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بمالييا
الجامعة اإلسالمية العالمية
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة موضوعا بعنوان العرب والتجربة الدميقراطية ،حيث تطرقت الدراسة ملفهوم الدميقراطية
يف اجملتمعات العربية ،كما تناولت أمناط ممارسة األنظمة العربية للدميقراطية ،وسلطت الدراسة الضوء
على التجربة الدميقراطية لدول اخلليج العريب ،ودول املغرب العريب وعلى سورية ،مث عرضت أهم نتائج
ممارسة الدميقراطية من قبل األنظمة العربية ،وعرضت أشكال جتارب الشعوب العربية يف ممارسة الدميقراطية،
واملعوقات العامة ملمارسة املواطن العريب للدميقراطية ،وهي عدم رغبة األنظمة السلطوية احلاكمة ،إباتحة
املمارسة احلقيقية للدميقراطية ،وذلك إبفراغ مؤسسات ممارسة الدميقراطية من مضموهنا احلقيقي والتسلط
عليها ،وإغالق كل السبل يف وجه تكوين طاقات تؤمن مبفاهيم الدميقراطية فكرا وممارسة ،فتكونت
الشخصية العربية بعيدة عن هذه املفاهيم ،أو تكونت لديها صورة مشوهة عنها.
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املقدمة
لقد أنتج الفكر العريب املعاصر مسامهات فكرية ونظرية كثرية ،أسهمت يف والدة فكر عريب دميقراطي
جديد ،ورؤية عربية استوعبت القيم اإلنسانية يف الدميقراطية ،بشموهلا حلقوق االنسان املختلفة ،كما أدت
لتعبئة الوعي العريب بطاقات فكرية وحركية دميقراطية يف مواجهة الديكتاتورية واالستبداد ،حيث بدأ الفكر
العريب يعي أن الدميقراطية ليست جمرد أداة تقنية أو إدارية ،بل هي ترمجة لقيم احلرية واملساواة والتسامح
والعدالة واالستيعاب وعدم االستبعاد؛ فهي نظام شامل يستند حلل التناقضات والصرعات ،بني املصاحل
املتعارضة وحتقيق التوافق بني كل القوى االجتماعية ،مبا حيقق املصلحة العامة ،وهي أداة ضرورية للخالص
من األمراض السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
واألنظمة احلاكمة يف الدول العربية تدور بني شكلني للحكم الرائسي اجلمهوري وامللكي الوراثي ،وهناك
أشكال أقرهتا هذه األنظمة يف نظامها السياسي ،واليت تعترب أمناط ملمارسة الدميقراطية ،مثل الدستور،
والربملاانت ومبدأ فصل السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وتداول السلطة بشكل سلمي،
وسنتناول يف هذه الدراسة جتربة األنظمة العربية يف ممارسة الدميقراطية ،وجتارب الشعوب العربية يف ممارسة
الدميقراطية ومعوقاهتا.

مفهوم الدميقراطية يف اجملتمعات العربية
مفهوم الدميقراطية ليس مفهوما حديثا ،إمنا هو نتاج تطور وتراكم ممارسات األمم عرب اتريخ طويل ،مارسته
الشعوب القدمية ،الرومان واليوانن واهلنود ،إىل العصر احلديث يف أوراب وأمريكيا وابقي الدول ،وتطور هذا
املفهوم بتطور املمارسات ،فلم يعد يقتصر مدلول هذا املفهوم على شكل نظام احلكم ،بل تعداه ألن
يصبح أسلواب للممارسة يف السياسة ،واالقتصاد واإلدارة والتعامالت االجتماعية ،أي أصبح أسلوب حياة.
وحيث أن الدميقراطية ليست قالبا جامدا ،وليست سلعة قابلة لالسترياد والتصدير بني خمتلف البلدان،
بل هي مفهوم متغري-وإن كان هلا مبادئ عامة تتجلى ابلعدل واحلرية واملساواة-قابال للتطور يف كل
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جمتمع وفق ظروفه االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية ،ومنظومة قيَّمه ومعتقداته ،فما هي مقاربة

العرب ملفهوم الدميقراطية ،أنظمة وشعواب.

وتعرف الدميقراطية :أبهنا نظام يتضمن توسيع قاعدة املشاركة يف عملية صنع القرار السياسي ،والذي
عرفها الرئيس األمريكي أبراهام لنكولن" :حكم الشعب
يتحقق من خالل االنتخاابت التنافسية .وكذلك َّ
ابلشعب وللشعب".

إن مفهوم الدميقراطية ال ينحصر يف مدلول أو تعريف واحد ،فعرب اتريخ البشرية الطويل ،وجدان تعاريف
متعددة وجتارب خمتلفة ،وهذا ّسر دميومة وانتشار هذا املصطلح ،فالدميقراطية ليست ثواب جاهزا ميكن
يفصل ثوبه وفق مقاسه ،ووفق رؤيته وثقافته .
للجميع ارتداؤه ،بل كل شعب َّ

أمناط ممارسة األنظمة العربية للدميقراطية
مل تعد الدميقراطية تعين احلكم أو السلطة ،بل هي انتخاابت حرة ،وحرايت أساسية ،وتداول سلمي
للسلطة ،واألنظمة احلاكمة يف الدول العربية تدور بني شكلني للحكم الرائسي ،اجلمهوري وامللكي الوراثي،
فما هي أمناط املمارسة الدميقراطية اليت انتهجها كال النظامني؟ نتناول األشكال اليت أقرهتا هذه األنظمة
يف نظامها السياسي ،واليت تعترب أمناط ملمارسة

الدميقراطية.

 -1الدستور
غالبية األنظمة العربية وضعت دساتري لبالدها ،كمظهر من مظاهر ممارسة الدميقراطية ،فالدستور هو
النظام األعلى الذي حيدد القواعد األساسية لشكل الدولة ،بسيطة أم مركبة ،ونظام احلكم ،ملكي أم
مجهوري ،وشكل احلكومة ،رائسية أم برملانية ،وينظم السلطات العامة فيها ،من حيث التكوين واالختصاص
والعالقات اليت بني السلطات وحدود كل سلطة؛ والواجبات واحلقوق األساسية لألفراد واجلماعات،
ويضع الضماانت هلا جتاه السلطة ،وحيدد اختصاصات السلطات الثالث ،التشريعية والقضائية والتنفيذية،
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وتلتزم ابلدستور كل القوانني األدىن مرتبة يف اهلرم التشريعي ،فالقانون جيب أن يكون متوافقا مع القواعد
الدستورية.
وأخذت غالبية الدول مببدأ مسو الدستور :واملقصود أنه القانون األعلى يف الدولة ال يعلوه قانون أو تشريع
آخر ،وقد نصت عليه أغلب دساتري دول العامل ،ويتجلى مسو الدستور يف انحيتني مها:
األوىل -السمو املوضوعي
ويقصد به أن القانون الدستوري يتناول موضوعات ختتلف عن املوضوعات اليت تتناوهلا القوانني العادية،
فهو يشمل القواعد الدستورية الكلية املوجودة يف مجيع الدساتري ،فالدستور هو القانون األساسي يف لدولة،
وهو الذي يبني شكل احلكم ابلدولة ،والعلم واحلدود ،ويضع اإلطار السياسي واالجتماعي واالقتصادي
للدولة ،والدستور هو اجلهة الوحيدة اليت تنشئ السلطات احلاكمة وحتدد اختصاصاهتا ،وعلى هذه
السلطات احرتام الدستور ألنه هو السند الشرعي لوجودها ،وحيدد االختصاصات اليت متارسها السلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية ،فال حيق هلا تفويض اختصاصاهتا جلهة أخرى ،إال بنص صريح من الدستور،
وحيدد احلرايت واحلقوق والواجبات.
الثانية -السمو الشكلي
ويقصد به أنه يتم اتباع إجراءات حمددة عند وضع الدستور أو تعديله أو إلغائه ،وتكون هذه اإلجراءات
أشد صرامة من اإلجراءات الالزمة لوضع وتعديل القوانني العادية؛ كأن يتطلب نسبة أغلبية الثلثني من
أعضاء جملس النواب لتعديل أي مادة من مواده.
 -2الربملان
هو هيئة تشريعية متثل السلطة التشريعية يف الدول الدستورية ،حيث يكون خمتصا حبسب األصل جبميع
ممارسات السلطة التشريعية وفقا ملبدأ الفصل بني السلطات ،وله السلطة الكاملة فيما يتعلق إبصدار
التشريعات والقوانني أو إلغائها ،والتصديق على االتفاقات الدولية واخلارجية اليت يربمها ممثلوا السلطة
التنفيذية.
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وللهيئات التشريعية تسميات عدة منها الربملان ،الكونغرس واجلمعية الوطنية وجملس النواب وجملس الشعب،
ويتكون من جمموعة من األفراد يطلق عليهم اسم النواب أو املمثلني ،ويكون انضمامهم للربملان عن طريق
االنتخاب واالقرتاع العام ابستخدام األساليب الدميقراطية ،ويتم اختيارهم من قيل املواطنني يف عملية
انتخاب أو اقرتاع عام سري ومباشر ،تعترب اهليئة التشريعية يف احلكومات ذات النظام الربملاين هي السلطة
الرمسية العليا اليت َّتعني املسؤولني يف السلطة التنفيذية.

أما يف األنظمة الرائسية فإن اهليئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبني من قبل الشعب ،ومستقلني عن

السلطة التنفيذية ،مهمتها مناقشة القوانني وإصدارها ،مع إمكانية اقرتاح تلك القوانني من قبل السلطة
التنفيذية ،واملصادقة على ميزانية الدولة والواثئق املالية األخرى ،ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية ،كما أن
مصادقة اهليئات التشريعية مطلوبة إلبرام االتفاقيات الدولية ،وإعالن حاليت احلرب والسلم ،وختتلف هذه
االختصاصات من دستور إىل آخر ،وفق شكل احلكم يف الدولة ،وأهم ما يف الدميقراطية أن يشعر كل
فرد وكل فريق أبنه صاحب رأي يف حكومة بالده ،وبغري ذلك ال تتحقق هلا مزية ،وال يطمئن احملكومون
إىل اجملالس النيابية.
 -3فصل السلطات
هو أحد مبادئ الدميقراطية ،فهو منوذج للحكم الدميقراطي للدول ،ومن صاغ هذا املصطلح هو املفكر
السياسي الفرنسي مونتسكيو ،وهذا النموذج هو الذي يعرف أيضا

(.)Trias Politica

فلقد مت أتسيس أول منوذج للفصل بني السلطات من قبل الرومان القدماء ،ودخل حيز االستخدام الواسع
النطاق يف اجلزء األول من اجلمهورية الرومانية ،ففي إطار هذا النموذج ،فإن الدولة مقسمة إىل عدة
سلطات ،كل سلطة منفصلة ومستقلة يف صالحيات وجماالت املسؤولية ،والشكل الرئيسي املتعارف عليه
تقسيم السلطات إىل السلطة التنفيذية ،والسلطة التشريعية ،والسلطة القضائية ،وأن مبدأ
للفصل ،هو َّ
الفصل بني السلطات جند منبعه يف الفكر القدمي وهو طريقة فنية دستورية للتوفيق بني امللكية التقليدية
والدميقراطية التمثيلية ،فأما أصله يف الفلسفة اإلغريقية ،أخذ مظهرا سياسيا أوال ،واندى به أفالطون
وأرسطو وتلقفه لوك ومونتسكيو وجاك روسو ،وجتلى يف التطبيق العملي يف أثر الثورتني األمريكية والفرنسية.
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وهذا الفصل يتم بني السلطات العليا يف أي دولة وهذه األخرية تتمثل يف السلطة التشريعية والتنفيذية
والقضائية :أي سلطة وضع القانون وسلطة تنفيذه وسلطة البت يف اخلالفات اليت تنشأ عن خمالفة أحكامه
أثناء القيام بتلك الوظائف.
نشأت مبدأ فصل السلطات
ارتبط مبدأ الفصل بني السلطات ابلفقيه الفرنسي مونتسكيو ،الذي كان له الفضل يف إبرازه،كمبدأ
أساسي لتنظيم العالقة بني السلطات العامة يف الدولة ،ومنع االستبداد ابلسلطة ،إال أن جذور املبدأ ترجع
إىل زمن بعيد قبل القرن الثامن عشر بقرون عديدة ،فقد كان ألعالم الفكر السياسي اإلغريقي كأفالطون
وأرسطو دور هام يف وضع األساس الذي قام عليه مبدأ الفصل بني السلطات ،إذ أوضح أفالطون أن
وظائف الدولة جيب أن تتوزع على هيئات خمتلفة ،مع إقامة التوازن بينها لكي ال تتفرد إحدامها ابحلكم،
وما قد يؤدي إله ذلك من وقوع االضطراابت والثورات للتمرد على هذا االستبداد .أما أرسطو فقسم
وظائف الدولة إىل ثالثة ،وظيفة املداولة واألمر والعدالة ،على أن تتوىل كل وظيفة منها مستقلة عن
اهليئات األخرى ،مع قيام التعاون بينهما مجيعا لتحقيق الصاحل العام ،حبيث ال ترتكز الوظائف يف يد هيئة
واحدة.
كان جون لوك أول من أبرز أمهية مبدأ الفصل بني السلطات يف العصر احلديث يف مؤلفه "احلكومة
وقسم جون لوك سلطات الدولة إىل ثالثة :السلطة التشريعية ،والسلطة
املدنية" الذي صدر سنة َّ ،1690

التنفيذية ،والسلطة االحتادية ،وأكد على ضرورة الفصل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ،حبيث تتوىل
كل منها هيئة مستقلة عن األخرى ،ألن اجلمع بينهما يف هيئة واحدة سيؤدي حتما إىل االستبداد
والتحكم من انحية أخرى.

إن مبدأ الفصل بني السلطات مل أيخذ األمهية الكبرية اليت انهلا إال بعد أن نشر مونتسكيو مؤلفه "روح
القوانني" سنة  ،1748وملعاجلة املشكلة ينطلق مونتسكيو من الفكرة اليت تقضي بتقسيم وظائف الدولة
إىل ثالثة :تشريعية تنفيذية وقضائية ،لكن الفكرة األساسية اليت عاجلها يف كتابه ،هي أنه قد يسيء
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استعمال السلطة اليت يُتمتع هبا أو حىت ال يساء استعماهلا ،جيب مبقتضى األمور إقامة توازن بني السلطات،

من غري أن يكون ابستطاعة إحداها شل أعمال األخرى عندما متارس عمال له عالقة أبعمال أخرى،
ونظرية مونتسكيو تضمنت النقاط التالية:
قسم السلطات العامة يف الدولة إىل ثالثة ،التشريعية ،والتنفيذية والقضائية ،وأوضح املهام األساسية
أَّ -

اليت تضطلع علها كل سلطة.

ب -أكد على أن توزيع السلطات وفصلها هبذه الصورة ،أمر ضروري ألهنا لو جتمعت يف يد هيئة واحدة
ألدى إىل االستبداد.
ج -دعا لقيام كل سلطة مبراقبة السلطات األخرى ،لوقفها عند احلدود املقررة هلا إذا اقتضى األمر ،حىت
ال تتجاوزها إىل االعتداء على السلطات األخرى.
إن مبدأ الفصل بني السلطات مطبق يف مجيع الدول ودساتري العامل احلديثة ،فمثال طبقته إجنلرتا يف دستورها
العريف ،وكذلك فرنسا طبقته ابتداء من الثورة الفرنسية سنة  ،1789حيث كان الغرض من االعتماد
عليه ،هو كفالة احلقوق واحلرايت من اعتداء الدولة ،وكذا طبقته الوالايت املتحدة األمريكية سنة ،1789
حيث استقلت السلطة القضائية مبمارسة وظيفتها ،ويتم اختيار القضاة عادة عن طريق االنتخاب ،كما
يتمتع أعضاء السلطة القضائية حبصاانت معينة ،وبنظام قانوين للمحاكم له ضماانت خاصة ،وكذلك
مطبق يف غالبية دساتري الدول العربية ،لكن وفق أشكال وصالحيات وحدود خمتلفة من بلد آلخر ،وفق
شكل نظام احلكم.
ومبدأ الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،الذي يعترب مبدأ عام يف أي دولة حديثة،
يشمل مزااي تتمثل يف صيانة احلرية ومنع االستبداد ،واملسامهة يف حتقيق الدولة القانونية ،فاألنظمة السياسية
اليت ال تقوم على مبدأ الفصل بني السلطات ،تعترب أنظمة مشولية دكتاتورية ،وإن كل جمتمع ال يوجد فيه
فصل بني السلطات بدستوره يعترب بال دستور ،وهذا يعين ارتباط وجود الدستور ابعتماد الفصل بني
السلطات ،ألن وجود الدستور معناه تقييد السلطة السياسية ،وأن الفصل بني السلطات هو وسيلة
لتحقيق ذلك.
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 -4تداول السلطة
يقصد ابلتداول وجود آليات النتقال املنصب السياسي إىل آخر ،سواء كان شاغل املنصب رئيسا
للجمهورية أو للوزراء يف النظم الرائسية الربملانية ،مبعىن أن اجلماعة احلاكمة ليست يف السلطة حبكم القانون
ويعرف التداول ابملعىن الدقيق للكلمة
اإلهلي ،إمنا ميكن حل حملها حسب أساليب وآجال حمددة دستورايَّ ،
استبدال األغلبية ابملعارضة أو تناوب قوى سياسية خمتلفة على مقاليد احلكم.

ومن أمناط انتقال السلطة األمناط السلمية اليت تتسم بعدم استخدام القوة كالوفاة ،والتنازل الطوعي،
وانتهاء املدة الدستورية .أما األمناط العنيفة فهي كالقتل ،والنفي ،وانقالب عسكري ،واغتصاب العرش،
واعتقال .وشروط التداول على السلطة :هي أن يراعي التداول ثالثة شروط أساسية هي:
 -1ضمان إمكانية العودة إىل احلكم توفر الفرصة ملختلف الوحدات مرة أو عدة مرات.
 -2االحتكام إىل الشعب ،قبول قرار الشعب مهما كان.
 -3اإلمجاع حول املسائل األساسية كالسياسية اخلارجية ،والسياسية املالية ،والدفاع الوطين وكل هذه
الشروط هي اليت تعرب عن جدول التداول على السلطة ،وال جيب جتاوزها على عكس االنقالب.
والتداول السلمي للسلطة يعترب أحد املعايري لوجود نظام دميقراطي ،كما يعترب مظهر من مظاهرها،
والتداول يكرس الدميقراطية ألنه يعترب من أسسها.
التجارب الدميقراطية يف بعض الدول العربية
أولا -يف دول اخلليج العريب :جتربة دول اخلليج العريب الدميقراطية تقسم لقسمني.
القسم األول -الدول اليت يف مرحلة التأسيس للتحول الدميوقراطي

شهدت هذه الدول اختاذ العديد من اإلجراءات اليت متثل خطوات أتسيسية لعملية التحول الدميوقراطي؛
ومنها البدء يف التطبيق اجلزئي لنظام االنتخاابت ،الختيار أعضاء اجملالس البلدية كما حدث يف السعودية،
أو اجملالس النيابية كما حدث يف اإلمارات ،أما قطر فقد شهدت انتخاابت اجملالس البلدية ،واملالحظ
أن هذه اجملالس متر مبرحلة من التفعيل والتنشيط من حيث األداء ،وذلك ابلرغم من غلبة أعداد األعضاء
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املعينَّني على األعضاء املنتخبني ،كما صدرت يف هذه الدول العديد من القوانني املنظمة لعمل األجهزة
واملؤسسات احلكومية هبا؛ وهي خطوة أخرى على طريق بناء املؤسسات ،ذات الوظائف املتمايزة والالزمة
لبناء نظام سياسي حديث ،ونشري إىل االهتمام الكبري الذي توليه دولة اإلمارات ،لتحديث وتطوير أجهزة
اإلدارة احلكومية ابلدولة ،مبا حيقق التميز يف أداء هذه األجهزة وفقا للمعايري العاملية ،وفيما يتعلق بقطر،
فاملالحظ أن احلكومة القطرية تويل عناية خاصة ابلتنمية االقتصادية ،كما أن السلطات القطرية أبدت
اهتماما واضحا ابلتعليم ،ابعتباره املدخل املالئم للتحديث بصفة عامة ،مبا يف ذلك التحديث السياسي
والتثقيف الدميوقراطي ،وذلك من خالل تنظيم عقد املؤمترات والندوات والفعاليات املعنية ابلدميوقراطية يف
الدوحة واليت شارك فيها أعداد كبرية من املفكرين واملثقفني العرب واألجانب املهتمني ابلدميوقراطية
وقضاايها .أما فيما يتعلق ابململكة العربية السعودية ،فلقد شهدت تطورات هامة تؤسس ملرحلة جديدة
من مراحل تطور النظام السياسي السعودي ،ومن أهم املالمح العامة هلذه التطورات:
أ -التغري يف اخلطاب السياسي السعودي ،الذي يدعو القوى السعودية املختلفة للمشاركة يف عملية التنمية
وإدارة شؤون اجملتمع والدولة السعودية.
ج -تفعيل جملس الشورى وتوسيع نطاق اختصاصاته ابلتدريج سواء يف جمال التشريع أو الرقابة.
د -تفعيل جهاز احملاسبة ونشر املالحظات ،اليت يقدمها بشأن األداء املايل واإلداري لألجهزة احلكومية،
وظهور الدعوة ملساءلة املقصرين يف أداء أعماهلم ،والبدء يف تطوير وحتديث األجهزة القضائية ،وتعيني أول
سيدة يف منصب حكومي رفيع وهو منصب انئب وزير التعليم لشئون البنات ،هذه التغيريات هلا قدر
مالئم من األمهية خالل هذه املرحلة ،حيث أهنا تؤشر لتحول يف الرؤية السياسية للنظام السعودي ،بصدد
أسلوب احلكم وإدارة شؤون الدولة واجملتمع السعودي.
ه -اتساع دور اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف السعودية ،وهناك العديد من املظاهر اليت يشهدها
اجملتمع السعودي ،واليت ميكن أن تكون مبثابة مؤشرات للتأسيس ملرحلة جديدة ،من مراحل تطوير النظام
السياسي السعودي ابجتاه أقرب إىل الدميوقراطية.
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اثني ا -مظاهر التحول الدميوقراطي يف دول اخلليج العريب

تشرتك الكويت والبحرين ،ومها الدولتان اللتان ميكن تصنيفهما أبهنما قد دخلتا مرحلة بناء النظام

الدميوقراطي يف عدة أمور؛ أوهلا البدء املبكر للتجربة الدميوقراطية وإن توفرت فرصة االستمرار بقدر أطول
زمنيا للتجربة الكويتية اليت بدأت مع حصول الكويت على استقالهلا وصدور الدستور ،والذي اشتمل
على وجود برملان منتخب يتوىل القيام مبهام التشريع والرقابة على أعمال احلكومة ،وقد استمرت التجربة
الربملانية منذ ذلك الوقت وحىت اآلن.
أما التجربة البحرينية فقد بدأت بعد استقالل البحرين وصدور دستور عام  ،1973والذي تضمن إقامة
برملان منتخب ،له سلطة التشريع والرقابة ،وأجريت االنتخاابت النيابية األوىل وتشكل الربملان ،ومت إقرار
ميثاق العمل الوطين املعرب عن املشروع اإلصالحي الذي طرحه العاهل البحريين ،وصدور الدستور اجلديد
وأجريت االنتخاابت الربملانية عام  2002وكذلك أجريت انتخاابت نيابية عام  ،2006شاركت فيها
معظم القوي السياسية.
أما اجلانب الثاين املشرتك بني التجربتني ،فيتمثل يف أن كليهما قد استكمل وضع األطر الدستورية
والقانونية املنظمة للممارسة السياسية الدميوقراطية ،كما أهنما يشرتكان يف كوهنما نظما ملكية تكون
سلطة احلكم فيها وراثية يف نطاق األسرة احلاكمة ،وأتخذان يف نفس الوقت ابألسس الدميوقراطية للممارسة
السياسية ،األمر الذي كان له أتثريه على املمارسة السياسية وتطور النظام السياسي يف البلدين.
اثلثا -يف دول املغرب العريب
لقد سعت دولة املغرب منذ االستقالل إلجياد اإلطار املؤسسايت ملمارسة الدميقراطية ،فاختارت النهج
الفرنسي ،بتبين نوعني من الدميقراطية ،الدميقراطية النيابية والدميقراطية شبه املباشرة ،فعلى املستوى التشريعي
من اتريخ  1956اىل 1962صدرت عدة تشريعات تنظم العمليات االنتخابية ،ووضع الدستور ،وقانون
احلرايت ،وعلى املستوى العملي إجراء االنتخاابت عام  ،1963وعرفت املغرب مراجعتني دستوريتني
خالل التسعينات وذلك يف عام  1992وعام  ،1992أدى النفتاح املؤسسة امللكية على املعارضة،
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ومشاركتها يف احلكومة ،وتقوية دور الربملان بتعزيز وظيفته التشريعية ،وتقييد سلطات امللك نسبيا يف جمال
اصدار األمر بتنفيذ القانون ،وإنشاء وزارة حقوق اإلنسان ،وإحداث ديوان املظامل ،هذه املؤسسات كان
هلا دور ابرز يف تعزيز املكاسب الدميقراطية ،وتوسيع جمال حقوق اإلنسان واحلرايت.
أما يف اجلزائر فمنذ استقالله عام  1962تبىن النهج االشرتاكي ،لكن بسبب تبنيه مبدأ احلزب الواحد
كان أعضاء الربملان كلهم من لون سياسي واحد ومن جبهة التحرير الوطين ،لكن يف عام  1989حتولت
إىل التعددية احلزبية ،ونُظمت انتخاابت تشريعية عام 1991فازت هبا جبهة اإلنقاذ اإلسالمية ،وهذا مامل
يرض عنه العسكريون فعزلوا الرئيس الشاذيل بن جديد ،ودخلت البالد يف صراع ،ومتت مراجعة الدستور

مرتني يف عام  1989وعام  1996لكنها مل تفض إىل أي إصالحات ،فالنظام اجلزائري بقي ذو طابع
عسكري.
ويف تونس اليت تتميَّز بوجود حزب مهيمن على البالد والتوجه الليربايل ،فإن كل االنتخاابت هي صدى

للحزب الواحد؛ احلزب االشرتاكي الدستوري ،وبعد تويل بن علي السلطة شهدت تونس بعض اإلجنازات
يف ميدان الدميقراطية ،ومنها تعديل الدستور الذي ألغي مبوجبه الرائسة مدى احلياة ،وإصدار القانون
الدستوري عام  ،1998وأخر مراجعة للدستور كانت عام 2002حيث مت إقرار االنتخاابت الرائسية
على دورتني.
أما ليبيا فبسبب الرتكيبة القبلية ترفض التعددية احلزبية ،والنظام احلاكم اعتمادا على اللجان الشعبية واملؤمتر
الشعيب العام ،إلدارة احلياة السياسية والعامة يف البالد.
إن اجلهود املبذولة على املستويني السياسي واالقتصادي؛ من قبل األنظمة احلاكمة يف دول املغرب العريب،
تعترب ضعيفة وحمدودة.
رابعا -يف سورية
عرفت سورية عرب اترخيها مؤسسات دميقراطية حقيقية كالنظام الربملاين واالنتخاابت واألحزاب والكتل
السياسية حىت عام  ،1963العام الذي استوىل فيه حزب البعث على السلطة ،فعمل على اقصاء األحزاب
السياسية األخرى ،حىت عام  1970حيث استوىل حافظ األسد على احلكم ابنقالب مسي أبيض ،لكنه
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كان أسود على كل خصومه السياسيني ،حىت الذين هم ينتمون حلزبه؛ حزب البعث ،وعرفت سورية
خالل حقبة األسد اليت أستمرت ثالثني سنة ،تشكيل العديد من املؤسسات الدميقراطية ،وإقرار الدستور
عام  ،1973وتشكيل اجلبهة الوطنية التقدمية ،اليت تضم مجيع األحزاب بقيادة حزب البعث ،اليت كانت
أتمتر أبمره وتوجيهاته ،وأجريت االنتخاابت الربملانية اليت كان يقودها حزب البعث وينجح هبا أعضاؤه،
بنسب ساحقة مع بعض املرشحني من األحزاب األخرى الذين يرضى عنهم ،كما جرت عدة انتخاابت
رائسية كان املرشح الوحيد هو حافظ األسد ،والذي كان يفوز ابالنتخاابت بنسبة  ،99,99ويف عام
 2000تويف حافظ األسد ،فأقدم النظام احلاكم على تعديل الدستور فيما يتعلق بسن رئيس الدولة من
 40سنة إىل  36سنة ليناسب سن الرئيس اجلديد بشار حافظ األسد ،لتدخل سورية عهد جديدا يتسم
بتوريث احلكم يف نظام مجهوري ،فالدميقراطية احلقيقية يف سورية كانت معدومة يف ظل هيمنة وتسلط
احلزب القائد ،والقائد التارخيي.
هذه هي أهم األشكال واألمناط اليت أقرهتا األنظمة العربية ،للتعبري عن ممارستها للدميقراطية ،لكن هل
يكفي وضع أشكال وأمناط ملمارسة الدميقراطية؟ فما هي نتائج هذه األمناط من املمارسات على صعيد
الواقع؟

نتائج املمارسة الدميقراطية العربية
العديد من األنظمة اليت أخذت ابلنظام الرائسي ابالنقالب على األنظمة امللكية ،جاءت بشعارات احلرية
والعدالة والدميقراطية للشعوب ،اليت كانت األنظمة امللكية حترمها منها ،فإن املمارسات السياسية العربية
بعد رحيل االستعمار ،أعلنت أهنا دميقراطية ،وأن هلا دساتري ،ومنها من حرص على وجود األحزاب
واالنتخاابت ،ومنها من أضاف كلمة الدميقراطية السم البالد ،هذا التمظهر الدميقراطي مل خيف الواقع
املرير الذي كانت تعيشه الدميقراطية العربية والذي جتلى بعدم احرتام الدساتري وتزوير االنتخاابت ،وانتهاك
حقوق اإلنسان وقمع احلرايت.
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أما تداول السلطة فإهنا أبعد ما تكون عن الواقع يف التجربة السياسية العربية ،فهناك نظم حكم عائلية
وعسكرية وفردية تربعت على عرش احلكم عقودا طويلة ،ومل تفلح حىت االنقالابت العسكرية يف تغيري
الصورة ،بل أرست هذه االنقالابت دعائم قوية للدكتاتورايت ،حىت إن العديد من اجلمهورايت اليت تدعي
الدميقراطية ،بدأت تعمل على إحالل مبدأ التوريث ،وليس مبدأ التداول ،كما كان يعد له ببعض البلدان
وجرى يف بعضها األخر ،فاملواطن العريب مازال يعيش املفارقة الكربى بني االدعاءات الرمسية والواقع الفعلي،
وأصبحت من املسلمات لدى املواطن العريب ،أن احلكام العرب ال خيرجون من السلطة إال يف ثالث
حاالت ،إما حممولني على االكتاف ،وإما ضحااي آتمر ،وإما معزولني بثورة شعبية ،فإذا مل ميت احلاكم
حتاك ضده االنقالابت ،أو تثور ضده الشعوب ،ومن حيث مدة احلاكم ،فالسلطة هي مدى احلياة يف
النظم الوراثية ،وكذلك يف اجلمهورايت العربية ،فكثريا ما عُدلت الدساتري إلبقاء احلاكم ابلسلطة ،وابستثناء
لبنان ال يوجد حاكم عريب ترك السلطة عند انتهاء مدته احملددة يف الدستور ،وإن قصرت مدة بقاء بعض
األنظمة يف احلكم فليست دليال على الدميقراطية بل بعدم استقرار.
وابلنسبة تقييم دور اجملالس النيابية فإن اجملالس النيابية يف احلقيقة ال تقوم بسن التشريعات والقوانني ،إال
القوانني اليت يعدها النظام احلاكم ،وال ابإلشراف على اإلنفاق العام ،ودوره سليب أو شكلي يف مراقبة
ومساءلة السلطة التنفيذية ،كما أهنا ال تتواصل مع املواطنني ،وال تؤثر يف صناعة السياسات العامة يف
الدولة ،واملواطن العريب يفقد الثقة ابجملالس النيابية.
إن هذه االنطباعات واالجتاهات تدل على التباعد والتباين بني النظام والشعب ،وتربز اهلوة السحيقة بني
السلطة واجملتمع .وإن أسوأ املستبدين هو ذاك الذي يهدم الدميقراطية يف هذا العصر ليبين على أنقاضها
صرح االستبداد العتيق ،فإن الدميقراطية إذا ُهدمت مل خيلفها يف مكاهنا إال أحد أمرين :فإما الفوضوية،
وإما الشيوعية فليح َذر املستبدون من عزل الشعوب عن احلكم.

أشكال ممارسة الشعوب العربية للدميقراطية
تتجلى ممارسة الدميقراطية بعدة أشكال أمهها:
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-1التعددية احلزبية
يرتبط التداول السلمي للسلطة بوجود تعدد حزيب حقيقي ،يسمح بتنافس فعلي بني عدد من األحزاب،
ذات التوجهات املتباينة ،يف تنقل السلطة من حزب إىل حزب آخر أو من زعيم أحد األحزاب إىل زعيم
حزب آخر ،وال بد من وجود تعددية حزبية ابعتبار األحزاب وسيطة بني املواطنني والدولة.
واألحزاب تعترب آلية لتكريس الدميقراطية ،إذا كانت لكل حزب برانمج وأن يكون احلزب يسعى إىل
خدمة الصاحل العام وليس اخلاص ،وأن تكون األحزاب تؤدي وظيفتها بطريقة حقيقية ،وليست تعددية
شكلية فقط ،تظهر يف وقت االنتخاابت ،وإذا كانت هنالك تعددية وفاعلية هلذه األحزاب فهي تكرس
الدميقراطية ،وال ميكن القول بوجود نظام حكم دميقراطي معاصر ،وال حتتل فيه األحزاب السياسية مكاان
املعرب عن الرؤية لتحقيق املصاحل
ابرزا ،كعامل جوهري للمصاحل املتناقضة واملتصارعة يف كل جمتمع ،و َّ
عرب عن
العامة ،فهناك إمجاع على مركزية موقع األحزاب يف النظام الدميقراطي التعددي التنافسي ،حيث َّ
ذلك الفقيه الدستوري الفرنسي موريس دو فريجيه بقوله إن احلزب السياسي ضرورة وال ميكن احلديث عن
وجود الدميقراطية ،انهيك بتجذرها أو ترسخها من دوهنا.
ووجود األحزاب السياسية مؤشر على تشكيل املؤسسات الدميقراطية ،الذي يضمن تداول السلطة،
فاألحزاب الدميقراطية ضرورة حيوية ليس فقط للنظام الدميقراطي ،وإمنا كذلك لتعميق قدر من الشرعية
السياسية ،ويظهر الفقيه كلسن أمهية األحزاب بقوله "من الوهم والنفاق القول إن الدميقراطية ميكن أن
توجد بدون أحزاب ،فالفرد وهو منفرد ال يكون له أي نفوذ حقيقي يف تكوين اإلرادة العامة ،فالدميقراطية
هي وال شك دولة األحزاب ".فاألحزاب تساهم يف:
املشاركة السياسية اليت هتدف إىل التأثري يف اختيار احلكام واألعمال اليت يؤدوهنا ،وكذا التأثري يف القرارات
احلكومية ،وميكن القول إن هناك أمناطا أربعة للمشاركة وهي :املشاركة يف االنتخاابت ،واملشاركة يف
احلمالت االنتخابية ،واملشاركة على الصعيد احمللي واالتصال ابملسؤولني.
وتعد املشاركة معيارا لنمو النظام السياسي ،ومؤشرا على الدميقراطية ،لتعزيز دور املواطنني يف إطار النظام
السياسي بضمان مسامهتهم يف عملية وضع السياسات.
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تزيد املشاركة السياسية من الوعي االجتماعي للمواطنني ،كما تساهم األحزاب يف التنشئة السياسية ،واليت
تعين اكتساب املواطنني القيم السياسية ،واكتساب الثقافة السياسية ،اليت تزيد من وعيه وحتدد سلوكه
السياسي ،وقبوله أو رفضه ألمناط معينة من النظم السياسية.
كما تساهم األحزاب يف التجنيد السياسي ،هذه العملية اليت يتم مبوجبها إحلاق األفراد يف األدوار السياسية
النشطة ،وحىت تؤدي هذه األحزاب وظائفها البد أن تتمتع ابحلرية الكاملة.
فتوجد داخل كل جمتمع خنبة متلك السلطة مبختلف جتلياهتا؛ وحتظى مبكانة رائدة وأبدوار رئيسية؛ ابلصورة
اليت متكنها من اختاذ خمتلف القرارات أو التأثري يف صياغتها يف أقل األحوال ،ويف مقابل ذلك توجد أيضا
طبقة واسعة حمكومة ال متلك نفس اإلمكانيات ،حظي هذا املوضوع ابهتمام كثري من الفالسفة واملفكرين
منذ آالف السنني؛ وإذا كانت النخب السياسية ابعتبارها أقوى النخب وأشدها نفوذا؛ قد أسهمت
بشكل ملموس يف الدفع بعدد من اجملتمعات حنو الدميوقراطية والتطور والتنمية؛ فإن األوضاع السياسية
داخل األقطار العربية؛ تعكس احلالة املرتدية اليت تعيشها النخب السياسية يف خمتلف هذه األقطار نتيجة
لعجزها عن قيادة أي تغيري أو إصالح ،وهي حتتل بذلك مكانة متميزة داخل اجملتمعات ،ابعتبارها القاطرة
اليت يفرتض أن تقود حركة التطور والتنمية ،غري أن جناح هذا الدور احليوي واهلام ،يظل مرتبطا مبدى قوهتا
ومصداقيتها وجتددها ،و النخب السياسية العربية بفعل التهميش الذي تعانيه؛ وحبكم الطوق املفروض
على أي إصالح أو تغيري حقيقيني؛ غائبة أو مغيبة عن واقعها؛ وهو ما توضحه اإلكراهات االجتماعية
واالقتصادية والسياسية املتفشية داخل خمتلف األقطار العربية؛ إن النخب السياسية العربية احلاكمة منها
أو تلك املتموقعة يف صفوف املعارضة؛ ينبغي أن تراهن على اجلماهري؛ وتستمد منها مشروعيتها وقوهتا،
كما أن إمياهنا ابلدميوقراطية مبدأ وسلوكا يعد منطلقا لتحقيق تغيري حقيقي يف األقطار العربية.
-2اجملتمع املدين :مع اهنيار نظم احلكم الشمولية ،يف أواخر الثمانينات يف شرق أورواب وبعض دول العامل
الثالث ،وتزايد االجتاه حنو الدميقراطية ،برزت الدعوة إىل اجملتمع املدين كمصطلح جديد يف الوطن العريب،
مل يكن متداوال من قبل يف خطابنا العام أو حيظى ابهتمام الباحثني.
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واجملتمع املدين هو" جمموعة التنظيمات التطوعية احلرة اليت متأل اجملال العام بني األسرة والدولة ،أي بني
مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة اليت ال جمال لالختيار يف عضويتها" هذه التنظيمات التطوعية احلرة
تنشأ لتحقيق مصاحل أفرادها أو لتقدمي خدمات للمواطنني أو ملمارسة أنشطة إنسانية متنوعة ،وتلتزم يف
وجودها ونشاطها بقيم ومعايري االحرتام والرتاضي والتسامح واملشاركة واإلدارة السلمية للتنوع واالختالف .
مكوانت اجملتمع املدين :يدخل يف دائرة مؤسسات اجملتمع املدين طبقا هلذا التعريف أي كيان جمتمعي
منظم يقوم على العضوية املنتظمة تبعا للغرض العام أو املهنة أو العمل التطوعي ،وال تستند فيه العضوية
غلى عوامل الوراثة وروابط الدم والوالءات األولية مثل األسرة والعشرية والطائفة والقبيلة ،وابلتايل فإن أهم
مكوانت اجملتمع املدين هي :
النقاابت املهنية والعمالية واجلمعيات األهلية والنوادي الرايضية واالجتماعية والغرف التجارية والصناعية
ومجاعات رجال األعمال ،واملنظمات غري احلكومية الدفاعية والتنموية كمراكز حقوق اإلنسان واملرأة
والتنمية والبيئة ،والصحافة احلرة وأجهزة اإلعالم والنشر .
ويوجد نوعني من اجملتمع املدين يف األقطار العربية :جمتمع مدين شعيب ،وجمتمع مدين خنبوي
تكتفي الفئات احلاكمة بوجود مؤسسات للمجتمع املدين يف إطار خنبوي ،وينحصر دور هذه املنظمات
من وجهة نظر الفئات احلاكمة يف تقدمي الرعاية للفقراء واحملتاجني ،وإشباع حاجات خدمية لفئات
اجتماعية معينة ،مبا ال يؤدى إىل تغيري األوضاع بل يعيد إنتاج األوضاع القائمة مبا فيها من فقر وبطالة
وهتميش وافتقاد العدالة ،وجيب على القوى الدميقراطية والتقدمية أن تدفع يف اجتاه اكتساب مؤسسات
اجملتمع املدين طابعا شعبيا ،يساعدها على القيام بدور تعبوي تغيريي حتتاجه جمتمعاتنا ،تتمكن مؤسسات
اجملتمع املدين من خالله ،من املسامهة يف عملية التحول االجتماعي والسياسي للمجتمع ،واملشاركة بشكل
مجاعي( كمؤسسات )يف صياغة السياسات العامة ،والضغط من أجل تعديلها مبا حيقق مصاحل األغلبية،
ويكفل مشاركتها السياسية تدعيما للدميقراطية ،لكن جند أنه مل يكن ملؤسسات اجملتمع املدين العربية ،دور
تؤديه يف العملية السياسية ،بل كانت جزء من آلة احلكومة ،وبذلك تغلغلت الدولة ابجملتمع وتضخمت
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مؤسساهتا البريوقراطية ،وزاد نفوذ املؤسسات العسكرية واألمنية ،ومت التضييق على الدرية حبجة األمن
والوحدة والوطنية ،وأنه ال صوت ينبغي أن يعلو فوق صوت املعركة فال بد أن نلمس فاعلية اجملتمع املدين
داخل الدول ،إذا كان له رأي مسموع أو له القدرة على تغيري القرارات ،فإذا كانت له فاعلية داخل
الدولة فهو بذلك يكرس الدميقراطية أما إذا كانت الدولة تتبىن دميقراطية شكلية ،فإهنا سوف هتمشه
وتضع قواعد وبنود حتد من فعاليته.
-3النتخاابت :هي عملية خيتار بواسطتها ،األفراد واالجتاهات واألشخاص ،املكلفني بتجسيد
الدميقراطية على أرض الواقع ،وال شك أن تطبيق وممارسة الدميقراطية ،يستلزم مشاركة املواطنني واملشاركة
العادية تكون عن طريق االنتخاب ،والذي يعترب صورة من صور الدميقراطية هو وجود انتخاابت دورية
وحرة ونزيهة ،حيث يعترب أمرا جوهراي لتحقيق التداول السلمي للسلطة ،ويعترب إجراء هذا النوع من
االنتخاابت إحدى مسات النظم الدميقراطية.
فاالنتخاابت هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق التداول الدوري للسلطة ،بعد مرور عدة من السنوات وهي
تعترب املظهر البارز للدميقراطية ،واالنتخاابت آلية لتكريس الدميقراطية إذا كانت تعَّرب حقا عن إرادة
الشعب ،فاملشاركة السياسية عرب االنتخاابت ،تعترب مكوان أساسيا يف النظام الدميقراطي ،ومؤشرا مهما
من مؤشرات احلكم الدميقراطي ،فهذه التجربة يف الوطن العريب ،تتعرض لكل أساليب السيطرة والتزوير،
وهو ما جيعل اإلرادة الشعبية اليت يعلن عنها غري حقيقية ،وخاصة عندما تبلغ ، 99,99وكثري من املواطنني
العرب ال يشاركون يف االنتخاابت لعدم وجود جدوى منها ،وإن االنطباع بعدم أمهية االنتخاابت من
الناحية اجلوهرية ،وأن اجملالس ال تقوم بدورها التمثيلي ،يعد عامال مهما ومفسرا لتدين مشاركة املواطنني
يف هذا االنتخاابت.

معوقات ممارسة الدميقراطية
املعوقات العامة ملمارسة املواطن العريب للدميقراطية ،جتلت ،أبمرين:
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األول  -يتعلق ابلنظام احلاكم :أن أصل هذا الداء هو االستبداد السياسي ،ودواؤه ،دفعه ابلشورى
الدستورية ،جند عدم رغبة األنظمة السلطوية احلاكمة ،إباتحة املمارسة احلقيقية للدميقراطية ،وذلك إبفراغ
مؤسسات ممارسة الدميقراطية من مضموهنا احلقيقي والتسلط عليها ،وجعلها اتبعا له ،وعدم إمياهنا
ابلدميقراطية وذلك من خالل متسكها ابلسلطة ،بكل األمثان ولو أدى ذلك لتغيري الدستور ،أو تزوير
االنتخاابت ،أو قمع أي احتجاجات شعبية تطالب ابحلرية والدميقراطية ،وحظر تشكيل األحزاب
السياسية ،أو التضييق على عملها ،أو جعلها اتبعة بطريقة غري مباشر هلذه األنظمة ،فهي معارضة صورية،
شكلت فقط الستكمال الصورة السياسية ،واإلحياء بوجود حرية العمل السياسي ،فاملستبد يود أن تكون
رعيته كالغنم درا وطاعة ،وكالكالب تذبال ومتلقا ،وعلى الرعية أن تكون كاخليل إن ُخدمت َخدمت،
ضربت شرست ،وعليها أن تكون كالصقور ال تُالعب وال يُستأثر عليها ابلصيد كله ،خالفا للكالب
وإن ُ
اليت ال فرق عندها أُطمعت أو ُحرمت حىت من العظام ،نعم على الرعية أن تعرف مقامها ،هل خلقت
خادمة حلاكمها ،تطيعه إن عدل أو جار ،وخلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو اعتساف ،أم هي
جاءت به ليخدمها أم ليستخدمها! والرعية العاقلة تقيَّد وحش االستبداد بزمام ،تستميت دون بقائه يف
يدها ،لتأمن من بطشه ،فإن مشخ هزت به الزمام ،وإن صال ربطته.
اثنيا  -يتعلق ابملواطن العريب :إن األسباب اليت وقفت سابقا حائال ملمارسة الدميقراطية ،بسبب إغالق

كل السبل يف وجه تكوين طاقات تؤمن مبفاهيم الدميقراطية فكرا وممارسة ،فتكونت الشخصية العربية
بعيدة عن هذه املفاهيم ،أو تكونت لديها صورة مشوهة عنها ،لكن املواطن العريب قبل الثورات العربية،
ورغم القمع والتسلط والدكتاتورية املستقرة لعقود ،آمن أبن أفضل ما حيقق اخلري للبالد والعباد هو احلكم
الدميقراطي ،حيث أن الفهم الشعيب للدميقراطية بعد ذلك ،جتاوز نطاق اجملرد ،ليشمل املؤسسات

والعمليات املرتبطة ابلنظام الدميقراطي مبدأ وممارسة ،وأن العجز أو االستثناء الدميقراطي العريب ،كما يراه
أحد أبرز منظري الدميقراطية ،الري داميوند :ال يعود إىل أسباب أنثروبولوجية ،ثقافية أو دينية ،بل إن
املسألة جتد تفسريها احلقيقي واملنطقي ،يف االقتصاد السياسي والعامل اجليو-سياسي.
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ولقد تبلورت من خالل املمارسة جمموعة املقومات األساسية اليت ال ميكن بدون توافرها حتقيق الدميقراطية
ومنها:
 إقرار مبدأ سيادة القانون ،ودولة املؤسسات ،واستقالل السلطة القضائية . االعرتاف مبجموعة احلرايت العامة وحقوق اإلنسان؛ كأساس جملتمع مدين وإعالم حر ،مبا يكفلحرية تكوين األحزاب السياسية ،واملنظمات النقابية وحرية الرأي واالعتقاد واالجتماع .
 االعتماد على مبدأ االنتخاب العام ،لعناصر السلطة التشريعية ،كأساس لتداول السلطة من خاللانتخاابت دورية حرة ،جتسد نتائجها بصدق إرادة الناخبني .
 -االعرتاف ابلتعددية السياسية واحلزبية بكل ما يرتتب عليها من نتائج.

اخلامتة

ابلنسبة للتقييم العام ملستوى الدميقراطية يف املنطقة العربية ،فالرأي العام العريب يعكس مستوى اإلحباط
العريب من أداء احلكومات العربية ،اليت تغطي تسلطها مبسوح دميقراطية ،وإصالحات شكلية ،ألنه ابلرغم
من أن معظم األقطار العربية ،كانت من ضمن الدول اليت اخنرطت يف بلورة إصالحات سياسية ،بنسب
متفاوتة يف أعقاب التحوالت الدميوقراطية ،اليت هبت على خمتلف املناطق من العامل ،وبعدما مل يعد إبمكان
األنظمة املستبدة ،جتاهل الضغوطات الدولية القائمة يف هذا الشأن ،إال أن هذه اإلصالحات كانت
بطيئة وحمدودة من حيث فاعليتها؛ ومل تعكس يف جمملها تطلعات الشعوب؛ حيث بدت وكأهنا
"إصالحات "شكلية معدة للتسويق اخلارجي؛ وتبني أهنا كانت تتوخى خدمة مصاحل النخب احلاكمة
ابألساس ،عرب احلفاظ على األوضاع القائمة ،وتعزيز مكانة النخب التقليدية يف املشهد السياسي ،وكبح
أي تغيري أو إصالح حقيقيني ،ميكن أن تقوده النخب السياسية املعارضة ،إن اإلصالح أو التغيري الذي
ال يتأسس على قاعدة شعبية ويعكس رغباهتا وأهدافها؛ يظل يف آخر املطاف قاصرا وغري ذي جدوى،
إن اإلصالح السياسي املطلوب ،يف اجملتمعات العربية هو الذي يقضي بتحوهلا بشكل متدرج ،من
جمتمعات استبدادية( مشولية أو سلطوية إىل جمتمعات دميوقراطية وليربالية ،ضمن عملية جمتمعية ختص
احلاكمني كما احملكومني ،وترتبط ابلقيم وابملؤسسات ،وأن هذه العملية تشمل العديد من املبادئ مثل
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اإلصالح الدستوري؛ ومبدأ الشفافية واالعرتاف بسيادة القانون؛ وانتهاء احلزب الواحد ،واإلقرار بنظام
التعدد السياسي ،وتطوير اجملتمع املدين والتداول السلمي على السلطة .

قائمة املصادر واملراجع
يوسف حممد مجعة الصواين ،اجتاهات الرأي العام العريب حنو الدميقراطي (،بريوت :مركز دراساتالوحدة العربية 2014،م).

-جوزيف شومبيرت ، Joseph Shumpeterالرأمسالية والشرتاكية والدميقراطية ،ترمجة الدكتور حيدر حاج

امساعيل. 1942م ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة.

عبد املعز نصر ،يف النظرايت والنظم السياسية ،بريوت :دار النهضة العربية1981.،عباس حممود العقاد ،احلكم املطلق يف القرن العشرين ،٢٠١٣ ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.-صاحل

علي،

مبدأ

فصل

السلطات،
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http://
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صالح سامل زرنوقة ،أمناط انتقال السلطة يف الوطن العريب (،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،ط2012).،1
-حممد سعد أبو عامود ،التحول الدميقراطي يف دول اخلليج ،جملة الدميقراطية2016،

http://،
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-أحممد الداسر ،التحول الدميقراطي يف دول املغرب

العريبhttp:// HYPERLINK ،
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، 1901 العدد، احلوار املتمدن، جدلية الدولة الدميقراطية واألحزاب السياسية،حممد زين الدين.م2007

 مركز دمشق،شرعنه األوضاع أم انتصار للتغيري- النخب السياسية العربية، إدريس لكريينhttp:// HYPERLINK ،املدنية

للدراسات النظرية واحلقوق
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 مفهوم اجملتمع،عبد الغفار شكر-

"https://groups.google.com/"groups. HYPERLINK "https://groups.google.com/"google.
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مؤسسة هنداوي للتعليم:  القاهرة،٢٠١٢، طبائع الستبداد ومصارع الستعباد،عبد الرمحن الكواكيب-

.والثقافة
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