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 :الملخص

الديمقراطي السياسي ي الخاص بعملية التحول االجتماعي وتطور الفكردراسة موضوع اللقد هدف هذا البحث إلى        

في اي  التحول الديمقراطي وجهات النظر المتباينة لدى المفكرين الغربيين الالزمة لعملية رؤيةإلى  باإلضافة، الليبرالي

وبدايات التحول الديمقراطي، عوامل التحول الديمقراطي، والمجتمع،  داخل ر الوجود الديمقراطي فيأثتوضيح و، مجتمع

لالزمة لتعزيز الوجود أدوات اإلصالح اولتحول الديمقراطي، عملية اعلى وجود ؤشرات الدالة بعض القيم والمو

متطلبات و، لتحول الديمقراطيعملية االالزمة ل األساسيةالعوامل إلى دراسة  باإلضافة، الفعلي في المجتمع الديمقراطي

 ، وميزات التحول الديمقراطييعمل بها يالت الديمقراطي الحقيقي في المجتمع، وأسس المجتمع الديمقراطي  الوجود

تمثلت أهم هذه البحث فقد  هذا أما فيما يتعلق بالنتائج المستخلصة من ،الُمطبقة مظاهر التحول الديمقراطي، والموجود

فكرية متنوعة وكثيرة خاصة بعملية التحول منظورات تبين وجود النتائج التي توصل اليها هذا البحث بكل مما يلي: 

جهات النظر الخاصة الديمقراطي في داخل المجتمعات بحسب كل مجتمع، كما ظهر وجود اختالفات جذرية ومتنوعة في و

تبين أنه يوجد تأثيرات إيجابية وكبيرة بعد تحقيق عملية التحول الديمقراطي بعملية التحول الديمقراطي في المجتمعات، كما 

ظهر أيضاً أن هنالك وفئات وطبقات وغيرها، و أفرادفائدة على الجميع من في المجتمع بحيث أن هذه التغيرات تعود بال

متطلبات ال بد من توافرها باإلضافة الى توافر العديد من القيم والمؤشرات اإليجابية التي تعود جذورها نتيجةً لتطبيق 

ل المجتمع، باإلضافة الى ذلك فقد النظام الديمقراطي من خالل أدوات اإلصالح الالزمة له وتعزيز هذا الوجود له في داخ

ظهر أن لعملية التحول الديمقراطي ميزات ومظاهر على المجتمع المطبق له بشكل إيجابي مقارنةً بغيرة. أما فيما يتعلق 

العمل على نشر أبحاث ومقاالت خاصة مقترحات مثلما يراها الباحث في هذا البحث فقد تمثلت بكل من: ضرورة بال

المتنوعة من مقروءة ومسموعة ومرئية بنشر  اإلعالمتحول الديمقراطي بشكل فعلي، وقيام وسائل عملية التوضيح ب

إيجابيات النظام الديمقراطي في المجتمع بطريقة موضوعية، وتشجيع المؤسسات التعليمية وبخاصة المدارس والجامعات 
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بشكل حقيقي وبما يعود بالفائدة على الجميع، على نشر الفكر الخاص بقيم ومؤشرات الوجود لعملية التحول الديمقراطي 

ول قيام األنظمة السياسية الحاكمة والقائمين عليها بتشجع عمل مؤسسات المجتمع المدني من اجل تعزيز قيم التحو

ضرورة العمل على االلتزام فاد من خاللها بأبتوصية خاصة  بحثهوقد أنهى الباحث  الديمقراطي حاضراً ومستقبالً.

هذا النظام فيه من  إقامةفي داخل المجتمع الذي ينوي الصحيح متطلبات الالزمة لعملية التحول الديمقراطي الو دواتاألب

 أجل النهوض به وبعملية التنمية الخاصة به مقارنة بالدول المتقدمة في العالم. 

 الالزمة، المتطلبات الحقيقية، المظاهر الموجودة.  التطور الديمقراطي: المؤشرات الظاهرة، األدوات الكلمات المفتاحية:

 

The Impact of Western Political thought on Democratic Transformation within Societies 

 

Abstract 

        This research aims to study the topic of intellectual development related to the process 

of liberal democratic social and political transformation, in addition to seeing the divergent 

views of Western thinkers necessary for the process of democratic transformation in any 

society, and to clarify the effect of the democratic presence within society, the factors of 

democratic transformation, and the beginnings of democratic transformation, Some of the 

values and indicators indicating the existence of the democratic transition process, and the 

reform tools necessary to strengthen the actual democratic presence in society, in addition to 

studying the basic factors necessary for the democratic transformation process, the 

requirements for a real democratic existence in society, the foundations of the democratic 

society in which it operates, the features of the existing democratic transformation, and the 

manifestations of The applied democratic transformation, As for the results extracted from 

this research, the most important findings of this research were represented by all of the 

following: It was found that there are various and many intellectual perspectives related to 

the process of democratic transformation within societies according to each society, 

and there are radical and diverse differences in the views of the process Democratic 

transition in societies, as it was found that there are positive and significant effects after 

achieving the process of democratic transformation in society, as these changes benefit 

everyone from individuals, groups, classes and others, and it also appeared that there are 

requirements that must be met,  
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In addition to the availability of many positive values and indicators. Which has its roots as a 

result of the application of the democratic system through the necessary reform tools and the 

strengthening of this presence within the society. In addition, the process of democratic 

transformation has appeared to have advantages and manifestations on the positively applied 

society compared to jealousy. As for the proposals, as seen by the researcher in this research, 

they were represented in: the need to publish research and articles on actually clarifying the 

process of democratization, and the various media, including print, audio and video, to 

publish the positives of the democratic system in society in an objective manner, and to 

encourage educational institutions, especially Schools and universities to spread the thought 

of the values and indicators of existence for the democratization process in a real way for the 

benefit of all, and for the ruling political regimes and those in charge of them to encourage 

the work of civil society institutions in order to promote the values of democratization, now 

and in the future. and the researcher has completed his research with a special 

recommendation in which he stated the need to work on adhering to the tools and 

requirements necessary for the correct democratic transformation process within the society 

in which he intends to establish this system in order to advance it and its own development 

process compared to the developed countries in the world. 

Keywords: democratic development: visible indicators, necessary tools, real requirements, 

existing aspects. 

 

 المقدمة: 

، لقد مرت الديمقراطية بالعديد من التطورات والحقب التاريخية الطويلة والمتميزة على نشأتها وتطورها واألخذ بها      

، إلى الديمقراطية التمثيلية اليوم كممثلون عن الشعب، إلى التشاركية المباشرة عند اليونان االنتقال من الديمقراطيةفمن 

 الديمقراطية الليبرالية "األحزاب"،

إلى الديمقراطية الشعبية الشيوعية، فهذا يُعتبر وصف من حيث مراحل تطبيق النظام الديمقراطي وفقاً لتطوراته الجارية  

الموجود في داخل  عليه منذ القدم وحتى الوقت الحاضر، لذلك فتُعتبر الديمقراطية هي نوعاً من أنواع الحكم السياسي

رب أو من أنساق الحكم الشائعة، لذلك فالواجب دراسته هو معرفة مدى قُ  ، أو هي صورة عن بعضالمجتمع الُمطبق لها

 ،عد األنظمة الحاكمة من نسق الحكم الديمقراطي الفعلي والصحيح وذلك حتى تصبح حالة ممثلة لذلك النظام في الوجودبُ 

 . لمياً ى هذه المنظومة المنتشرة عالذلك فكان للفالسفة والمفكرين نصيباً كبيراً في التنظير عل
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ال تتوافر في معظم أنحاء العالم، وفي أحسن  أن الظروف األكثر مالئمة لتطوير الديمقراطية وصيانتها كما تبين     

يمكن أن  الديمقراطية على النمط األمريكي وكما يعتبر البعض فإن هناك شك في أن األحوال، فإنها موجودة وجوداً ضعيفاً،

أن الشعب هو صاحب السيادة في النظام الديمقراطي حيث هي  اعتُبرلذلك فلقد ( 41ص ، م4991، علوش ناجي، )ّصدرتُ 

كما أن  (114ص  م،4991، دالأ. روبرت. ) .في المجتمع سياسةناحية الالتي تقوم بصيغ كافة القرارات الهامة المتعلقة بال

، وإنما هي اختيار قادة يتمتعون في الماضي البعيد كما حصل في أثينا لُمثلى للشعب ليست القيام بالحكم فقطالوظيفة ا

وأن القبول بالمصالح المشروعة لألقلية واألكثرية يتطلب  ،بالكفاءة ليقوموا بمهمة القيام بوظيفة الحكم الشامل للجميع

: إيمان الجميع ، والذي يعنيدال ." عند روبرتأما فيما يتعلق بمبدأ "المساواة الفاعلتحقيق الموازنة بين هذه المصالح. 

في عملية الحكم ، فالجميع أكفاء تماماً للمشاركة يجوز عدم تفضيل أحدهم على اآلخر بحيث انه ال ،بأن كافة األفراد مؤهلين

، لذلك فعند إيمان هذه المجموعة وهي ين للمساهمة في عملية صنع القرار، ويعني بأن جميع األفراد مؤهلعلى قدم المساواة

 14دال، مرجع سابق، ص ص أ. روبرت. ) ما بالديمقراطية فعندها يسهل تطبيق نظام ديمقراطي حاكم،الجمهور في دولة 

على الفكرة التي تنادي بأن للشعوب حقاً مميزة ولقد ساعدت الثورتان األمريكية والفرنسية على إضفاء شرعية ( 46  -

 (27 صدال، مرجع سابق، أ. روبرت. ) في مختلف دول العالم. الجائرةطبيعياً في اإلطاحة بأنظمة الحكم 

الصحيحة، هو  واالنتخاباتحقق حكومته معايير المساهمة الفاعلة فيه، والمساواة في التصويت كما أن أي تجمع تُ       

شعبية تجمع يحكم نفسه بموجب عملية ديمقراطية وذلك ضمن ذلك المدى المحدود. كما أن إمكانية التفويض من قبل فئات 

 ، وهذا ما ال يعتبره جان جاك روسو صحيحاً بشكل تام،ومتوليين ألمورهم يُعتبر من األسس الديمقراطية لمسئولين

بشمولية أوسع من روسو فيما يتعلق  ،عتبر نظرة دالفلذلك تُ  (491 – 496ص ص  دال، مرجع سابق،أ. روبرت. )

 ور. القرارات الملزمة ألمور الجمه التخاذبتفويض الشعب لفئات نائبة عنه 

كما تبين أن القواعد التنظيمية تشتق نصوصها ومادتها األساسية من الطبيعة العامة لإلجراءات البرلمانية وليس من         

بحيث أن االلتزام بتطبيق  (42 ، صم7661، ثالث وآخرون ...هنري. إم. روبرت ال) الظروف التي تحكم تجمعاً معيناً،

المساعدة في تحقيق الهدف، وفقاً للسقف المسموح به في النظام والذي ال يجوز  النظام بشكل صحيح يعمل أساساً على

 . تبعاً لمصلحة الجميع تجاوزه

 

 أهداف البحث: 

 تتمثل أهداف هذا البحث بكل مما يلي: 

 ة بعملية التحول الديمقراطي في داخل المجتمعات.تطور الفكري الخاصال توضيح منظورات – 4

 الالزمة لعملية التحول الديمقراطي في اي مجتمع.المتباينة  وجهات النظر االطالع على – 7

أدوات اإلصالح الالزمة لوجود وؤشرات القيم والموالالزمة والبدايات المطلوبة عوامل الور الوجود أث معرفة – 3

 وتعزيز التحول الديمقراطي الفعلي في المجتمع.
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 الحقيقي واألسس الواجب توافرها في المجتمع وميزات الوجودومتطلبات  األساسيةالعوامل  تحديد وتصنيف – 1

 في المجتمعات. ومظاهر التحول الديمقراطي

 

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية هذا البحث في المساهمة العلمية والعملية بكل مما يلي: 

 .ة الالزمة لعملية التحول الديمقراطي في المجتمعالفكري منظوراتالتوضيح المساهمة في  – 4

 مجتمع.ال في التحول الديمقراطي المتنوعة للمساهمة في اإلسراع بعملية وجهات النظرتوفير المزيد من  – 7

القيم والمتمثلة بيمقراطي في المجتمعات بشكل صحيح، العائدة عند تطبيق النظام الدالوجود  اتريثتأ استعراض – 3

 اإليجابية والتي تعود بالفائدة على مختلف الفئات. أدوات اإلصالحووالمؤشرات 

متطلبات واالسس الفعلية عند تطبيق النظام الديمقراطي وما يعود بذلك على المجتمع من مظاهر العوامل والمعرفة  – 1

 وميزات نافعة على الجميع دون استثناء. 

 

 تطور الفكر السياسي الديمقراطي الليبرالي:  - 2

وذلك بعد اكتشاف القارة  الخامس عشر الميالدي لقد بدأ تطور الفكر السياسي الديمقراطي الليبرالي في فترة القرن       

عنيف بين الطبقة البرجوازية صدام ، حيث أدى ذلك إلى في العالم األمريكية بشمالها وجنوبها وتوسع التجارة العالمية الحقاً 

في معظم دول أوروبا الميالدي بداية القرن السادس عشر  تدول أوروبا وشهد النامية وبين سلطات اإلقطاع خاصةً في

، )موسى إبراهيم طلقة، ولم تمضي فترة بسيطة حتى أصبحت هي السائدة في كل مكان هناك تقريباً،لكية المُ الغربية نمط المُ 

ضاهي أفكار بعدها  تُ أخذت تلك األفكار  ) * ( ،عندها ومع تطور الظهور للفكر السياسي والليبرالي(  44م، ص 4991

فيها فترة  امتازتأفالطون وأرسطو في العصور القديمة، حيث ظل ذلك في تطور مستمر حتى العصور الالحقة لها والتي 

العصور الحديثة بمرحلة مميزة، بحيث لمعت فيها أسماء مفكرين كبار مثل ميكافيلي وبودان وهوبس ولوك ومونتسكيو 

حيث كان لهم إسهامات كثيرة فيما يتعلق  م،4279هذا منذ بداية القرن السادس عشر الميالدي وحتى عام  وكان ،وروسو

م حاسمة فيما 4717م  إلى سنة 4279رة والممتدة تحديداً من سنة لقد كانت الستون سنة المذكو بالديمقراطية وتطورها.

ثيرت خاللها أغلبية القضايا األساسية في العالم برى التي أُ يتعلق بذلك التطور، كونها سنوات توصف بمرحلة االنتقال الك

المعاصر، ففيها اختلط الفكر السياسي بالفكر االجتماعي واالقتصادي والثقافي والتعليمي وغيره والذي جابه في النهاية نمو 

 الثورة الصناعية التي حولت ظروف العمل اإلنساني إلى ظروف أفضل، 

                                                 
 Political Thought:  الفكر السياسي ) * (

هو : ))أحد أشكال األعمال الفكرية حول وضع اإلنسان في المجتمع، والذي ساهم بقوة في صنع الحضارات، فهو ينسق           

ويربط بين األفكار التي لم يكن بإمكان العقل، إال أن يكونها عن الظاهرة األساسية والجذابة التي تسمى بالسلطة، والتي وصفت، 

رغم من رؤية  الغالبية ))أن تاريخ الفكر السياسي لم يبدأ حقيقة، إال في إطار المدينة صراحة أو ضمناً، بالسياسة((، على ال

 (.7"الدولة" في اليونان القديم(( )المصدر: موسى إبراهيم، مرجع سابق، ص 
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، والفكرة القومية التي ولدت في ظل الثورة الفرنسية في انت تتلمس طريقها وتبحث عن ذاتهاك فالفكرة االشتراكية التي

ية القائمة على أساس الماضي والتي لم تكن أقل تردداً بالنسبة إلى وجهتها، بقيتا في ظل نسبي بالمقارنة مع تقدم الديمقراط

 م، وسنة4941لتسارع األيديولوجي بين سنة فلقد سيطر ا وذلك بعد أن أخذت السياسة في التحديث الحقاً،الليبرالية، 

فبعد أن تأصلت فلسفة حقوق   ( 46 –  7موسى إبراهيم، مرجع سابق، ص ص ، )م على الفكر السياسي الليبرالي4911

في  اإلنسان في الثقافة الغربية الناتجة عن تطور الفكر الغربي منذ نهاية العصر الوسيط وعصر النهضة وأصبحت أساسية

أو اإلعالن الفرنسي في  م4224مريكي لحقوق اإلنسان في سنة عصر الثورة الديمقراطية البرجوازية المتمثلة باإلعالن األ

شكل األساس الرئيسي ، والتي بعدها حصل انطالقة لحرية الفرد وصون حقوقه وأصبحت هذه العناصر تُ م4279عام 

قاس حرية الدولة جتمع المدني في ظل الدولة الموجودة وأصبحت تُ للنهج الديمقراطي القائم على تحقيق مؤسسات الم

والمجتمع بمقدار حرية الفرد وذلك بعد أن عمل الفالسفة الغربيين في أوروبا في القرن الثامن عشر الميالدي على نوعين 

 مل على بقية حقوق اإلنسان وهذان الحقان هما: تمن الحقوق تش

م، 4971، ين إبراهيمسعد الد) ارة هنا إلى أن حرية الوطن شرط لحرية المواطن.الحق في الحرية، وال بد من اإلش .4

 (433ص 

 (731 – 733م، ص ص  7667، )محمد عابد الجابري وآخرون ... الحق في المساواة للجميع أمام القانون. .7

العشرين وخبرة الصعود األمريكي في القرن  التاسع عشر الميالديإن خبرة الصعود البريطاني واألوروبي في القرن       

وخبرة التراجع العثماني في القرن التاسع عشر وتفككه فيما بعد وتراجع وتفكك االتحاد السوفيتي في أواخر القرن  الميالدي

الثورة بحيث  عمل ذلك كله على بروز السياسة الدولية الحديثة، باإلضافة إلى التطور التكنولوجي المتمثل في  العشرين،

كان له األثر الكبير على التطور في حياة المجتمعات من  بحيث أن ذلكالصناعية األخيرة المعتمدة على  "المعلوماتية"، 

تعلقة باألنظمة السياسية الحاكمة ونوعيتها والتي أصبحت قائمة على الفكر السياسي نواحي عديدة وخاصةً من النواحي المُ 

 ،رن العشرين ثالثة حروب عالمية منها الحرب الباردة كحرب عالمية ثالثةلقد شهد القفالليبرالي الحر. 

ما يتعلق بالنواحي الدولية في فيالعشرين زيادة في عدد الدول، أما القرن إضافة إلى ذلك فقد شهد القرن التاسع عشر و 

 نقلة نوعية، القرن التاسع عشر فقد شهد التنوع في األبنية الدولية

حيث وصف بأنه متعدد اإلقطاع على خالف القرن العشرين الذي وصف بالثنائية القطبية إلى وجود بنياناً دولياً ذات صفة  

م برئاسة الواليات المتحدة 4994شرين نتيجة للتحوالت في سنة حادية قطبية تمثل ذلك في بداية القرن الواحد والعأُ 

حادي الجانب في التوسع عسكرياً من أجل تحقيق الرغم من سعي القطب األُ  األمريكية والدول الصناعية الرأسمالية على

المنافية في ذلك للدعوة إلى التحول الديمقراطي المنشود من  (474  - 471م، ص ص 7661، )محمد السيد سليم أهدافه

يرورات تاريخية مختلفة أي صأ بقبل البعض بطريقة واعية وفعلية، أما فيما يتعلق بنشوء النظام النيابي في بريطانيا فقد نش

 (432م، ص 4994، عبيخالد ال) بعد ذلك النشوء كان ثمرة تطور تاريخي في حياة بريطانيا إلى الوقت الحاضر.

كما أن ردة الفعل وظهورها فيما بعد من قبل الطبقة العاملة في نهاية القرن التاسع عشر ضد الطبقة البرجوازية       

 أسهمت في تشكيل بعض النظم الشيوعية مثل االتحاد السوفيتي والصين وغيرها، 
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شكالن سبباً أساسياً في ل وأصبحا يُ وأن زيادة حجم الطبقة العاملة وزيادة حجم اإلنتاج أدياه إلى زيادة حجم رأس الما

إذاً يظهر أن العالقة طردية بين زيادة العمال واإلنتاج ورأس المال  مواجهة أصحاب رؤوس األموال لوعي الطبقة العاملة.

يد وهذا ما أسهم في النهاية من تركيز رؤوس األموال بأيدي قلة من الناس وأدى ذلك بالتالي إلى عملية النظام العالمي الجد

وذلك في مواجهة  المتمثل بالعولمة الجديدة. كما أن قيام الطبقة الوسطى التي حرصت على قيامها حكومات الدول الغربية

عملت على التقليل من الصدام بين الطبقتين وهما طبقتي العمال والبرجوازية، حيث تم ظهور  كر االشتراكي، والتيالف

م، 4997، )إسماعيل علي سعد ثينات القرن العشرين في مواجهة الشيوعية.الطبقة الوسطى بشكل جلي في عشرينات وثال

 (374ص  – 371ص ص 

إن مستقبل الديمقراطية الفعلية اليوم في أي دولة يتوقف على مسار تجربتها السياسية السابقة لها، وما أدت إليه تلك       

ومقدار األمن والتنمية السائدة فيها. كما يتوقف ذلك على حصلة في مجال المشاركة السياسية وحقوق اإلنسان التجربة من مُ 

، ، وعالقاتهما الداخلية وارتباطاتهما الخارجية ببعضها البعض مع الغيرلراهنة في كل من الدولة والمجتمعنوعية البنى ا

ر منظور أي أنه ال بد من العمل على رصد مدى تطبيق الديمقراطية ضمن إطا (2م، ص 7664، فة الكواريعلي خلي)

 فإنه ال بد من أن يتم ذلك، ،دال .عتبر حالة ديمقراطية فعلية "حقيقيةً" وكما يعتبر روبرتتاريخي وبدون ذلك ال يُ 

) فمن خالل خلط األصناف والفئات االجتماعية القديمة يمكن تفسير البولياركية  (394دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. )

بالقائمين على  ينتمثلالشعبية لمجتمع المواطنين بالخبرة التي يمتلكها األوصياء عليهم المُ على أنها عملية تطعيم السيادة  * (

 (117 صدال، مرجع سابق، أ. روبرت. ) الحكومات.

إن مستقبل الديمقراطية يتوقف في أية دولة على مسار تجربتها السياسية الموجودة سابقاً وحالياً، وما أدت إليه تلك       

 Human Rights وحقوق اإلنسان Political Participation حصلة في مجال المشاركة السياسية للجميعالتجربة من مُ 

. كما أن االنتقال إلى الديمقراطية بشكل صحيح هو الشرط الالزم لبدء عملية Development والتنمية Security واألمن

لكثرة من أبناء الشعب تدريجياً مصادر المشاركة السياسية التحول الديمقراطي، ولكنه ليس شرطاً كافياً لذلك، حتى تمتلك ا

الممارسة الديمقراطية عندها، أما عملية التحول الديمقراطي فهي تختلف عما سبق كونها  بذلك ، وتستقرلفعالة ووسائلهاا

إذاً فالمطلوب هو  مع.عملية تاريخية تتطلب شروطاً أكثر وأكبر من شروط االنتقال إلى الديمقراطية في داخل الدولة والمجت

العادية  Citizenship والمواطنة  Rights والحقوق المختلفة Service Freedoms توسيع دائرة الحريات المتعددة

انتماءاتهم  ، على اختالف And Individuals ولألفراد  Public Opinion الصحيحة والتي تسمح للرأي العام

  – 126م، ص ص 7661، )انتوني غدنز ستقبل،نظم في المُ ر والمُ كير الجماعي الحُ ، بالمشاركة في التفومستوياتهم الثقافية

م،  7664سمير شمس،) قال أن ما يحكم هي األحداث واألفكار والتاريخ وليس الطبقات والنخب الموجودة.لذلك فيُ (  123

 (762ص 

                                                 
ذا ما تم البولياركية: ))نظام الحكم المتعدد الحر((، ))يمثل نظاماً ذا مجموعة فريدة من المؤسسات السياسية التي إ ) * (

 .(799 سابق، صدال، مرجع أ. روبرت. ، )المصدر: النظر إليها مجتمعة فإنها تتميز على بقية أنظمة الحكم((

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                     257  

ISSN: 2706-6495 

 

)الشمولي /  بعملية االنتقال من الحكم السلطوي غالباً  يكون الديمقراطيالتحول أما عوامل التحول الديمقراطي فإن       

على شرعية المؤسسات السياسية واالنتخابات  لك يعتمد على اختيار الشعب بناءالى الحكم الديمقراطي كون ذ (القمعي

والقوانين  Constitution كبديل عن حكم الفرد وانتهاك الدستور ، وذلكالحقيقية النزيهة كطريقة للوصول للحكم

تباينة في كما ال بد من الذكر أن هناك أسباب رئيسيه تؤدي الى التحول الديمقراطي وقيمه المختلفة والمُ .  Laws الصحيحة

 ( 7، ص م4999 صدقي عابدين، سليم والسيدمحمد السيد ) هي: األسبابالكثير من المجتمعات وهذه 

 . نابعة من داخل المجتمع، مثل حالة الهند أسباب - 4

حتى وأن حدث لذلك تقبل فيما بعد،  مثل اليابان بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، مفروضة من الخارج أسباب - 2

، للمجتمعم الكثير بدراسة تاريخية نما يهتظر الى المجتمع فقط بصورة آنية وإنال يُ  ألنه أساسهنه يظل مفروضاً من إال أ

 . ن االنعزال عنه مهما حصل من تطورفالسابق هو جزء من الحاضر وال يمك

، مثل رغبة بعض الدول في تلقي مساعدات من خارجها، خاصة اذا كانت بعض الدول تزيد في مساعداتها ذاتية أسباب - 3

   .ود الديمقراطي في الدولة الثانيةالممنوحة للدولة المعنية فيها بسبب مدى الوج

 

 رؤية المفكرين الغربيين في التحول الديمقراطي:  – 0

، إال لزمةؤهل بشكل تام مسبقاً التخاذ جميع القرارات المُ ستحيل أن يكون الشعب يُ أنه من المُ  ،دال .يعتبر روبرت         

وضة من المفوأنه يجب معرفة الشعب بتحديد المواضيع المهمة والمتطلبة لقرارات ملزمة للحكومة والنخبة القائمة عليها 

ولذلك  (494 – 491دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. ) ، فالشعب يغير ويبدل تلك النخبة،قبل الشعب ليس بشكل نهائي

، لذلك فال بد من أن يكون للبيئة التي يعيشها طقة ألخرى أحياناً في نفس البلدمنفإن الديمقراطية تختلف من بلد آلخر ومن 

 . نوعهاكات المختلفة مهما كان والحر المبادئاإلنسان أينما وجد من تأثير على اتجاهاته ودعمه لبعض فيها 

المستقر القائم على أساس الديمقراطية  بمعنى القائم على التعددية وهو الحكم على أن الحكم المتعدد ،ضح داللقد أو        

ظهر في سياق تاريخي شهد التوسع في المنافسة والمشاركة السياسية ألن ذلك يعمل عل كبح حدة الصراع يال بد له إال أن 

ة بعد أن تطورت ثقافته السياسية التنافسية بالتدريج عندها، وذلك بعد أن عملت أواصر الصداقة والعائلة والمصلحة والطبق

ولوجيا، وبعد أن دخلت العديد من الطبقات في النواحي السياسية، فعندها يكون من السهل العمل على تأهيل تلك يوااليد

( الذي أخذ في التطور بعد نظام )األمن الُمتبادل  dahlسماه أالطبقات للمنافسة السياسية، وعندها أيضاً يحدث شكل ما 

م والقوانين والتوجهات السلوكية والتي تُشكل بدورها أساساً لهذا النظام وهو االمن انحسار الصراع على اعتبار أن تلك القي

، لذلك فتكون الديمقراطية  قابلة لتوجد بين أفراد شريحة أو والتكيف والتسامح والثقة والكبح المتبادل القائم على التعاون

 (46 ص، م 4991، خرون ...آالري دايموند و) .طبقة صغيرة أكثر من وجودها في طبقات اجتماعية كبيرة ومتغايرةً 

على أساس ديمقراطي القائم النظام يعني ذلك كان ف( م4939 –م 4726بين ) دوفرجيه في الديمقراطية ما أما رأي        

 .تحول إلى نظام تكنوقراطيم 4939، ولكن ذلك النظام بعد سنة ليبرالي
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المتقدمة والمتطورة تتصف بنظم  المجتمعات السياسية في داخل الدولكما أن  (47 صسابق، ، مرجع ناجي علوش) 

لذلك فال بد من  (477إسماعيل علي سعد، مرجع سابق، ص ) سياسية معقدة أكثر من المجتمعات البسيطة في تركيبها،

بالشعب" يجب أن وجود الديمقراطية النيابية، خاصةً فيما يتعلق بتداول السلطة أو بحكم النخبة حيث أن "حكم الشعب 

 (421إسماعيل علي سعد، مرجع سابق، ص ) ستبدل بصيغة أخرى وهي "حكم الشعب بصفوة من الشعب".يُ 

لفعال (  فيعتبر  إحدى المعايير التي تدل على الغياب ا Huntingtonأما المفكر األمريكي صموئيل هنتنجتون )         

عدم وضع و، العامة ألغراض شخصية مثل الوساطة والمحسوبية األموال استغالل، المتمثل في للمؤسسات السياسية

في العمل خاصةً العمل  "اإلهمال اإلداري المؤسساتي"عدم الجدية واالهتمام بالعمل و، الرجل المناسب في المكان المناسب

لذلك يسعى كل فرد لتحقيق أغراض ومكاسب  ،الحكومي بسبب الشعور بعدم االنتماء الحقيقي لهذه الحكومة والمجتمع

منح القانون الحق لغير أهله مما يترتب على ذلك حرمان وشخصية على حساب مصلحة الجميع مثل انتهاك مبدأ المساواة 

هنتنجتون أيضا في الديمقراطية هنا   ويرى(  717ص  ، م 7664، ...بشير نافع وآخرون ) ،المستحقين للفائدة القانونية

ثالثة، كما أن نجاح الديمقراطية هو نجاحها حتى أن تغير الحزب  األحزاب السياسية كمؤسسات أبعادفيقول "إن لقوة 

، . )رفعت السعيد"ها مع الموجودة في الغربنمنها، كما أن المنادين بالديمقراطية يقارنو السياسي الحاكم ألن التغيير جزء

 (714 ص، م7661

، باإلضافة إلى والتخصص في كافة قطاعات المجتمع إلى زيادة التنوع من خالل دعوتهصموئيل هنتنجتون إن فكر       

توصيته بالعمل على عقلنة السلطة الحاكمة والعمل على بناء المؤسسات واألنظمة التي لها القدرة على التعامل مع وجود 

  ،تعمل على تأسيس الفكر الديمقراطي الضغوطات االجتماعية

كما دعا إلى زيادة المطالبة بالسياسة عن طريق المشاركة من قبل أكبر قطاع ممكن من المشاركة السياسية والعمل على 

(  426 – 449م، ص  7664محمد عبد هللا سليمان فالته، ) حتى يحدث هناك نوعاً من التطور في المجتمع، ،التحديث

السياسي على  االنخفاض في مستوى البنية للمؤسسات في داخل المجتمع هو سبب التخلف في النطاق حيث يظهر أن 

 (71سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص . )حسب تفسير هنتنجتون

تتصف بها الديمقراطية وهي الشكل الشرعي للديمقراطية  أنالتي يجب  األهميةيشير صمويل هنتنجتون الى كما       

يظل  أنصاحب القوة ال يمكن  أنجان جاك روسو في  أكده، وهذا ما النظم السياسية بصفة الشرعية لهاتتصف  أنبمعنى 

وكما يؤكد هنتنجتون الى الدور الهام  .يطيعه أنالحكم وواجب على الشعب يتولى  أنحول القوة الى حق في  إذا إالقوياً 

، كما ال بد من عية وعالقتها بالتحول الديمقراطيفيما يتعلق بالشر السياسية واأليديولوجياتالهوية القومية  لعبتهالذي 

الشرعية والتحول الديمقراطي التي تحاول بعض الدول استغالل اسم وهما هنا الى سوء العالقة بين القطبين  اإلشارة

النظم  هذهالذي يؤدي في النهاية الى تدهور  ، فذلك هوالشرعية عليها وتوهم الناس بذلك إلضفاءالديمقراطية عندها 

النظام كما  إنجازاتاللية لتلك المصطلحات الخاصة في تطبيقها والتي تُظهر عدم الشرعية من خالل غستالحاكمة اإل

 األداءوخاصةً اذا ضعف بالديمقراطية  الشرعية فيما يتعلق إضفاءفي  األساسييسميها هنتنجتون والتي اعتبرها المحك 
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، )عبد الغفار رشاد القصبي .التحول الديمقراطي أساساالقتصاد هو  أن، حيث يعتبر هنتنجتون مكقتصادي للنظام الحااال

 (49ص م، 7661

أن المجتمع العادل يجب أن يكون  اعتبروالذي  (، ق . م  312 – 172)أما أفالطون وهو فيلسوف أغريقي أيضاً         

أن العدالة في الدولة  فيؤكد أفالطون هنا على ظهور عدالة الحاكم من خالل توضيحه على، شريةمتوافقاً مع الطبيعة الب

أن أفالطون في  كما (19 – 17 ، صم4991، من المختصينمجموعة . )خاصاً جداً على عدالة من يتصرف تُلقي ضوء

سماه الملوك والفالسفة، من حيث العقل، الروح، الشهوة، وأ اإلنسانفي تقسيمه للمجتمع شبه وكتابه الجمهورية 

طبقة من مشار اليه تتحقق عن طريق قيام كل أن العدالة في الدولة ذات التقسيم ال أفالطون العسكريين، المنتجين، وأعتبر

الطبقات المشار اليها بوظيفتها بصورة صحيحة من خالل تأثرها بطبيعة النفس البشرية المسيطرة عليها الحكمة والشجاعة 

 (79 ص، م7663صالح الدين عبد الرحمن الدومة، . )أو الشهوة

من أستاذه سقراط، ومن فكرته التي تقول "أن الفضيلة هي  استقاهاجمهورية وفكرته األساسية في قيام ال أفالطونإن         

" وأفالطون حيث يتحدث عن الفضيلة في الدولة والمجتمع فإنما يقصد حياة أفضل لإلنسان وللمجتمع بكافة أفراده المعرفة

ستخدام المنطق الصحيح، والفضيلة طريق الدراسة والتحصيل واوفئاته، وهو يعتقد أنها حقيقة واقعة يصل إليها المرء عن 

معيشته، أو يرقى بها مجتمعه ككل ولكنها غاية في ذاتها من حيث عنده ليست وسيلة يتمكن بها الفرد من رفع مستوى 

وبإن يّحمل أفالطون تلك المسؤولية ألصحاب العلم والفلسفة ، صحيحبشكل الوجود، وبدونها ال يقوم مجتمع سياسي 

بينهم حتى  كما بحث أفالطون بضرورة تعاون األفراد فيما ي.غاية كل مجتمع سياس اعتبرهالتحقيق تلك الفضيلة والتي 

تتحقق النتيجة الالزمة إلشباع الحاجات البشرية التي تُشكل فيما بعد الجماعات الموجودة وبالتالي تُعتبر األساس ألي دولةً، 

، بحيث تقوم نظريته على أساس اقتصادي تمليه مراكزهم االجتماعية عليهم وفقاً لماووذلك وفقاً لقيامهم بطبيعة عملهم، 

المواهب لدى كل فرد  الختالفالعمل على أساس أن كل فرد ُمكمل لغيره والتخصص االقتصادي تبعاً وفقاً لمبدأ تقسيم 

 وانين ناتجة بل وليدة عن العادات والتقاليدلقد ظهر حسب تفسير أفالطون بإن الق .والمهارات المكتسبة لديهم أيضاً 

والخبرة، بحيث يعتبرها بأنها تنشأ في ظروف خاصة، وفي محيط معين من الناحية االقتصادية، واالجتماعية والثقافية، 

ستنير أو السياسي والطبيعية والسياسية، وعن طريق العادة الدارجة والخبرة الُمكتسبة. كما يرى أفالطون بأن الحاكم المُ 

كنه من جعل ُحكمه مقبوالً لدى مجتمعه بعكس غيره من الحكام مّ والمعرفة ما يُ أنه له من الحكمة  اعتبرهالحقيقي كما 

كان  إذافالدولة تكون ديمقراطية (  16  - 33م، ص ص  4996، طرس غالي ومحمود خيري عيسىبطرس ب. )الطغاة

في شؤون الدولة متساوي وفي ذا كان االشتراك ى الجميع من الفئات االجتماعية وإفيها القانون واحداً ومتساوياً بالنسبة ال

 (47م، ص 4974، . )جان توشار وآخرون ....الحكم أيضاً 

كما أنه وبوجود مجتمع ديمقراطي يجب أن يوجد مجتمع مدني إلى جانبه، وعلى قمة هذا المجتمع يجب أن توجد        

ولذلك يُطلق على الديمقراطية في البلدان  في كثير من البلدان، النخبة الديمقراطية الحاكمة، ولألسف هذه النقطة ضائعة

وتتم اإلضافة هنا على التأكيد (  11م، ص 7661، ، )علي الكواريلها ُمطبقين ديمقراطيينالعربية أنها ديمقراطية بدون 

 ، ات األوضاع االقتصادية الُمتعسرةبأن الديمقراطية الصحيحة ال تمثل مجرد حاجة كمالية للبلدان الفقيرة ذ
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بل إنها قد تُمثل لتلك البلدان النامية ضرورة قصوى ال يمكن التفريط فيها إذا أُريد لها التقدم، إذ تحمي الديمقراطية تلك 

البلدان ومجتمعاتها من خطر االنزالق في دوامات العنف والفوضى والحروب المتتالية خاصةً عند مواجهة األزمات 

التذمرات الشعبية من مختلف الفئات ضمن  احتواءدان العربية، وتضمن لها المعيشية الخانقة كالتي جرت في بعض البل

ثورة الديمقراطية  اقترانلذلك فتم (  713ص علي الكواري، مرجع سابق، ، )قنوات شرعية وسلمية للتعبير عن رأيها

المتمثلة بسلطة وعلى حساب التقدم العلمي الحاصل عالمياً  (494ص علي الكواري، مرجع سابق، ) بثورة المعلومات

 فيها.  األقلية

 رحذّ  فقد وهو تلميذ أفالطونقبل الميالد(  337 – 371) القديم أرسطو "المنظر والفيلسوف اإلغريقي "اليونانيأما         

للسير في ظاهرة عدم المساواة الظاهرة بقوة بين طبقة األغنياء  ضطرابمن التأثير المؤدي الى االأنه  "السياسة"في كتابه 

مصدر أساسي لعدم االستقرار والتهور السياسي في داخل  اعتبرهوالذي  عتدالالمجتمع ويشبهها بعدم اال في وطبقة الفقراء

مقدار الدخل والمكانة  ويعتبر ارسطو أن القوة في نفوذ النظام السياسي تخضع لوجود القائمين عليه ولطبيعة، المجتمع

، وأن طبيعة نظام الحكم السابق في كل بلد يعتمد على طبيعة التي يحتلونها في داخل كل مجتمع والثروة والمراكز

الطبيعة  األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية لكل منها وفقاً لقيام الحكومة بإدارة شؤون تلك المجتمعات حسب

 . معينة لكل منها لمبادئ

يميز بين ف( والذي يُعتبر من أكبر المحدثين في التنظير الديمقراطي م  4227 –م  4247أما جان جاك روسو )        

وبين الحكومة الديمقراطية المسؤولة عن التنفيذ اليومي للقانون،  األساسيالسيادة الديمقراطية المسؤولة عن إنشاء القانون 

 ، انها نظام ال يناسب البشر جميعاً انية أنها ُمستحيلة التطبيق بشكل كامل ويعتبرها بوهو يدعو لألولى إال أنه يرى في الث

، مجموعة من المختصين. )هذا باإلضافة إلى اعتباره أن الديمقراطية، تُطبق في بلد أصغر أفضل من تطبيقها في بلد كبير

 (343  - 347ص  مرجع سابق،

فيلسوف أمريكي فتعتبر رؤيته لمفهوم العدالة شكالً من أشكال الدفاع عن ( وهو م 4974أما جون رولز )ولد عام      

، لها الليبرالية بالمعنى األمريكي أو لمفهوم الديمقراطية وخاصةً الديمقراطية االجتماعية تبعاً للمعنى الغربي "االوروبي"

يره المباشر للسلطة السياسية الحاكمة، كما ظهر المتعلقة بالعدالة االجتماعية أكثر من تبر المبادئلذلك فكان ُمهتماً بإقامة 

  ذلك من خالل دعوته الكتساب الناس في المجتمع ألكثر ما يمكن من الخبرات األساسية والتي كان من أهمها:

 . الحقوق الكاملة والحريات الالزمة -4

 . الفرص المتعددة والقدرات الواجبة -7

 .لكرامة اإلنسانية في المجتمع ككلالخاصة باالدخل الُمتباين األشكال واألسس  -3

لقد ظهرت هذه الدعوة أيضاً إلى التضحية بالمصالح الفردية مقابل تحقيق الرخاء العام في المجتمع والى جانب تحقيق       

 الالزمة لتحقيق ذلك هي مبدأين: فمن أهم المبادئ ،العدالة في داخل المجتمع لمبادئالوجود الفعلي 

 ون للفرد حق مساو لآلخرين في أوسع حرية تتوافق مع حرية مماثلة لآلخرين. يجب أن يك -4

 ، في الوقت نفسه: الجتماعية واالقتصادية بحيث تكونكما يجب تنظيم مسارات الالمساواة ا -7
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 أكثر ما يمكن صالحاً للمحرومين.  -أ

مجموعة من . )تساوي الفرصومتراكبة مع تنظيم المهن والوظائف، بحيث يستطيع الجميع دخوله ضمن شروط  -ب

 (331 – 331ص ص ، مرجع سابق، المختصين

لم  أما فيما يتعلق بالشرعية الموجودة فالحدود غير المرغوب فيها تصبح قيوداً وال يمكن للحدود أن تكون مشروعة ما       

 – 161ص ص  ، مرجع سابق، مجموعة من المختصين) .البشرية لمختلف الفئات االجتماعية اإلرادةتكن ناجمة عن 

164) 

بقدرتهم الوصول إلى تصور مناسب لما هو في  أنه بأن األفراد متساوون، أي ادعاءه من خالل فكر جون رولز إن       

وإن مساواة الناس الذاتية تنبع من قدرتهم على امتالكهم للتصور  (464دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. ) إطار عادل،

دال، مرجع أ. روبرت. ) الكتساب إحساس بالعدل يُعتبر من ضمن أسس تحقيق الديمقراطية الفعلية،الخاص بمصلحتهم 

حيث ارتبط طرح جون رولز فيما يتعلق بالعدالة التوزيعية في إطار الليبرالية القائمة على أساس الحرية  (412سابق، ص 

 (14سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص ) للجميع.

أما جورجن هابرماس فيوضح أنه يجب في المجتمعات المعاصرة توسيع المجال المناسب الذي تتخذ فيه مسألة        

تبقى الحدود ثابتة متمثلة  أالفهنا يوضح هابرماس مسألة الحدود المذكورة قبيله مباشرة، إذ يجب  ،الشرعية معناها الواسع

في داخل كل مجتمع كاصطالحات صيغت بناها من جانب ظواهر سلطة أو  تلك بالممارسات والقواعد والمعايير العديدة

 (113  - 162ص ، مرجع سابق، ص مجموعة من المختصين. )من جانب السياسة الموجودة

انتوني غد نز، ، )ماسعلى المجال العام الذي حدده هابريمكن أن تقتصر الديمقراطية  إنه الفيقول أما أنتوني غدنز       

النظام الديمقراطي قام على أنقاض النظام االرستقراطي وإذا صح  أيضاً فإن وبحسب رأي توكفيل (234مرجع سابق، ص 

نه يصبح قادراً على توفير الرفاهية والسعادة التطبيق الصحيح لمبادئه األخرى فإوفقاً لمبادئه المتعلقة بالمساواة و استخدامه

متقدمة بشكل يزيد عن أي نظام  اجتماعيةوبهذا الشكل يعمل النظام الديمقراطي على تشكيل حالة  للمجتمع بكافة فئاته،

 Equality andفهو يعتبر أن المساواة والحرية  فيما يتعلق بالحرية دي توكفيل كما يوضح المنظر الفرنسي .آخر

Freedom )  كما أن المساواة ية بال مساواة( هي من االسس االولية والضرورية للديمقراطية، فال وجود للديمقراط ،

بنظام ديمقراطي صحيح قائماً على  اقتداءه، فهذا يتطلب من المجتمع عند ية تعمل على هالك المجتمع البشريبدون حر

والضرورية  األساسية األركانعرفة كيفية التعاطي مع م أيضاً  فيتطلب ذلك ،أسس التطور السياسي واالجتماعي الحديث

" وهي الحرية والمساواة، وأيضاً الوقوف على الكيفية التي من خاللها يوجد العالج المناسب راطيالديمقلذلك النظام "

 اقتداءهفي  التي قد تُصاحب الديمقراطية عند قيامها في أي مجتمع كان كما يرى ذلك توكفيل االجتماعية والشافي لألمراض

ويعني بالمساواة هنا  -فالثورة الديمقراطية التي تعتبر المساواة "يقول دي توكفيل  لقد ظهر أنف .األمريكيةبالديمقراطية 

أهمية  بذلك ظهرفيُ  ،"حادثاً طارئاً أو عرضياً بقدر ماهي ظاهرة عالمية ً -المساواة في الشروط االجتماعية وهي ركيزتها 

فالمساواة في الشروط االجتماعية ال بد إال أن لذلك قبل أن تكون سياسية أو سلطوية،  اجتماعيةكظاهرة  هنا الديمقراطية

 تقوم على أساس الحرية على أقل تعبير،
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فظهر بأن النظام "الديمقراطي" يأتي بالفائدة العظمى على الصعيد االجتماعي في الدولة من خالل الركائز  أيضاً  لذلكو 

أن تحقيق مبدأ المساواة يُعتبر من أقوى بلقد أعتبر توكفيل  .في داخل المجتمع له والتي من أولها المساواة والحرية األساسية

في المجتمع، فالمجتمع يسعى دائماً حتى ينال المساواة في الحرية، فكلما قلت الفروقات  اإلنسانتأثيراً على  العوامل وأقدر

نظام  حب المساواة لديهم ينمو بنمو المساواة نفسها، حيث أن، لذلك فإن المختلفة زاتلالمتيابين الناس، زاد كره الناس 

هي  األغلبيةففي المجتمع الديمقراطي الصحيح تكون ، لديمقراطية الفعليةسيادة الشعب هو الذي يُعبر عن قناعة المجتمع با

 اعتبرتالقوة القانونية الهائلة التي تفرض نفسها على صعيد الواقع الموجود وعلى صعيد الرأي العام السائد، وطالما 

، فال يمكن ألي عائق أن يقف بوجهها ويعيقها كمة وبوعي أكثر من أي شخص بمفردهفي المجتمع انها تتمتع بح األغلبية

توكفيل يجب أن تقوم على المساواة خاصةً في الحقوق السياسية وعلى مراعاة ن الحرية الحقيقية عند كما أ. عن تقدمها

، إذاً أن بها للرأي العام ولحكم األغلبية ىضحّ أو القدرات وإال ستصبح الحرية الفردية للشخص مُ  األصلاالنتماء الطبقي او 

الموجودة في  القدرات اعتبارطبقة االصلية وعلى الحرية ال بد لها إال أن تقوم على أسس متينة وقوية في االنتماء للفئة أو ال

 أيضاً، المجتمع

)مهدي  ،فالخطر المهدد للديمقراطية هنا في المجتمع القائم على المساواة يكون في االتجاه نحو المركزية للسلطة الحاكمة 

علي الكواري ، ) في النهاية،توكفيل بحتمية وجود الديمقراطية  حيث يرى ( 424 –  449ص ص ، م4991، محفوظ

 فيها بأيدي الدول يكمن الحاكمة يدة بأن تمركز السلطة" الواضحة والمف"دي توكفيل ةفهذه نظر(  479مرجع سابق، ص 

الخطر الذي يعمل على تهديد مجتمع المساواة والحرية، لذلك فهنا يشير دي توكفيل الى التعرف على الوسائل الالزمة 

التي من الممكن أن تحدث عند  واألخطاء األخطارميت بوسائل معالجة الديمقراطية من والتي سُ  األخطارلمعالجة تلك 

تطبيقها من قبل الحكومة الموجودة في الدولة وهنالك العديد من اآلليات المناسبة لمعالجتها ومن أهم هذه الوسائل الالزمة 

 للمعالجة وهي:

 الحرية بكافة صورها وأشكالها.  -4

فهي الضامن الوحيد للحقوق الشخصية  ، لذلكنما عبر المؤسسات الحرةو عبر الحكومات وإتنم طبيعة الحرية ال -7

 المتمثلة بكل من: هي والحرية لألفراد 

 تقوم على إنشاء المزيد من المؤسسات الحرة ومن أهمها مؤسسات المجتمع المدني. والتي الالمركزية:   –أ 

 قدرة على القيام بأعمال ال يستطيعون القيام بها لوحدهم كأفراد. عطي األفراد التُ التي الجمعيات: وهي  –ب 

فالحرية لذلك  ،لقد ظهر أن القاعدة األساسية للحرية الصحيحة تبرز من هنا، فيعمل على ضمان األخالقوالذي الدين:  –ج 

هنا في هذا الحديث عن هذا نما يجب أن يكون لها قواعد لتنظيمها لدى الجميع، كما ويتضح وإ الحقيقية ال تعني الفوضى

أما فيما يتعلق بعامل الدين فهو  .الموضوع فتوصف الديمقراطية بأنها حركة دائمة وهي أيضاً تحريك دائم للعالم السياسي

لذلك المفهومين وهما الديمقراطية والدين يعوضان كل منهما ما يفقده اآلخر، هذين ن لذلك فإيعمل على االستقرار والثبات 

  .أيضاً  والدين يضع قواعد للحرية والسيادة الكاملة ،اطية تنادي بالحريةفالديمقر
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إضافة الى آراء كل  ،أول من تناول مفهوم السيادة فيعتبر جان بودان أما(  427  - 422ص  ، مرجع سابق،مهدي محفوظ)

 – 44ص  سابق، ص، مرجع صالح الدين عبد الرحمن الدومة. )من هوبز وجون لوك وجان جاك روسو في السيادة

447) 

بأن التمثيل النيابي ال يُشكل رضى  م( يعتقد 4277 –م  4247) روسو إن الفيلسوف والمفكر الغربي جان جاك        

كما أن فكر روسو من خالل  (714دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. ، )الجميع وأن التمثيل النيابي يضعف قاعدة األغلبية

م، والذي يعتقد بوجود دولة صغيرة ذا عدد قليل لتعمل بالسيادة من خالل  4247المنشور في سنة كتابه العقد االجتماعي 

قراطية أن الديمبيعتبر روسو فلذلك  (343دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. ، )جمعية شعبية واحدة مثل أثينا القديمة

 (371جع سابق، ص دال، مرأ. روبرت.. )في اي مجتمع في العالم بشكل كامل أمراً مستحيالً 

أيضاً وهو اكتشاف تجمع بشري وحمايته المتمثلة  Social Contractكما جاء في كتاب روسو العقد االجتماعي       

، وبواسطة طريقة يستطيع بها كل فرد مع البقية الدفاع ا أو مجتمعة بوسائل القوى العامةبالدفاع عن مصالحه كل على حد

أما قول جان  (411دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. ، )الكاملة للفرد وعدم طاعته للغيرعن مصالحه مع تحقيق الحرية 

 ه ال بقاء للحرية بدون المساواة،جاك روسو فهو أن

في فهذا يُظهر أهمية الحرية كقيمة أساسية من قيم الديمقراطية وتنميتها  (12سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص ) 

جان جاك روسو بصياغته "للعقد االجتماعي" حيث يعتبر بأن الحرية هي التي تعمل كما أن مختلف البلدان واألنظمة فيها. 

أما تناوله لحقيقة المساواة فيعبر عنها في مراحل انتقال اإلنسان من حالة الطبيعة  رادة العامة على الخاصة،على تغليب اإل

 ( 731 – 731الجابري وآخرون ... ، مرجع سابق، ص ص محمد عابد ) .إلى حالة المدنية

م ( ورأيه في "حالة الطبيعة" حيث يعتبر أن العقل عند لوك هو الذي يُنظم الحرية  4261 –م  4437)جون لوك أما       

اواة بين والمساواة كونها حقوقاً طبيعية لكل إنسان أي أن حالة الطبيعة على حسب رأيه هي حالة حرية كاملة وحالة مس

كون  ،والتنفيذيةقر جون لوك بضرورة الفصل بين السلطات في العصر الحديث خاصة السلطتين التشريعية كما أ البشر.

  . الحقيقية " في الحكومة الديمقراطيةمبدأ الفصل بين السلطات" وهوللديمقراطية من العناصر المهمة  ذلك الفصل

جون لوك لكن مونتسكيو عمل على بلورة معالم وحدود المبدأ للفصل بين السلطات ما مونتسكيو فكان متأثراً برأي أ      

، م4997 ،)عيسى بيرم .تبعاً للتقسيم الثالثي كي ال تحتكر فئة السلطة لها السلطةوقف ومونتسكيو هو صاحب مبدأ السلطة تُ 

االشتراكي الهولندي فيعتبر أن تأسيس الديمقراطية بشكل حقيقي لن يحدث إال    ( Vankol )أما   ( 441 – 443 ص ص 

أن الديمقراطية ال تتنافى مع السرعة  اعتبارعلى ، عندما ينتهي النزاع في المجتمع المنوي لذلك التطبيق للنظام الديمقراطي

وان كانت الثقافة السياسية الديمقراطية الناشرة لها (  34ص  ،م4973روبرت ميشال، ، )المواقف االستراتيجية اتخاذفي 

ظام للديمقراطية بين شرائح المجتمع المنوي تطبيق الديمقراطية فيه كن المبادئبحاجة لوقت طويل ليتم تشرب العديد من 

 . ألول مرةذلك سياسي حاكم ولو كان 

لتمييز بين ثالثة من المؤسسات األساسية في عمل على افم ( وهو فيلسوف ألماني  4734 –م  4226أما هيغل )       

  الدولة،والمجتمع المدني، والطبيعة الحياتية من الناحية االجتماعية وهي األسرة، 
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، حيث أن ادعاء هيجل وهو أن الحقيقي منطقي والمنطقي حقيقي (424 – 421م، ص 7661، )محمد عابد الجابري

يوجد في داخل المجتمع، حيث يُقسم هيجل المجتمع على أساس أن  عماوذلك  (74م، ص 7667، )محمد عثمان الخشب

األسرة هي النقطة األولى والمجتمع المدني النقطة الثانية ومن ثم الدولة والتي تشكل النقطة الثالثة والنهائية ومع كل ذلك 

ساس على اعتبار أن األسرة فيعتبر هيجل الدولة هي األساس الحق لألسرة والمجتمع المدني، لذلك فيعتبر الدولة هي األ

، والدولة هي تجسيد ذلك الروح الدستور هو الروح الجماعي لألمة والمجتمع المدني تشكال بوجودها. كما يعتبر هيجل أن

((. كما يرفض   The Perfect Embodiment Of Spirit))  في داخل المجتمع حيث يقول أنها التجسيد الكامل للروح

محمد عثمان الخشب، مرجع سابق، ره بأنه سيعمل على تدمير الدولة. )ى الفصل بين السلطات ويعتبهيجل المبدأ القائم عل

كما يعتبر هيجل أن المؤسسات القضائية جزء من المجتمع المدني، ويعتبر أيضاً أن القانون هو أساس قيام  (11 – 17ص 

فهي  أما الُملكية عند هيجل (77 – 72ق، ص محمد عثمان الخشب، مرجع ساب) ووجود المجتمع المدني وليس األعراف،

فهذه تقوم عليها   Totalitarianismأما الشمولية  ليست ُملكية مطلقة ومستبدة.القائمة على القانون والدستور وهي بذلك 

ن هيجل الدولة عند هيجل ولكنه يعتبرها بأنها تمثل ماهية وحقيقة إرادة األفراد، فهذا ما جعل العديد من الفالسفة يعتبرون أ

 رامشي يوصف بكونه "ماركسي لينيني" وهو جأما الفيلسوف االشتراكي اإليطالي والذي . ليس ديمقراطياً ليبرالياً 

Antonio Gramsci     (4794  4932 –م  ) فيدعي بأن التصور المفتاحي ونقطة البداية لفهم فلسفة هيجل والتي م ،

رامشي اس  المجتمع المدني، حيث أن فكر جتقوم عنده على أساس األهمية للدولة عكس جرامشي والتي تقوم عنده على أس

كما أن  ( 12 – 14، مرجع سابق، ص ص محمد عثمان الخشب) يقوم على الفلسفة الثورية ضد هيمنة الدولة وتسلطها،

دال، أ. روبرت. ) ، ولهم اختالف عن ماركس في طرحهما هذا،كدون على زعامة األفكار والثقافةرا مشي وموسكا يؤج

 رامشي بالهيمنة على أساس أنه استبدل القهر بسلطة الثقافات والمعتقدات،لذلك فيرتبط فكر ج(  111مرجع سابق، ص 

مشي تجسيد الهيمنة السياسية للطبقة الحاكمة على البقية، أما ويعتبر جرا(  112دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. )

 (113دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. ) موسكا فيعتبر تطوير الصيغة السياسية السائدة مهمة للمجتمع.

دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. . )يةأما المفكر جون ستيوارت مل فيهدف فكره إلى توسيع رقعة المشاركة السياس      

ع كما أن مل نبذ فكرة أن الحكم الذاتي يتطلب كياناً صغيراً ليعمل على تمكين كافة المواطنين فيه من التمكن لالجتما(  776

 343، مرجع سابق، ص دالأ. روبرت. ) ".في إطار جمعية واحدة، من خالل عملة باسم "تأمالت حول الحكومة التمثيلية

أي األغلبية إجماالً، لذلك فال بد من وجود قاعدة لتنظيم  "األخذ بمبدأ الجماعةاريتو الذي يقوم فكره على أساس "أما ب( 

القرارات توجب وجود أغلبية كبيرة وفاعلة حتى يكون هناك إمكانية على إقرار السياسات الجماعية على أساسها، وعلى 

فهناك (  719ص  دال، مرجع سابق،أ. روبرت. ) ة موافقة الجميع عليها،ذلك يترتب مبدأ إقرار سياسة معينة في حال

وفي الديمقراطية ( 742 صدال، مرجع سابق، أ. روبرت. ) انسجام بين التمثيل النسبي والنُظم متعددة األحزاب السياسية،

 ثقافة السياسية السائدة في المجتمع.المستقرة فإن االلتزام بحماية كافة الحقوق السياسية األولية يصبح عنصراً أساسياً في ال

أما المفكر ذات الفكر االشتراكي لينين فيشدد على القهر الذي تمارسه الطبقة ( 794دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. )

  رامشي. قريب بذلك من فكر جفهو  البرجوازية ضد الجمهور
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 أنفيرى  األولاكثر شمولية من  جاءت نظريته أنال إالذي يتفق مع رأي جورج بيرو ون تورين أما فكر آآل       

 زيادةالديمقراطية ليست فقط لمنح الدولة السيادة القانونية تدخالً للتقليل من التفاوتات بين الناس في المجتمع والعمل على 

ي يجعل لديه يتعدى ذلك الى اعطاء الفرد الحق الذ أننما يجب إالمساعدات المختلفة من اقتصادية واجتماعية وتعليمية و

للتدخل في شؤون حياته المختلفة، اذاً فيظهر هنا أن دعوته هذه تنمو عن تعويد الفرد على االستقاللية ضمن  مرتفعةمقدرة 

ن مسألة أتورين يرى  حيث أن، حسب رأي جورج بيرو للديمقراطية غير كافي األولمجال الحرية والذي يعتبر التعريف 

عيسى ، )بطريقة مناسبة باآلخرالتوفيق بين الجامعية والخصوصية هي ضرورة للعمل الديمقراطي وهي مسألة االعتراف 

 للديمقراطيةيقول عن تعريفه  يذليتفق هذا مع رأي اسماعيل صبري عبد هللا او  ( 447  - 444مرجع سابق، ص بيرم، 

 (71، ص م4991، عبد هللا اسماعيل صبري) ."يعارضني أنحق غيري في "

م، حيث  4729وهو من أصل بريطاني وغير متشدد ولد سنة  االشتراكيإن المفكر أ . د . لندساي وهو ذات الفكر        

أن أفكاره مبنية على أفكار ارسطو وروسو حيث يرى أنه ال بد من قيام المجتمع الديمقراطي على الحرية والمساواة، 

بشكل كامل وعام ويرى أن الديمقراطية تتطلب أوضاعاً كافية تسمح  اإلنسانبحقوق  واإليمانالدستور ذات السيادة، و

بالحكم بواسطة الخبراء، وقد قامت فلسفة لندساي السياسية الخاصة بموضوع الديمقراطية أساساً على أفكار أرسطو 

ة األولى للدولة هي خدمة المجتمع ككل وجعله مكتمالً عن طريق في انه ذهب الى أن الوظيف األولوروسو، فهو يتفق مع 

وسياسية واقتصادية، وقال أيضاً مثل أرسطو أن هذا الهدف يمكن تحقيقه أساساً بالتربية  اجتماعيةهذه الخدمة أكثر 

ية، ال لتعليم الصغار لتعليموالتنشئة االجتماعية ومن ثم فإن الدولة يجب أن تقوم الى حد كبير بدور المؤسسة التربوية وا

وجد السبيل للفهم الصحيح لطبيعة الديمقراطية الحقيقية والمطبقة أ، بل والبالغين أيضاً، وأعتقد لندساي أن روسو قد فحسب

بشكل فعلي، فالمجتمع الديمقراطي ال يمكن أن يعمل على أساس مجرد عن األصوات للجميع، وتبعاً لروسو ولندساي 

صوته يفعل أحد شيئين إما أنه يدلي به لمصلحته الشخصية الخاصة والعائدة عليه بالفائدة، أو يدلي به فعندما يدلي اإلنسان ب

لما يعتقد أنه المصلحة العامة للجميع ومن ضمنه هو، وهو بذلك ال يعبر عن اإلرادة العامة إال عندما يفعل األمر الثاني، 

ووجودها، ولم يوضح لندساي كيف يمكن إقناع المواطنين بأن  وهذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية والمطبقة بشكلها

يقدموا المصلحة العامة على مصالحهم الخاصةً ولعله أراد أن يقول أن ذلك من وظائف التربية والتنشئة االجتماعية السليمة 

 (79 – 77م، ص ص 4977، م. بيرنزادوار. )لدى الجميع

م ( الذي يرى أن الحكومة الرشيدة هي التي تعمل على  4172 –م  4149أما رأي الفيلسوف االيطالي ميكافيلي )       

إيجاد مختلف الوسائل القانونية والسياسية التي تقيم توازناً بين طبقات المجتمع المتباينة، وتحد من النزعات الشريرة التي 

وجودة، وذلك بعمل قد أن القوانين هي التي تولد أخالق الشعب وفضائله المقد تقضي على المجتمع بأسره، فهو بذلك يعت

بواسطة الحاكم، حيث كان ميكافيلي من أنصار الحكم الديمقراطي ولو لم يظهر ذلك علناً بل أبقاه بشكل  الحكومة على هذا

عتقد أن النظام الملكي أكثر نظم أما توماس هوبز فكان ي أينما كانت. المجتمع والدولة استقرارمخفي خاصةً بعد عملية 

ألن  األهميةويالحظ أن الفرق بين نظرية لوك ونظرية هوبز عظيم ، في الوجود، وأكملها نظاماً في الحكم استقراراً الحكم 

 العامة. األخالقيةتوجد القواعد  هوبز كان يرى أن الحكومة هي التي

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                     266  

ISSN: 2706-6495 

 

السائدة كانت موجودة قبل أن توجد الدولة وتنشأ الحكومة  األخالقيةأما لوك فكان على عكس ذلك فيرى أن القواعد  

، ووسيلة لضمان تطبيقها على األخالقيةبوجود هذه القواعد  اعترافاً  إالالمتولية ألمورها، وأما قوانين الدولة السائدة فليست 

فيرى أن الحكومات المطبقة في طرقها للديمقراطية ال بد إال أن تعتمد على  م( 4211 –م  4479)أما مونتسكيو . الجميع

طة التنفيذية تتولى حمايتها لالوعي السياسي للشعب بأكمله، والملكية تعتمد على الشعور بأن الطبقة العسكرية المتمثلة بالس

، ولذلك اتجهت أفكاره مساواة التامة بين الجميعشرة والوكانت المثل العليا التي يدعو اليها مونتسكيو هي الديمقراطية المبا

أما فيما يتعلق بتشكيل المجتمع السياسي فيرى روسو أن . الى ضرورة إعادة بناء النظام االجتماعي والسياسي الحاكم

ها ألن السلطة السياسية الحاكمة وتحقيق الحرية الكاملة ال يمكن ظهور اجتماعيالمجتمع السياسي ظهر نتيجة وجود عقد 

ذ أن من نظريته على أفكار هوبز ولوك، إدون موافقة جميع األفراد في داخل المجتمع، وأعتقد روسو في هذا الجزء 

إذا  إالجميع األفراد في الدولة والمجتمع، والقوانين ال تكون صحيحة ند روسو تُمثل المصالح المشتركة لاإلرادة العامة ع

هذه القوانين على المصالح العامة لمختلف الفئات  صدرت عن طريق اإلرادة العامة للجميع، لذلك يجب أن تنصبّ 

الحكومة بل الشعب هو الذي ينشئها وهو صاحب  ينشئ االجتماعية، وأن تنبعث من الشعب وأرادته الكاملة، فالعقد ال

كيل عن الشعب ككل، وهو الذي يستطيع أن يغيرها حيث يشاء، إذا أساءت السيادة الكاملة السياسية والقانونية، فالحكومة و

لقد ظهر أن الشعب يحتفظ ف. ولذلك يفضل الديمقراطية المباشرة على الديمقراطية النيابية الحاكمة، للسلطة استعمالها

بأن جميع أعمال  عتقاداالوقت الضرورة القصوى، ألن  استعمالهابالسيادة بمختلف أشكالها من سياسية وقانونية لغرض 

، أما روسو فيرى أن الشعب يمارس سيادته دائماً في ظل وجود األساسيةلم تمس حقوق األفراد  الحكومة تكون قانونية ما

صاحب السيادة األولية خاصةً عند تطبيق  باعتبارهالديمقراطية فقط، وأن جميع قوانين الدولة يجب أن تصدر عن الشعب 

حدى لقبول مبدأ فصل السلطات وغيره كإ استعدادهاعلى أساس   تخطئلوك يرى أن األغلبية ال  الديمقراطية، حيث أن

تكون هناك رابطة  أنالديمقراطية الفعلية، بل يرى أن الشعب هو صاحب السيادة السياسية والقانونية أيضاً، فيجب  مبادئ

بطرس ) ،شراف تام على الهيئة التنفيذية في الدولةإ يذية، كما يجب أن يكون للبرلمانقوية بين المندوبين والهيئة التنف

حيث يتمثل هذا الرأي على أن البرلمان يمثل (  474  -  97بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ص ص 

 (432بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ص ) .الشعب وليس مندوباً عنه

 اعتبارإن هوبز لم يفرق بين الحكومة والدولة حيث يعتبر أن زوال الحكومة أو الحاكم يؤدي الى زوال الدولة على        

ويتفق روسو مع هوبز في اعتقاده أن السيادة القانونية والسياسية يجب أن تكون مطلقة وال  ،أن الدولة والحكومة شيئاً واحداً 

، ذه السيادة بكافة أشكالها للحاكم، بينما يجعلها روسو للشعبهوبز يجعل ه أن إاليمكن التنازل عنها ألي طرف آخر، 

ويتفق روسو مع لوك في التفرقة بين الحاكم والقوة التي تقف خلف الحاكم الموجود في الدولة وعلى رأس الحكومة فيها، 

لوك يرى أن جميع أعمال الحاكم قانونية  ، ويختلف روسو مع لوك في أنادة القانونية والسيادة السياسيةأي التفرقة بين السي

، أما روسو فيرى أن كل القوانين يجب أن تصدر عن اإلرادة العامة للشعب، األساسيةتتعارض مع حقوق األفراد ما لم 

الوجود الصحيح  اعتباروهذا يعني أن الحكومة ال تستطيع أن تصدر أي قانون من دون إرادة الشعب هذا على 

 (427 – 422بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ص . )للديمقراطية
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أما الفيلسوف لوك فإنه يعتبر أن نظام الحكم يتوقف على مكانة السلطة الحاكمة العليا في الدولة، وهي السلطة      

، فإذا األغلبيةلجماعة الى سلطة ا انتقلت لذلك تعاقد األفراد في مبدأ األمر ليوجدوا الدولةيالتشريعية، ثم يعتبر أنه عندما 

ي إذا كانت سلطة إصدار القوانين في يد قلة من األفراد ذوان نظام الحكم ديمقراطياً كامالً، ومارست األغلبية هذه السلطة ك

ومن رأي الفيلسوف . إذا وضعت سلطة التشريع في يد فرد واحد فنظام الحكم ملكيالمصالح فنظام الحكم أوليجاركي، و

بطرس بطرس غالي ) .نظام الحكم الملكي المطلق هو أحسن أنظمة الحكم على اإلطالق في كافة المجتمعاتهوبز أن 

 (741  - 743ص ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، 

 بذلك نتج عنهو، ث تغير ثقافي ما في داخل المجتمعأن البروتستانتية قادت الى إحدا افترضاأما دوركايم وفيبر فقد        

 لدى فيبر،  Rationality، وعقالنية لدى دوركايم  Differentiationتميز في الوظائف المتنوعة واالختصاصات 

 اإلنجليزيأما (  71 – 73م، ص ص 7666، )هويدا عدلي .البروتستانتيةوهذه نظرتهم فيما يتعلق بالتسامح وعالقته مع 

، بل انين التي تقدمها تباعاً للمجتمعالفعلية ليس مجرد سن القوجون ستيوارت ميل فيوضح أن الهدف األعلى للديمقراطية 

 (423م، ص 4972، هيرسونج. س. . )هو في رفع مستوى الذكاء والتفكير لدى كل أفراد شعبها

ث عن المشاركة الوجدانية للجميع وهي الناحية المشتركة التي تربط بين والذي تحدّ  Millإن جون ستيوارت ميل      

أفراد أمة واحدة من األمم وال تربط بينهم وبين أفراد األمم األخرى، وهذه المشاركة الوجدانية للجميع والمتبادلة بين أفراد 

أكثر لمشتركة بينهم في هذا التعاون قومية واحدة هي التي تجعلهم يتعاونون مع بعضهم البعض بشكل تبدو فيه الرغبة ا

، وتجعلهم أخيراً يرغبون في أن المعيشة تحت حكومة واحدة بعينها ، كما تجعلهم يرغبون فيمنها مع أفراد األمم األخرى

يحكموا أنفسهم بأنفسهم ويقرروا مصيرهم بأيديهم، ولقد أشار جون ستيوارت ميل الى أن تشابه العناصر المتنوعة التي 

فسر أن النظم الديمقراطية هي السبب المباشر فهذا ما يُ  ،منها األمة يجعل من الممكن إيجاد نظم سياسية حرة خاللهاتتكون 

 (44  - 41م، ص 4973، أحمد الكعكي يحيى) .في ظهور القوميات

أنتوني غدنز، مرجع ) ،فرنسيس فوكوياما ونظريته التي مؤداها أن انتصار الديمقراطية يُمثل نهاية التاريخأما فكر      

، إضافة الى مؤيدين له خاصة من أصحاب عليهافقد وجد آراًء مناقضة له مع تحفظ البعض اآلخر (  127سابق، ص 

الفكر الرأسمالي الغربي القائمين في فكرهم على سياسة العولمة الجديدة في السيطرة على العالم ومقدرات الشعوب أينما 

 والسياسية والثقافية والتعليمية واالجتماعية وغيرها .  االقتصاديةطن من مختلف النواحي وفي كل األوقات بشكل ُمب اكانو

 

 أثر الوجود الديمقراطي في المجتمع:  – 3

لقد ظهر بأن تأسيس الديمقراطية الصحيحة واألصل فيها هو تأسيس الشرعية، حيث تُعتبر الشرعية هي التي تعمل      

كضمانة لتطبيق النظام الديمقراطي بشكل سليم وتعني الشرعية الديمقراطية الصحيحة في تطبيقها، وحسب هذا التعريف 

ها ، باعتبار أن ذلك هو القاعدة الشكلية لتأمين جوهرة الوطنية عامةة عن إرادة الجماعلها فهي انبثاق السلطة السياسي

بحيث أن الشرعية  ومعايير المجتمعات التي تخضع لها،، ويعني بذلك اتفاق قيم ومعايير السلطة وممارستها مع قيم األهم

 ، ن السلطة الحاكمة وجمهور المجتمعهي الضمانة لالنسجام والتوافق بي
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كما  (714م، ص  7661، ن وآخرون ...برهان غليو) الستمرارية والتداول السلمي لسلطة الحكم.ومن ثم هي المصدر ل

يظهر بأن الدينامية االجتماعية واالنطالق من الواقع السياسي أي مشاهدة ما هو موجود فعالً ووجهته وطريقة سيره 

للواقع المعاش، حيث أن تلك العوامل تساهم واحتمال تطويره عملياً وإمكانيات احتمال التطور الديمقراطي المستقبلي 

 م، ص7664، ي وآخرون ...عبد العزيز الدور. )قراطي أفضل نظرياً ومن ثم عملياً وبشكل كبير في تقدم مستقبل ديم

 الديمقراطية هي قيمة وجوهر وليست شكالً أو مظهراً فقطوالذي يعتبر بأن  في وصفه للديمقراطية ما الرأي اآلخرأ (171

فهو بذلك األصح في تطبيق هذه األنظمة في مختلف الدول (  479، ص م7661، ..د مالكي وآخرون ..محمإ)

 والمجتمعات. 

الديمقراطية الفعلية ليست هي حالً سحرياً في الدول والمجتمعات، بل إنها المناخ أو الوسط الذي يرشح العقالنية  إن       

الحلول الالزمة لكافة الفئات االجتماعية، وهي  أفضلللجميع، ويسمح بمناقشة كافة القضايا المهمة تمهيداً للوصول الى 

موازين القوى الموجودة، من دون إلغاء االخر أو تهميشه وهي التي تساعد على الصيغة المناسبة التي تخلق توازناً تفرضه 

 ، يجب أن يفهمه الجميع بوضوح دائم ، وهذا ماالمتدرج والمنطقي للسلطة الحاكمةو الهادئاالنتقال 

 (77 ص،م، 4991، منيفلرحمن عبد ا. )وربما فاجعاً ايضاً عليهم قبل منهم فسوف يكون الثمن غالياً فهم أو لم يُ فإذا لم يُ 

الديمقراطية وخاصةً  أنيرى جورج بيرو الذي يعتبر أن الديمقراطية هي فلسفة وأسلوب حياه في مختلف النواحي كما 

للديمقراطية االقتصادية  أخرى أنماطبشكلها السياسي ال تكفي لتحقيق نظام ديمقراطي صحيح ألن ذلك يتطلب 

   (444ص ، عيسى بيرم، مرجع سابق) .واالجتماعية

 

 التحول الديمقراطي: عوامل  - 4

، م 4417 –م  4417ت بالصراع بين الملك والبرلمان في سنة في الماضي من تطورات بدأإن ما حدث في انجلترا        

، ثم عودة الملكية سنة م( 4413 –م  4419)، ثم إعالن االستقالل ما بين السنوات م 4419الملك سنة  اغتيالجاء ثم 

لخير دليل على  (71هويدا عدلي، مرجع سابق، ص ) ،بعدهاالنظام الديمقراطي الليبرالي  بتكريس وانتهت، م 4446

صعوبة عملية التحول الديمقراطي. كما أن فترة الحروب والصراعات الدينية التي اكتسحت القارة األوروبية بمعظم 

ختلف المذاهب على مدى ثالثة ين ورجال الالهوت من ممجتمعاتها ودولها هي مصدر إلهام لعديد من الفالسفة والمفكر

، وبعد ذلك فقد أدى التصنيع الى ظهور التخصص الميالديين ، من القرن السادس عشر  الى القرن الثامن عشرقرون

هويدا عدلي، مرجع سابق، ص ص ، )وتقسيم العمل وبالتالي الفصل بين العمل والمنزل وغرس مبدأ العقالنية بين الجميع

بطرس ، )به من قبل دولة المدينة القديمة امتازتالعصور الوسطى بالنظام االقطاعي الذي  امتازتحيث (  71 – 77

أما بعد الحرب العالمية الثانية فظهر تعبير جديد وهو دولة (  26بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ص 

 (741ص بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ) . Welfare Stateالرفاهية أو دولة الرفاه 

لقد ظهر من خالل هذه المقدمة القصيرة عن عملية التحول الديمقراطي أنها ليست سهلة بل هي عملية قد جاءت عبر        

  التطبيق،عصور مختلفة في تقدمها نحو التطبيق الفعلي لها إلى جانب وجود عوامل ساعدت على ذلك 
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وقبل االستعراض لعوامل التحول الديمقراطي في المجتمعات فال بد من وصف ذلك التحول بأشكاله المتباينة في االتباع 

إطاريها العلمي والعملي أو بمعنى آخر أشكالها النظرية  نوعين في، فأشكال الديمقراطية تقسم الى لها والتطبيق الفعلي

  هي: األقسامفي أي مجتمع كانت فيه وهذه صفحات البحث( م، 7666محمود ميعاري، ) "مفهوماً وتطبيقاً" والتطبيقية

 (.  ( Formal Democracyالمجردة:  الديمقراطية الشكلية .4

 ( .   Actual Democracy: ) الفعليةالحقيقية الديمقراطية  .7

وبمطلب  أخالقيكهدف  الديمقراطيلالستمرارية في سير النظام  األساسيةباألهمية  قرّ ن الواقع الموجود والذي يُ إ       

فهنا تتضح يتطلب األخذ ببنية النظام الديمقراطي،  أخالقيةالتغيير في القائمين على النظام السياسي الحاكم كمسؤولية 

وتغيير المسؤولين  ،ياسيالتوازن بين العمليتين وهما االستمرارية في سير النظام الس أساسالفكرة الرئيسية القائمة على 

 القائمين عليه، 

في سير النظام السياسي الحاكم والتي تعمل على المساهمة بشكل  وذلك يتم من خالل العمل على تحديد عوامل االستمرارية

عوامل  بين Balanced Cooperation طار عملي سليم لنوعاً من التعاون المتوازنإقانوني في الحث على وضع 

يكون هنالك عملية لتحقيق التوازن  أنوهنا يتضح انه ال يمكن ، ( Continuity And Change) االستمرارية والتغيير

. الجهتين وهما االستمرارية والتغييربشكل حقيقي بين  تعاون المطلوباذا تم ال إال، مطلوب بين تلك العوامل المتناقضةال

هي  Amendment والتعديل Modernization والتحديث Development التطويرن العمل على القيام بعمليات كما أ

الى العمل على وضع الطرق االستراتيجية الجديدة والتي  باإلضافةهذا من أهم العمليات الالزمة للتحول الديمقراطي، 

 حة الحقيقية للنظام السياسيوالسيادة الداخلية مع العمل على تحقيق المصل يتالءممع الطرق المستجدة وفقاً لما  تتالءم

في مواكبة  األخالقيةال من خالل القيام والتمسك بعمليات التوفيق بين المسؤولية إن يتحقق أفذلك ال يمكن له  ،الحاكم

جتماعي وتعليمي وثقافي وبين الرغبة الحقيقية في العمل على شكاله من سياسي واقتصادي واأومالحقة التطور بمختلف 

في سيره المتتابع لما وه في ذلك النظام همع عدم العمل على تشوي، القائم في عمله بالصورة الصحيحة للنظاماالستمرارية 

ن من عوامل االستقرار للنظام السياسي الحاكم في الدولة ليس فقط العمل أكما ال بد من الذكر هنا  .يحدث داخلياً وخارجياً 

السياسة الخارجية وذلك لضمان استمرار سير وبقاء النظام  استقرارمن يضاً أفال بد  ،السياسة الداخلية استقرارعلى 

مع السياسة الدولية الخارجية خاصةً في ظل النظام العالمي الجديد القائم على السيطرة  يتالءمالسياسي للدولة بما 

كما أن (  92  - 24م، ص 4971، المملكة المغربية -ات أكاديمية ندو. )بالعولمةالمتمثل وهو  االقتصادية من طرف واحد

ن حيث أ ،كمفهوم وممارسة ومثل أعلى ماهية التحول والوجود الديمقراطي وما يتطلب ذلك في معرفته بشكله الصحيح

  يلي:  تلك المعرفة تتطلب ما

لمصلحة هل وبها ولماذا أتت  أتتهي الطريقة التي  هي الديمقراطية وما عرفة معناها وكيف أتت ومام: يتطلب ذلك أوالً 

 . وبحاجة ماسة إليها بطريقة صحيحة أتتما أو  سياسي دولة ما أو نخبة أو حزب

والقدرة على االستمرارية الصحيحة القائمة التغير ماهية وجودها من حيث أين وكيف يتم تطبيقها بعيداً عن معرفة : ثانياً 

 .لعنف المضاد بل التقبل من الجميعبعيداً عن العنف واوعلى أسس متينة 
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 ) Evaluation كطريقة للفهم الموجود والتقييم ،في الوقت الحاضرالى الموجود  األساس: المقارنة مع الغير من ثالثاً  

وللغير ولمفهوم  للبلد المدروس بالنسبة اختالف  أوجه شبه و أوجهبمعنى   Comparison والمقارنة ( ايجابيات وسلبيات

لرؤية الفجوة ن بالفعل كائن اآل ما هويكون ومقارنته مع  أنما يجب ، ويكون المعنى المثالي أنالواجب  االعلىالمثل 

بينهما، فكلما تتسع الفجوة بينهما بين ما هو كائن وما يجب أن يكون يُساء االستخدام، من هنا تأتي ضرورة العمل على 

عدم تضييق تلك الفجوة حتى تكون اقرب الى قواعد العملية في النظام الديمقراطي الصحيح، لذلك فيجب علينا العمل على 

للديمقراطية الحالية في  األولىفي الدعوة خاصةً  والتحديث هناك ضرورة للتغيير المستمرنما يجب أن يكون التقليد وإ

 تقف عند حدود حرية الغير للفرد وللمجتمع أن الحرية اعتبارعلى  وذلك ،المنوي تطبيق التحول الديمقراطي فيه المجتمع

 . من األفراد والمجتمعات

كمقدمة لحدوث االستقالل ومن ثم تطبيق الديمقراطية كنظام سياسي حاكم حتى لقد مرت حركة ثورية عقب الحروب       

هي التي تعمل على تعزيز مؤسسات الديمقراطية وهي مؤسسات المجتمع المدني وما فيه كما أن  .بين دول اوروبا نفسها

ما م الوحيد الذي يستطيع العمل فيحكهي نظام ال هفما زال هناك اعتقاد بأن الديمقراطي التنمية لقيام نظام ديمقراطي سليم 

في الديمقراطية، كما أنها تولد في الناس وعي التطور الُمستحدث  األساسيوصف نفاقاً بالبالد النامية والحرية هي حجر 

، حمد محجوبمحمد ا، )وتشجعهم على المطالبة به بشكل مستمر ولكن حين تُطرد الحرية يزول الوعي وتخرس الجرأة

من حيث ماهية  للديمقراطيةالمختلفة  األنظمةالمفسرة لتطبيق المعادالت النظرية فهذه توضح وجود (  42،  ص م4923

وما تأتي به نتيجة لذلك من فوائد  األساسيةوجودها بالشكل الصحيح وتطبيقها أيضاً بالشكل الصحيح من حيث قواعدها 

، م4999، حمد عبد الجبارعبد الرزاق عيد وم) .وبشكلها الفعلي السليمةعلى الجميع في المجتمعات المطبقة لها بالطرق 

 (72ص 

ضعف من مركزية السلطة السياسية الحاكمة في أي بلد والتي تتصف مركزيتها بالعداء يُ في المجتمع ن التغير القيمي إ      

عبد الغفار رشاد ) ،الناميةضد الديمقراطية ومع كل ذلك ال يُنفى التحول الديمقراطي وأن كان اصعب في غير الدول 

ر التاريخ يأتي على تطو أنكما يرى فرنسيس فوكوياما صاحب مقولة نهاية التاريخ (  71، ص  القصبي، مرجع سابق

وبالتالي تكون النتيجة الرأسمالية وليس ، لتطور التاريخ األساسيهو المحرك عامل االقتصاد  أن، بمعنى اقتصادي أساس

يشكل نهاية التاريخ، ونهاية التاريخ بالفعل هي الديمقراطية في  عندهاالشتراكية هي المحرك لها بشكل أكبر، فهذا 

العملية  هذهال يوجد من يعادي  انهبحجة  الشيءالرأسمالية والسياسة في الجانب االقتصادي وأن كانا وجهان لنفس 

كما يعتبر التساند هو  ( 74  - 71 ص ص  م،4991، غليون وآخرون ....برهان . )تُشكل النهاية للتاريخ فهذهياً ايديولوج

تضمن  أن، تستطيع اية دولة قومية مهما عظمتال  حيث تبين أنهشرط البقاء والتقدم وليس االستقالل والوحدة فقط ، 

فمن هنا يأتي ، بمفردها لمواطنيها الرفاهية االقتصادية واالمن المادي، اللذين يشكالن هدفي السياسة الخارجية ألي دولة

اتي فجأة فكما تبين من ياقامة الحكم الديمقراطي ال  نكما أ. معين سواء كان ديمقراطي أم غيره دور الدولة وتطبيقها لنظام

المتتابعة  واإلصالحاتحول الديمقراطي يحتاج لفترات طويلة ومراحل مختلفة من التغيرات الت أنآراء بعض المنظرين 

 الوعي الجماهيري لدى الجميع، يتخلله أن لية جنباً الى جنب، وذلك ال بد إالوالمتتا
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الفهم السليم لمبدأ النمو والتحول الديمقراطي بطريقة سليمة، لذلك فال بد من أن  أساسالن الوعي الصحيح هو المبني على  

، ناهيك عن والساعين للتغيير الفعال والجاد السليمة والغير مسيئة للغالبية من الحكومات واالفراد الراغبين هيأتي بثمار

 األساسيل على التراجع في تطبيق المبدأ يعم أنالمواطن الفرد أن من مصلحة ذلك التدخل  فيهمقاومة أي تدخل يرى 

بصورة مشوهة طبقاً لمصلحة المتدخل االجنبي حتى وأن جاءت بصورة تدعو الية، فالظاهر احياناً يختلف عن الباطن وما 

يختلف عن ما يرى في  تحقيقهما هو كائن وما ينوي صاحب الوطن  أوموجود بالفعل  ما هويكون يختلف عن  أنيجب 

الغريب عن بالدة كما هو ظاهر اليوم امام الجميع من تدخالت استعمارية جديدة في الوطن العربي تحت اسم  ذلك المتدخل

الواقع ال يتفق قط اتفاقاً تاماً  حيث ظهر أن ،هووجود هفي تطبيق هالمشو اإلنسانالتحول والنمو الديمقراطي وحماية حقوق 

 (41   - 2ص ص ، د. ت، . )لسلي ليبسونمع المنطق فالمنطق قادر على تجاوز الواقع بعملية استنتاج صحيحة

 وإسالميةقد تجسد ذلك التدخل الغاشم أخيراً في احتالل العراق وأفغانستان ومحاولة التدخالت في شؤون دول عربية ل       

وتحقيقاً لمصالح اقتصادية ومكاسب خاصةً لدى الدول  األمريكيبسياسة االستعمار الغربي  أخذهاوذلك نظراً لعدم  أخرى

الساعية الى السيطرة العالمية وتحقيق النظام العالمي الجديد  األمريكيةالدول هي الواليات المتحدة  هذهالغربية وأبرز 

الحركي لألمركة العالمية  االسم" الجديدة أو ما يسمى بالعولمة بصورتهالساعية الية منذ عقود خلت وهو االستعمار 

 السيطرة من جانب واحد.   أساسقائمة على  جديده استعماريةوذلك كمرحلة  في سياستها، "التسلطية

بشكل  لوحدهومؤسساته  ال تقع على عاتق المجتمع المدني المتمثلة بعملية التحول الديمقراطي، إن هذه المسؤولية      

ألن مهمة إعادة بناء األمة يتطلب أيضا اختيار  ،على عاتق السلطة الحاكمة في أي دولة ومجتمع ولكنها تقع أيضاً  ،مطلق

مسئولين فاعلين في كافة مستويات الحكم، فإذا كانت الديمقراطية تتطلب وجوب ضمان نزاهة االنتخابات فمن الضروري 

كما أن تمسك أي دولة أو مؤسسة بالقيم األخالقية والمسؤولية  .اختيارهم من قبل الشعب إيجاد مرشحين جيدين وأكفاء ليتم

وهذا (  47  -  44مرجع سابق، ص ص  ،لسلي ليبسون) ،أمام الناس يتطلب الشفافية في الخدمة العامة لهؤالء الناس

الديمقراطية بالشكل الصحيح يتطلب أن يكون يتطلب تغيير الوالء من الوالء الشخصي إلى الوالء االجتماعي، ألن تأييد 

لهم  ) ** ( ذلك التأييد باالزدياد ما دام ذلك يحقق الحرية والعدالة االجتماعية وتقبل الجماهير لها ومن ثم يأخذ عن اقتناع

                                                 
 : الحرية والعدالة االجتماعية  ) ** (

 .Freedom / Liberty الحرية:  أوالً:

القدرة على االختيار بين عدة أشياء أي حرية التصرف تعني الحرية كما وردت في قاموس المصطلحات االجتماعية هي:     

العاقلة دون اإلضرار بالغير أو دون الخضوع ألي ضغط إال ما فرضته القوانين العادلة  اإلرادةوالعيش والسلوك حسب توجيه 

كي بدوي، معجم احمد ز المصدر:وهناك أشكال مختلفة من الحرية المدنية فمنها: )، الضرورية وواجبات الحياة االجتماعية

 (379ص م، 4977 الطبعة االولى، ة لبنان،تب: مكبيروت، (عربي –فرنسي  –مصطلحات العلوم االجتماعية )إنجليزي 

أن يعبر منفرداً أو مع آخرين  باختياره وفيحرية العقيدة، ويشمل ذلك حرية الفرد في االنتماء إلى أحد األديان أو العقائد  -4

  التعليم.أو الممارسة أو  العبادةيانته أو عقيدته سواء كان ذلك عن طريق بشكل علني أو غير علني عن د

حرية إبداء اآلراء والتعبير دون أي تدخل، ويشمل ذلك حرية البحث عن المعلومات أو األفكار من أي نوع وتلقيها ونقلها  -7

  يختارها.وسيله أخرى  بأيةكتابة أو طباعه وسواء كان ذلك في قالب فني أو  وأ ةشفاهيبغض النظر عن الحدود وذلك إما 

الحرية غير ما يفرض منها تمشياً مع القانون والتي تستوجبها في  هذهحرية التجمع السلمي دون أي قيود على ممارسة  -3

 مجتمع ديموقراطي مصلحة األمن الوطني أو النظام العام. 
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ية التي تكفل األساسية المتعلقة بتطبيق الحريات المدن المبادئ ، والعمل على تحقيق الوجود الواضح لتطبيقبالشكل الصحيح

 مظاهر الشكلية الداعية لذلك فقط. وليست ال ) *** (الوجود الفعلي والعادل لحقوق اإلنسان 

فهذا جانب محدود ، ن الديمقراطية ال تقتصر فقط على حرية االنتخابات الدورية للمواطنين عن طريق المشاركة بهاإ     

 الديمقراطية تعني ، حيث أنفي داخل المجتمعاتمثالية وشموالً  أكثرللديمقراطية، فالديمقراطية ينبغي أن يكون لها دالالت 

حرية ومساواة واخوة وسيطرة فعالة من جانب المواطنين على السياسة الحاكمة ووجود حكومة مسؤولة وسياسة نزيهة 

القرار وعدم اخذها لقرارات ارتجالية اعتباطية وعشوائية، واعطاء حق المساواة في المشاركة  ومنفتحة ومتأنية في اتخاذ

 (47ص م، 4993، )صامويل هنتنجتون .والسلطة وغيرها من القيم المدنية األخرى

حيث أن ذلك  ،أن التوازن بين القوى السياسية واالجتماعية في أي مجتمع يؤدي إلى استقرار األنظمة الديمقراطية كما     

االستقرار يعتمد على قدرة النخب السياسية الحاكمة على التعاون والتكاتف في كيفية حل المشكالت المواجهة لمجتمعاتهم 

صامويل هنتنجتون، ، )الموجودة به ة في المجتمعوعدم استغالل بعض المشكالت لتحقيق مكاسب مادية وسياسية أو خاص

بالطبع المحاسبة في الحكم ومراقبة األداء الحكومي ومراقبة القائمين على إدارة وهذا يتطلب  (312ص مرجع سابق، 

 .السياسي القائم النظام

 

 بدايات التحول الديمقراطي:  – 5

م حيث كان  4279في بداية القرن التاسع عشر وتحديداً بعد سنة ظهرت بدايات التحول الديمقراطي األولى لقد        

 أشعل الثورة الفرنسية آنذاك وهيأ ، وهو النضال الذياألقطاعم هو نضال البرجوازية ضد العاالحدث الظاهر في ذلك 

حيث يوصف القرن التاسع عشر بعصر تطور (  26يحيى أحمد الكعكي ، مرجع سابق، ص ، )إقامة نظام ديمقراطي

حيى أحمد الكعكي ، مرجع سابق، ي) ،السلطة السياسية في المجتمعات المعاصرة وخاصةً المجتمعات األوروبية الغربية

أما بعد ذلك ومنذ الثمانينات من القرن التاسع عشر فقد خطت الرأسمالية خطوة خطيرة في مجال تطورها (  44ص 

 م،  4726وتحديداً بعد سنة 

                                                                                                                                                             

 . االختيار الحر للعمل وفي تغييره وفي ترك العمل أو االمتناع عنه وقتما يشاءحرية العمل أي حق الفرد في  -1

   Social Justiceالعدالة االجتماعية: ثانياً: 

تعاون األفراد في وتعني العدالة االجتماعية كما جاء تعريفها في القاموس المتعلق بالمصطلحات االجتماعية هي:  

المصدر: )قدراته مجتمع متحد يحصل فيه كل عضو على فرصه متساوية وفعليه لكي ينمو ويتعلم ألقصى ما تتيحه له 

 ( .    447، ص  احمد زكي بدوي، مرجع سابق
  :  : Human rightsحقوق االنسان  ) *** (

الدراسات على أنها هي: الحقوق التي ينبغي أن يمتلكها المرء النه أما حقوق االنسان فيما تتضمنه من معاني فقد عرفتها احدى   

وحقوق االنسان في أي بلد تتطلب نوعية معينة من المؤسسات والممارسات لتحقيق النظرة االخالقية  إنسان قبالً وبعداً.

ظرة معينة للكرامة االنسانية وبالتحديد أعمال وحماية هذة الحقوق، فحقوق اإلنسان هي  ممارسة اجتماعية تهدف الى تحقيق ن

من خالل مؤسسة الحقوق االساسيه. واذا لم يتمتع االنسان بحقوقه االساسيه يصبح متيقناً أنه يتعرض للتغريب أو االقصاء عن 

هكذا ينُظر دائماَ الى حقوق االنسان بإعتبارها حقوقاً غير قابلة للتصرف، )المصدر: أمة العليم السوسوة  ،طبيعته البشريه

)حقوق االنسان( "الحريات العامة وحقوق االنسان في اليمن"( مجلة حوليات العفيف، مؤسسة العفيف الثقافيه، صنعاء: العدد 

 ( .  731م، ص  7661الرابع، 
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يحيى أحمد الكعكي ، مرجع ) إذ ظهر رأس المال كعامل فعال في التطور االقتصادي في مختلف الدول وحصل بعدها

ر في بريطانيا، وأختلف بعدها الُمنظرين ة في مختلف دول أوروبا وبشكل كبيتفجر الديمقراطيات النيابي(  77سابق، ص 

نحو تلك المطالب، فمال الفيلسوف البريطاني " توماس هوبز " الى جانب الملكية المطلقة ذات الحق اإللهي، أما جون لوك 

 (32يحيى أحمد الكعكي ، مرجع سابق، ص . )لثورة من أجل الديمقراطيةفوقف الى جانب ا

" فقد مزج بين حاجات العصر آنذاك في حاضره وآمال البشر في مستقبل أما المفكر األمريكي "توماس جيفرسون       

كز على االخالق لدى فالسياسة في داخل الدول والمجتمعات عنده أساسها االقتصاد وفي الوقت نفسه ترت ،األيام القادمة

مبادئه من أجمل ما كان يسود أمريكيا المملوءة باألمل في التقدم والتوسع الحضاري  استلهمالجميع بل على نظام أخالقي 

واالقتصادي والسياسي والتعليمي، وما كان ينادي به المفكرون األوروبيون أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر من 

رير والدعوة الى إعالء شأن اإلنسان وتمجيد حقوقه كإنسان، وهذه الدعوة التي أراد جيفرسون أن يقيم ثقافة التنوير والتح

فت على أحداث الثورة األمريكية وبناء الدولة على أساسها الدولة والنظام السياسي الحاكم فيها والمتمثل بالحكومة أضّ 

 (13يحيى أحمد الكعكي ، مرجع سابق، ص . )ستمرارباالقومية وعالقاتها الدولية طابعاً متألقاً ومستحدثاً 

لقد كان نتيجة ألفكار كل من لوك في إنجلترا ومونتسكيو وروسو في فرنسا قيام الثورات في القرنين السابع عشر       

والثامن عشر والتي عملت على إثراًء كبيراً على الفكر الديمقراطي الحر آنذاك وحتى اليوم ما زال تأثيرها واقعاً حالياً، 

بإعالن الجمهورية هناك، ثم قامت الثورة  وانتهتم  4417على الملكية تحديداً في سنة  فلقد قامت الثورة األولى في إنجلترا

م على الملكية بعد أن عادت من جديد وأهتمت بتطبيق الدستور وتقييد سلطان الملوك  4477االنجليزية الثانية في سنة 

 وتطبيق النظام الديمقراطي في النهاية. 

، حيث جديد م وبدأت بنظام ديمقراطي 4224لها سنة  اإلنجليز استعماروتحررت من  استقلتأما بالنسبة ألمريكيا فقد 

 4279يوليو سنة  41فيها بتاريخ  بدأتحقوق األفراد وحرياتهم. أما في فرنسا فكانت الثورة قد  االستقاللسجل إعالن ذلك 

ية وأخذت الديمقراطية في التطور أغسطس أعلن فيها عن وثيقة حقوق اإلنسان والمواطن وطبقت الديمقراط 74م وفي 

م يحث على ذلك، حيث كان كل ذلك من تأثيرات الفكر السياسي السائد في هذان  4294بعدها فصدر دستور في سنة 

كما  .القرنان "السابع عشر والثامن عشر الميالديين" حيث قامت على إثرها الثورات في كل من إنجلترا وفرنسا وأميركا

 البروتستانتياالجتماعي في القرن السابع عشر والثامن عشر الميالديين خالل وجود الصراع عملت نظريات العقد 

جاء به بودان بتفضيله لذلك  أنمبدأ السيادة الكلية وبأشكاله المختلفة بعد وخاصةً في فرنسا على تغييرات لوالكاثوليكي 

أن الحاكم هو ممثل عن  باعتبارعب وليس الى الملك للملك الحاكم، حيث عملت تلك النظريات على إسناد السيادة الى الش

في ممارسة المظاهر الخارجية لها وبالتالي يتحقق مبدأ  إالالشعب والذي يُعتبر هو صاحب السيادة والحاكم ال يقوم 

تبنيهم في تحديد  اختالفالمحاسبة للحاكمين ومن أشهر فالسفة العقد االجتماعي "هوبز ولوك وروسو" فالبرغم من 

الواحدة وهي أن األفراد كانوا يحيون حياة الفطرة  األساسيةجميعاً من البداية  انطلقواأطراف العقد االجتماعي إال أنهم 

 فأرادوا أن يخرجوا منها من أجل تطوير حياتهم،
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لدولة المنظمة وهي التي تضمن الى عيشة جديدة فيها تحت لواء ا االنتقالتالقت إرادتهم على هذا  اجتماعيوبمقتضى عقد  

لهم عيشاً آمناً كريماً وتوفر لهم النظام والطمأنينة بشكل أفضل من حياتهم في السابق، وتجعل كل منهم يتمتع بحقوقه 

مد عجيله ومحمد رفعت عبد عاصم أح. )عليها من قبل الغير سواء كان في الداخل أو الخارج اعتداءوحرياته دون 

 (16  - 34م، ص ص 4973، الوهاب

لذلك فقد  ،ال يجوز الحد وال للحكومة أن تأخذ من ملكية أي شخص نهبأكما دافع لوك عن الحريات االقتصادية وبيّن      

كان من نتيجة تقرير مبدأ الحرية االقتصادية الذي نودي به ورجال المدرسة التقليدية في االقتصاد، ثم قيام الثورة الصناعية 

في أوروبا في نهاية القرن الثامن عشر أن ظهرت الرأسماليات الضخمة هناك وقامت المشروعات الكبرى فيها، وبرز 

ة العمال، حتى أصبح واضحاً أن مبدأ الحرية االقتصادية بشكله الظاهر، قد أفاد الطبقة التعاون بين طبقة المالك وطبق

التي  االشتراكيةاألولى وهم الملوك بينما كان وباالً على أفراد الطبقة الثانية وهم العمال، وسرعان ما ظهرت األفكار 

طبقات االجتماعية المختلفة، وبالتالي نودي بوجوب تطالب بتحقيق العدالة االجتماعية والقضاء على التفاوت الضخم بين ال

. تدخل الدولة لحماية العمال وتنظيم عالقات العمل بما يكفل للعمال العيش الكريم واألجر المجزي لهم بشكل صحيح

 (76  - 27عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ص )

معية النيابية" قد جاء من فكرة وحدة السيادة بكافة أشكالها أو وحدة السلطة "حكومة الجإن األساس الفلسفي لنظام       

الحاكمة في الدولة وعدم إمكان تجزئتها، فالسلطة التشريعية هي وحدها التي تسود وهي وحدها التي تمارس السلطة 

تالي هو وحده الذي يمارسها في والسيادة، ألن المجلس النيابي المنتخب من الشعب وحده الجدير بتمثيل سيادة الشعب وبال

جميع الميادين المختلفة ليس فقط مجال التشريع وسن القوانين ولكن أيضاً في مجال التنفيذ أو النشاط التنفيذي واالداري 

والعملي، أما نظام  "حكومة الجمعية النيابية" فهو على العكس من ذلك فيقوم على فكرة عدم التساوي بين هاتين السلطتين 

لقد ظهر "نظام حكومة الجمعية ف. دة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية العامالت في داخل المجتمع والدولةوسيا

النيابية" في هذه الصورة في فرنسا بعد تاريخها الثوري في الفترة الممتدة من نهاية القرن الثامن عشر وبعض فترات 

"  من صيرورات التطور للنظام ظام  "نظام حكومة الجمعية النيابيةلنيعتبر هذا افلذلك  ر،محدودة من القرن التاسع عش

لفترة طويلة في أحدى هذه الدول مثل سويسرا  وامتدتفترات أخرى من تطبيقه في بعض الدول  استمرتالديمقراطي وأن 

سويسرا بتطبيق  ، حيث أخذتتى الوقت الحاضر فيها بدون غيرهاالتي طبقته لفترات طويلة ما زالت آثارها متواجدة ح

و هي التي ساهمت في تشكيل ن أفكار روسكما أ .م 4721ذلك النظام في حكمها في دستورها االتحادي الصادر منذ سنة 

" فهو كان معارضاً آلراء مونتسكيو المتمثلة بالفصل بين السلطات منذ البداية، فطبقاً لرأي نظام "حكومة الجمعية النيابية

ين السلطات يتعارض مع فكرة وحدة السيادة الكاملة في الدولة وعدم إمكان تجزئتها، والسلطة جان جاك روسو أن الفصل ب

ومة التشريعية عند روسو هي التي تمثل تلك السيادة الموجودة والمركزة فيها، وإذا كان روسو يعترف بضرورة وجود حك

، بل يجب أن يمكن أن يكون لها جزء من السيادةوال ، فإن تلك الحكومة ال تكون سلطة مستقلة تتولى أمور التنفيذ واإلدارة

 ،تكون تابعة وخاضعةً للسلطة التشريعية فقط
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يجب أن نالحظ أن السلطة التشريعية عند روسو تتمثل في المواطنين أنفسهم وليس في مجلس نيابي ألن روسو كان  لذلك 

 (497 – 496د الوهاب، مرجع سابق، ص ص  عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عب. )يؤمن فقط بالديمقراطية المباشرة

ظهر الصيرورات الصعبة التي تمخض عنها تشكيل النظام الديمقراطي الحديث تحديداً بعد مراحل كر يُ إن كل ما ذُ       

الليبرالية الحرة المتمثلة بمبدأ الفصل  المبادئالقرنين السابع عشر والثامن عشر في مختلف دول أوروبا القائم على أساس 

والسيادة  ) * (األخرى منها سيادة القانون والمساواة والمواطنة  المبادئالى  باإلضافةبين السلطات بصورته الحديثة، 

الشعبية وغيرها، فلم يُطبق النظام الديمقراطي الحديث بشكل سريع كما هو واضح من خالل المراحل العديدة والمتنوعة 

 كماً وكيفاً لتطوراته المتباينة في الزمان والمكان. 

ن رؤية نظام حكومة الجمعية النيابية كتطور وتطورات أخرى غيره مع تواريخها كصيرورات تاريخية كما أ      

مين ومقدمات للنظام الديمقراطي الحديث يُعتبر من أهم األعمال الالزمة في تغييرها من قبل المفكرين فهل يُعتبر النظا

البرلماني والرئاسي هما تطورات مثل نظام حكومة الجمعية النيابية. كما أن الحقيقة الموضحة على أن الديمقراطية 

لى مبدأ حكم طوال التاريخ معنيين رئيسيين، فهي من ناحية تعني أساساً ونظاماً من الحكم يقوم ع اكتسبتالسياسية 

وإرادة األغلبية في التعبير عن هذا  أن صوت الشعب هو صوت اإلله، فكرة وبهذا المعنى كانت تنطوي على األغلبية،

ادوارم . بيرنز، مرجع . )الصوت هي صاحبة السيادة الكاملة والحكم النهائي فيما يتصل بالصواب سياسياً في المجتمع

 (47  – 44سابق، ص ص 

إن الديمقراطية قد عملت على إلغاء ومسح الفارق القديم بين الجماهير والحكومات بحيث أصبح األفراد في داخل       

لم به سّ كما أنه من المُ  (74، د. ت، ص . )إدموند كانالمجتمع وحدات فعالة وعناصر عاملة في ظل الحكومة الديمقراطية

تتحول وتتطور وتتغير خالل فترة معينة من الزمان، وان كل فكرة لها في هذه االيام بوجه عام أن أهداف أي مجتمع 

. قافية جديدة وبرزت في مجتمع معينتاريخها أو مبدأ سياسي يتدرج ويحمل معاني جديدة مختلفة له كلما جدت ظروف ث

في طابعه عن يذ الذي يختلف كما أن التاريخ الموجود والوثائق المكتوبة لهما آثرهما التطبيقي الفعال في مجال العمل والتنف

أما فيما يتعلق . ، فهو ذو أثر مختلف في حياة اإلنسان من حيث المادة واألهمية والتأثير الحقيقي فيهماالقانون غير المكتوب

بالحكم فكل مواطن يستهلك الحكم والقانون بفاعلية ونشاط في ظل وجود الحكومة الديمقراطية وذلك عن طريق تأثيره 

التوجيه لسياسة الحكم وفي التكيف للقانون من خالل آليات العملية الديمقراطية ومبادئها التي يعمل كل مواطن وتأثره من 

 بطرق عديدة منها:  بذلك من خالل الدفع بعملية التطوير واالصالح والتنظيم والتأكيد على ذلك 

 .ممارسة االنتخابات –أ  

حرية االنتماء لحزب سياسي معارض وغيرها، حيث يصبح المواطن في المجتمع والدولة ذات الحكومة  –ب  

 الديمقراطية مستهلكاً لشؤون الحكم والقانون بطرق عديدة منها: 

                                                 
 Citizenshipالمواطنة :  ) * (

عرسان العزام ومحمود حسب رأي روسي هي: ))الوالء والطاعة لإلرادة العامة من قبل األفراد((، )المصدر: عبد المجيد 

 (.471م، ص  4977ساري الزعبي، دراسات في علم السياسة، د. م: دار الحامد، د. ط، 
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 . الة األمان وتنظيم حياة كل مواطنإن النظام الديمقراطي يعمل على كف .4

 . سبب كان سياسي ام اقتصادي ام غيرة ...  يأل استثناءدون سيادة القانون على الجميع  .7

النظام الديمقراطي بنشاط لشؤون القانون والحكم من خالل وجود  استهالكهيستطيع كل إنسان أن يؤثر ويتأثر في  .3

 . وفاعلية

فحص ومتابعة أعمال الحاكمين القائمين بذلك نيابة عن المواطنين في ظل تطبيق الحكم ذات الصفات الديمقراطية  .1

، من خالل عمليات التقييم شعب في النظام الديمقراطي الفعليالمستمدين في طريقة حكمهم لسلطتهم من سلطة ال

 (37 – 37إدموند كان، مرجع سابق، ص  ) .والمقارنة مهما كانت أعمال صائبة أم غير ذلك

للبشر في مجتمع ديمقراطي، وتتصل المساواة  والعادل إن المساواة السلبية تتصل أحياناً بضرورات العيش المحترم        

وكما أن المساواة  ،اإليمانية بالفرص المتاحة لتحسين األفراد والنهوض بهم نحو األفضل، وتوفير التقدم المطلوب لهم

ذا تعمل على أن ترتفع بالمواطن فوق ه اإليجابيةالسلبية تعمل على توفير ركن عام يأوي إليه كل مواطن، كذلك المساواة 

التامة والمطلوبة وخاصةً في أثناء فترات  اإليجابيةالركن بقدر ما تسمح به قدراته، وبالمثل األعلى الذي تنشده المساواة 

على أن تكون المزايا الناجمة عن  ليمي وهو مثل صحيح وثابت ألنه يحضالتحول االجتماعي واالقتصادي والثقافي والتع

في متناول جميع أفراد المجتمع في داخل الدولة، وبهذا يمكن القول بأنه إذا كانت االكتشاف واالختراع والتقدم العام 

المطلوبة تنشر إفساح المجال بال قيود أمام آمالهم،  اإليجابيةالمساواة السلبية تنشد وضع حد لمخاوف البشر فإن المساواة 

ة بالمساواة السلبية فإنها تُعتبر طليعة الدول في فعلى سبيل المثال إذا كانت أمريكا مقلدة في وضع النظم السياسية الخاص

 . اإليجابيةالمساواة اإليجابية لدى الجميع، بل هي التي قادت العالم بمختلف دوله دفاعاً عن قضية المساواة  ابتكار

فيها، وأن العالقات بين الفئات االجتماعية المختلفة قد  اإليجابيةقاس به المساواة لقد ظهر أن لكل دولة محكاً ُمميزاً تُ ف

في بعض من الدول كأمريكيا وهذا المحك هو في العادة مختلف من  اإليجابيةصادفت أنها المحك الذي تقاس به المساواة 

إدموند كان، ) ،دولة الى أخرى، فقد يكون في دولة هو التمييز الطبيعي الموروث أو التمييز بين الرجل والمرأة وغيرها

شراقها قد ينطوي على قرن ونصف من أن قيام المساواة وإ ولقد حذر توكفيل قبل (417  - 411مرجع سابق، ص ص 

كما أن دعوة أرسطو الحكيم والذي وصفه البعض . الحرية وسقوطها ثانيةً في الدول والمجتمعات بانتكاسخطير،  احتمال

بأنه تحذير مهم وهو الذي نص على أن الحكومة الصالحة هي التي ال تحاول أن تفرض نهجاً موحداً متماثالً لمواطنيها، بل 

، وتخلق شخصيات متعددة ومتفاوتة بينهم وأن المشاركة هي عالمة من متعددة وغنية اهتماماتتشجع قيام على العكس 

الشعبية، وهي من صفات الديمقراطية للجماهير ومهما تكون األصول التي تريد  اإلدارةعالمات الموافقة واالشتراك في 

اليها هذه الصفات فإن القدرة على الحكم واإلشراف والمشاركة هي الصفات التي سوف تقرر مصائر الديمقراطية الحديثة 

ومن ثم فبدون صفة القدرة على الحكم لن يكون هناك أية (  474  -  477إدموند كان، مرجع سابق، ص  ، )في التطبيق

ونحن بالسؤال والشك والقياس والسير (  79إدموند كان، مرجع سابق، ص . )فضيلة في أية طريقة من الطرق المستخدمة

 ،إلجراءات الواجبة على القيام بهاه عن هذا الموضوع كما يقتضي ذلك بارنحو تغير كل ما تم ذك
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ألفكار الغير وعلى الحرص على رفاهية المجتمع والدولة وعلى التوعية الدقيقة لألعمال  االحترامتطيع أن نبرهن على نس 

 (491إدموند كان، مرجع سابق، ص ) .للحكم السليم ) * ( والوسائل الفردية والجماعية أيضاً 

السياسية الحرة المفتوحة الالزمة وبخاصةً الغربية التي نشأت في الغرب بعد الحرب العالمية  الديمقراطيةكما أن      

جوهري لكل نوعاً منها،  اختالفالثانية والديمقراطية االجتماعية الشمولية التي نشأت في المجتمعات االشتراكية ذات 

فة واالجتماع وتكوين الجمعيات تقدم لها الديمقراطية في الديمقراطية الغربية منها حرية الرأي والصحا المبادئبحيث أن 

كما أن الديمقراطية  .أنها بمثابة الركيزة األساسية للنظام السياسي الحاكم اعتبارعن ذاتها على  لإلفصاحالضمانات الكافية 

 الحاكمة الى التداول السلمي للسلطة باإلضافة ،الحرة الغربية المفتوحة تمتاز بأنها تعمل على توفير الضمانات لألفراد

الى ضمان التمثيل المعروف في الجهاز الديمقراطي المتمثل بمؤسسات الرقابة الرسمية  باإلضافةبشكل منظم ودوري، 

واألهلية الى جانب التقبل لآلراء المعارضة والرغبة والمرونة في التجربة الى جانب التسامح مع الجميع وهي أيضاً 

التنظيم السياسي المتمثل باألحزاب السياسية التي تعمل على التواصل بين الشعب وحكومته ألن ذلك يكفل تتطلب وجود 

 . تصرفات الحكومة ويعمل على عملية البلورة للرأي العام لذلك فتحظى بدعم وتأييد غالبية أفراد المجتمع لها

يدية ويهدف وجودها الى تحقيق سيطرة المجتمع بكامله أما الديمقراطية االجتماعية فهي نموذج موازي للديمقراطية التقل

التي تشكل الحياة الجماعية فيه، إنها مفهوم خاص للنظرية الشيوعية التي تقيم  األعمالومراقبة كل عالقاته وكل عمل من 

ة ونظامها السياسي البناء السياسي للدولة على أسس اقتصادية واجتماعية وسياسية متباينة تماماً مع النظرية الغربية للدول

جديد في مستوى المطالب الشعبية الالزمة لهم،  اجتماعيوتتطلب الديمقراطية االجتماعية سلطة قوية إلقامة نظام ، الحاكم

وتعتبر أن الحريات مسألة مزعومة تُشكل عقبات يجب إزالتها أمام النظام الجديد الذي تتطلب وقايته بقيوداً صارمة على 

مة. ولذلك فال تقتصر الديمقراطية الشمولية على إعادة تشكيل المؤسسات السياسية والحكومية ولكنها جميع الحريات العا

تعمل على تغيير األفراد في المجتمع، بحيث تجعل لهم نظاماً معيناً من القيم والمعايير واأليديولوجيات ذات الطابع 

لديمقراطية الغربية أخذت في االنتشار والتوسع في مختلف ن الديمقراطية وخاصةً ا. كما أالمعروف لدى قادة هذا النظام

، فالجميع أصبح ينادي بالفكر كافة الدول والمجتمعات في العالم أجمعالدول ليس فقط مجتمعات العالم األول وإنما 

فكك دويالت بعد ت االشتراكيةلألحزاب  انهيارم الذي شهد  4994الديمقراطي الليبرالي الحر الغربي تحديداً بعد العام 

الكتلة الشيوعية الحاكمة فيها، لذلك فأصبحت الدعوة العالمية الى أن تقوم على الدعوة الى  وانهيارالسوفيتي  االتحاد

التعددية الحزبية  مبادئالديمقراطية الغربية والتي من أهمها إقامة المؤسسات البرلمانية المنتخبة القائمة على  المبادئ

السوق وتراجع أدوار الحكومات والقطاع العام وإدارة األنشطة  باقتصادوالفكرية السياسية وتعظيم حقوق اإلنسان واألخذ 

 . االقتصادية المختلفة

                                                 
 Individualityالفردانية :   ) * (

))مذهب ينادي بتضييق سلطات الدولة، وتوسيع نشاط الفرد، كما أنه مذهب يرجح تفسير الظواهر االجتماعية والتاريخية الى 

بيير حيث أن الديمقراطية كنظام مستخدم للحكم في أي دولة تعتبر ضرورية للتوفيق بين األفراد. )المصدر: تدخل األفراد((، 

فافر وجان لوكان، دراسات في علم السياسة، ترجمة ناظم عبد الواحد الجاسور، عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، د. ط، 

 (.13ص م،  7666
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كما أن التجربة الديمقراطية تُظهر أن الديمقراطية السليمة ينبغي (  42  - 47م، ص ص  7666محمد أحمد المصالحة، )

سليمة وتشتمل عليها، وليست تلك األرستقراطية أرستقراطية مولدة أو ثروة ولكنها  ) * (أن تفسح المجال ألرستقراطية 

أن يعمل على  بذلك والديمقراطي عليه(  441ص م، 4974، محمد عبد المعز نصر) أرستقراطية فكر ومقدرة وخلق سليم

 ( 17بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ص  بطرس. )دائماً الطبقة المتوسطة الى جانبه  اجتذاب

 

 الديمقراطي:المؤشرات الالزمة للتحول قيم والبعض  - 6

الفعلي في مختلف دول  تتمثل بعض قيم ومؤشرات الوجود للديمقراطية الالزمة لعمليات التحول الديمقراطي       

الخاصة بهذه العملية الديمقراطية  والمبادئومجتمعات العالم في العصر الحديث خاصة بعد استعراض القيم والعوامل 

  يلي:  فيما ارادت حكماً نزيهاً وشفافاً  إذا اسيةالالزمة للتطبيق في مختلف االنظمة السيو

 . الحقوق الفردية للمواطن ولمؤسساته الخاصة   .4

 . الخصوصية للفرد وللمجتمع .7

 . الذاتي بشكل تام االستقالل .3

 . بين الجميع التسامح السياسي .1

 . مختلف الفئات بين االستعداد للوصول لحلول وسط .1

 . والغير حرية التعبير عن الذات .4

 . والتحريض ضد الغير االنجرار، بمعنى عدم ضبط الذات .2

 . التفاهم بطرق ال تعود بالضرر على أي طرف كان، بمعنى السلوك والفكر القائم على العقالنية .7

 . ضمن الحدود المقبولة للجميع االنعزال، بمعنى عدم االنفتاح .9

 . طرف بغض النظر عن السبب ألي، بمعنى عدم القمع التنوع الفكري .46

 ، والمرتبطة بحرية التعبير والنشر في وسائل االعالم المختلفة. حرية الفكر .44

 ، بعيداً عن الوالءات العائلية او السياسية وغيرها. والسياسية حق تقلد المناصب العامة .47

  ، بمعنى اتاحة الفرصة لذلك ضمن تراخيص معينة.حرية التجمع والتنظيم .43

 . ألي سبب ما لم يضر بالغير حق التحرر من الرقابة الحكومية .41

ففي أوقات التوتر السياسي الحاد والصراعات األيديولوجية  ،استثناءدون  قيام ذلك على أسس متساوية مع الجميع .41

معدالت التعصب السياسي لديهم في  ارتفاعالمستقرة يزداد إدراك األفراد والجماعات للتهديد السياسي مما يؤدي الى 

 (17  - 31هويدا عدلي، مرجع سابق، ص ص . )داخل المجتمعات والدول المختلفة

 

                                                 
ص بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، حكومة أفضل الناس((. )المصدر: أرستقراطية معناها: )) ) * (

742.  )    
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 أدوات اإلصالح الالزمة لتعزيز الوجود الديمقراطي:  - 7

 في المجتمع الساعي لتطبيق هذا الفكر في نظامه السياسي الالزمة لتعزيز الوجود الديمقراطي إن أدوات اإلصالح        

من أهم تلك واضح، ووالمطلوبة لدى الجميع بشكل شفافي  والعمل على تقويتها يتم من خالل وضعها على رأس األولويات

 األدوات هي: 

 . بشكل فعال وباستمرار التدبير الديمقراطي .4

 . التيسير الفعال .7

 . التكوين المستمر .3

 . التخطيط الُمحكم .1

 . تقوية التعاون .1

 (44م، ص 7666، يني وآخرون ...أمنية لمر) .تجنيد الطاقات الهائلة .4

لقد ظهر أن الهدف األول من كل عملية إصالح هو إعادة السيطرة الكاملة الى الناخب ومدى تأثيره على وجود      

ادوارم. بيرنز، مرجع سابق، ) الموظفين العامين وخاصةً في القطاع العام ويتطلب تحقيق ذلك العديد من اإلجراءات منها:

 (76ص 

 . شغل جميع الوظائف باالنتخاب -أ

 . ات التشريعية من قبل سلطة القضاءة النظر في القرارعدم إعاد -ب

 . ية المباشرة في جميع شؤون الحياةالديمقراط مبادئتطبيق  -ت

 . تطبيق الحرية الكاملة -ث

 بمراحل متعاقبة ومتتالية تمهيداً نما تمر لتحول الديمقراطي ال تأتي فجأة وإايتضح من خالل ما تم ذكره أن عملية       

فال يمكن وجود الديمقراطية الحقيقية بشكلها الفعلي السليم إال أذا تم وجود  ،للوصول الى الديمقراطية المطلوبة المثالية

دولة تابعة  إطاروكما ظهر أنه ال يمكن توفير الديمقراطية في ، الكامل للمجتمع والدولة التي تتولى تطبيقها فيها االستغالل

فإن هناك عالقة بين االستقالل الوطني  ،قة بين التبعية والقهر السياسي والعكس أيضاً تابع ألنه يوجد عال اقتصادو

    (19   ، صسعد الدين ابراهيم، مرجع سابق. )والديمقراطية

ن وجود الديمقراطية من االعلى الى االسفل او العكس والطريقة التي وجدت بها يُعتبر الركن األساسي في كما أ      

تحولها هو العنف او  أسباب أنفهل يمكن فهم وجود الديمقراطية في دولة ما مع العلم  ،وفهمها وتطبيقها الصحيحوجودها 

فهل يجوز ، مع االخذ بعين االعتبار أن العنف هو السمة البعيدة كل البعد عن الديمقراطية ،السيطرة وليس الوعي الثقافي

ديمقراطية بشكل سليم وفقاً للمنطق المتفق  هذهطوي بطريق العنف وتصبح تأتي الديمقراطية في تحولها عن الحكم السل أن

توافرت لها الشروط الالزمة  إذاتنمو في أي بيئة  أنن الديمقراطية لها قدرة على كما أ عليه بين المنظرين للديمقراطية؟

وأن كان لها وبشكل سليم بعيداً تماماً عن القسر والعنف،  المتوفرة للضرورات لوجودها وتحقيقها بالقدر المطلوب ووفقاً 

 . تنمو في دول آسيا أنالديمقراطية ال يمكن  أنهذا الرأي يتناقض مع رأي البعض مثل رأي هنتنجتون في 
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كمقدمة  على تحقيق التقدم المنتظم كما أن العمل(  44 -  2 ، ص صمحمد السيد سليم والسيد صدقي عابدين، مرجع سابق)

يكون بدمج مختلف القطاعات في  أنوالنجاح في المجاالت المختلفة االجتماعية واالقتصادية ال بد من  ،لوجود الديمقراطية

 ،يكون الهدف الواقعي للسياسة الديمقراطية يتمثل في محاوالت العنف والقضاء على الغير أنمن المستبعد  ألنه ،المجتمع

فالعمل على تنظيم المعارضة لتصبح معارضة ( 433  - 437م، ص ص 4997، وأخرون ... خالد عبد العزيز الشريدة)

كلها تندرج تحت بند  وهذه، الصحيحةالسياسة الديمقراطية  أساليبمه في داخل الدولة بعيدة عن التطرف فهذا من نظّ مُ 

فال يمكن أن تأتي لذلك   ،"العالجالوقاية خير من "مميز للديمقراطية وهو حل الخالفات بطريقة سلميه تحت مثال 

ل بها الى هذا قويه تُتبع وتُطبق من اجل الوصو "،استراتيجيات"يكون هنالك  أنالديمقراطية بشكل عفوي وال بد من 

استراتيجيات ذات برامج معينة قادرة على تحقيق ذلك التحول وهي التحول الديمقراطي السليم،  التحول المطلوب وهو

تخاذ االستراتيجيات المعينة هو المجتمع وطريقة اختياره إلمحرك الرئيسي لهذه الحركة المتمثلة باكما أن الصعب. 

( ) بنسبة    Parallel And Balanced" ) ومتوازنة متوازية"الحركة  هذه حتى تكون الحركة هذهلميكانزمات ديمومة 

 (،  Vertically And Horizontallyرأسياً وأفقياً )  من كال الجهتين أعمالهافي   ( ، The Ratio Suitوتناسب : 

وفقاً آلليات اإلصالح المتبعة لتحقيق هذا  (، وذلك Internal And External )  والخارجيةالداخلية ومن النواحي 

 . وهو التحول الديمقراطي التحول المطلوب

د العسكرة في العملية السياسية الالزمة للتحول ضرورة استبعايظهر هنا أنه ال بد من االشارة الى العمل على        

محمد السيد سليم ، )وفقاً لقانون يكون موضوعاً في التشريعات للدولة صاحبة الشأن بذلك كما ُذكر سابقاً، الديمقراطي

 القدرة على التقدم باستطاعتهايكون  أنيمكن  ال ألن الديمقراطية(  31ص ، والسيد صدقي عابدين، مرجع سابق

Progress  واالستمرار Continue تنجح في استيعابها لمختلف القوى والتيارات تجنباً لوقوع النظام  أنإذا استطاعت  إال

 ( 437 ، صمرجع سابقخالد عبد العزيز الشريدة وأخرون ...، . )السياسي في مواجهات دموية

 

 : الالزمة للتحول الديمقراطي األساسيةالعوامل  – 8    

يرى هنتنجتون بأن التحول الديمقراطي ال يكون بغياب النمو (:   ( Economic Factorsالعوامل االقتصادية - 4

ويفيد بشاهد على ذلك وهو دول الخليج  ،االقتصادي المتسارع في التحول فهذا يختلف عن الثراء في رأي هنتنجتون

العوامل االقتصادية من اهم العوامل التي تعمل على تغيير االنظمة وخاصةً فيما يتعلق بالمجتمعات  حيث أن، العربي

حيث يربط هنتنجتون بين العوامل االقتصادية في التسارع وفي النمو المتسارع مدى تحسن االوضاع االقتصادية لها، و

 مستوى يمقراطية الى جانب التحول القيمي خاصةً رفعوبين العوامل الثقافية وضرورة وجود النمو االقتصادي لحدوث الد

تحول قيمي ولكن النمو االقتصادي غالباً  يلحقهأوجبرن والذي يقول بأن التحول االقتصادي  يؤكدهالطبقة الوسطى وهذا ما 

تسارع النمو  أنهنتنجتون اعتبر  أنمع و، ما يكون اسرع من التحول القيمي وهذا يتفق مع رأي هنتنجتون الذي يقول ذلك

االسالم ال يتعارض مع الديمقراطية  أن، كما ويرى هنتنجتون في انهاء النظم الشمولية القمعيةاالقتصادي يعمل على تنمية 

 ،وهو يرفض التمييز بين المجتمع المدني والسياسي من حيث ارتباط المشاركة السياسية بالدين
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التزم هؤالء القائمين على إدارة الحكومات  اخاصةً إذ(  71  - 74ص ص  عبد الغفار رشاد القصبي، مرجع سابق،) 

ويرى هنتنجتون ايضاً ، بأسلوب الديمقراطية بعد وصولهم الى الحكم وعدم اتخاذهم الديمقراطية ذريعة للوصول للحكم فقط

بل وتعمل على ، كلما اتسعت تكون في طريق الفساد ألنهال يكون هنالك فجوة كبيرة بين الشرعية والممارسة  أنيجب  انه

 (431ص مرجع سابق،  القصبي،عبد الغفار رشاد . )خلق ودعم هذا الفساد

ترتبط العوامل الثقافية الالزمة لعملية التحول الديمقراطي بالكثير في (:  Cultural Factors)  العوامل الثقافية - 7

التقاليد المتواجدة في ووالعادات  Values And Norms على إنها القيم والمعايير  اتفاق هناكالبعض ولكن  دالتسمية عن

 التغير القيمي يضعف من مركزية السلطة كما ال بد من التوضيح على أن. المجتمع الذي يوصف عند الحديث عنه بذلك

ل الثقافية التحول الديمقراطي وأن والتي تتصف مركزيتها بالعداء ضد الديمقراطية ومع كل ذلك فال تنفي العوام الحاكمة

 .كان أصعب من غير الدول النامية ومنها الدول العربية

إذا اسيء  هنا الى إبراز العالقة بين القضيتين وهما "الشرعية والتحول الديمقراطي" خاصةً  اإلشارةكما ال بد من  

الشرعية عليها  إلضفاءالديمقراطية عندهم  اسم استغاللالتي تحاول بعض الدول االستخدام للتطبيق في ظل النظام الحاكم و

النظم الحاكمة االستغاللية لتلك المصطلحات الخاطئة في  هذهيؤدي في النهاية الى تدهور  والذي بذلك، وتوهم الناس

في  سياألساالمحك  اعتبرهاوالتي ، حيث تظهر عدم الشرعية من خالل إنجازات النظام كما يسميها هنتنجتون ،تطبيقها

وخاصةً إذا ضعف اآلداء االقتصادي للنظام الحاكم، ويعتبر هنتنجتون أن االقتصاد إلى  بها إضفاء الشرعية فيما يتعلق

هنتنجتون يربط لقد ظهر أن ف .وذلك بعد تعزيز مكانة الطبقة الوسطى ساس للتحول الديمقراطياالجانب عوامل أخرى هو 

المتسارع وبين العوامل الثقافية  وضرورة وجود النمو االقتصادي لحدوث الديمقراطية بين العوامل االقتصادية في النمو 

ويعدد العديد من االسباب لذلك التحول الديمقراطي، وهذا ما  ،الطبقة الوسطى مستوى الى جانب النمو القيمي خاصةً رفع

مو االقتصادي غالباً ما يكون أسرع من يؤكده أوجبرن والذي يقول بأن التحول االقتصادي يلحقه تحول قيمي ولكن الن

بسبب تقبل أفراد المجتمعات للتحول االقتصادي بشكل سريع أكثر من تقبلهم للتحول القيمي وهو  التحول القيمي وذلك

 الى التحسين من مستوى المعيشة االقتصاديةالمتمثل بالتغيير في المعايير والقيم االجتماعية وخاصةً إذا كان تغيير العوامل 

النمو  في تسارعال  أنهنتنجتون  اعتبارمع  ،وهذا يتفق مع رأي هنتنجتون الذي يقول ذلك والرفاهية لألفراد بشكل عام،

 . في إنهاء النظم الشمولية القمعيةعملية التنمية   االقتصادي يعمل على

عند فيبر فيما يتعلق  البروتستانتيةكتاب أخالقيات (: وهذا ما يوضح في   Religious Factors) العوامل الدينية  - 3

ال  أنه االسالم"الدين ويوصف بشكل خاص " ويرى هنتنجتون أنبالدين والتغيير من خالله وما يرتبط ذلك مع المجتمع، 

 ،المشاركة السياسية بالدين ارتباطيتعارض مع الديمقراطية وهو يرفض التمييز بين المجتمع المدني والسياسي من حيث 

خاصةً إذا التزم هؤالء بالديمقراطية بعد وصولهم الى (  71  -  49، ص ص ار رشاد القصبي، مرجع سابقعبد الغف)

 الديمقراطية ذريعة للوصول للحكم فقط.   اتخاذهمالحكم وعدم 

 أنالديمقراطية ال تختلف عن الديانات والشرائع السماوية على اعتبار  أنجاء بة هنتنجتون من  مع ما ذلكرى كما يُ        

 ، بيقها في المجتمع هو تحقيق العدلفي سعي الديمقراطية عند تط األساسيالهدف 
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بعد وضعها لدستور يعمل على تقييد ممارستها الالزمة عند تطبيق  إالالممارسة الديمقراطية ال تأتي  أنيضاً أويرى 

ي يقوم ذويتضمن الدستور ال فيهمنهجها لتتمكن من العمل على التعايش بشكل سلمي بين االفراد في المجتمع الذي تطبق 

تمع من وجود علية هذا المنهج الديمقراطي على اسس حقيقية تعمل على التراضي بين جميع القوى الفاعلة في المج

من  هذهالديمقراطية  المبادئالمجتمع وتأمين الحرية والمساواة وتتجسد  أفرادالضمان والمشاركة السياسية الفعالة لجميع 

خالل المؤسسات التي تعمل على الحفاظ عليها وعلى الحريات بشتى اشكالها وتمنع االستبداد السلطوي الذي يوجد في 

 (39ص، م7661، المخادميقادر رزيق عبد ال).بعض البالد

 منها بطة بشكل كبيرتالمر(: وهذه العوامل التاريخية هي العوامل  Historical Factors )العوامل التاريخية  - 1

وذلك ألن  الحاليةالباحث في الدراسة العوامل حسب رأي  بهذهالمجتمع  ارتباط وال بد من بالتحول الديمقراطي،

 الديمقراطية بحاجة الى أساس عميق لها في مختلف النواحي الحياتية األخرى. 

التي يجب أن تتصف بها  األهميةيل هنتنجتون الى ئكما يشير صمو(:   Factors Political) العوامل السياسية  - 1

الديمقراطية وهي الشكل الشرعي للديمقراطية بمعنى أن تتصف النظم السياسية بصفة الشرعية وهذا ما أكده جان جاك 

هو أن صاحب القوة ال يمكن أن يظل قوياً إال إذا حول القوة الى حق في أن يتولى الحكم وواجب على وروسو في رأيه 

لعبته  ذيوكما يؤكد هنتنجتون الى الدور الهام ال(  49  ، صار رشاد القصبي، مرجع سابقعبد الغف) الشعب أن يطيعه،

، وال بد من الذكر هنا أن عية وعالقتها بالتحول الديمقراطيالسياسية فيما يتعلق بالشر واأليديولوجياتالهوية القومية 

 التي تُدرس في الدول والمجتمعات. تطور الرأي الحقاً وفقاً لبعض المتغيرات  هذه الناحية وغيرها تعمل على إمكانية تفسير

سبق أن األسس االجتماعية هي التي تقوم باإلضافة الى ما حيث يظهر  (:  Factors Social)  العوامل االجتماعية – 4

واختالف األنظمة السياسية، فالعالقة عليها السياسة سواء كانت بواسطة كونها أسباباً مباشرةً أو غير مباشرة في تمايز 

مطردة بين مدى نجاح الحكومة ومدى تحقيق األهداف االجتماعية للجماهير في أي مجتمع كان، لذلك فإن ثمة وجود عالقة 

(  473إسماعيل علي سعد، مرجع سابق،  ص ) وثيقة بين النظام االجتماعي والحكومة فكالهما يؤثر ويتأثر من اآلخر،

رسطو بأن تحقيق مصالح اإلنسان هو المقياس الحقيقي لتقييم األوضاع االجتماعية لديه على الرغم من اعتبار حيث ادعى أ

 ( 1م، ص 4997صالح الدين حافظ، ) البعض إن ذلك غير صحيحاً.

كعملية تنميه وال بد إال أن تكون  ترتبط بالتحول الديمقراطي االساسية األخرى والتيعوامل ال العديد منهنالك  أنكما        

 هي: مالزمة له في تشكله وهذه العوامل

 . المجتمع أفرادلديمقراطي من قبل غالبية هذا التحول ا الوعي المتمثل بالتوجه نحو واستقراربناء  - 4

 . والتدخل فيما يتطلبه هذا الخيار وجود الصيغ المناسبة والمالئمة للمبادرة والتنظيم - 7

مختلف العقبات المواجهة لذلك وتوفير الشروط التي  اجتيازالقدرة على تحقيق المطالب االجتماعية للمواطنين بعد 3 - 

، ص مرجع سابقخالد عبد العزيز الشريدة وأخرون ...، ) تسمح بذلك، والعمل على محاربة الفساد الداخلي والخارجي.

449) 

 . المختلفةعمل على تنمية القطاعات ال - 1
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ارتباط التحول الديمقراطي بما يحدث من تحركات داخلية ومدى قدرة القوى السياسية الموجودة التي توصف بالضعف  - 1

 . المجتمع المدنيوالعمل على تقويتها من خالل مؤسسات 

جود تنوع مختلف وو، فيما بينها اآلراءالمتنافسة على جانب ذلك فال بد من توفير الوعي المتبادل بين تلك الشرائح  لىإ - 4

عبد الغفار رشاد القصبي، مرجع ) يوجد لديها التفكير والحلول والبدائل الُمتباينة والُمتعددة.مع كونه في الفهم المشترك 

 ( 34  – 31، ص ص سابق

 

 :الحقيقي في المجتمع الديمقراطي  الوجودمتطلبات   – 9

التحول والوجود الديمقراطي في أي مجتمع وجد  عمليةلقد تبين أن هنالك العديد من المؤشرات الدالة بشكل واضح على     

 ذلك التحول فيه ومن هذه الدالئل والمؤشرات األساسية للوجود الديمقراطي هي: 

 . Constitutional Legality الدستوريةوالشرعية  Rule Of Law سيادة القانون -4

 . المدنية والعسكرية السلطتين السلطات خاصةً  الفصل بين -7

 . إنقاصهاالختصاصات لكل منها وعدم مع كامل ا والقضائيةالفصل بين السلطات المدنية نفسها وهي التشريعية  -3

 . انشاء محكمة دستوريه -1

 .الحاكمة اإلدارةالرقابة القضائية على تصرفات  -1

عدم اتخاذ قرار من قبل رئيس الدولة متجاوزاً بذلك المجلس النيابي "المجلس التشريعي" المتمثل بالسلطة  -4

 التشريعية. 

 .وتشكيل هيئة للدفاع عنها اإلنسانحماية حقوق  -2

في بعض المجتمعات مثل العراق وسوريا مسبقاً  وما زال يحدث الغاء سياسة الحكم للحزب الواحد كما حدث -7

 .وغيرها من الدولواالردن 

 . الظروف الحاصلة لمواكبة ما يحدث العمل على تطوير الصالحيات الخاصة بالمجلس التشريعي وفقاً لما تمليه -9

 . عن طريق االنتخابات ال بطرق اخرىالعمل على تغيير اعضاء المجلس النيابي كل فترة  -46

 . الفردية الحريةتحقيق وايجاد  -44

 . المساواة القانونية للجميع -47

والفصل بينها وبين السلطة  الشخصيةفي ميادين الرأي والحياة  العسكريةعدم تدخل السلطة الحاكمة وخاصةً  -43

 الرابعة المتمثلة بالصحافة ونشر الرأي اآلخر. 

 نما يكونليس فصالً تاماً وإ التنفيذيةوهما السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة  ن معنى الفصل بين السلطاتإ     

من كونها تعني الفصل بينهم، فالفصل  أكثر في شؤون األخرىهذه السلطات تدخل بعض من ذلك العمل على الحد من 

بضرورة عدم المساس ، مع االخذ بعين االعتبار الواجب اهمالسلطات مع بقاء االتصال والتعاون فيما بين عمل بمعنى تقسيم

 ، كل واحدةً منها استقالليةب

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                     284  

ISSN: 2706-6495 

 

وذلك للحفاظ على  ببعضها البعض، من تدخل السلطات االخرى على المراقبة والحد منها أي أيضاً  مع ضرورة العملو

الفصل بين السلطات هو الذي يؤثر  أنكما انه ال بد من الذكر . التوازن ولعدم السيطرة من قبل أي سلطة على غيرها

يجعل الطريق مؤمناً لتطبيق القانون ويعمل  ا فذلكاستعمالهساءة إالرقابة الفعالة من قبل أي سلطة على غيرها ويقلل من 

  (441  - 441 ، ص ص عيسى بيرم، مرجع سابق. )مصالح المواطنين والمجتمع بطريقة صحيحة واستقرارفي تأمين 

 

   (12، ص م4991، ر بوري، جون وآخرون ...ووت) :أسس المجتمع الديمقراطي - 22

الصحيحة ال بد له إال أن يطبق فيه مجموعة من األسس الالزمة لذلك النظام  ةإن كل مجتمع مّسيّس بالقيم الديمقراطي        

 ومن أهم هذه األسس هي:

 .كمينالمساءلة القانونية للحا .4

 . الشرعيةالسماح للناس بالبحث عن    .7

 . تعداد للتنازل من اجل حلول وسطيهاالس .3

 . كأساس للنظام الديمقراطي باآلخرينالثقة  .1

 .التسلسل الهرمي في تولي المراكز مفهوم التنظيم بمعنى .1

 .التسلسل الهرمي في اتخاذ القرارات .4

التواجد للعديد من من مجاالت عمل الحكومة أيضاً من االسس االخرى للمجتمع ذات النظام الديمقراطي هو أن  .2

 انتخابي.  أساسعلى  األغلبيةالتسامح، القبول، حكم االساسية مثل  المبادئ

 . لحكم امام المثقفين والرأي العاممسؤولية القائمين على ا فهذهالشفافية والوضوح في الحكم وامام الرأي العام الموجود  .7

ووتر ) .أيضاً  تخاذ قرار فردي واالشتراك في اتخاذ قرارات جماعيةقدرة االفراد في المجتمع الديمقراطي على إ – .9

 (34 ، ص...، مرجع سابق وأخرونبوري جون 

، ولكن هناك مالحظة وتساؤل فيما يتعلق بهذا البند من الحكومةالسياسية ومشاركتها في  األحزابالحرية في إقامة  .46

السياسية في االنتخابات هو من اجل احتكار  األحزابهل بالصحيح مشاركة كافة أسس المجتمع الديمقراطي وهو "

يتبع لكيفية التطبيق المجرد أو الفعلي للمفهوم ذلك إن ؟ "الديمقراطية الحقيقية الصحيحة فعالً  السلطة أم من أجل العملية

باألصل، في داخل الحزب السياسي قبل توليه مقاليد السلطة الحاكمة. كما أن ذلك  الموضوعةالديمقراطي وأسسه 

 والثقافية واالقتصادية السياسيةمتروك للوعي الجماهيري وهو الوعي المجتمعي بكافة أشكاله ومن مختلف النواحي 

 واإلعالمية... الخ.  والتعليمية

 

 : في المجتمع ميزات التحول الديمقراطي - 22

العديد من الميزات المالزمة لهذا التحول الديمقراطي  استعراضقبل الحديث عن التحول الديمقراطي فال بد من          

 الحقيقي وليس الظاهري ومن هذه الميزات هي: 
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 . الُمنظماالنفتاح  - 4

 . واآلراءاقرار التعددية الحزبية  - 7

 . الحاكمحادية الحزبية في النظام عدم تأييد اُ  - 3

 مفهوم المشاركة الشعبية في الحكم حيث يتجسد ذلك في االنتخابات، فاالنتخابات هي تجسيد عملي للتحول الديمقراطي.  - 1

السياسة على فئات  احتكاروعدم  تسيس الجميع العمل على العمل على التأهيل للمشاركة في الحياة السياسية بمعنى -1

 . األسباب معينة وإهمال اآلخرين مهما كانت

طبيعة الوقت والناس والتقبل المجرد والفعلي لها  ما يساعد في تطبيقها هوو، الديمقراطية لها أسس قوية ومتينةإن        

بل  ،السياسية األحزابمن قبل بعض  عدم االنعزالتقوم ايضاً على ، وال بد من أن معرفة ما مدى ذلك القبول المبدئيو

ضرورة المشاركة في الخطاب والقرار السياسي الذي يترتب عليه تأثيرات اخرى على المستويات المختلفة االجتماعية 

فواجب أن يكون هنالك لذلك ، يوجد بشكل سالح ذو حدين أنيمكن  ديمقراطيةلل التطبيق اللغستإواالقتصادية و... الخ . ف

ضرورة في أن يثق وال بد من أن يوجد أيضاً  قرارات جماعية، اتخاذقرار فردي واالشتراك ايضاً في  اتخاذالقدرة على 

فحتى يتم صناعة الواقع يجب معرفة ذلك الواقع وضرورة  ،كل طرف باآلخر وفقاً لوجود الميثاق السياسي المتطلب لذلك

الى  باإلضافة، المساواة في المشاركة لدى الجميعمشاركة الجماعية وعدم االنعزال ولل طبيعة وطريقة مناسبة إيجاد

، ومنها تطبيقاً للنظام الوعي التام أساسبادل صادق في وجهات النظر على تخر فمنها يكون ضرورة وجود الثقة باآل

 . الفعلي وليس المجرد الديمقراطي

 

 :  في المجتمع مظاهر التحول الديمقراطي – 20

 : وهي الديمقراطيللتنمية نحو التحول  الواضحة والالزمةهنالك العديد من المظاهر          

 التعددية السياسية والفكرية والحرية بكافة أنواعها، بعد أن تأخذ شرعيتها من الحكومة.  .4

 . الثقافة السياسية الديمقراطية .7

 . نهاوجود الدولة بكافة سلطاتها وأركا .3

 ةتعتبر من المتطلبات األساسية للتنمية الديمقراطي والتي المدنية بالجوانب واألبعاد المختلفة لهاوجود المؤسسات  .1

 .  تحول الديمقراطي في أي مجتمع كانوال

لقد ظهر أنه بعد أن يتم إيجاد القواعد االربعة االساسية السالفة الذكر يمكن عندها العمل بالوسائل الالزمة لتحقيق تنمية     

 : ما يلي من خالل الوسائل الالزمة لذلك والتي من أهمهاوذلك طية ممكنة في المجتمع ديمقرا

 . النتخابات الصحيحة وليست الشكليةا .4

 . سياسية القائمة على العلم والوعيالتنشئة ال .7

 . باستمرارل على تفعيلها وتحديثها عمل ووجود مؤسسات المجتمع المدني والعم .3

 . ثقافة النخبة وثقافة الجماهير، الدمج بين نوعي الثقافة .1
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 . مقراطية البعيدة عن العنف والقسرالتعليم القائم على التنشئة الدي .1

 . االجتماعية ودورها في ذلك التحولالطبقات  .4

 . االقتصاد المتنامي الفعلي .2

 . ، وتأثيراتها اإليجابية لتحقيق النظام الديمقراطيالمراحل التاريخية للمجتمع .7

 . الديمقراطية المبادئعلى تفعيل  ياسية الديمقراطية القائمةة البنية السعطبي .9

 . العمل على التغيير .46

 . االيجابيضرورة عدم تقبل الواقع ومحاوالت التغيير   .44

 . النظام الديمقراطي الفعلي بكافة النواحي والعمل على تعزيز االنتماء  .47

 . خل األسرة، قبل تفعيلها اجتماعياً النمط في دا الديمقراطية الداخلية المتمثلة بالتربية على ذلك  .43

 . ية بأنواعها والعدالة االجتماعيةالمراقبة الواعية القائمة على الحر  .41

 .  للمجتمع المعني وتطبيق الديمقراطية فيه إظهار طبيعة التكوين المتمثل بالوضع العام والقيود والوضع الخاص  .41

 

 النتائج المستخلصة من البحث: 

 تمثلت أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث بكل مما يلي: 

فكرية متنوعة وكثيرة خاصة بعملية التحول الديمقراطي في داخل المجتمعات بحسب كل منظورات وجود تبين  – 4

 مجتمع.

 جهات النظر الخاصة بعملية التحول الديمقراطي في المجتمعات.وجود اختالفات جذرية ومتنوعة في وظهر  – 7

عملية التحول الديمقراطي في المجتمع بحيث أن هذه التغيرات  وكبيرة بعد تحقيقتبين أنه يوجد تأثيرات إيجابية  – 3

 وفئات وطبقات وغيرها.   أفرادتعود بالفائدة على الجميع من 

تعود التي يجابية اإلمؤشرات الأن هنالك متطلبات ال بد من توافرها باإلضافة الى توافر العديد من القيم و ظهر – 1

ز هذا الوجود له في داخل جذورها نتيجةً لتطبيق النظام الديمقراطي من خالل أدوات اإلصالح الالزمة له وتعزي

ظاهر على المجتمع المطبق له بشكل مالمجتمع، باإلضافة الى ذلك فقد ظهر أن لعملية التحول الديمقراطي ميزات و

 إيجابي مقارنةً بغيرة. 

 

 الباحث:توصيات 

بعد االنتهاء من توضيح نتائج هذا البحث المستخلصة منه يرى الباحث أنه من الضروري اإلشارة الى عدد من          

 التوصيات المهمة، وقد تمثلت هذه التوصيات في نهاية هذا البحث بكل مما يلي: 

 تطور الفكريالالمتعلقة ب منظوراتطبيعة التوضيح العمل من قبل المتخصصين في مجال الدراسات الديمقراطية ب – 4

 الديمقراطي بشكل صحيح بعيداً عن اية منافع فردية.  
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المتعلقة  المتنوعة وجهات النظرالمجتمعات الساعية لتطبيق النظام الديمقراطي على معرفة  أفرادحث الجميع من  – 7

 . عملية التحول الديمقراطيب

الفعلي وااليجابي للنظام ر الوجود يثالصحيحة عن مدى تأ معرفةتشجيع منظمات المجتمع المدني على ال – 3

 في المجتمع. الديمقراطي

االنتماء من قبل الجميع افراد ومؤسسات للفكر المعني بعملية التحول الديمقراطي وعدم التمسك بالوالءات  – 1

عملية التحول الديمقراطي مثلما هو ظاهر عند بعض  وجود وتعزيز من حيثلتي ال تساهم بشيء الشخصية ا

 السياسية العاملة في بعض المجتمعات.  الفردية واألحزابالشخصيات 

 

 مقترحات الباحث:  

 تتمثل المقترحات التي يراها الباحث في هذا البحث بكل مما يلي: 

 .بشكل فعليحول الديمقراطي عملية التتوضيح العمل على نشر أبحاث ومقاالت خاصة ب – 4

قيام وسائل االعالم المتنوعة من مقروءة ومسموعة ومرئية بنشر إيجابيات النظام الديمقراطي في المجتمع بطريقة  – 7

 موضوعية. 

تشجيع المؤسسات التعليمية وبخاصة المدارس والجامعات على نشر الفكر الخاص بقيم ومؤشرات الوجود لعملية  – 3

 ما يعود بالفائدة على الجميع. التحول الديمقراطي بشكل حقيقي وب

قيام األنظمة السياسية الحاكمة والقائمين عليها بتشجع عمل مؤسسات المجتمع المدني من اجل تعزيز قيم التحول  – 1

 الديمقراطي حاضراً ومستقبالً. 

 

 خالصة البحث: 

، في العالم التحول الديمقراطي الغربي فيتأثير الفكر السياسي  في نهاية هذا البحث الذي تناول فيه الباحث لموضوع       

األمر وهو المتعلق بفكر التحول الديمقراطي  بهذاحيث أظهر الباحث ذلك من خالل إدراج عدد من المواضيع المتعلقة 

فيه كون التحول  اراد تقدماً حقيقياً  إذاذلك بالفعل في نظامه السياسي  يقالالزم في داخل المجتمع الذي ينوي تطب

. كما هذا النظام فيه يقالتي تعود بالفائدة على جميع سكان المجتمع الذي يتم تطب اإليجابيةالديمقراطي ينعكس باألمور 

تندرج ضمن عملية  عدد من المواضيع التيوجهات النظر المختلفة لدى المفكرين الغربيين باإلضافة الى أظهر الباحث 

مؤشرات الدالة على وجود عملية التحول بعض ال، ووبدايات، عوامل كل من:جتمع جاء منها التحول الديمقراطي في الم

كما تم  في المجتمع،الحقيقي الديمقراطي  متطلبات الوجودو دوات اإلصالحفي المجتمع وتم اإلظهار أيضاً أل الديمقراطي

 ، في داخل المجتمع بشكل فعلي مظاهر التحول الديمقراطي الُمطبقةأسس وميزات و :توضيح كل من

 االلتزام باألدوات والمتطلبات الالزمة لعملية التحول الديمقراطيضرورة العمل على أنه ال بد من الباحث  ىوفي الختام ير

 ،لكي تصبح عملية التحول الديمقراطي موجودة بشكل فعلي ،لفعلي في داخل المجتمعا
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عملية التنمية الالزمة للمجتمعات كافة كونها تأتي على التأثير االيجابي في  واستدامةكون ذلك يؤثر أيضاً على وجود  

 يرها من سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية و... الخ. ثفي درجة وجودها وتأومختلف الجوانب الحياتية المتنوعة 

 

 :المراجع

السياسة والسياسة االجتماعية، االسكندرية: علم دراسة في العالقة بين  –علم السياسة  مبادئ، إسماعيل علي سعد – 4

 .م4997دار المعرفة الجامعية، د . ط، 

داخل األحزاب في البالد العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة  ، الديمقراطيةمحمد مالكي وآخرون .... إ – 7

 م.7661، العربية، الطبعة األولى

، بيروت: مركز دراسات العربيةفي سبيل إغناء التجربة  االجتماعيةاسماعيل صبري عبد هللا، الديمقراطية والعدالة  – 3

 م.4991، الطبعة االولى، العربيةالوحدة 

ريات السياسية في العالم المعاصر، ترجمة عبد الكريم احمد، بيروت: منشورات دار اآلداب، ، النظادوارم. بيرنز – 1

 . م4977 ،الطبعة الثانية

 م.7661ترجمة فايز الصياغ، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، الطبعة االولى، انتوني غدنز، علم االجتماع،  – 1

 . ت، القاهرة: مؤسسة سجل العرب: د. ط، د .، ترجمة مصطفى حبيبإدموند كان، اإلنسان والديمقراطية – 4

الطبعة  ،لبنانة تب: مكبيروت ،عربي( –فرنسي  –ماعية )إنجليزي ، معجم مصطلحات العلوم االجتاحمد زكي بدوي – 2

 م. 4977 ،االولى

ت العامة وحقوق االنسان في اليمن"، مجلة حوليات العفيف، مؤسسة الحرياأمة العليم السوسوة )حقوق االنسان( " – 7

 م. 7661، ، صنعاء: العدد الرابعالثقافيةالعفيف 

مهمات وأولويات حركة حقوق اإلنسان في العالم رب بين قمع الداخل وظلم الخارج )، العآخرون..أمنية لمريني و – 9

الدار  -ول للحركة العربية لحقوق اإلنسان أعمال المؤتمر الدولي األ) -(على مشارف القرن الحادي والعشرينالعربي 

، د. 3 –قضايا حركية  –حقوق اإلنسان : مركز القاهرة لدراسات ، القاهرة(م"4999إبريل  71 – 73"البيضاء في 

 . م7666ط، 

والديمقراطية في البلدان العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة بشير نافع وآخرون ..، المواطنة  – 46

 م.7664االولى، 

دراسات نقدية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  –، حول الخيار الديمقراطي ..برهان غليون وآخرون – 44

 م.4991الطبعة األولى، 

غالي ومحمود خيري عيسى، المدخل في علم السياسة، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، الطبعة  بطرس بطرس – 47

 . م4996التاسعة، 
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ية، بيروت: مركز دراسات الوحدة الرؤى العالمية واإلسالمية والعرب –، حقوق اإلنسان برهان غليون وآخرون.. – 43

 . م7661الطبعة األولى، ، العربية

كتبة دار الثقافة للنشر : ملوكان، دراسات في علم السياسة، ترجمة ناظم عبد الواحد الجاسور، عمانبيير فافر وجان  – 41

 م. 7666، والتوزيع، د. ط

لعالمية للطباعة والنشر : الدار اجمة علي مقلد، بيروت، ترخرون .... ، تاريخ الفكر السياسيجان توشار وآ – 41

 م. 4974، والتوزيع، الطبعة االولى

دراسة علمية تحليلية لمفهوم النظرية السياسية االجتماعية مع تطبيقاتها . هيرسون، سياسات .. وأفكار "ج . س  – 44

ى واقع السياسة األمريكية العامة"، ترجمة صالح الدين الشريف، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، د . ط، عل

 . م4972

اعمال المؤتمر العلمي الثالث  –تربية في الوطن العربي ... ، الديمقراطية والوأخرون .. الشريدةخالد عبد العزيز  – 42

، االولى ، الطبعةجامعة الكويت، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية –في كلية التربية  لقسم اصول التربية

 م. 4997

خالد العبي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، عمان: المركز العربي للخدمات الطالبية، الطبعة األولى،  – 47

  م. 4994

رفعت السعيد، الديمقراطية والتعددية: دراسة في المسافة بين النظرية والتطبيق، القاهرة: الهيئة المصرية العامة  – 49

 م.7661للكتاب، 

ترجمة نمير عباس مظفر، عمان: دار الفارابي للنشر والتوزيع، د. ط،  الديمقراطية ونقادها، دال،أ. روبرت.  – 76

 .م4991

دراسة سوسيولوجية، ترجمة منير مخلوف، بيروت: دار أبعاد الطليعة  –السياسية  األحزابروبرت ميشال،  – 74

 م.4973للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة االولى، 

أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ـ بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز سعد الدين إبراهيم،  – 77

 م.4971دراسات الوحدة العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، 

بتمبر / س –، يوليو 11، العدد ، صنعاءالثروة والديمقراطية في أميركا "من يحكم من"، مجلة الثوابت، سمير شمس – 73

 . م7664

، ، مجلة الدراسات اإلعالمية للسكان والتنمية والتعميرية اإلعالم .. ديمقراطية التنمية، ديمقراطصالح الدين حافظ – 71

 . م4997يونيه /  –، إبريل 42صنعاء، العدد 

الثانية،  ، المدخل الى العلوم السياسية، الخرطوم: مطبعة جي تاون، الطبعةالدومةصالح الدين عبد الرحمن  – 71

 م.7663
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التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ترجمة عبد الوهاب غلوب،  –صامويل هنتنجتون، الموجة الثالثة  – 74

 م.4993الكويت: دار سعد الصباح، الطبعة األولى، 

داب، الطبعة عبد الغفار رشاد القصبي، الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات، القاهرة: مكتبة اآل – 72

 .م7661األولى، 

لى الديمقراطية في العالم العربي"، وتحفظات ع اعتراضات" - لديمقراطية في البلدان العربية، أزمة اعلي الكواري – 77

 م. 7661، بيروت: دار الساقي، الطبعة االولى

للطباعة  –)بين النص والواقع(، بيروت: دار المنهل اللبناني  - عيسى بيرم، الحريات العامة وحقوق اإلنسان – 79

 .م4997 والنشر، الطبعة األولى،

"بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي  - عبد العزيز الدوري وآخرون ...، نحو مشروع حضاري نهضوي عربي – 36

 م.7664نظمها مركز دراسات الوحدة العربية"، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة االولى، 

لنشر : المؤسسة العربية للدراسات واية اوالً ... الديمقراطية دائماً، بيروت وعمان، الديمقراطعبد الرحمن منيف – 34

 م. 4991، وزيع، الطبعة االولىودار الفارس للنشر والت

بيروت ودمشق:  ،ية واإلسالمالديمقراطية بين العلمان –لقرن جديد  الجبار، حواراتعبد الرزاق عيد ومحمد عبد  – 37

   م. 4999األولى، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، الطبعة 

صنعاء ــ كلية  جامعةالعامة لألنظمة السياسية، صنعاء: " المبادئ، حمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهابعاصم أ – 33

 . م4973الشريعة والقانون"، الطبعة االولى، 

 . م4977، د. م: دار الحامد، د . ط، سان العزام ومحمود ساري الزعبي، دراسات في علم السياسةعبد المجيد عر – 31

قاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عبد القادر رزيق المخادمي، آخر الدواء ... الديمقراطية، ال – 31

 م.7661

مجلس التعاون لدول الخليج ، نحو رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار علي خليفة الكواري – 34

 . م7664/  1، 742راسات الوحدة العربية، العدد العربي، مجلة المستقبل العربي، بيروت: مركز د

: ثقافة المجموع أم دور النخبة، ترجمة سيه فلو عبود، بيروت –ة خرون ... ، مصادر الديمقراطيآدايموند والري  – 32

 .م4991الساقي، الطبعة العربية االولى،  دار

ترجمة فؤاد مويساتي وعباس العمر، بيروت: دار اآلفاق الجديدة، د. ط، د.  ،لسلي ليبسون، الحضارة الديمقراطية – 37

 ت.

معة جاقة بين الدول النامية والمتقدمة، مجلة كلية التجارة واالقتصاد )، أزمة العالهللا سليمان فالته محمد عبد – 39

 . م7664مارس /  –م  7661، العدد الرابع والعشرون، سبتمبر /(صنعاء

من حرف األلف حتى حرف العين، ترجمة  – األولالجزء  –مجموعة من المختصين، قاموس الفكر السياسي  – 16

 م.4991ن حمصي، دمشق: منشورات وزارة الثقافة، د. ط، أنطو
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المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  –الفكر السياسي في العصر الحديث، بيروت: مد  اتجاهاتمهدي محفوظ،  – 14

 م.4991والتوزيع، الطبعة الثانية، 

، مركز النصوص، بيروتدراسات في  –عربي محمد عابد الجابري وآخرون ... ، حقوق اإلنسان في الفكر ال – 17

 . م7667الوحدة العربية، الطبعة األولى،  دراسات

في نقد الحاجة الى االصالح، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة االولى،  ،محمد عابد الجابري – 13

 م. 7661

       . م7667. ط، ، دوالتوزيعار قباء للطباعة والنشر : دمحمد عثمان الخشب، المجتمع المدني عند هيجل، القاهرة – 11

 م.4923، محمد احمد محجوب، الديمقراطية في الميزان، بيروت: دار النهار للنشر، د. ط – 11

ول"، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الجزء األدراسات في البرلمانية األردنية "، المصالحةمحمد أحمد  – 14

 .م7666االولى، 

، ر النهضة العربية للطباعة والنشر، د. ط: دافي النظريات والنظم السياسية، بيروتمحمد عبد المعز نصر،  – 12

 م.4974

 - : مركز الدراسات اآلسيوية، التحوالت الديمقراطية في آسيا، القاهرةالسيد صدقي عابدينو محمد السيد سليم – 17

 م.4999جامعة القاهرة(، د ، ط، )

، الحديث والمعاصر، بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، د. طم الفكر السياسي ، معالموسى إبراهيم – 19

 .م4991

دار الفجر الجديد للنشر : في القرنين التاسع عشر والعشرين، القاهرة –، تطور السياسة الدولية محمد السيد سليم – 16

 م.7661، والتوزيع، الطبعة الثانية

 م(.7666)ربيع 4االجتماعية )الكويت(، عددمحمود ميعاري، ديمقراطيون بال هوية، مجلة العلوم  – 14

ناجي علوش، الديمقراطية: المفاهيم واالشكاالت، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة االولى،  – 17

 م.4991
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