي ة مواج ة و

تجد أنظمة الديمقراطي،وخاصة نفتاح تتطلب ا مصا أن كية،وجدت مر دارة تقلق ال

بدون السلطة ارزمية ال للزعامة لة طو سيطرة وجود ظل وال مج ا مستقبل املتحدة الواليات

نائب أن لدرجة سياسية كيةمؤسسات مر ارجية ا ر غ"وز بيكر الزعامة" توماس بقاء انتقد قد

رة ظا ا واعت كم ا لة طو ة ف ة السلطو ية سيا"العر بقولھ".تخلف ذلك عن إن:"وعلق

إصالحھ ع العمل يجب سياسيا تخلفا عد ية العر الدول كم ا ات ف ذا20"طول ،و

املتحدةطار  الواليات واملبادئعمل القيم غرس أجل من الديمقراطي نفتاح ز عز ع كية مر

كية مر املعلومات الة و عثات خالل من وذلك كية شرة) usia(مر من عثات ا ل دولة85ال

ع شرف أن132و شعر املتحدة الواليات ألن ذا الديمقراطية،و املؤسسات بناء أجل من مشروعا

ا أجلمصا من والضغط والديمقراطية الية اللي دعم أجل من ا تدفع سالمية صولية وخطر

ذلك ل ل وقائية ة كمعا الديمقراطي   .نفتاح

ال ات أولو الديمقراطية قضية موقع وتفس تحليل إطار كيةو مر سياسة

عدة عاد أ من املوضوع،وذلك ذا ل قتصادية وانب با الدراسات عض تمت   : املنطقة،ا

ذه-1 التنمية تحقيق املنطقة دول لبعض كية مر قتصادية املساعدات تأث حدود

الديم التحول عملية ع سر ل ما م عنصرا تمثل التنمية أن باعتبار النظمالدول،وذلك وترسيخ قراطي

ات،الديمقراطية خ ية،فإن العر الدول للتنمية الداخلية املعوقات حقيقة عتبار خذ مع

املساعدات ذه أن ردن،تؤكد و مصر ا،مثل أمر من اقتصادية مساعدات تتلقى ال ية العر الدول

با تتعلق عديدة العتبارات وذلك التنمية، تحقيق م س والقيودلم قتصادية و السياسية لشروط

ما م جزءا أن ون مصر اديميون وأ مسؤؤلون أكد ما ا املساعدات،وكث ذه املرتبطة ة دار و الفنية

املتحدة الواليات إ عديدة قنوات خالل ومن ثانية عود ملصر كية مر قتصادية املساعدات من

كية   .21مر

املتحدة-2 الواليات يةأن العر الدول تب اتجاه عديدة أساليب خالل دفعت،وتدفع،من كية مر

تمثل ال يك ال والتكيف قتصادي يت التث سياسات املعروفة قتصادي صالح لسياسات

ا ف ما م ونا م التخصيصية أن،العملية ع السياسات ذه ت تب ال الدول تجارب أكدت وقد

إيجابيا انبعض ا تحمل كب اجتما ثمن ذات انت قتصادي، يت التث صعيد ع خاصة او

الدول غالبية ان الس من ك الكتلة يمثلون م الدخل،و ومحدودو الفقراء منھ ك

معدالت جتماعية،وارتفاع و قتصادية التفاوتات حدة ادة ز إ السياسات ذه أدت ية،حيث العر

ظرو البطالة أوجد الذي مر املعنية، والعنففالدول ما ا حتجاج ر ظوا لتنامي مواتية ا

ا سمي ع البعض درج ال النقد"بـالسيا صندوق النظم"اضطرابات دفع الذي مر و ،و
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ناحية،وتمر من حتجاجات ذه ع السيطرة أجل من ديمقراطية غ إجراءات اتخاذ إ اكمة را

أثر أخرى،ما ناحية من بالشعبية تحظى ال ال قتصادي صالح عملية سياسات ؤثرسلبا و

الديمقراطي والتحول السيا   .22صالح

ا-3 عاد بأ العوملة لعملية املحركة سية الرئ القوى إحدى ل ش كية مر املتحدة الواليات أن

عال  و والثقافية جتماعية و اقتصادية ا تأث العملية ذه ل أن املعروف والتكنولوجية،ومن مية

السلبية ا واملحتملة(وتداعيا اية)القائمة ال يضر ما و و ية العر واملجتمعات قتصادات ع

املعنية الدول جتما و السيا   .باالستقرار

الع املنطقة الديمقراطية لقضية واشنطن ل تجا ملخاطر اوتحسبا مصا ع ية ر

دارة ن كي مر وغ ن كي مر من ن والباحث اء ا عض طالب ل،فقد الطو املدى ع ا ف

عملية بدعم كية اكمةالتحول مر ا النظم ية،ودفع العر املنطقة دي وا قيقي ا الديمقراطي

ال املدخل باعتباره ق الطر ذا ع جادة خطوات التخاذ ا ستقرارف تحقيق يضمن الذي رئ

ل الطو جل خالل ا ف كية مر املصا وضمان نظرة،املنطقة غي ضرورة ع البعض أكد وقد

قنوات فتح يتم املعتدلة،بحيث سة املسَّ سالمية ات ر ا تجاه كية مر املتحدة الواليات وسياسة

إ ا وصول الحتمال تحسبا ا مع الوالياتاتصال طالب من ناك إن تلك،بل أو الدول ذه السلطة

ديمقراطية قة بطر السلطة إ وصل إسالمي نظام مع تتعامل كيف تتعلم بأن كية مر   .23املتحدة

ي  -8 ورو يتحاد العر الوطن الديمقراطي التحول   :وحركيات

القط الدول ذه وطيدة،ألن ية العر بالدول ا أور سايكسعالقة اتفاقية صنع من ة ر

و نظمة1916بي بروز ية،و العر البالد السيا ستقرار عدم وزر طانيا ر و سا فر ،وتتحمل

ا،وإ شا وإ ا صنع مت سا ال ة والدكتاتور ة انالسلطو ثقاف فرض حاولت قد سا فر انت

فرضت اللغة،كما سة وفر ا عل سيطرت ال االبالد ولك ا مستعمرا ة الدستور الية اللي طانيا بر

الواحد،والتحديات زب ا نظام وفشل ديد ا العال النظام ور ظ مع الديمقراطية،لكن إ تؤد لم

طانيا بر خصوصا،شعرت ي العر الوطن ودول عموما العالم دول ا تواج ال الداخلية قتصادية

قليم التطورات بأن سا احتواءوفر أجل من الديمقراطي باالنفتاح تدفع واملحلية والدولية ية

سا فر وأن قتصادي،خاصة و السيا حباط و حتقان ظل املفاجئة السياسية ات التغ

الزالت طانيا ر مستعمراانترتبطاو ومنولثمببعض ال خالل من اقتصادية و ثقافية بروابط ا

والفرانكفونية ي يطا سيةال   .24الفر

من اقتصادية ألسباب الديمقراطية العملية املسرع دور ي ورو تحاد لعب ولقد

ذلك ل قتصادي ور والتد ة والسلطو ة الدكتاتور أن إ قتصادية،إضافة ا ثمارا اس أجل
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دول ترى ية،لذا املغار الدول من ا،وخاصة أور نحو ة السر رة ال موجات إ ييدفع ورو تحاد

ظل يتم الفساد افحة وم والشفافية السياسية املؤسسات ناء و الديمقراطي نفتاح أن

لالنفتاح للدفع املتوسطية ية ورو الشراكة خالل من ي ورو تحاد يضغط الديمقراطية،كما

وتطبيق برشلونة"الديمقراطي برنامج" إعالن شاء إ تم املتوسط"فقد تحاد،25"دمقرطة من بمبادرة

عام ي ضم1996ور والذي برشلونة عقد املتوسطي،الذي ي ور املؤتمر خارجية27عقب ر وز

ن املتوسطي ا ا وشر ي ور تحاد دول   .من

موجات ب س قتصادية باملصا مرتبط الديمقراطي نفتاح من ي ور املوقف إن

سم مما رة،والتخوف الدفعال ي،بأن مر عن ي ور املوقف يختلف ال سالمية،لذا صولية يھ

ة،وأن والسلطو ة الدكتاتور اية ب الشعور من ع نا ية العر ة القطر الدولة الديمقراطي تجاه إ

القانون سيادة ظل ن، ثمر املس حقوق تضمن اقتصادية الية لي أنظمة مع ن ا مصا

وتتحرك ساتواملؤس ببطء تدفع الدول ذه ثمار،ولكن س عماد ألنھ السيا ستقرار وتضمن

ة السلطو نظمة من ا أصدقا ع تفرض عندما ا مصا دد الداخ التحدي بأن شعر عندما

ة زائر ا ومة ا ع املغرب،والضغط السياسية املعارضة بوصول حدث والتعددية،كما نفتاح

حفظ أجل من س تو ع ة،والضغط املس سالمية التيارات الحتواء املعارضة نحو باالنفتاح

السياسية املعارضة حقوق وإعطاء سان   .حقوق

ي  -9 العر و -الصراع يحركياتسرائي العر الوطن الديمقراطي   :التحول

و  القائمة اسات ع وتحليل برصد تمت ا عديدة دراسات للصراعناك املحتملة

ي عملية-العر ع ثالثةالتحول سرائي ع ي،وذلك العر الوطن والديمقراطي السيا

تحليلية ات   :مستو

ول  دراسة:املستوى تمثل ي و العر الصراع تأث ومسالك رة-حدود ظا س تكر سرائي

الو  الديمقراطي التحول وعرقلة السياسية سلطية ذاال ن الباحث من عدد اعت ي،حيث العر طن

ي ما ا لذلك،م عديدة يرات ت صوص،وطرحوا ا ذا سيا رئ عامال   : 26الصراع

عام-أ ية العر يوش ا مة ز ة1948إن العسكر نقالبات موجة يع ل ما م عامال لت ش

التنظيم بصيغة أخذت ة عسكر نظم قيام م أس الدولاملنطقة،ما من العديد الواحد السيا

ع يمنت او سا السيا قل ا أممت بداد،حيث س و سلط بال سمت ا نظم ية،و العر

الديمقراطي التطور انيات إم واملجتمع،وجمدت   .قتصاد

ي-ب العر الصراع استمرار تمام-إن ا ادة لز ما م عامال ل ش قد املتعاقبة بفصولھ النظمسرائي

تنظيما واملجتمع الدولة مؤسسات أك أصبحت ا،بحيث وتحدي ة العسكر املؤسسات ناء ب ية العر
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نقالبات رة ظا تراجع من الرغم السياسية،وع العملية يوش ا دور عاظم إ أدى وحداثة،ما

ين، خ العقدين خالل ي العر الوطن ة للإالعسكر السيا الدور أن لمال ة العسكر مؤسسات

القوى تمثل املؤسسات ذه تبقى االت،حيث ا عض الھ أش غي حدث قد ان اجع،وإن ي

والتصدي من حفظ ا دور خالل من السلطة،وذلك اكمة ا النظم استمرار لضمان سة الرئ

ف ز ال النظم لتلك جديا ديدا ل ش ال الداخ العنف عنألعمال من و الشرطة زة أج ا

ا عل ال،السيطرة عديدة ومسالك أساليب خالل من يوش ا والء ضمان ع اكمة ا النظم وتحرص

عناصر أي من بأول أوال يوش ا تط ع النظم ذه عمل ا،كما ف صوص ل املجال سع ي

املستقبل مناوئة ون ت أن يمكن تداعي.مناوئة،أو لھ الوضع ذا قضيةو منظور من السلبية اتھ

ش ل السيا الدور ن تقن عدم حالة خاصة الديمقراطي،و والتحول ومن،27الديمقراطية

الديمقراطي التحول إ سبة بال أساسيا عت ش ا موقف   .نافإن

يةنظمأإن-ج العر الصراع قضية من اتخذت عديدة ية مع-عر ة املواج شعار ورفع سرائي

الديمقراطية قضية تأجيل ير لت عة ذر اتخاذه عن السياسية،فضال للشرعية كمصدر إسرائيل

قتصادية التنمية عملية صعيد ع داء قصور أي ير لت السياسية،وكذلك واملشاركة

ن للمواطن ساسية اجات ا وإشباع جتماعية   .27و

ي الثا تأ:املستوى شراف واس بتحليل تعلق التطورو وإسرائيل العرب ن ب السالم عملية ث

ي العر الوطن رة.الديمقراطي ظا ز عز مت أس قد إسرائيل مع ة العسكر ة املواج انت فإذا

تدعيم إ سيؤدي وإسرائيل العرب ن ب سالم إ التوصل ل ي،ف العر الوطن بداد س و سلط ال

حاو  الديمقراطي؟لقد التحول تحقيقعملية ضة مف السؤال ذا عن جابة الدراسات عض لت

يدعم يتحقق م السالم ذا أن إ الدراسات ذه خلصت وإسرائيل،وقد العرب ن ب بالفعل سالم

ا م لذلك ات تفس عدة ية،وقدمت العر املنطقة الديمقراطي التحول السالم:عملية تحقيق أن

ا ع نفاق تخفيض ع يؤدي التنميةسوف لعملية أك مالية موارد سليح،وتوجيھ املعروف،ل ومن

الديمقراطية سيخ ول الديمقراطي للتحول مالئمة أرضية تخلق التنمية السالم،أن تحقيق أن كما

ير لت أو للشرعية كمصدر إسرائيل مع الصراع توظيف ع ية العر النظم قدرة من يحد سوف

صعيد  ع داء وسوء والعلميةالقصور جتماعية و قتصادية التنمية مجاالت نجاز

للشرعية...والتكنولوجية أخرى مصادر عن البحث إ ا يدفع قد ،ما القانونية ا ة الدستور ا وم

اجات ا ا،وتلبية مجتمعا تواجھ ال والتحديات املشكالت ة ومواج الفاعلية نجاز،بمع وشرعية

ملواطن   .28اساسية

عملية عزز سوف وإسرائيل العرب ن ب السالم بأن ن للقائل ة النظر الطروحات لكن

ال ية العر الدول ات وخ تجارب ا صدقي يؤكد ما تجد ال ي العر الوطن الديمقراطي التحول
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ل اكم ا النظام إن ،حيث ردن و مصر بالفعل،و إسرائيل مع سالم اتفاقات منأبرمت

دور يم ،وت إسرائيل مع أبرمھ الذي تفاق ر لتمر الديمقراطي امش ال يق تض إ اتجھ ن الدولت

لھ املعارضة الداخلية سع،القوى ي ال عديدة وسياسية وأمنية قانونية إجراءات خالل من ذلك تم وقد

الديمق حساب ع ان إسرائيل مع السالم أن يؤكد ما و ا،و ف وض ل راطيةاملجال

ن الت أوسلو،ا اتفاق أن ذلك إ عھ-أضف مع-وتوا ية الفلسطي الوطنية السلطة أبرمتھ الذي

املعارضة القوى ضد السلطة ا ذ اتخّ ال الديمقراطية غ جراءات بتصعيد ن اق إسرائيل،قد

خاصةلالتفاق اد"و" حماس" حرك صفوف  ،و  مراكزو  منظمات أوردت وقد،"سالمي ا

ية ية حقوقية،فلسطي ر من ،العديد ودولية وعر اك مظا ا ال سان حقوق  ان ف  السلطة اق

ية الوطنية امات لتنفيذ الفلسطي خاصة أوسلو اتفاق بموجب ا ارتبطت ال منية ل عھ،و   وتوا

كية سرائيلية الضغوط ظل مر ائلة و ا ال ال   .29عرضت،وتتعرض،ل

الثالث وتحليل :املستوى برصد ع العرب و ن ب السالم ع ي العر الوطن الديمقراطية اسات ع ا

السياق،وإسرائيل ذا يمثل و ية العر النظم الديمقراطية تحقيق أن ن الباحث من عدد أكد

وإسرائيل العرب ن ب ودائم مستقر سالم لتحقيق ما م أ)الديمقراطية(عنصرا النظم،باعتبار ن

الصراعات ة سو و ل السلمية ساليب إ وء بال م عضا،وتل ا عض تحارب ال الديمقراطية

باحثون أو إسرائيليون باحثون أساسية بصفة لھ يروج الطرح ذا أن الحظ و ا بي فيما الفات وا

السائد التفك من نوعا عكس و إلسرائيل،بل املوالية م ا بتوج عمعروفون إسرائيل

الديمقراطية الدولة إسرائيل أن غمة ع عزف تفك و ،و والسيا ادي الصعيدين

ي العر الصراع استمرار تفس ع ركز املنطقة،و الوطن- الوحيدة الديمقراطية غياب سرائي

ي   .30العر

باعتب وطبيعتھ الصراع جذور ل يتجا الطرح ذا فإن كذا لو ش يا، مص صراعا اره

غياب قضية الصراع ل خ ومقدسات،و وشعب أرض قضية و ره جو ية الفلسطي القضية

العرب يصبح أن و الطرح ذا بحسب الصراع فحل التا ي،و العر الوطن الديمقراطية

ن القول ،ديمقراطي سبق،يمكن ما ع سا الأوتأس مع يتعارض ال ذاتھ حد السالم ديمقراطية،بلن

ي العر الصراع ع سبة بال الديمقراطية،ولكن قضية يخدم السالم-و أثر فإن سرائي

السالم ذا طبيعة ع يتوقف ي العر الوطن يؤثر،الديمقراطية بالقيود املكبل أو املنقوص فالسالم

م اتفاقات توقع ال النظم إن الديمقراطي،حيث التطور عملية عنسلبا النظر غض النوع،و ذا ن

تحظى ال ال تفاقات ذه ر لتمر ديمقراطية إجراءات باتخاذ تقوم ذلك، إ ا تدفع ال سباب

ا مواطن من ا عتد قطاعات سيدعم.بقبول الذي و ودائم وشامل عادل سالم تحقيق ولذلك،فإن

املنطقة الديمقراطية   .قضية
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تاجات واست   خالصة

خ الدراسة،و ذه ار تام إن بحال يمكن ئةال الب ات متغ وتلعبھ لعبتھ الذي الدور

السيا النظام ع ات والتأث الضغوط خلق حيث من ارجية، ا،ا تحوال ل مسايرة إ ودفعھ

د اكية ش الدول ومنظومة السوفي تحاد يار وا الباردة رب ا اء الن ان ا،إذ ولوتطورا

فكرة ور ظ ذلك إ أضف ، سان وحقوق الديمقراطية قيم شيوع كب الشرقية،تأث ا أور

السياسية ن والقروض" Politicol  Conditionality"املشروط املساعدات منح ن ب ط ير الذي

ال النظم باتت ال ارجية ا الضغوط حدة عكس سان،مما وحقوق بالديمقراطية ام ل يةو عر

ر  ا قتصاد سياسات تب نحو ا معظم ت اتج ا وأ سيما ،ال ا ل نفتاحتتعرض و

، القوىالسيا دور ن ال املانحة،كما الدولية ل التمو ية،ومؤسسات الغر بالدول ا عالقا وتدعيم

قليمية و ي-أ.م.الو(الدولية ور سرائي-تحاد ي العر  .)الصراع

أ تمياتبيد ا منطق إخفاق الدراسة، ذه من استخالصا ا وأك النتائج أو ن

عالم مستقبل سانية،لتصور ة ا ع ا عميم و ا ل ج و ال ا اللي الفكر رواد عض حاول ال

يمكن ال الباردة،ألنھ رب ا عد لما ه تجا تث ،ما الديمقراطية نحو التحول االتعملية إش  من

الغأساساتتعلق عن والنقل ة ،بالتقليد صعو إ أدى ما ذا و ي، الذا بداع ع القدرة مقابل

الديمقراطي للتحول وم مف حول للتنظ منطلق يوجود العر ذه،الوطن خصوصية مع يتفق

ا،و أنيجب لذا،املجتمعات وخصوصيا الشعوب اختالفات اأتراعا خيارا م تح التحولن نماذج

الديمقراطية، و بمانحو ا ذا حقوقتحقق م لھسانح وتجا لھ ذلك اختصار ا،الن وأف

ا يجر وإتجاوزه عينھ،ف كم ا من عضإننمط لدى صدى لھ يجد قد ب القر املدى ع ان

الإال الشعوب، الشعوب شف تك ن ح خاصة صداه يخفت قد ل الطو املدى ع انھ

ابتداء، معھ التكيف ستطع لم ال تھ،والشعوب معأنتب ا،وتناقضا صائص ا م فيھ

عدو ال ،وانھ ا يناس ما ع عديا ا،و ونأنمصا لذلك –ي يجة مالئمة- ن غ عالجية   .وصفة

ن رادت ن ب التناقض محصلة ارجية(وجاءت وا تن) الداخلية ال اتجارب مجمل

لب حصونأن ع مرابطا زال ما ا الديمقراطية،فبعض موكب سائرة ية العر الشعوب

مشروعھ ات أولو من التحول اخرج ا عض لھ،و ش التحول من آخذ ا عض سلط،و ال

يقوده سيا كيان أو سلطة عن يبحث زال ال ا عض ،و فيھ ا متع زال ما ا عض ،و السيا

تميات ا منطق أراد ملا يأإليھ،ولذلك ت لم التحول أن تؤكد ال املتعددة، النماذج ذه ع القفز

ية العر والشعوب الدول ن ب ة الكث التباينات عتبار خذ الدول،وعدم عض عد خمائره

ا كب ا تأث تمارس التباينات ذه أن ،وكيف ا يليئ الديمقراطيالت عطيلھبالتحول   .،أو

ذ ل ياومن ما تج   :ست
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عموما- املعاصر العالم ا د ش ال ى الك املوجات إحدى ل ش الديمقراطية نحو التحول أصبح

ا مالمح تأكدت نات،ح والثمان السبعينات منتصف منذ بلور ت بدأت خوصا،وال ي العر والوطن

والزالت املنصرم القرن من سعينات   .ال

با- الديمقراطي التحول اقتصرتإن لكن ية، العر الدول من ا كث مراحلھ أو ت وو ، واقعاً ت

نظمة ووصلت اكمة، ا النخب ا مالمح حددت ال السياسية، الية اللي ر املظا ع ا عض

وكما لكن نتخابية، لية ومارست ية، ز ا التعددية من نوع إ الدول ذه من العديد املدنية

إ إليھ عكسأشرنا أن بد ال بل ، التجمي ي جرا السلوك ذا تتجاوز الديمقراطية العملية ن

إ املصا ع فاظ ا مجرد الرغبة تتجاوز ،بحيث جتماعية القوى من القطاعات أك مشاركة

التحول  ع رص ا من د   .مز

كأن- أحيانا، ديمقراطية غ آلية ع ي يأ قد الديمقراطي عسكري؛التحول انقالب ق طر عن ون ي

خرى الديمقراطية ا ومقتضيا السياسية، التعددية يرت ي مد حكم إ كم ا فيھ يتحول

و غلبية و ة..النيابية ف وع الشعب معھ يتحول سلطي، نظام ضد شعبية ثورة ق طر عن أو ،

الديمقراطية من د املز نحو ومرحلية   .انتقالية

عمل- الغتث عن والنقل بالتقليد تتعلق لة مش ي، العر للوطن سبة بال الديمقراطية نحو التحول ية

للتحول وم مف حول للتنظ منطلق وجود ة صعو إ أدى ما ذا و ي، الذا بداع ع القدرة مقابل

ي العر الوطن دول معھ والتعامل املجتمعات، ذه خصوصية مع يتفق   .الديمقراطي

نحويجب- التحول نماذج ا خيارا م تح ا،وان وخصوصيا الشعوب اختالفات تراعا أن

تجاوزه و لھ وتجا لھ ذلك اختصار ا،الن ف سان حقوق م وتح ا ذا تحقق الديمقراطية،ال

الشعوب عض لدى صدى لھ يجد قد ب القر املدى ع ان إن و عينھ،ف كم ا من نمط إ ا يجر

ال،إال  والشعوب تھ تب ال الشعوب شف تك ن ح ،خاصة صداه يخفت قد ل الطو املدى ع انھ

ما ع عديا ا،و مصا مع ا،وتناقضا صائص ا م فيھ ،أن ابتداء معھ التكيف ستطع لم

ون ي أن عدو ال ،وانھ ا لذلك–يناس يجة مالئمة-ن غ عالجية  .وصفة

الوط- عت أن يمكن والتطورال السيا ن و الت ة شا م سياسية ووحدة واحدة كتلة ي العر ن

سة، متجا خلفية ذات واحدة،وال سياسية أنظمة تحكمھ قتصادي،وال وح والسيا  الفكري

ي عر سيا نظام ل صوصية ون ، ونظرا ش فقط إنما بلد، ل ل د الفر جتما خ والتار

و واحدة الديمقراطيسمية التحول عملية ع عميمات صياغة ة صعو ع مما ، ي العر الوطن

ي، الناحية العر من ذالك ان أ سواء الدول ذه الديمقراطي للتحول واحد نمط وجود لعدم

ال والنتائج نجازات ناحية من ،أو التحول عملية ا اعتمد ال واملسالك ليات مناحية الزمنية،أو



 باتنة جامعة / مرزوقي عمر.د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
183 

ي العر العالم ده ش ما أن مفاده عام حكم صياغة يمكن ذلك مع أنھ إال العملية، تلك ا حقق

وظ م سيا حراك عن ع ان إن ة خ حقيقيا ، السنوات ديمقراطيا تحوال عت ال أنھ  . إال

أو  - الديمقراطية إ التحول إ ا حاج تنفي ال ي العر الوطن خصوصية لقبولھ،إنّ ا استعداد

الديمقراطية تطبيق أنّ إذ نا، غ عند ا تطور ظروف عن تختلف عندنا ا ر تطو ظروف أنّ ع وإنما

ساستھ يتفق وال ارجية، ا التحديات قھ وتر الداخلية باملشكالت غص الذي ي العر عاملنا

تل وال ا، عان ال املشكالت ات أولو ع واملعارضة كم ةا ملواج م ود ج اتف تت أو م داف أ تقي

ذه مثل الديمقراطية تطبيق فإنّ يح، ال تجاه التطور لة ودفع املصاعب ذه ل

أن يمكن ما أي ا، وعبقر نا شعو تفك مع وتوافقا ساقا ا أك ديمقراطي سق ر تطو يتطلب الة ا

عليھ الديمقراطية،: نطلق إ ي العر ق قالطر ا ومبدأ التعددية، مشروعية ع املؤسس
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