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 الملخص

وسائل التطبيق ، والعناصر االساسية الالزمة لعملية التحول الديمقراطيتوضيح العديد من لقد هدف هذا البحث إلى          

 النظام آليات تطبيق، وفي المجتمعالصحيح اسي الديمقراطي اآلليات واألهداف الالزمة للنظام السي، والفعلي الديمقراطي

، أسس عملية االنتخاباتو ،الالزمة لعملية التحول الديمقراطي في المجتمع النزيهة االنتخابات، والحقيقي الديمقراطي

عملية  والواجبة لضمان وسالمة وصحة الالزمةالطرق ، ومتطلبات العملية االنتخابيةو، صفات النظام االنتخابيو

األهداف من النظام ، باإلضافة إلى بشفافية ووضوح سير عملية االنتخابات، والالزم في النظام الديمقراطي اتاالنتخاب

سياسية، الديمقراطية في ظل الدولة واالحزاب ال، والصحيحة الديمقراطية والممارسة السياسية، والفعلي الديمقراطي

مراحل عملية التنشئة و، التنمية والتحول الديمقراطيعملية ، وزاب السياسيةأنواع االح، وميزات األحزاب السياسيةو

أبعاد أزمة المشاركة السياسية في ، وأهمية التعليم على الديمقراطية وخاصة في الجامعات، والقائمة على نمو الديمقراطية

تبين من النتائج وهي المتمثلة بكل من: وقد توصل الباحث الى العديد . الدول العربية والدول غير الديمقراطية بشكل عام

وسائل واآلليات واألهداف الالزمة للنظام السياسي الديمقراطي العناصر االساسية والانه ال بد من وجود العديد من 

الصحيح والحقيقي في المجتمع، كما وظهر ان من أولى أسس عملية التحول الديمقراطي وديمومة استمرارها هي إجراء 

والواجبة لضمان وسالمة وصحة عملية  الالزمةمتطلبات وبعض من الطرق وأسس وصفات النزيهة بناء على  االنتخابات

وسير عملية االنتخابات بشفافية ووضوح في داخل المجتمعات الساعية لعملية التحول الديمقراطي الفعلي، كما  اتاالنتخاب

قراطي هو وجود الدولة في ظل االحزاب السياسية العاملة وظهر أيضاً ان من األسس األخرى لوجود عملية التحول الديم

أنواع معينة من اجل تعزيز عملية التنمية والتحول في اطارها، بحيث تقوم هذه األحزاب السياسية بناء على ميزات و

ة التنشئة عمليكما وتبين ان عملية التحول الديمقراطي تتطلب في البداية تدخل من الديمقراطي في أي مجتمع ساعي لها، 

االجتماعية والتربوية والتعليمية من خالل المؤسسات األولية في المجتمع وفي مقدمتها االسرة والمؤسسات التعليمية على 

 اعتبار ان للتعليم أهمية كبيرة في تأثيره على إيجاد عملية التحول الديمقراطي في المجتمع الساعي لها،
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ة في عمليات المشاركة السياسية مثلما هو ظاهر في بعض من دول العالم ألن عكس ذلك سيساهم في إيجاد أزمة واضح 

وقد أنهى الباحث هذا البحث بتوصية افاد من خاللها بضرورة العمل على التقبل الفعلي لعملية التحول  في الوقت الحاضر.

بها إال في وسائل  واالقتداءخذ وعدم االقتصار على التعريفات المجردة للديمقراطية حتى دون األ ،الديمقراطي في المجتمع

 االعالم فقط. 

 

االحزاب السياسية،  ،االنتخابات، وسائل، اآلليات، األهداف: الالفعلي متطلبات التحول الديمقراطي الكلمات المفتاحية:

  .المشاركة السياسية

 

Requirements for the transformation necessary to implement the democratic system in 

society 

Abstract: 

        This research aims to clarify many of the basic elements necessary for the process of 

democratic transformation, the means of actual democratic implementation, the mechanisms 

and goals necessary for the correct democratic political system in society, the mechanisms 

for implementing the true democratic system, and fair elections necessary for the process of 

democratic transformation in society, the foundations of the election process, and the 

prescriptions. The electoral system, the requirements of the electoral process, the necessary 

and necessary methods to ensure the safety and correctness of the election process in the 

necessary democratic system, the transparent and clear conduct of the election process, in 

addition to the objectives of the actual democratic system, democracy and correct political 

practice, democracy under the state and political parties, and the characteristics of political 

parties, And the types of political parties, the process of development and democratic 

transformation, the stages of the upbringing process based on the growth of democracy, the 

importance of education on democracy, especially in universities, and the dimensions of the 

crisis of political participation in Arab countries and non-democratic countries in general. 

 The researcher reached many results, which are represented by: It was found that there must 

be many basic elements, means, mechanisms and objectives necessary for the correct and 

real democratic political system in society. It also appeared that one of the first foundations 
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of the democratic transformation process and its sustainability is the conduct of fair and 

constructive elections. On the basis, recipes, requirements, and some of the necessary and 

obligatory methods to ensure the safety and health of the elections process and the conduct of 

the elections process with transparency and clarity within the societies seeking the actual 

democratic transformation process. So that these political parties are based on certain 

features and types in order to promote the process of development and democratic 

transformation in any society that seeks it, and it was found that the process of democratic 

transformation initially requires intervention from the process of social and educational 

upbringing through the primary institutions in society, foremost of which are the family and 

educational institutions. Given that education is of great importance in its impact on creating 

the process of democratic transformation in society seeking it, because the opposite will 

contribute to creating a clear crisis in the processes of political participation, as is apparent in 

some countries of the world at the present time.  The researcher ended this research with a 

recommendation in which he stated the necessity to work on the actual acceptance of the 

process of democratic transformation in society, and not to limit itself to abstract definitions 

of democracy even without adopting and following it only in the media. 

Keywords: requirements for effective democratization: means, mechanisms, goals, 

elections, political parties, political participation. 

 

 

 المقدمة: 

قصد فيه، وي  الديمقراطي  لعملية التحولقوة المؤسسات الموجودة في المجتمع من المتطلبات األساسية الالزمة  تعتبر         

التاي تعمال مان خاللهاا هاذه المؤسساات بشافافية ووضاوح دون تادخل او  قالليةاالساتمادى القادرة علاى هناا  بقوة المؤسسات

متوافقاة او غيار ساواء كانات هاذه المؤسساات  أعماالإقصاء من أي جهة كانت مهما كانت األفكاار التاي تقاوم علاى أساساها 

 ، فيه فعليحول الديمقراطي الالى عملية الت الساعيمتوافقة مع النظام السياسي الحاكم في داخل المجتمع 

ضعف المؤسسات التي يوكل إليهاا مهماة هو يق عملية التحول الديمقراطي الحقيقي التي تع يقصد بضعف المؤسسيةف ولذلك

وال بد مان الاذكر  ،، على مستوى القيادة واألفرادبشكل واضح ودون تدخالت من اي جهة كانت تخطيط وتنفيذ المشروعات
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م، ص  4991، : )محمد الصاقور وآخارون ... منها المؤسساتهذه تؤدي الى ضعف  هنا أن هنالك العديد من األسباب التي

 (431  - 431ص 

 .المؤسسات هذه غير السليم لقيادة االختيار – 4

 .اعمال هذه المؤسسات إدارةللقائمين على و ضعف المراقبة والمتابعة والمحاسبة لها – 1

 بأعمالها.الخاصة  القرارات ذعلى اتخاالقدرة  الى الحرية فيهذه المؤسسات  افتقار – 3

 .ناء اعمالهاأث عدم التنسيق والتكامل بين هذه المؤسسات – 1

  .فيها وازن بين المسؤوليات والمكافآتالت اختالل – 1

لنظاام الاديمقراطي بالشاكل ن الشفافية والوضوح في أعماال المؤسساات المختلفاة فاي المجتماع الم طباق لكما أ         

هنااا وتحديااداً المشاااركة ويقصااد بالمشاااركة الشااعبية  ،الشااعبية الفرصااة للمشاااركةإتاحااة  قااوم علااى أسااا الصااحيح ت

الموجااودة  االقتصاااديةفااي مختلااف القطاعااات  التجنيااد الفعلااي لكافااة القاادرات البشااريةهااو المتعلقااة بأعمااال التنميااة 

داخال المجتماع السااعي  فاي الصحيحة ولكي تتحقق المشاركة الشعبية .بشكل موضوعي والعاملة في داخل المجتمع

هاذا المجتماع علاى أساا   مؤسساات داخالأعمال التنمياة الاى  يجب أن تتوجه الفعلي الى عملية التحول الديمقراطي

في اتخاذ القرارات  مستقلة وأن تكون اعمال هذه المؤسسات والقائمين عليها ذات الكفاءة الفئات فمن مشاركة مختل

وذلاك  ها من مختلف الناواحي.ذاتالالزمة لها وأن تعتمد على  لحاجات األساسيةباع االخاصة بها، وأن تعمل على اش

 إن العمل على رفع مستوى المشاركة الشعبية فاي، ولذلك فن التنمية هي مسؤولية الدولة والمجتمع معاً أ اعتبارعلى 

محماد الصاقور ) تحقيقاه منهاا:د مان اإلجاراءات لاتخااذ العديا له إال أن ياتم مان خاالل ال بدفي المجتمع التنمية  عملية

 (431  - 431وآخرون ... ، مرجع سابق، ص ص 

 . المشاركة الواسعة من قبل القياداتقبول مبدأ  –أ  

 للجميع.  توفير وسائل المشاركة – ب

 . واالستثمار والعدالة االجتماعية إيجاد حوافز للمشاركة من خالل توفير فرص العمل –ج 

   اح التنمية والخالص من التبعية.الى نج تؤديديني ووطني ألنها  المشاركة واجب اعتبار –د 

ال يمكن أن يوجاد إال فاي ظال وجاود وتطبياق النظاام الاديمقراطي  هان المتتبع لهذه القواعد يرى أن توفيركما أ       

لاف وعلاى مخت في كافة المجاالت الحياتية المختلفة حتاى يتسانى لعملياات التنمياة أن تاؤتي بثمارهاا علاى أكمال وجاه

 . فئات وشرائح وطبقات المجتمع

بعادد مان المتغيارات جاءت والتحديث السياسي خالل مراحل التاريخ  المؤثرة في التنمية السياسيةالمتغيرات كما أن 

 (431  - 431محمد الصقور وآخرون ... ، مرجع سابق، ص ص ) ت في اآلتي:تمثلالتي 

 تقليدية في المجتمع.السياسية ال البناء السياسي والثقافة – 4

 . التحديث الى األمام التنمية أوية الذي دفع بعمل الحديث العصر التاريخيالتغير الجاري خالل  – 1
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 .  لسياسيين وتوجيهاتهمسمات القادة " قيادة / نخبة / صفوة " ا – 3

 .ية التنمية أو التحديث السياسيومواجهة األزمات في عمل النسق،تتابع المشاكل في تنمية  – 1

جتماعياااة التاااي تعتاااري ن التنمياااة السياساااية أو التحاااديث السياساااي يكاااون نتيجاااة التغيااارات االلقاااد ظهااار أ        

ض ، فإننا نشير الى االختالفات المتعاقبة التي تقاع عبار الازمن فاي بعار االجتماعيوحين نتناول التغي المجتمعات،

واألمااة، ، ة، وكااذلك العائلااة، والكنيسااةاالجتماعياا بنيااةر، والمكانااات، واالادو، واألالعالقااات االجتماعيااة كالمعااايير

، فإنماا نعناي بهاذا أن ظاام العاائلي قاد تغيارفإذا قلناا أن الن ، ومجتمع الغربة،والملكية، ودور المرأة، ومكانة الزوج

لتاريخياة التااي العائلاة احاليااً أو مناذ زمان قصاير وباين القائمااة  التقليدياة القديماة أو باين حاالتي العائلاة اختالفااً ثماة 

م، ص ص  4993، )حسين عبد الحميد أحمد رشوان ت المكتوبة أو عن طريق الذاكرة.نعرفها عن طريق السجال

ولذلك فإن عملية التحول الديمقراطي يلزمها نوعاً من التحرر من التقاليد القيمية القديمة البالياة وذلاك (  11  - 14

التنمياة البشارية متمثلاة بقادرات  أن اعتباارعلى  ، وذلكبال تحضرال تحرر  نهبإعلى رأي مقولة قسطنطين زريق 

 4991، طنطين زرياققسا. )هي أسا  التحضر نسان وفضائله وقدراته على التغير اإليجابي في داخل مجتمعهاإل

 (11 – 11م، ص ص 

 أهداف البحث: 

 تتمثل أهداف هذا البحث بكل مما يلي: 

وسائل التطبيق الديمقراطي الفعلي، لالزمة لعملية التحول الديمقراطي، والعناصر االساسية اتوضيح العديد من  – 4

الديمقراطي  النظام واآلليات واألهداف الالزمة للنظام السياسي الديمقراطي الصحيح في المجتمع، وآليات تطبيق

 في داخل المجتمعات.  الحقيقي

أسس عملية االنتخابات، وصفات والديمقراطي،  لية التحولاالنتخابات النزيهة الالزمة لعمتوضيح طبيعة واسس  – 1

 اتوالواجبة لضمان وسالمة وصحة عملية االنتخاب الالزمةمتطلبات العملية االنتخابية، والطرق والنظام االنتخابي، 

 معات الم طبقة للديمقراطية. في داخل المجت في النظام الديمقراطي الالزم، وسير عملية االنتخابات بشفافية ووضوح

الديمقراطية في ظل األهداف من النظام الديمقراطي الفعلي، والديمقراطية والممارسة السياسية الصحيحة، وتوضيح  – 3

عملية التنمية والتحول ، من اجل وجود وتعزيز أنواع االحزاب السياسيةوميزات الدولة واالحزاب السياسية، و

 في داخل المجتمعات.  الديمقراطي

وخاصة في الجامعات،  أهمية التعليم وتأثيره على ذلكنشئة القائمة على نمو الديمقراطية، ومراحل عملية التإظهار  – 1

 الدول غير الديمقراطية في العالم. وأبعاد أزمة المشاركة السياسية في 

 

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية هذا البحث في المساهمة العلمية والعملية بكل مما يلي: 
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واآلليات وسائل الالعناصر االساسية الالزمة لعملية التحول الديمقراطي، وتوضيح ة في المساهمة العلمية والعملي – 4

 . في المجتمع الفعليواألهداف الالزمة للنظام السياسي الديمقراطي 

صفات أسس عملية االنتخابات، ووطبيعة بتزويد الجميع بالمعرفة الحقيقية وبشكل بعيد عن التحيز فيما يتعلق  – 1

وسير عملية االنتخابات بشفافية  لضمان وسالمة وصحةوالواجبة  الالزمةملية االنتخابية، والطرق متطلبات العو

 في داخل المجتمعات الساعية لتطبيق النظام الديمقراطي الفعلي. ووضوح 

، ةالصحيحالديمقراطية الممارسة السياسية التعريف بالنظام الديمقراطي الفعلي، وعريف بما يعود عند تطبيق الت – 3

وجود الالزمة ل أنواع االحزاب السياسيةميزات وافة الى التعريف بباالضسياسية، في ظل الدولة واالحزاب الخاصةً 

 .في أي مجتمع كان وتعزيز عملية التنمية والتحول الديمقراطي

ية، وأهمية مراحل عملية التنشئة القائمة على نمو الديمقراطمحاولة تعريف الفئات االجتماعية وبخاصة االسر ب – 1

أبعاد أزمة المشاركة السياسية في المؤسسات التعليمية، باإلضافة الى التعريف بالتعليم وتأثيره على ذلك وخاصة في 

 أجمع.  ديمقراطية في العالمالم طبقة للالدول غير 

 

 العناصر االساسية الالزمة لعملية التحول الديمقراطي: - 2

 يمقراطي في وجود أربعة عناصر اساسية وهي:تتمثل متطلبات التحول الد          

 .  State :الدولة  .4

 . Public :الجمهور  .1

 .  Constitution :الدستور .3

 ، Government :الحكومة .1

 

بشكل متتالي  حيث أن العالقة بين كل عنصر من هذه العناصر المذكورة هي مكملة للعناصر السابقة والالحقة لها     

سان بالشكل طبيعة الوجود لجسم اإلن يشبهوهذا  ،واحد من هذه العناصر دون وجود اآلخر وال يمكن وجود اي ،ومتالحق

 كما يظهر بالشكل التالي:  كل واحدة منهما، وذلك والوظائف وما ينتج عن
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ثل بالشعب ومن ثم الجمهور المتم )اإلقليم المستقل( يتضح من خالل ما سبق ذكره أنه في البداية ال بد من وجود الدولة      

وبعدها وجود دستور تقوم الحكومة بتولي أمور الجمهور من خالله وال يجوز تجاوزه إال في حاالت بعض التغييرات 

ل الشعب بالقيام بتلك التغييرات حتى تتولى الحكومة تمثي انتخابيةالشعب بطريقة مباشرة او بطريقة  ستفتاءوبإالطارئة 

، بحيث إن العالقة في النهاية بين المكونات األربعة المذكورة وهي ميع حكومة وشعباً الفائدة على الجالمطلوبة والعائدة ب

بشكل إيجابي إذا إريد  بحيث تؤثر كل منها وتتأثر باآلخرهي عالقة أخذ وعطاء ولة والجمهور والدستور والحكومة الد

 . تحقيق التحول الديمقراطي

 

  وسائل التطبيق الديمقراطي: -  0

، وهذه ديد من األدوات المختلفة الالزمة لتطبيق النظام ذات الصفات الديمقراطية في أي دولة ومجتمعهنالك الع   

 التي ال بد من العمل بها حتى يتحقق النظام الديمقراطي فعالً وممارسةً هي: األدوات 

 . Elections  :االنتخابات – 4

بالمعنى  Informed Citizenship Based On Affiliation :القائمة على أسا  االنتماء  المواطنة الواعية – 1

 الواسع للكلمة . 

 .   Liberty Rifle And Social Justice :والعدالة االجتماعية ،الحرية بأنواعها – 3

 .   The Principle Of Separation Of Powers :مبدأ الفصل بين السلطات – 1

 . Of Sovereignty  The Principle  الخاصة بأقاليم الدولة: مبدأ السيادة – 1

 .  Of Citizenship The Principle :مبدأ المواطنة – 4

 .  Of The Rule Of Law The Principle على مواطني الدولة: مبدأ سيادة القانون – 7
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 .   Of Equality The Principle :المساواةمبدأ  – 1

 .  Participation :المشاركة وبخاصةً السياسية – 9

 .  Pluralism :التعددية وبخاصةً الحزبية 41

 .  Legitimacy :الشرعية – 44

 . The Realization Of The Principle Of Human Rights :تحقيق مبدأ حقوق االنسان - 41

 

          للنظام السياسي الديمقراطي في المجتمع:  الالزمة اآلليات واألهداف – 3

باإلضافة الى توسعها ، يحظى به أي مذهب سياسي اخر غيرهالم  ي التاريخ البشري ماف الديمقراطيةلقد حظيت        

م، 4941، العدويعبد الفتاح حسنين . )، وأصبحت تغطي الكثير من مجاالت النشاط البشري في العصر الحديثكمفهوم

الى وقت طويل لتسود بالشكل  فهذا ما يؤكد انها بحاجه ،أتت بمراحل تطوريه لها الديمقراطيةن كما أ( 41 – 47ص  ص 

رادة االمه ليست ارادة إف ،المتفرقةاو  المهمشةناهيك عن بعدها عن بعض الفئات  ،والمجتمعية التطبيقيةالسليم لمبادئها 

عبد الفتاح ) ،الخاصة لآلراءوالنشر  والصحافةتفتح المجال لحرية الرأي  فالديمقراطية ،الغالبيةالمجموع بل هي ارادة 

في المجتمع من االستفادة من هذا النوع من  األقليةوال بد من أن تأخذ (  31  - 31ص ص  لعدوي، مرجع سابق،حسنين ا

 هم للتحول عن نظام ربما يكون ظالماً لبعض من حقوقهم. راءآفي تسديد  الحرية

بما فيها  التاريخيةتأثراً بالتراكمات م يأتين أال إن الجواب على ذلك ال يمكن إف للديمقراطيةأما فيما يتعلق بتبني مفهوم       

نسبيه في مفاهيمها وتطبيقاتها  الديمقراطيةهنا الى أن  اإلشارةوال بد من ، ةوسياسي واقتصادية ةاجتماعي ةمن أنظمة مختلف

عليه إال من خالل  ال يمكن الوقوف للديمقراطيةن الحكم على مدى التطبيق السليم إمن هنا ف وليست كليه ومطلقه،

مهما  ةفال يتم الحكم نظرياً على الديمقراطي ،سواء كانت بشكل موسع أو مبسط، للديمقراطيةالفعلية  التطبيقيةممارسات ال

 دراسات نظريه وفكريه بحته،ب تمكن الباحثين من دراستها

 .الظروف المؤثرة عليهبحكم أنه تابع للتغييرات و بهذا الموضوع المتعلقةفالتنظير ال يمكن اغالقه في التفسيرات المتنوعة  

   (444  - 441ص ص  م ، 1111، يدي وعدنان السيد حسيناحمد الرش)

ن النظام الديمقراطي أينما كان تطبيقه ال بد من ان يقوم على ركائز اساسيه ال يمكن االستغناء عنها عند التطبيق إ       

كنظام قائم هي  ةسس الهامه التي تحتاجها الديمقراطياال هذهالصحيح للنظام السياسي الديمقراطي المذكور، ومن بين أولى 

الى شكل النظام الديمقراطي في وجوده وممارسة افراد  باإلضافة، هذا ة والمساواة أمام الجميعاالجتماعي ةوالعدال ةالحري

الحقوق الالزمة  ههذنتقاص من إبشكل سليم دون  ة االجتماعيةوالعدال ةالمجتمع ألعمالهم في داخله ليحظى كل منهم بالحري

 واالقتصادية السياسيةالمؤثرة في حياة الفرد والمجتمع منها  ةلتطبيق هذا النظام الشامل لمختلف المجاالت الحياتي

 . ... الخوالفكريةوالثقافية  واالجتماعية
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ين والمحكومين وذلك زال ي عتبر من أهم األنظمة الحاكمة للحاكمالديمقراطي كنظام سياسي كان وما  كما أن النظام       

للعديد من األسباب منها أن هذا النظام يحتوي على ما ال يحتويه غيره من الميزات المتصف بها مثل كفالته للحقوق 

وصونه للحريات العامة والعمل من خالله يتم على تحقيق العدالة االجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين في المجتمع، 

، وحده والحكم لغالبية األفراد منهالخاصة بالديمقراطية كنظام تجعل السيادة للشعب  المبادئأن  وال بد من التوضيح هنا

 الماسكين، فهم ة تعتبر لهم وليس لطرف آخر غيرهمفالشعب هو صاحب السلطة السياسية ومصدرها في الدولة والسياد

 ( 4م، ص  4913، بالوهاعاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد . )بزمام أمورها واآلخذون بناصيتها

لقد ظهر أن النظام السياسي الديمقراطي وحده هو الكفيل والذي يجعل الشعب هو صاحب السلطة السياسية في الدولة        

وعلى الرغم من كل التطورات التي طرأت على الديمقراطية كمفهوم حديث في مجاالت الحياة المختلفة إال أنها ظلت 

اسي الذي قامت عليه سابقاً وما زالت تقوم عليه حالياً وهو المبدأ المتمثل بهدف الديمقراطية األساسي ملتقية مع المبدأ األس

الحكم"، فبما أن الشعب في النظام السياسي الديمقراطي الحاكم هو صاحب  الشعب في تصريف شؤون اشتراكوهو "

سي ية بوصفها نظاماً للحكم يراد منها ذلك النظام السياكما أن الديمقراط .السلطة لذلك فله الحق في ممارسة مظاهر السيادة

لذلك فتوصف الحكومة  ،، والذي يضمن بدوره لألفراد التمتع بالحقوق والحريات الكاملةالذي ينشأ كوليد إلرادة األمة

في الدولة  الديمقراطية بأنها هي حكومة الشعب. كما أن الديمقراطية كمذهب فلسفي تقوم على أسا  أن السلطة السياسية

مصدرها اإلرادة العامة لألمة بمختلف الفئات االجتماعية فيها أي أن ممارسة السلطة ال تكون شرعية إال إذا كانت وليدة 

لذك فإن الديمقراطية الحقيقية والصحيحة ترتكز في وجودها وتطبيقها أينما  عليها، واتفقتإرادة األمة وهي التي صادقت 

 ( 34   - 17عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ص سية وهي: )انت على ثالثة قواعد أساك

 . السيادة الشعبية كجوهر لها .4

 . الحرية هدفاً لها .1

 . المشاركة وسيلة أساسية لها .3

عاب، العقبات ومواجهة الص اقتحامنظام سياسي تتصف بالمرونة التي تجعلها متمكنة من  باعتبارهاإن الديمقراطية        

عاصم أحمد عجيله الجميع، ) صورة سيادة القانون علىالسلطة الحاكمة العليا تظهر في  هاحيث أن إرادة األمة التي تملك

بعد تطبيق النظام الديمقراطي، كما أن خيار كون وذلك (  14  - 31لوهاب، مرجع سابق، ص ص ومحمد رفعت عبد ا

 على تحقيقه أو تحقيقه فعالً بنظام غير النظام الديمقراطي، حيث أخذالشعب هو مصدر السلطات جميعها ال يمكن العمل 

العقد االجتماعي أوالً في القرن السابع عشر مروراً بمونتسكيو وبعده ستيوارت ميل  ذلك في التأصيل بكتاب جون لوك

السياسية التي يتقاطع فيها وجيفرسون في القرنين التاليين، حيث وصفت الديمقراطية كنظام سياسي بأنها الساحة أو الحلبة 

ألرسطو لم تكن الديمقراطية الفعلية تهدف الى  فبالنسبة(  11م، ص  1111، العالي دبلة عبد، )المجتمع المدني مع الدولة

جعل المساواة التامة أمراً محققاً في المجتمع والدولة بقدر ما كانت تهدف بقدر االمكان الى التقليل من الفساد الموجود في 

 ل كل من الدول والمجتمعات والذي يبدو أنه قدر محتوم على كل سلطة كما لو كان ذلك أمراّ طبيعياً أمامها، داخ
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ولقد سخر أرسطو من أفالطون الذي أعتقد بوجود بعض الرجال في الدولة والمجتمع من القادرين على االفالت من فساد 

 111م، ص ص  4991، لسولشانتال ميلون د) جميع أمام القانون،السلطة الحاكمة. كما أن الديمقراطية تضمن المساواة لل

لذلك فإن الديمقراطية ال معنى لها في الدولة والمجتمع خاصةً في ظل واقع متخلف، واستفحال األمية والجهل (  111  -

 يلي:  كما أن الخطاب الديمقراطي يعترف بما. والفقر والمرض

 . قوق اإلنسان والمواطنة المتساويةح .4

  والتعددية الحزبية والسياسية. لمشاركةا .1

 التناوب السلمي للسلطة الحاكمة.  .3

 . فصل السلطات والحكم المحلي .1

 للسلطة الحاكمة. ات الصحيحةاالنتخاب .1

 القانون والمؤسسات الديمقراطية.دولة النظام و .4

 لمشاركة الشعبية في صنع القرار.توسيع ا .7

 الشعب مصدر السلطات الموجودة.  .1

 القوانين واألنظمة الديمقراطية.  الدستور أسا .9

  احترام التعددية والرأي اآلخر. .41

 . مستقلةالهيئات والمؤسسات المدنية ال .44

 . النشاط المدني السلمي ونبذ العنف .41

 . ي واالجتماعي والثقافي والعقائديالتسامح السياس .43

 . حرية الصحافة والعقيدة والرأي .41

 . العدالة االجتماعية .41

 . الحرية المدنية .44

  األغلبية.حكم  .47

 (141 –  117ص ص م،  1111، علي الكواري) .األقليةحقوق  احترام .41

ال بد من  التزاماتكما أن عليهم  ،وفي ظل الديمقراطية الفعلية في تطبيقها، يكون للمواطنين حقوقلقد ظهر أنه      

مقابل ذلك نجد أن الحقوق  قيامهم بها، فااللتزامات هي تلك التي يلتزم بها المواطن قبل حكومته الموجودة، وفي

بكاملها هي تلك المطالب أو الدعاوي المطلوبة منه، وكذلك المنافع التي تلتزم بها الحكومة قبل المواطنين، حيث أنها 

، )ج .   . هيرسون داخل مجتمعهم. في إيجاز وهي حقوق مخولة للمواطنين بنسبة مطردة زمنياً في الزيادة لهم

 (771م، ص  4917
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 الديمقراطي:  النظام يات تطبيقآل  - 4

تتكون آليات الحكم الديمقراطي من ضمانات للحقوق المدنية والشخصية والتي أشار اليها معظم المفكرين من جون       

عنهما، حيث أعتبر جون لوك أن تلك الحقوق  االستغناءلوك وجون ستيوارت ميل وغيرهما بأنها حقوقاً أساسية ال يمكن 

أما جون ستيوارت ميل فأعتبرها على أنها ميزات ضرورية بصورة مطلقة لتقدم  األصلية في القانون، من العناصر هي

حيث يعطى النهج الديمقراطي التطبيقي للشعب حق التشريع  (41م، ص  4911، )ادوارم . بيرنز المدنية في المجتمع،

علي ) .تخبة أو من خالل االستفتاءات الشعبية العامةوصياغة القوانين واالحكام بكاملها من خالل المؤسسات الحكومية المن

 (14 – 11الكواري، مرجع سابق، ص ص 

إن الديمقراطية الصحيحة في تطبيقها ووجودها ليست هي مجرد قواعد وآليات مؤسسية مثل االنتخابات وغيرها، بل       

إذا تعززت بقناعة المواطن، وأنه ال بد من توافر إن هذه اآلليات المستخدمة غير كافية لكفالة الديمقراطية وتعزيزها إال 

، ولكنها أيضاً أسلوب في التفكير والحياة قراطية ليست مجرد نظام للحكم فقطأخالقيات وقيم ديمقراطية للجميع، فالديم

م على كما ظهر أن الديمقراطية في المجتمع وفي الدولة تقو (31م، ص  1111، ، )هويدا عدليلمختلف الفئات االجتماعية

 اآلليات التالية: العمل لتحقيق العملية السياسية الخاصة بها من خالل

 . تشكيل حكومة ذات منهج سياسي وطنيقيام المجلس النيابي ب .4

القيام على قاعدة عدم اقتصار المشاركة في االنتخابات على فئات وتهميش آخرين على أسس غير صحيحة   .1

فعلي، بحيث تصبح  مد ذلك على تنظيم سياسي ديمقراطياة، بل ويجب أن يعتديمقراطياً، حتى يتم كفالة مبدأ المساو

 وفعالة Actual العملية الديمقراطية قائمة فعلياً بالعمل على ترجمة اإلرادة الشعبية بطريقة ممثلة لسلطة حاكمة فعلية

Effective النتخاب.  على أن االنتماء الحزبي السياسي ليس شرطاً في معظم الدول كحق للترشح واو 

 . ة ذات عملية االنتخابات المنعقدةضمان التمثيل للقوى السياسية على المستوى الوطني في الدول .3

 . على المستوى الوطنيوالمستقلة قوى السياسية أن يمثل البرلمان تمثيالً صحيحاً وحقيقياً لل .1

 . بين والمنتخبينالناخ قيام العملية السياسية الديمقراطية على أسا  العالقات الصحيحة بين .1

 . ار عن اإلرادة الشعبية في الدولة، بواسطة انتخابات صحيحة ودوريةتعبير النظام المخت .4

ضمان سرية كل من  أن تقوم عملية االنتخابات على المساواة بين الجميع من الناخبين في داخل الدولة مع العمل على .7

 . يقوم باالنتخاب

بل مجلس تشريعي منتخب الى فترات مناسبة لضمان وجود فترات دورية إتباع الحكومة المنتخبة المشكلة من ق .1

لالنتخابات بعيداً عن البعد أو القرب في الفترة المتعلقة بعملية االنتخابات الشعبية كما تنص على ذلك العديد من 

ختيار الحر المتمثل مواثيق وسياسات الدول المطبقة في النظام السياسي الحاكم للعملية الديمقراطية القائمة على اال

 . ول ذات النظام الديمقراطي الصحيحباالنتخابات الشعبية، بما يتناسب مع الد

  .بالوعيووصفها بات وصدقها من قبل الجميع ضمان دورية االنتخا .9
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قيام االنتخابات على أسا  المرشح وبرنامجه السياسي المعلن عنه ال على أسا  قوائم جزئية مبهمة األهداف ليعمل  .41

لك على التقريب بين الناخب والمرشح إلتاحة الفرصة لترشيح أنا  مستقلين وعدم االقتصار الدائم على ترشح ذ

  األحزاب السياسية فقط وإقصاء الفرد والرأي الشخصي.

ضمان عملية االنتخابات لتخصيص األصوات والمقاعد بشكل تمثيلي صحيح في المجلس التشريعي المشكل من  .44

مرشحين المنتخبين من ن شعبياً وعدم تدخل أي استثناءات قد تلعب دوراً سلبياً في التمثيل الوطني للاألعضاء المنتخبي

 . قبل الجمهور

مة على ئعدم التفرقة بل القيام على مبدأ تمثيل السكان جميعاً والقاالمتمثلة بـ المساواة بين الناخبين من جميع النواحي .41

وتنفيذه في الممارسة  االنتخابيأن النظام  فتبينلذلك  لى الحق في التمثيل لهم،أسا  االعتراف بأهمية السكان القائم ع

 أن الدولة والحكومة السائدةهي جملة القول فالعملية الدورية يتفقان مع ما يتطلبه القانون الدولي العام لدى الجميع، 

ة بها من أجل أن تمنع مجموعة معينة ليست حرة في استخدام األسلوب االنتخابي "المشروع" للمتطلبات الدنيا الخاص

 من التمثيل في البرلمان الخادم للجميع. 

  ) * (وذلك على اعتبار أن الدول تتطور في نظامها السياسي عبر صيرورة  االنتخاباتالعمل على التحديث في طريقة  

م  1111، )جاي.   . جودوين  Asymmetrical مع غيرها أو غير متماثلة Similar تاريخية وسياسية قد تكون متماثلة

 (44  - 17، ص ص 

 ولذلك فقد تأتي نتائج االنتخابات وليدة لذلك التطور في الدولة.  .43

 

 : الالزمة لعملية التحول الديمقراطي في المجتمع االنتخابات – 5

ة زمنية محددة، لذلك فال تعتبر عملية االنتخابات من أهم أسس النظام الديمقراطي الموجود فعلياً والمطبقة لكل فتر       

يجوز العمل على استبعاد أي فئة من فئات المجتمع من حق الترشيح واالنتخاب ألن ذلك يصبح غير متوافق بل ومنافياً 

، فمن له حق المواطنة له تعبير عن اإلرادة الحقيقية للشعبللمعايير الخاصة بالقوانين السياسية الدولية وعاجزاً أيضاً عن ال

جودوين، مرجع   .ي. جا) ه ودينه وانتماءه الحزبي وفكره السياسي.اب بغض النظر عن أصله وجنسه وعرقخحق االنت

 (11سابق، ص 

كما تعتبر عملية االنتخابات إحدى آليات النظام الديمقراطي األساسية بحيث تعمل على أن تكون إرادة الشعب هي         

 ، على النزاهة والحرية والصدق الية قد قاماألسا  لسلطة الحكم إذا كان ذلك المبدأ واآل

                                                 
 :(  ( Proceisالصيرورة:  ) * (

هي: ))تغيير منظم متالحق لظاهرة ما، وتحولها إلى ظاهرة أخرى((، )المصدر: برهان غليون وسمير أمين، حوارات         

م ، ص  1111كر المعاصر، الطبعة الثانية، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، دمشق وبيروت: دار الفكر ودار الف –لقرن جديد 

131.) 
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لما نص عليه العديد من مواد  تخابات بالحكومة الشعبية استنادحيث توصف الحكومة القائمة على النظام الديمقراطي واالن

بالتعددية ن المطالب المتعلقة كما أ المواثيق المختلفة عالمياً من الميثاق اإلفريقي فالميثاق األمريكي واألوروبي وغيره.

كما أن ( 39  - 31جودوين، مرجع سابق، ص ص   .جاي. ) وسعة األفق والتسامح هي أسا  أي مجتمع ديمقراطي،

إرادة الشعب هي أسا  سلطة الحكومة الموجودة ال سيما عندما تأتي تلك اإلرادة بطريقة انتخابات دورية صادقة قائمة 

نتخابية هي التي تعمل على تحديد إرادة ذلك الشعب فعن طريق االنتخابات على المساواة للناخبين، وذلك ألن العملية اال

كما أن االنتخابات الجارية كل فترة زمنية في ظل النظام  يكون هناك فرصة متساوية لكل المواطنين في طرح آرائهم.

كما أن الديمقراطية  ديمقراطية المشاركة لدى الجميع. السياسي الديمقراطي هي جزء من عملية أكبر تهدف إلى ضمان

ونوعه وحكم القانون أمران جوهريان  مل السياسي للجميع مهما كان حجمهالتعددية القائمة على اسا  حرية الفكر والعو

ن لكل دولة الحرية في تطبيق نظام كما أ لضمان احترام كل حقوق اإلنسان والحريات األساسية في المجتمع والدولة.

فقاً لحق سيادة كل وال سيما إذا كانت مطبقة للديمقراطية بصورة صحيحة بما يتالءم وشعبها و انتخابي مثلما تراه مناسباً 

جاي. ) دولة وشعبها ما دام ذلك يعمل على تطوير األنظمة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية لكل دولة ومجتمع،

إدارة االنتخابات على المركزية والثقة في النظام لذلك فال بد من قيام ( 14  - 11  . جودوين، مرجع سابق، ص ص 

وذلك بحاجة إلى الوعي المتطور من جميع األطراف مع تقدم وتحديث النظام نحو األفضل حتى يحصل التشرب الثقافي 

ا  على ذلك وعلى أس ذ القرارات والتطبيقات لها بناءً الفعلي الصحيح. كما أن ذلك بحاجة إلى الشفافية والوضوح في اتخا

 ،الفعلي القانون الديمقراطي

جودوين، مرجع سابق، ص ص  جاي.   .) مع عدم التنافي وعدم التحيز في العملية االنتخابية واتخاذ القرارات أيضاً، 

 . اسية العاملة والحكومة القائمة على العملية االنتخابية الديمقراطيةوذلك لقرب األحزاب السي( 41 – 47

االنتخابات للعمل ب او الهيئة الخاصة جنةالستقاللية من قبل القائمين على الليلزم ا "ق االنتخابيالتطبي"إن ذلك         

بواسطة تعيين ممثلين عن كل حزب  مستقلين "غير مرئيين" أو التوازنعلى عدم التحيز مت مثالً ذلك بتعيين أنا  

يقوم الشعب بانتخابه لذلك يجب أن تعمل  اممسياسي أو طرف آخر وااللتزام بالشفافية والوضوح من قبل ما يأتي 

 (71 – 49جودوين، مرجع سابق، ص ص   .جاي. ) اللجنة القائمة على االنتخابات في مختلف المستويات منها:

 المستوى القومي. –أ 

  مستوى الكوته. –ب 

  االنتخابية.مستوى الدائرة  –ج 

  االقتراع.مستوى مواقع  –د 

 

 ات: أسس عملية االنتخاب -  6

 يجب أن تقوم العملية االنتخابية على العديد من األسس من أهمها:       
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 باإلضافة إلى الشفافية على المستويين األساسيين وهما: ،التدخل غير الحكومي - 4

عدم تدخل الحكومة ووضوح رؤيتها وأهدافها المتمثلة بعدم التحيز  على أسا المستوى الوطني: القائم  –أ   

  واالستقامة.

  .القتراع: المتمثلة بسرية كل ناخبمستوى دائرة ا –ب   

 . العمل على ترسيخ عملية الحوار - 1

جهاز دائم مخول بسلطة العمل لإلعداد والتنظيم والتسيير لعملية االنتخابات الوطنية وجعلها "أو هيئة جنة إعداد ل - 3

 . "االنتخابات

 يلي:  االنتخابات الوطنية فهي ما أو هيئة ن القيام بها من قبل لجنةأما ما يتعلق بالواجبات األساسية التي ال بد م – 1

 .  أن يكون متضمناً لكافة ما يلزمأن تسير وفقاً لقانون انتخابي موضوع مسبقاً وال بد إال -أ              

 . عمليات اإلعداد لالنتخابات العمل على تنظيم -ب              

 . ير عملية االنتخابات بصورة صحيحةيالعمل على تس -ج             

 . صة بالدوائر االنتخابية المختلفةالعمل على تعيين اللجان الخا -د              

قريبة  االنتخابات في أية دائرة انتخابية كانتأو هيئات على أي شكاوى صادرة عن لجان  واالطالعالمتابعة  -هـ             

 . أو  بعيدة أو ألي سبب آخر

 . وائم مع ضرورة العمل على تحديثهاالعمل على تسجيل قوائم الجمهور للناخبين ضمن ق -و              

 . العمل على تسجيل قوائم المرشحين -ز              

تحديد الدوائر االنتخابية وتجهيزها بما يلزم مع ضرورة العمل على وضع أسماء الناخبين والمرشحين ضمن  -ح             

 . عليها الجميع من دون حرج أو سريةنشر مسبقاً ليطلع وائم ت  ق

 لمفص العمل على فرز النتائج وإقرار نتائج االنتخابات علناً والمصادقة عليها مع اإلشارة إلى تقديم تقرير -ك              

 . ي النهايةعن سير العملية االنتخابية ف

جاي.   . ) " أمام الجميع.ومصداقيتهاأو الهيئات تعزيز استقاللية اللجان " من الواجب أيضاً العمل على -ل              

 (71  - 71مرجع سابق، ص ص  جودوين،

 

 صفات النظام االنتخابي:   -  7

 يلي:   إن سير عملية االنتخابات القائمة على أسا  ديمقراطي تتطلب ما    

 . إعداد قائمة المرشحين والناخبين -4

 . ختلف فئاتهم وشرائحهم االجتماعيةليكون شامالً لكافة فئات المواطنين بم )االنتخاب( تنظيم ذلك الحق -1
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قيام االنتخابات على النزاهة وعدم الغش سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، المتمثل ذلك بإساءة استخدام الحق  -3

 .  السياسية االنتخابي من قبل بعض األفراد والحكومات واألحزاب

 بول النظام االنتخابي من قبل الجميع على نطاق واسع على اعتبار أنه:ق -1

 . من الوسائل المهمة والموثوق بها وسيلة –أ        

 .والصراعات قائماً على الشرعية في توضيحه للمرشحين والناخبين بطريقة صادقة ودقيقة بعيداً عن المنازعات –ب 

 (11جاي.   . جودوين، مرجع سابق، ص )

أربع سنوات ومنها فمنها لها  ختالف الدساتير الموضوعة لكل دولةبمدة الرئاسة في الدولة فتختلف بإأما فيما يتعلق       

، بيخالد الع. )في العالم دساتير للجمهوريات والدول األخرىالوقد تختلف في بعض  ،ست سنوات ومنها سبع سنوات

ح المواطنين على نحو متزامن على تحديد األهداف العامة للسياسة كما أن القرارات االنتخابية تمن (411م، ص  4994

ألنه ال يمكن أن تستمر طريقة  ،السائدة ووضع الحدود المناسبة حول الوسائل المستخدمة ذات القبول الجماعي في المجتمع

خذ بعين االعتبار حالة الديمقراطية على حسب طريقة المجالس الشعبية مثلما كان عليه الحال في أثينا القديمة مع األ

 ".االنفتاح الديمقراطي الحر المتاحة للمواطنين في مدى تأثيرهم على متخذي السياسات المتمثلة "بمصدر السلطات

 (111ص  ،م 4991دال، أ. روبرت. )

 

 متطلبات العملية االنتخابية: -  8

بوصفها عملية أساسية في النظام الديمقراطي، لذلك  تاالنتخاباهنالك العديد من المتطلبات الرئيسية الالزمة لعملية        

وجود فيتطلب االنتقال االنتخابي بالتحويل من نظام الحزب السياسي الواحد إلى نظام األحزاب السياسية المتعددة إلى 

 عاملين هامين هما:   

 . سبة لتلك اللعبة السياسيةوجود ساحة منا – 4

دها والعاملين فيها عن شؤون الحزب السياسي الحاكم وأن كانت صعوبة في ذلك الفصل الكامل بين الحكومة وموار – 1

  م4991لعربية مؤخراً مثل )فلسطين ا لة انتقال مثلما حدث في بعض النظم السياسيةخاصة لدى الدول التي تمر بمرح

 (94رجع سابق، ص جاي.   . جودوين، م. )( وما حدث نتيجة لذلك من مشاكل بين األحزاب السياسية فيهام1114و

 

  في النظام الديمقراطي: اتوالواجبة لضمان وسالمة وصحة عملية االنتخاب الالزمةالطرق  - 9

عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد يلي: ) ماة لضمان صحة وسالمة االنتخابات بتتمثل القيم الالزمة والواجب      

 (431 – 431الوهاب، مرجع سابق، ص ص 

 ) * (. السري، أمام جميع هيئة الناخبين ) * ( يتتقرير مبدأ التصو -أ

                                                 
  Voteالتصويت:  ) * (
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  ) * ( .حياد الحكومة وعدم تدخلها في االنتخابات -ب

 . رقابة القضاء على صحة االنتخابات -ت

عاصم أحمد ) ،اداريهحكومية أو  هي أسا  القانون وليس بأداة أداة تقسيم وتحديد الدوائر االنتخابية في الدولةكما أن 

حيث يعتبر القانون هو األداة األساسية الالزمة للنظام  (431بد الوهاب، مرجع سابق، ص عجيله ومحمد رفعت ع

تام عن جمهور الناخبين  استقاللدور البرلمان في  يتوقف دور الشعب ليبدوالديمقراطي وآلياته، فعند انتخاب البرلمان 

من  االنتخابكما يعتبر  (414عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص . )في المجتمع

المطبقة والساعية وخاصةً الدول الرئيس والمجلس النيابي في كافة الدول في العالم  اختيارالطرق الحديثة حالياً في 

ومن أهم الطرق المستعملة في وضع الرئيس والقائمين على دور رئاسة المجلس النيابي  .لتطبيق النظام الديمقراطي

تعاقبة في مختلف  دول العالم هي:    الم 

 .  Genetics  :الوراثة .4

 .  Election  :االنتخاب  .1

 .  Selection  :االختيار  .3

 (199ص بطر  بطر  غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ) Appointment  :التعيين  .1

ة الحاكمة المتمثلة هو األسلوب الديمقراطي الوحيد الذي يعطي الحق في التناوب على السلط االنتخابلقد ظهر أن        

بالقائمين على الحكومة في النظام السياسي المطبق للديمقراطية وأن لزم في بعض األحيان خاصةً في بعض الظروف 

الطارئة اللجوء الى بعض األساليب األخرى المناسبة ومتطلبات المرحلة الموجودة في ذلك الوقت وحسب الحالة الموجود 

 ك الطرق الالزمة لذلك ومن أهمها هي: بها النظام الحاكم ومن بين تل

 . االختيار .4

  . التعيين .1

                                                                                                                                                             

هو وسيلة للمواطنين من خالله يتم التعبير عن رأيهم وتطلعاتهم المشروعة وما يرونه من أخطاء ويتعرضون له من عقبات      

ربي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ومصاعب. )المصدر: إسماعيل صبري عبد هللا، الفاظ ومعان الديمقراطية، القاهرة: الع

 (.11م، ص  1111
هيئة الناخبين هي: ))أي األفراد الذين يتمتعون بحق اإلنتخاب((. )المصدر: عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب،  ) * (

وهذا الذي يتحقق مع  (. ))فكلما كبرت وأتسعت القاعدة االنتخابية كلما أقتربنا من الديمقراطية المثلى13مرجع سابق، ص 

(. حتى تتم عملية 433االنتخاب المباشر((. )المصدر: عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 

جان توشار . )المصدر: فالشعب مشاركاً بالسياسة وليس متولياً لها بطريقة مباشرةالتناوب المستمرة على تسلم مقاليد السلطة، 

الفكر السياسي، ترجمة علي مقلد، بيروت: الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة االولى،  وآخرون .... ، تاريخ

أما جون ستيوارت ميل يحبذ أن يكون الناخب على قدر من التعليم بعد أن تكون الدولة قد عملت على (. 131م، ص  4914

ر  بطر  غالي ومحمود خيري عيسى، المدخل في علم . )المصدر: بطتوفير ذلك القدر والتوسع في التعليم بشكل عام

 (.191ص م،  4991السياسة، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، الطبعة التاسعة، 
اإلنتخابات = اإلنتخاب وهو: ))أسلوب إختيار المجلس النيابي الممثل لسيادة الشعب((. )المصدر: عاصم أحمد عجيله  ) * (

 (. 414سابق، ص  ومحمد رفعت عبد الوهاب، مرجع
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في وجهة نظر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أن االنتخابات النيابية الحرة والتعددية الحزبية  ذلك كما كان    

وهذا وفقاً (  14ابق، ص علي الكواري، مرجع س، )تؤدي الى تكريس التبعية بسبب هيمنة العامل المادي المؤثر في الحياة

 في تفسيرها للنظام الديمقراطي الليبرالي الغربي.  االشتراكيةللنظرية 

 

 سير عملية االنتخابات:   - 22

لقد ظهر أنه أثناء فترة االنتخابات في األنظمة الديمقراطية ال بد من توافر الحرية الكاملة للتنقل االجتماعي والتجمع      

المتبادل من مختلف األطراف والتمتع باألمن للكل وممارسة أنشطة األحزاب السياسية في أطار والتعبير واالحترام 

 Impartialityالتحيز القانون، إضافة إلى الحرية باالنتخاب وصيانة سرية االنتخاب وصيانة عملية االنتخابات وعدم 

 (419جودوين، مرجع سابق، ص   .جاي. . ) Distortionوالتحريف 

للديمقراطية القائمة على التعددية االولى شكل الخطوة القوية ا أن نتائج االنتخابات تعكس تعبير إرادة الشعب وت  كم      

ن السلوك السلمي لذلك فإن الديمقراطية تعمل على تأمي (441جودوين، مرجع سابق، ص   .جاي. ) الحزبية،

التقبل الجماهيري والحزبي لها بعيداً عن العنف، خاصةً  فهي بحاجة لوقت وتطبيق لعدة مرات حتى يتم لالنتخابات، لهذا

 إلى حالة من السالم، االت االنتقال من الحرب والثورةفي ح

وسلوك  من معيشتهم ياة الجماهير وأصبح جزءً ألن سلوك الثورة يكون قد أخذ طابعاً ذاتياً واجتماعياً وثقافياً ونفسياً لح 

مقبول على نطاق واسع في هذا وصول إلى وسائل اإلعالم على قدم المساواة اليومية، أضافة إلى مبدأ الو حياتهم

جودوين، مرجع سابق، ص   .جاي. ) الديمقراطيات المستقرة في دول العالم خاصةً من المتنافسين أثناء فترة االنتخابات.

414) 

 له وقتما يريد،ة سيادته لمن أعطاها سترجاع ممارسيعطي للشعب الحق في ا في المجتمع إن فكر النظام الديمقراطي       

فمنه يظهر وضوح مفهوم السيادة السياسية الشعبية المخفية بمعنى الغير ظاهرة (  431خالد العبي، مرجع سابق، ص )

ن على النوع الثاني من بصورة اتخاذها لقرارات تخص الشعب ألن اختفاءها كفل لها بإعطاء القرارات من قبل القائمي

" ومع ذلك فتظهر في أوقات قليلة وتختفي في أوقات كبيرة وغير مباشرةً بمعنى ال بالسيادة القانونيةتمثلة المالسيادة "

تتمثل بالقائمين على الحكم "في السيادة  االنتخابات والتيتصدر عنها قرارات ألنها فوضت أقلية حاكمة عنها بواسطة 

 بة على رأسها. القانونية" في داخل الدولة المتمثلين بالحكومة والنخ

 

 األهداف من النظام الديمقراطي:   –  22

تهدف الدول والشعوب من المحاوالت العديدة التي تقوم بها في إطار النظام الحاكم من أجل تحسين النظام السياسي        

ة للشعب من خالل تحقيق في التطبيق والتحول الديمقراطي والرغبة المتبادلة في التطبيق لهذا النظام القائم على حق السياد

 يلي: العديد من األهداف األساسية الالزمة له بشكل كبير لتطبيق ذلك النظام ومن هذه األهداف ما
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 . قافة الجماهير أو المساواة بينهمالعمل على تضييق الفجوة بين ثقافة النخبة وث .4

دوره دون تدخل من م كل منهما ببعمل كل منهما على حدا مع قياوذلك ، فصل بين السلطات األساسية الثالثال .1

الى إعطاء الحرية لوجود السلطة الرابعة في النظام الديمقراطي وهي سلطة الرأي العام  باإلضافة، السلطات األخرى

في النظام الديمقراطي الحر القائم على التطور للفكر الليبرالي الحر في كافة  عتبر بمثابة السلطة غير الحكوميةوالتي ت  

  المجاالت.

 . اسية الشعبية والسيادة القانونيةالفصل بين السيادة السي .3

 . ق مبدأ التعددية في شتى المجاالتتحقي .1

 . واالنفتاحالقائمة على أسا  التحرر  المبادئالعمل على تحقيق العديد من  .1

 . ي داخل الدولة والحكومة والمجتمعوليس الخالف ف االختالفوجود  .4

 

 : السياسية الديمقراطية والممارسة  –  20

مثالياً بل كان  ، ولم يكن روسوظام الديمقراطي كما يعتبره البعضرسى قواعد النأروسو بأنه قد  جان جاك يعتبر       

، كما ان النظام الديمقراطي الذي جاء به روسو لم يقل انه قابل للتطبيق في كل المجتمعات وفي كل واقعياً في طرحه

وتمهيد ألسس  طويل فهذا يعني ان الديمقراطية بحاجة الى وقت (449ص ، م4914، سيف الدولهعصمت ) االوقات،

اطية بأنه ال بقاء يعتبر جان جاك روسو فيما يتعلق بالديمقرف لذلكمكانياً وزمانياً، خاصة بها تقوم على تشكيلها تدريجياً 

  (444، ص عصمت سيف الدوله، مرجع سابق. )للحرية بدونها

يفقد حريته  جان جاك روسو جزء من حرية المجتمع والفرد طاقة من طاقات المجتمع واالنسان عند حرية الفردإن         

 "، لذلكمقدرة فعلية على تحقيق االرادة"بمجرد التبعية لغيره عندها تنقص طاقة المجتمع كله، والحرية عنده أيضاً هي 

 (13، ص ، د. ت)لسلي ليبسون ه وهما:فيعتبر بوجود سببان لكل فرد حر وال بد من ان يجتمعان عند انتاج

 . و االرادة التي تكون محددة للفعلوه سبب معنويالسبب االول:  – 4

 . يتمثل في القدرة على التنفيذو سبب ماديالسبب الثاني: وهو  – 1

تمثلة بالنظام الديمقراطي الفعلي و وهي النتيجة - 3 بالحرية الليبرالية التي وصلت اليها البشرية بعد معاناة االكتفاء الم 

 طوال قرنين زمنيين سابقين. 

هي وقوف الجميع امام نفس القانون وهو القانون الواحد إضافة إلى فكره عن الحرية  بالمساواةكما يقصد روسو         

فهذا يعتبر الجوهر   ( 447 ، ص عصمت سيف الدوله، مرجع سابق، )الدرجةبمعنى سيادة القانون على الجميع بنفس 

فالدولة يجب عليها أن تعمل على تنظيم هذا البناء المجتمعي عند  لذلكوالساسي للديمقراطية عند جان جاك روسو، ا

على في النظام الديمقراطي الفعلي في الدولة مؤسسات الحكم بذلك فتعمل  النظري والعملي، في جدول السياسة التقاءها

 ، لتدخل في شؤون الغيرتجاوز أو االم الحفاظ على عملها الخاص بها مع عد

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونألبحالمجلة األكاديمية ل

 
 

 

 
 

   www.ajrsp.com                                                                                                               350  

ISSN: 2706-6495 

 

الضرورة في التغيير وإلى التطور والى التحديث  وان كان بحاجة الى استخدامهحتم كيفية معرفة النظام هي التي ت  كما أن 

 Of Necessity For Change And Evolution And Modernization To Be بشكل مستمراً  ودائماً 

Constant And Always ، منافياً للديمقراطية  اعتبارهعض أن تكون القوانين إلزامية وهذا ال يمكن فقد يشترط عند الب

إلزامي للجميع والعمل على التوسع في التعليم في مختلف المراحل االخرى ي المرحلة األساسية التعليم فاعتبار مثل 

ن كانت ذلك التعليم إرسة الفعلية لللقيم الديمقراطية ولكن تكمن االهمية في المما اً فهذا ليس منافي ،االمية محو وممارسة

 . م التحول الديمقراطي وتساهم به أم التشجع على دع

ال تتحقق إال في ظل قضاء نزيه وعادل على اعتبار أن ذلك  حقوق االنسان العائدة على المواطن وكرامته احترامإن         

ة في تطبيقه للنظام السياسي "وفقاً لمنهج مجتمع المهمال يتجزأ من مقومات اللدولة الديمقراطية القوية وجزًء من اركان ا

 ، وبغير ذلك تسود الفوضى" ديمقراطي فعلي

فالمهم هو عدم التفرد في التطبيق بل المساواة بين الجميع باعتباره حق لهم  ( 111 م، ص1111، السوسوة أمة العليم)

استغالل سيء أو خلل يكون  ذلك يمقراطي الفعلي"، بحيث "التشويه في التطبيق للنظام الدذا تم إال  إوليس مفروض عليهم 

 بمعنى أن تحل جماعة محل أخرى فهي ،بداية لتشويه المشروع المطلوب الوصول اليه هذهوتصبح ، للخيار الديمقراطي

تغير الجماعة  في هو الذي حصلفهذا فقط،  جديد  نظام تسلطي شموليب أتتلم تأتي بمشروع ديمقراطي ولكنها  بذلك

لوصول الى النجاح في تطبيق النظام الضرورية الالزمة ل باألسبابالحاكمة فقط دون أية وعي في واجباتها ودون االخذ 

لذلك وهو تولي جماعة معينة "ذات حزب معين" للحكم،  ،الجزء من الكل وليس العكس هأن اعتبارالديمقراطي على 

ها المختلفة من سياسية لكل الصحيح لهذا النظام من خالل وجود أشكافالديمقراطية القائمة على االستقرار السياسي هي الش

وليس  راطيمقوالتعددية الحزبية السياسية وحرية التعبير عن الرأي والمجتمع الدي، واقتصادية وتوعوية وثقافية اجتماعيةو

تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ  والعدالة االجتماعية ومعرفة وتحديد الحرية  وضرورة الوعي قبل التطبيق، المجتمع االبوي

، فهذه العوامل كلها تحدد بل وتعمل على إرساء قواعد المشاركة في االنتخابات والترشيحو في الراي والتسامح والحرية

  . بمختلف فئاته الحاكمة والمحكومة النظام الديمقراطي الفعلي في المجتمع

ال رئيس جديد  بانتخابفتغيير الرئيس مثالً  للديمقراطية لمهمةافي أنظمة الحكم تعتبر من االسس  االستمراريةن إ       

ولكن ببرامج جديده لرئيس جديد يتم ، االستمرارنما يعني االستمرار وإيعني انعدام  حتم وقوف عمل النظام الحاكم والي  

على  كل الحرص تحرص ةالديمقراطي ةالسياسي فاألنظمة ،المطروحانتخابه من قبل الشعب وفقاً لبرنامجه السياسي 

الظروف  مختلف مع طبيعة، الديمقراطي ، فهذا يعني مرونة وتطور وحيوية وديمومة القرار السياسياالستمرارية

من اختيار الناخبين لتلك  بالشرعيةهو مطلب جماهيري يستند أخذه  الموجودة الرئاسةن التغيير في كما أالموجودة. 

يتم اختياره مرة  متيار وفقاً للبرنامج السياسي المطروح والتعهد بتنفيذه واال لويأتي هذا االخ، التي يختارونها ةالشخصي

فهذه الحكمة من التغيير للقائمين على الحكم كل فترة زمنية  ،السياسي المطروح في عدم تطبيقه لبرنامجه أخفق إذااخرى 

  .ال تتجاوز بضعة سنوات
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ومستمرة في  ةً تبقى قائم ةالديمقراطي ةعمل المؤسسات المتعلقة بالدولفي  ةكما ال بد من االشارة هنا الى أن االستمراري

وذلك بعد ان تنتهي محدودية بقائه على هذا المركز الخاص  ،الدولةعملها حتى عندما يتم تغيير الرئيس القائم على حكم 

بما  ةالديمقراطي ةب على ان الدولعلى الصعيد الداخلي والخارجي لم تنقطع لهذا السب ةفي الدول ةالسياس ستمرارإف، بالدولة

وليس  ةفيجب عليها ان تحرص على جعل والء هؤالء الموظفين للدول ، لذلكتحويه من الكثير من الموظفين في مؤسساتها

حتى عندما  ةوذلك حفاظاً على االستمراري ةحزبياً سياسياً فقط فيما يتعلق بعملهم داخل هذه المؤسسات الرسمية للدول والءً 

، وذلك قاً لنظام االنتخابات الدوريوفة في الدول ةأو المجالس التشريعي ةوأعضاء المجالس النيابي ةغيير الرئيس للدوليتم ت

حتى ال تسود الفوضى أثناء مرحلة االنتقال في تولي مقاليد السلطة السياسية المتمثلة بالنظام الحاكم بين فئات أو أحزاب 

 سياسية مختلفة تعمل في المجتمع.

 ةير الرئيس قد يتم احياناً بحكم عدم قدرته على القيام بما يجب أن يكون أو عدم قدرته على المواجهة الصحيحين تغما أك 

الى العمل على اختيار من خالل السيادة السياسية المتمثلة بالسيادة الشعبية  فيلجأ عندها الشعب ةلمتغيرات العصر الجديد

من قبل  ةالقابلة للتغيير والمواجه الجذريةقدرة على استيعاب وهضم المتغيرات رئيس جديد أو نواب جدد يرى فيهم ال

، وذلك تطبيقاً لوجود النظام الديمقراطي قاً لما يراه ويعرفه عنهم من قبلمسؤولين جدد يضع الشعب ثقته بهم وف

 ةالديمقراطي الحاكم والمتمثل بالسيادن التغيير في المسؤولين والقائمين على النظام كما أ. ةالسابق الفترةمن  واستمراريته

الى ان ذلك التغيير في تلك القرارات  باإلضافة "،االكثر للمعنى ةبالصور"يتعلق بمصدر القرار السياسي  ةالقانوني

فهذا يوجه ويوضح أهمية االستمرارية في حالة التغيير  ،يعتبر من اهم ما يتعلق بطبيعة النظام الديمقراطي نفسه ةالسياسي

م، 4911، يةالمملكة المغرب -ندوات أكاديمية ) لكل فترة زمنية خاصةً في ظل المتغيرات الحاصلة في المجتمع، رئاسيال

خير في اصدار أكثر مما يكون م   سيرّ إذاً فال بد من المالحظ ان الحاكم في الكثير من األحيان هو م  (  14   - 77ص ص 

كالمتغيرات  ةمنها والسياسي ةاالساسي المتغيرات واالحداث يه المتغيرات وخاصةً علمن االحكام وذلك وفقاً لما تمليه العديد 

والمؤثرات  ةايضاً المتمثلة بالعالقات الدولي ةوالمتغيرات الدولي ،ة ... الخواالقتصادي ةواالجتماعي ةمنها السياسي ةالمحلي

استخدام عن نطاق  ةها نتيجة لسياسة دولة خارجوالتي يكون مالمح تغيرات ة اإلقليميةفي المنطق ةواالقتصادي ةالسياسي

المحكومة بالدول الكبرى وخاصةً الدول العملية خاصةً في ظل العديد من المتغيرات النظرية والحكام في بعض االحيان، 

 . الجديدة لمةبالعوعالمياً وفقاً للنظام العالمي الجديد المتمثل بالسيطرة ذات القطب الواحد أو ما بات ي طلق عليه  المسيطرة

 فالرئاسة"ذلك النظام"،  بها هفي ظل تطبيق النظام الديمقراطي يفوق ما يؤثر ةبالقرارات الحزبي الرئاسةن تأثر إ        

، من الدعم لغالبية الشعب لها النهايةوفقاً لذلك تقوم على انها تستمد قوتها من الدعم الحزبي السياسي لها المتمثل في 

هذا طبعاً في التطبيق الصحيح للنظام الديمقراطي وليس كما (  111، ص المملكة المغربية، مرجع سابق ندوات اكاديمية ـ)

تعمل على  ةفالديمقراطيفي تناولها له، وتشويه التطبيق الديمقراطي  العربيةومنها الدول هو الحال في دول العالم الثالث 

السياسية الحاكمة بعيداً عن العنف والقسر وذلك وفقاً لكون  ةالسلطفتح الباب االوسع للتغيير وهو باب التغيير أو تداول 

 ، بل اصبح يوجد لها صدى واسع ةالمعيش ألنماطلم تقتصر على كونها فلسفة ومعتقد واحد  ةالديمقراطي
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لجمهور عتبر بمثابة دليل على سيادتها وسعي ات   ةحضاري ةوتقوم على قيم أو معايير انساني أيضاً  وتحتوي في مضامينها

الراهنة في الدول  لألوضاعتبعاً  والعدالة االجتماعية وغيرها ...، بين الجنسين والمساواة ةالى بلوغها مثل الحري

كما ويظهر فيما يتعلق بموضوع النظام الديمقراطي أنه بات الزماً لجميع الدول . ا أيضاً وحقوق االنسان فيه والمجتمعات

بين الشعب  العالقةأصبحت عامالً اساسياً من العوامل التي تحدد  الديمقراطيةلحاكمة بأن والمجتمعات لذلك ف تعتبر السلطة ا

وهي سيادة  السياسية بالسيادةالمتمثل  Political Thought كما ان الفكر السياسي ،أي بين الحاكم والمحكوم السلطةوهذه 

 ،الشعب

يعمل على صياغة العديد من المضامين  الحكومةي سيادة وه هالقانوني بالسيادةوالتشريع القانوني الوضعي المتمثل  

مرجع احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين، ) .ليات لتطبيقهاآ واعتماد للديمقراطية واالقتصادية واالجتماعية السياسية

 (443 – 441ص ، ص سابق

حتى في الدول األم له وهي  ألخرىة كما أنه ال بد من االشارة هنا الى أن نظام الحكم الديمقراطي يتغير من دول        

تأثر منيفيأتي ذلك بسبب تأث ة،الدول االوروبي فيتأثر بتلك  ،هابفي كل دولة يوجد  الموجودةالعوامل  ر ذلك النظام الم 

وعامل  ةالتاريخي التجربةأو  الضرورةعامل  ، فمثالً في كل دولة من بين تلك الدول ةلتلك العوامل الموجود ةالخصوصي

وتدافعها  ةالى وجود القوى االجتماعيو ،ةالتقدم لدول عديدالزمان ايضاً المختلف فيما يتعلق ب وعاملن الجغرافي المكا

 ويمر بكل مجتمع دون غيرة بحكم ما مر ةالمتعلقة الى عوامل الخصوصي باإلضافة ،بشكل مختلف في كل دولة على حدا

فهذه العوامل بمجملها تؤدي الى التغيير  ( 413، ص بية، مرجع سابقندوات اكاديمية ـ المملكة المغر) ، به ذلك المجتمع

 فراده.تمع من متغيرات وظروف خاصه به وبأالمج يواجهفي النظام الديمقراطي وفقاً لما 

ن التوازن البارز والذي ال بد من وضعه من قبل الدستور الخاص بالدولة والذي يعمل بدوره على تحديد إ       

ال بد من ان في النظام الحكومي الديمقراطي  ةمن السلطات الثالث ةلكل سلط لنظام السياسي الديمقراطيفي ا االختصاص

 ةالموجود ةمع االخذ بعين االعتبار الحال، ةبكل سلط ةذلك الدستور على اصدار القرارات الخاص وقدرة يوضح مدى سلطة

خصوصية مصدر القرار السياسي وعدم تعدد  عنذلك للبحث نظام ديمقراطي و من قواعد اية للدولة والمجتمع، فهذه قاعد

وعدم األخالل  واالزدواجيةنفس المصدر الواحد ليبعد النظام عن التناقض  منووحدانية القرار السياسي  صدورهاماكن 

ما بشكل بينه ةلذا فيجب ان يكون الفصل بين السلطات بشكل متوازن مع عدم نفي العالق، السليم للعمل السياسي باألداء

، ة الموجودةالديمقراطي األنظمة الستمرار ةكل منهما على اعتبار أن ذلك من العوامل المهمبين كامل وانما بشكل تعاوني 

لتأثير على أي من السلطات ضافةً لرغبة القائمين عليها في اإ  ( 71، ص ندوات اكاديمية ـ المملكة المغربية، مرجع سابق)

مسبقاً في هذه  ةت واضح في معناه والتعاون بين السلطات ايضاً واضحاً فيما يتم طرح، فالفصل بين السلطااألخرى

تقوم على اصدار االحكام وفقاً لما يتم  ةالقضائي ةتنفذ وال يجوز لها أن تقوم بالقضاء، والسلط ةالتنفيذية فالسلط ة،الدراس

والعمل البرلماني  ةالتشريعي ةفي شؤون السلط ةضائيالقة مع عدم التدخل من قبل السلط ةالتشريعي ةمن قبل السلط ةتشريع

 الحكومي، 
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باألخرى  ةعليهما وهي عدم التدخل من قبل أي سلطالقائمة فالتعاون والفصل بين اعمال السلطات واضحاً بالصورتين 

شكالها حتى بكافة أ ةلخدمة المصالح الوطني ةعام ةما يقع على عاتقها من مهمات دستوري ةوالعمل على تنفيذ كل سلط

، ووفقاً لما يقوم عليه من تغيير في كل ةيتسنى للجميع أن يرى التطبيق السليم والفعال للنظام الديمقراطي بصورته المطلوب

كما تم تصنيفها في هذا البحث ة بالنوع الثاني من السياد ةالعليا المتمثل السيادةمن ال يلتزم بمركزه الحكومي والبرلماني في 

 القائمة على أعمال الحكام وحاشيتهم.  ةلقانونيا ةوهي السياد

وفقاً لما يتعلق بالفصل بين سلطاته  ةالصحيح ةعلى صورت استمراريتهن من عوامل النجاح للنظام الديمقراطي في إ        

ن ، مع العمل على قيام كل مةأو محدود ةوفقاً الختصاصها سواء كانت واسع ةفيقتضي ذلك أن تقوم كل سلط ةالثالث

، لذلك فالنظام الديمقراطي الذي يكفل لتطبيق أهدافها ةللطرق الصحيح واختيارهافي القيام بعملها  ةبالحري ةالسلطات الثالث

في عملها مع العمل على  ةيعمل على قيام كل سلطه بالحري السياسية ةوهو السياد ةللنوع االول من السياد ةالشعبي المراقبة

والتنسيق  واالستمرارالى وجود التعاون والتوازن  باإلضافة، هذا على غيرها ةلطعدم محاولة ترجيح كفة أية س

واالستقرار والعدل ليظهر ذلك في المضمون الفعلي لكل سلطة منها واالتصال والتواصل بمعنى كيفية تعامل كل منهما مع 

باإلضافة الى ، هذا الى الواقع العمليمنها  ةكما أنه ال بد من تحويل المعنى النظري المجرد في كل سلط ،االخرى كنظام

تلك المراكز  استغاللبها وفقاً للقانون وعدم  ةعن طريق القيام بكل منها بأعمالها الخاصعمل كل سلطه منهما وذلك 

 المواطن العادي.  النهايةيدفع ضريبتها في  ةشخصي إلشكاالت

تقن لها اجل القيام بعممن  بعملها كما ال بد من أن تقوم كل سلطه على التميزّ         وفقاً لخصائصها بشكل دقيق وم 

، فال معنى السياسي الديمقراطي الحاكم للنظام مكتملةخريين صورة شكل كل سلطه مع السلطتين األ  بحيث ت  ، الموصوفة بها

 لتالقي والتكاملفهذا معنى التعاون الجاد والتفاعل والتعارف وا األخرى،والقيام بعملها بعيداً عن السلطات  ةلوجود سلط

وال يجوز التفاضل بين  الحكومةبحيث يتم ذلك في نطاق عمل ، ة للنظام السياسي الديمقراطي ككلوالديمومة واالستمراري

بكل واحدة من  ةالسلطات على اعتبار أن كل عمل منها يختلف فيما يأتي به عن عمل األخرى بحكم الصالحيات المناط

لمختلف  ةبصورته الشامل الفعلي في سياستها للنظام الديمقراطي ةمطبقحكومة عليها أية  التي تقوم ةالسلطات الثالث هذه

تعمل على عدم التسلط واالنحراف  ةتشريعي ةوال بد من أن يكون ذلك بوجود رقاب ،لها ةالجوانب والعوامل واالبعاد المتباين

في تنفيذ القرارات مع عدم الغاء  الصحيحة ةلثاقبوفقاً للرؤية ا لالختيارمن أي طرف ضمن ما يوجد من السعة الكاملة 

فال يجوز النظر الى محدودية وتحجيم  لذلك   ( 79، ص ندوات اكاديمية ـ المملكة المغربية، مرجع سابق) ة،حرية الحرك

ع في امل للمجتمنما السلطات الثالث هي تشكل في مضمون الحكم النظام المتكإو ،األخرى ةبعدم تدخلها بالسلط ةكل سلط

له وظيفة يقوم بها وال يجوز له أن يقوم بغيرها وفقاً لتحديد مهام كل جانب  األبنية هذه، فلكل بناء من حكمه على ما يجري

 من الجوانب المنوط بقيام كل سلطه من تلك السلطات بأعمالها. 

 ور المهمة الواجب تطبيقها في ظلعتبر من األمالسلطات ي   هذهإن تشكيل اطار الحكم الواقع في ضمنه كل واحدة من       

 يكون لها اطار خاص بها في ظل اإلطار الحكومي الشامل، ال بد من أنوجود النظام الديمقراطي الصحيح، و
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 ةوعندها يأتي اطار ومهام السلط، نما عليها الوقوف عندهإهذا االطار الخاص بها ولال يجوز من كل سلطه تجاوزها و 

في  التشريعية السلطةعمالها سواء كانت أكل منهم في  تقتديهحدة من تلك السلطات على حسب ما التي تلي كل وا ةالتلقائي

التي يتمثل عملها بالحكم والقضاء  ةالقضائي ةبالدولة والمجتمع، أو السلط ةتشريعها ووضعها للقوانين والدساتير الخاص

 ة،التشريعي وهي السلطة االولى السلطةوفقاً لما تمليه من قواعد تستمدها من 

طار التي تتمتع ن قد أتم الحكم وفقاً للحدود واإل، بعد أن يكوةالقضائي ةالثاني ةفي تنفيذها لقرارات السلط ةالتنفيذي ةوالسلط 

، فالقاضي يحكم بالسجن وفقاً ةالتنفيذي ةالسلطقبل والطلب بالتطبيق له من  واستئنافمن اصدار حكم  ةبه تلك السلط

ناء في داخل مراكز التأهيل واإلصالح وتطبيق غير لقاضي وال المشرع بوضع السجاياً ولكن ال يقوم لتشريع موجود قانون

 ةوهكذا فيما يخص السلط نما جهاز التنفيذ المتمثل باألجهزة األمنية هو المكلف بذلك،وإ ذلك من القرارات الواجب تنفيذها

 ةفهذه الصور ةالقضائي ةالحكم والقضاء وانما تكفل ذلك للسلطفال تقوم ب ةوالعام ةفي اصدار دساتيرها الخاص ةالتشريعي

، فيتم التعامل من ي المطبق بالشكل واالسلوب الصحيحفي ظل وجود النظام الديمقراط ةللتعاون بين السلطات الثالث ةالجلي

لمواطن العادي بنفس على الجميع، على الرئيس والوزير وايع وفقاً للقانون، فالقانون يسير السلطات مع الجم هذهقبل 

ألي طرف كان في حالة  ةالقانوني المساءلةفتتم ولذلك السلطات  هذهالتي يتم التعامل بها من قبل  ةوبنفس الطريق الدرجة

لذلك، هذا في ظل تطبيق النظام السياسي الحاكم للديمقراطية بشكلها الفعلي الصحيح بعيداً عن التسلط  الضرورةوجبت 

 والطرق األخرى.   

 

  : الديمقراطية في ظل الدولة واالحزاب السياسية  -  23

لسلطة اإلقطاعية والتي جاءت لقد ظهر أنه بعد قيام الدولة القومية الموحدة المتمثلة بفترة انتصار البرجوازية على ا       

عندها أخذت  ،ديمقراطيةوذلك بعد أن بدأت في طرح األفكار المتعلقة بالحرية والمساواة وال ول أوروبا في الماضي،في د

التحول وعملية لذلك فإن نشوء األحزاب السياسية جاء مرتبطاً بنمو الديمقراطية  ،األحزاب السياسية البدء في تشكيلها

والكتل االتحادية  تشكل التربة الخصبة لنمو ووجود األحزاب السياسيةبذلك الديمقراطي، حيث أصبحت الديمقراطية 

ك لأنه باإلضافة إلى تشكيل البرلمانات كأسا  لتشكيل األحزاب السياسية، إال أن هنا هنا من الذكر، وال بد المتعلقة بذلك

لسياسية واالقتصادية منها التطورات في المجاالت المختلفة كالمجاالت ا ،عوامل أخرى عالمية ساهمت في تشكيلها

)إبراهيم  ،ا المتمثلة بالحريات العامة والديمقراطية، وذلك بعد أن عملت الثورة الفرنسية على إطالق شعاراتهواالجتماعية

فمنذ عهد لويس الثامن عشر سمحت الحياة السياسية الفرنسية بتشكيل (  439 – 431م، ص ص 4991، مشورب

طبيعة الدولة والحكم وتنظيمه القائم على أسا  صحيح في الم تمثل ب األحزاب السياسية، ولذلك وبما أن النظام السياسي هو

تطبيق وعالقة الدولة بالكنيسة ودور الدولة في العديد من شؤون المجتمع بمختلف الفئات االجتماعية فيه وخاصةً في ال

لذلك فال بد من وجود الديمقراطية  مجال السلوك والتربية واالقتصاد والعالقات بين الطبقات االجتماعية الموجودة،

 ها، ربتشكيالتها الحزبية السياسية وفصل السلطات وغي
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حدث تطور لنشوء األحزاب السياسية قد م ف 4411أما في بريطانيا وتحديداً في عام  سابقاً. وهذا طبعاً كما حدث في فرنسا

العدالة والمساواة  مبادئبسبب وجود بعض األزمات والخالفات السياسية هناك، إضافة إلى انتصار الثورة البلشفية لطرح 

حيث كان لذلك األثر الكبير في نشوء األحزاب السياسية االشتراكية في العديد  ،م 4947وحكم العمال في روسيا في سنة 

  ،لهامن دول العالم والتي وجدت صدى واسعاً 

لدى فئات العمال التي كانت بانتظار من يعمل على فتح الطريق أمامها للمطالبة بحقوقها لتلبية مطالبها وتحقيق خاصةً 

كما أن الظلم الناتج عن االحتالل العثماني بقة من استغالل البرجوازية لها. ا بالفترات الساخاصةً بعد مرورهلها العدالة 

  - 411إبراهيم مشورب، مرجع سابق، ص ص ) ،للبالد العربية كان عامالً مساعداً لنشوء بعض األحزاب السياسية فيها

إضافة  ،آخر لظهور األحزاب السياسية في أوروبا ولقد كان للتغير في البنى المختلفة من اجتماعية واقتصادية أثر( 413

إلى وجود السبب المباشر لنشأة األحزاب السياسية وهو ظهور الطبقات االجتماعية بعد قيام الصراع بين البرجوازية 

التوسع  نكما أ لكية المطلقة آنذاك في مختلف دول أوروبا.الناشئة آنذاك وبين القوى المحافظة الساعية إلى الحفاظ على الم  

في الممارسة الديمقراطية يؤدي إلى مشاركة الجميع مثلما ظهر في مختلف الدول والمجتمعات المطبقة لهذا النظام، وذلك 

بعد أن تنتعش الحياة السياسية في ظل وجود التعددية الحزبية السياسية القائمة على صراع البرامج والتوجهات السياسية 

 411إبراهيم مشورب، مرجع سابق، ص ص ) ع في هذه الحالة يعمل على توليد األفضل،المختلفة على اعتبار أن الصرا

 عتبر الديمقراطية العنصر األساسي في انتشار الحق وفي التواصل واالتصالحيث ت  وليس صراعاً هداماً،  (414  -

Networking And Communication ، ( 449إبراهيم مشورب، مرجع سابق، ص  )خالل وجود  بين الجمهور من

 األحزاب السياسية وغيرها من المؤسسات الديمقراطية.

أحزاب سياسية جوب إنشاء كما أن نشوء األحزاب السياسية ال يكفي لوحدة لوجود نظام ديمقراطي حيث ال بد من و       

مية والقضية االجتماعية يكون بمقدورها الربط الخالق بين القضايا المصيرية المهمة فكرياً وباألخص القضية الوطنية القو

تعددية الحزبية للفهذه دعوة للوعي وليس ( 174م، ص  1114وآخرون ...، عبد العزيز الدوري ) مع القضية الديمقراطية،

 والسياسية فقط.

وجود خلل في نظام سياسي معين ضمن عقيدة سياسية معينة فتنشأ بذلك ن وجود األحزاب السياسية يبرره أ كما      

ولها، ة حالسائدة وضمن أطرها المطروح ) * ( السياسية بدعوى إصالح هذا الخلل ولكن بوسائل العقيدة السياسيةاألحزاب 

كما هو الحال في األنظمة التحررية الرأسمالية الغربية، وغاية هذه األحزاب السياسية هو إصالح الخلل الحادث المزعوم 

مع اإلبقاء على العقيدة وعلى النظام القائم، وهذه األحزاب السياسية هي حسب رؤيتها لذلك بوسائل العقيدة السائدة لديها 

 معارضة اليوم،سلطة األمس إلى بذلك الحاكمة فتتحول  لذلك فتقوم بدعوى المعارضة حتى تصل للسلطة ،إصالحية

                                                 
   Policy  العقيدة السياسة:   ) * (

هي: ))أخذ النا  إلى الصالح وإبعادهم عن الفساد(( أو ))جلب المصلحة ودرء المفسدة((. والسياسة عرفت أيضاً بأنها         

متها والوسائل المستخدمة من ))الغايات التي تسعى السياسة إلى خدو هي: ))فعالً اجتماعياً يشمل التهذيب والتربية واإلصالح((

 ( .111أجل تحقيق هذه الغايات((، )المصدر: عبد العزيز الدوري وآخرون ... ، مرجع سابق، ص 
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وأن هذا الخلل ال يزول ، أن الخلل يكمن في العقيدة نفسها وقد تزعم األحزاب السياسية ،وهكذا ضمن إطار العقيدة نفسها 

وال ي حقق الخير العام لجميع الفئات االجتماعية إال بتبديل العقيدة السياسية نفسها وإلغاء النظام السياسي الحاكم واستبداله 

لذلك فال بد من الذكر أن األحزاب  بنظام جديد منبثق من عقيدة جديدة تماماً كحال األحزاب السياسية وأفكارها الشيوعية،

ياسية لها أنواعاً من حيث هدفها فقد يكون الحزب السياسي إصالحياً هدفه اإلصالح وقد يكون علمانياً وقد يكون ثورياً الس

األمور العامة الم طالب فيها من جميع عطي للدين كعقيدة سياسية كل الدور في وقد تكون أحزاب سياسية دينية وهي التي ت  

 (43 – 41م، ص ص  4997، قوبأحمد حسين يع) قبل ذلك الحزب.

كما أن عمل األحزاب السياسية يقوم على شرعية التدبير السياسي المسئول والمبني على اختيارات تراعي      

من (  117عبد العزيز الدوري وآخرون ... ، مرجع سابق،  ص ، )خصوصيات الذات في صيرورتها التاريخية الظاهرة

 حيث الوجود لنظرية التعددية الحزبية 

التي تتم من خالل التعدد لألحزاب السياسية المختلفة، أما  ) * ( لسياسية والتي تعمل على توسيع دائرة المشاركة السياسيةوا

 فتقوم على تأطير الفعل والعمل السياسي.  ) * ( الحداثة السياسية

لك العماال فااي إطااار وجااود النظااام الثالثااة األساسااية لااذ خااالل العواماالإذاً فيظهاار أن عماال األحاازاب السياسااية يااتم ماان       

عتبار مان العوامال األساساية الالزماة للتنمياة والتحاول الديمقراطي المطبق بشكل فعلي فاي المجتماع. كماا أن هاذه العوامال ت  

 الديمقراطي وهذه العوامل هي:

 . لوجود للنظام السياسي الديمقراطيالعمل ضمن ا .4

 . مطبقالنظام الديمقراطي الآليات  كأحدالعمل ضمن آلية المشاركة السياسية  .1

                                                 

   Political Participationمشاركه السياسيه : ال  ) * (

ة أوجه منها: دلسياسية ع))مصطلح سياسي يشير الى انخراط جميع المواطنين في العملية السياسية، وللمشاركة ا  هي:         

المشاركة في االنتخابات عبر الترشيح والتصويت، والتعبير الحر عن الرأي دون خوف او قيود عبر جميع وسائل التعبير 

والنشر المتاحه والمشروعه، كما تعني المشاركة السياسية حرية إنشاء األحزاب السياسية والمنظمات المدنية وقدرة األفراد 

في الشؤون العامة من خالل القدرة على إتصال المطالب الفردية والجماعيه كصانعي القرار في  رالتأثي ومنظماتهم على

م،  1111عبد الناصر حسين المودع، دليل المصطلحات السياسية، صنعاء: مركز التنمية المدنيه، د . ط، ((، )المصدر: الدوله

 (. 141 ص

 أيضاً:  Political Participationالمشاركة السياسية: كما تعرف 

: المشاركة في عمليات صناعة وتنفيذ القرارات وخاصةً السياسية، ويتمثل ذلك عن ط رق عدة منها ))على أنها هي     

المشاركة في السلطة التشريعية أو المشاركة في السلطة التنفيذية والحرية في االختيار بواسطة آلية االنتخابات المطبقة بشكل 

على أسا  القدرة والكفاءة، ففي النظام الديمقراطي ت عتبر الحكومة هي وكيلة عن الشعب للعمل على تحقيق صحيح والقائمة 

أهدافه((، )المصدر: قحطان أحمد سليمان الحمداني، النظرية السياسية المعاصرة، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة 

 (.414م، ص  1113األولى، 
   Political Modernization:  التحديث السياسي ) * (

أفق في التجريب السياسي التاريخي واإلنساني، والتجريب الرامي إلى تقنين الفعل السياسي اإلنساني وفق معايير : ))هو         

ا تاريخية وضعية، معايير قابلة للتطوير في ضوء التجارب التي أنجزت وما زالت تنجزها البشرية في التاريخ بحساب مصلحته

 (. 111الدنيوية أوالً وقبل كل شيء((، )المصدر: عبد العزيز الدوري وآخرون ... ، مرجع سابق، ص 
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 .العمل وفقاً للتحديث السياسي .3

 

 ميزات األحزاب السياسية:   -  24 

السياساية  لألحازابإن فامؤسساات المجتماع المادني اصة فيما يتعلاق بخ سابقاً  ضافة إلى ما تم ذكرهلقد ظهر أنه وباإل         

الدولاة والمجتماع، ولاذلك فاإن األحازاب السياساية تمتااز عان  نصيب كبير في تلاك البنياة وهاي بنياة النظاام الاديمقراطي فاي

 يلي: بما وغيرهما الجمعيات والنقابات

 . األخرى على تكوين اتجاهات الرأي العام، إضافة إلى بلورة اآلراء واألفكار األحزاب السياسية تعمل .4

 ل لعب دوره السياسي فيها. يعمل الشعب من خالل األحزاب السياسية في التأثير على السلطة الحاكمة من خال .1

 . لوعي السياسي لدى المواطنينتعمل األحزاب السياسية على تنمية وتعميق ا .3

 . كيد للحريات العامة داخل الدولةشكل األحزاب السياسية الضمان األت   .1

 . تأكيد على الممارسات الديمقراطيةتعمل األحزاب السياسية على ال .1

حازاب السياساية والديمقراطياة "فاال ديمقراطياة بادون أحازاب سياساية وال أحازاب وجود عالقة تبادلية ايجابياة باين األ .4

 ( 437إبراهيم مشورب، مرجع سابق، ص . )سياسية بدون ديمقراطية"

 . وعاً من التماسك في داخل المجتمعتساهم األحزاب السياسية في قيام ن .7

 . يمة والسلميةسة الديمقراطية السلتدفع األحزاب السياسية الجماهير نحو الممار .1

شااكل حالاااة حضاااارية تعماال علاااى التجاااوب ماااع المتطلبااات الخاصاااة بالحاضااار كمااا أن وجاااود األحاازاب السياساااية ي   .9

 ( 411براهيم مشورب، مرجع سابق، ص إ) وبطموحات المستقبل.

ساية لفتارة زمنياة عتبر األحزاب السياسية من السمات األساسية ألي دولة ديمقراطية فهي تقوم بمهاام القياادة السياكما ت    .41

معينااة، تفااتح ماان خاللهااا أبوابهااا أمااام المااواطنين بهاادف المشاااركة المختلفااة واإلعااالم المتنااوع، لااذلك فتعماال الجماااهير 

عارف بالنظاام ي   فيماامان أبارز المقوماات وت عتبار شاكل حرياة عملهاا وبفضلها دور الوسايط بينهاا وباين الحكوماة، كماا ت  

 (431 – 437ورب، مرجع سابق، ص ص إبراهيم مش) الديمقراطي الفعلي.

 (44مرجع سابق، ص  بيرنز، ادوارم.) من صفات االحزاب السياسية من حيث الناحية العملية أنها: كما أن  .44

 . تعمل كأدوات لصياغة القضايا -أ

 . ل على توجيه الرأي العام وتركيزهتعم -ب

 .  ياسية على كبح التطرفات السياسيةتعمل االحزاب الس -ت

 . سية على خلق التوازن بين االطرافلسياتعمل االحزاب ا -ث

نظماة بحياث أنهاا تعمال علاى الحاد مان االساتبداد فاي كما ي عتبر وجود أحزاب سياسية معارضةً خاصةً إذا كانات م   -ج

 الحكم. 
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 إن تقسيم المجلس التشريعي الى أحزاب سياسية يجعله بعيداً عن التأثيرات الذاتية والعاطفية.  -ح

لسياسااية هااي التااي تقادم للهيئااة الناخبااة المرشااحين الصااالحين لتاولي الوظااائف النيابيااة واالداريااة فااي إن االحازاب ا           

الدولة والمجتمع، وهي التي تقدم لها البارامج السياساية والطارق الساليمة لتنفياذها الحقااً، كماا تمادها بالوساائل الفعالاة لتقيياد 

غير قادر على القيام بهذه األعمال من دون هذه األحزاب العاملة فياه،  أعمال الحكومة القائمة والشعب الموجود بطبيعته أنه

، إال أناه ال الحاكماة الحكام علاى صاالحية السياساة الحكومياة أو عادم صاالحيتها المتمثلاة بالسالطة باساتطاعتهفهو وأن كان 

مان تاوافر التنظيماات السياساية  لاذلك فاال باد ،يستطيع أن يقدم سياسة بديلة عنها من دون عمل األحزاب السياسية الموجاودة

 اخاتالفوعلى الرغم مان  ،وغيرها من اإلمكانات التي تتيح له الحصول على المعلومات المكانية لرسم هذه السياسة القائمة

كل حزب سياسي عن اآلخر فيما يدعو اليه غير أن األحزاب السياسية جميعاً متفقة على نهاج عاام واحاد وهاو رباط مبادئهاا 

الشرف والجرأة والفضيلة والتمسك باالحق واألماناة والعادل المطلاوب لادى مختلاف  مبادئإلنسانية األساسية مثل ا بالمبادئ

 (317  - 311بطر  بطر  غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ص ص ) الفئات والطبقات االجتماعية.

عاات فاي العاالم خاصاةً فاي ظال مبادأ سايادة إن ظهور االحزاب السياسية أصبح أمر بديهي فاي مختلاف الادول والمجتم      

تمثلااة بالساايادة القانونيااة  االساسااية فااي النظااام الااديمقراطي الحاااكم فااي الساالطة العليااا المبااادئ كأحاادالشااعب   ةفااي أي دولااالم 

إحاادى  مان نظماة الديمقراطياةعاد فااي العصار الحاضار خاصاةً فاي االوجاود االحازاب السياساية ي   فاإنومجتماع، وكماا تباين 

عتبار مان ، وبالنسبة للحرية فهاي فاي مقدماة الضامانات أي أن حرياة إقاماة االحازاب السياساية ت  الالزمة للجميع وراتالضر

ال يمكان وجاود الحرياة السياساية فاي المجتماع بادون وجاود االحازاب و، لديمقراطياة فاال ديمقراطياة بادونهااالسس االولية ل

 (43 – 41ص ص  ،م1111، )حسن البدراوي السياسية وعملها.

ن االحازاب السياساية تعمار طاويالً ألن الكياناات االجتماعياة تميال الاى الادوام واالساتمرار ، فإأما من الناحية الواقعية       

يمنع االنشقاق حتاى داخال  شيءوانه ال  (113م، ص  4913، ريس ديفرجيهمو) بأعمالها بعد أن تكون فائدتها قد استنفذت،

المختلفة لن يتأثر عملياً بفعل االنتخاب إنما قد يتأثر بنائياً من جراء  تمثيل الشامل لكل الجهاتاحد ألن الالحزب السياسي الو

نتخبين  (111 صسابق، مرجع  موريس ديفرجيه،) .حالة عدم االستقرار التي يزرعها االنقسام في نفو  الم 

والتجدياد  ،الحكم، المتولدة في إطاار ديماوقراطي إن نظام الحزب السياسي الوحيد ليس إال تكييف تقني للديكتاتورية في      

السياسي الكبير في القرن العشرين ليس الحزب السياسي الوحيد بل الحازب السياساي بشاكل عاام، كماا أن التعددياة الحزبياة 

ألحاازاب السياسااية ولكاان حتااى إيجاااد أفكااار جذريااة وجدياادة قائمااة علااى أسااا  والسياسااية ال تعنااي فقااط وجااود العديااد ماان ا

فاي النظاام الاديمقراطي، فالتااريخ   هيعتبر من أسس التعددية الحزبياة السياساية القائماة علاى أساسا والذي تحرري "ليبرالي"

ضةً تعمال داخال نظاام تعاددي ولايس يدل على أن أكثرية األحزاب السياسية الكبرى الوحيدة كانت أوالً أحزاباً سياسية معار

 امتادادفعلي بين تنظيم االحزاب السياسية الجماعية داخلياً وبين تنظيم الحزب السياسي الوحيد، فأحاد التنظيماين  انفصالمن 

 143 – 141ص  ، مرجاع ساابق، صموريس ديفرجيه) من اآلخر الذي يبقى في الغالب محافظاً على قربه منه، اشتقاقأو 

 ، اآلن وهي تعمل في ظل الديمقراطيةن الذكر هنا أن هناك أحزاب سياسية قائمة على العقائدية حتى وال بد م( 
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فاي ظال و ،عقائدياةبينما الديمقراطية والتعددية الحزبية تتطلبان أحزابااً سياساية ذات بارامج جدياده وليسات أحازاب سياساية 

 وعندما تفقد التأثير ال تستطيع أن تضع ثقافة سياسية ديمقراطية. هذا الواقع تكون االحزاب السياسية صغيرة وفاقدة التأثير، 

علاي الكاواري، ) كما أن غياب الثقافة الديمقراطية له مشاكله في طريق الممارسة الديمقراطياة وقياام المجتماع المادني،      

وزيعااً للقاوة باين األفاراد لذلك فإن المنظور التعددي الحزبي السياسي يقاوم علاى أساا  ان هنااك ت (491ص مرجع سابق، 

والفئات والطبقات االجتماعية في المجتمع، وأن هذا المجتمع ينقسم أفقياً ورأسياً الاى جماعاات متعاددة متصاارعة ومتنافساة 

 (41هويدا عدلي، مرجع سابق، ص ) فيما بينها.

 

 أنواع االحزاب السياسية:   -  25

      أما فيما يتعلق باألحزاب السياسية ) * ( من حيث أنواع النظم المطبقة من خاللها في الحكومة فهناك ثالثة أنواع 

        لألحزاب السياسية وهي: )صالح الدين عبد الرحمن الدومه، 1113م، ص 314( 

 )                     Atwo – Party System )   1 :نظام الحزبين - 

  الحزبية:  يةالتعددية السياسنظام تعدد األحزاب السياسية أو  – 1 

)Amulti – Party Or Multi – Party System( 

(The Single – Party System   : ) نظام الحزب السياسي الواحد – 3

ساية غيار االحازاب السيا وخاصاةً أنالمظاهر األساسية للنظام الديمقراطي،  د األحزاب السياسية يعتبر من أحدإن وجو     

عن القيام بادورها المطلاوب علاى تطاور الانظم السياساية خاصاةً فاي الادول النامياة وفقااً  تكون عائقاً  المطبقة بشكل صحيح،

 (114 – 111ص  ، صم1111، )رفعت السعيد .لخصوصيتها

: تمتااز هاذه االحازاب السياساية بتمساكها ببارامج مميازة ومحاددة Parties Programs :احازاب سياساية فاي البارامج – 1

 . األحزاب السياسية األخرىيرها من أفكارها عن غ واختالف

: وتتمثل هذه االحزاب السياسية بتميزها عان غيرهاا بواليتهاا لشخصاية Persons Parties :أحزاب سياسية لألشخاص -1

وتعتبار هاذه األحازاب السياساية وخاصاةً أحازاب سياساية لألشاخاص بأنهاا تتصاف بصافات ، الزعيم فذلك هدف أساسي لها

بطار  بطار  غاالي . )موجاودة فيهاا، فاال ديمقراطياة فاي ظال نظاام الحازب السياساي الواحادغير ديمقراطية في البلدان ال

 (341  - 311ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ص ص 

                                                 
   Partyالحزب: ) *(

باهداف سياسية وفكرية مشتركة، وينظمون أنفسهم بغية تحقيق أهدافهم  واهو: ))مجموعة من المواطنين، يؤمن         

، بما فيها الوصول الى السلطة الحاكمة في المجتمع الذي يعيشون فيه(( األهداف وبرامجهم، بالسبل التي يرونها محققة لهذه

إسماعيل الشطي وآخرون ...، مداخل االنتقال الى الديمقراطية في البلدان العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة  )المصدر:

 ( .114م، ص 1111العربية، الطبعة الثانية، 
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السياسااية فااي الدولااة يعماال علااى التمثياال الااديمقراطي أكثاار ماان نظااام الحاازبين أو غيااره ماان  األحاازابإن نظااام تعاادد        

طلاق لاذلك ي   ،النا  خاصةً في البالد العربياة هاو أسام الحازب السياساي ولايس برنامجاه واجهيوأن الذي األنظمة السياسية، 

علااى هااذه العمليااة أن الطااابع الغالااب فااي عماال هااذه االحاازاب السياسااية هااو الطااابع الفااردي أي ياارتبط بالمصااالح الفرديااة 

ة الديمقراطياة والمنظماات األهلياة لقاد سااهمت األحازاب السياسايلاذلك ف (11علي الكواري، مرجاع ساابق، ص ) ،باألسا 

 1111، يناي وآخارون ...أمنياة لمر. )غير الحكومية بقسط وافر من إنضاج الفكر الديمقراطي وخاصةً فاي العصار الحاديث

 (41م، ص 

جااءت فاي تطورهاا نتيجاة لتجاارب  نماافقاط وإن عملية الديمقراطية لام تاأتي نتيجاة للتااريخ والتغيارات الجارياة خاللاه إ    

تطورية وثورية على حد سواء. كما ان وجود الدولة ككيان بشكل محدد هو شيء منطقي ولكن وجود  توصيروراريخية تا

الدولة الموجودة من نظاام سياساي حااكم  هذهالدولة والقائمين عليها، وذلك حسب ما تقوم علية  هذهالدولة يختلف عن طاعة 

شخص يحاب الفوضاى فاال يمكان ان يعتبار ان وجاود الدولاة شايء فربما ، وحسب الرأي الخاص بكل منظر لهذا الموضوع

ماان المعقااول باال والمطلااوب ان يكااون هنالااك دولااة قائمااة بااذاتها واالخااتالف  انااهصااحيح، ولكاان فااي الدراسااة الحاليااة تعتباار 

فاي  ت طبقاهالاذي الدولاة والمانهج  هاذهوالتباين في اآلراء يأتي هنا من خالل طبيعة القاانون والنظاام الحااكم الاذي تقاوم علياة 

فالرضا من قبل الجمهاور يكاون منبثقااً  ،او سلطوية او ديمقراطية هفربما تكون دولة دكتاتوري ،سياستها على الجماهير كافة

 في حكمها على المجتمع.  تباعهبإوفقاً للمنهج الذي تقوم عليه تلك الدولة 

مقدمة لوجاود الديمقراطياة الفعلياة، لوجود سلطة حاكمة كالدراسة الحالية على ان هنالك ضرورة  هذهيرى الباحث في       

يعتبر غيااب الحااكم مثلما اعتبر االمام ابن تيمية ف األسوءيزيد من التفاقم  وجوده ن عدمووجود حاكم حتى ولو كان ظالماً أل

، وكماا يقاول ابان نفسه ، وفراغاً دستورياً، فهذا ال ينفي عنة تطبيق القانون ووجود الشرع حتى على الحاكمهو ثغرة شرعية

  (93 – 94 صم، ص  4991، . )مقبل، عبد الحبيب سالمخلدون والظلم يبشر بخراب العمران

ال فال بد فاي البداياة مان تعرياف الحازب  او ديمقراطيفالحزب السياسي سواء كان ، السياسية باألحزابما فيما يتعلق أ      

او الممهدة للوصول الى الدولاة ساواء كاان معارضااً للحكوماة الموجاودة  الصورة المؤطرة لحكم الدولة تلك" :السياسي فهو

بمعنى هو الحزب السياسي الحاكم أو غير الحاكم، لذلك فال بد من وجاود الديمقراطياة داخال الدولاة ولادى ، "او موافقاً معها

قلاد هاذا الحازب السياساي او كل االحزاب السياسية كل على حدا ألن ذلك يضمن وجاود الديمقراطياة فاي الحكوماة عنادما يت

على اعتبار ان االحزاب السياسية توجد فاي دولاة ومجتماع ديمقاراطيين بشاكل صاحيح، فمان هناا ، ذاك مسؤوليات الحكومة

جاء دعاة العملية الديمقراطية يطالبون دوماً بتطبياق الديمقراطياة ضامن اطاار الدولاة ساواء كاان ذلاك فاي مؤسساات الدولاة 

 .سات األهلية الخاصةوالحكومة أو في المؤس

 أخذ وعطاء، ال بد من الذكر هنا ان العالقة بين االحزاب السياسية والديمقراطية هي عالقة جدليه أيكما أنه        

 ،الن العمل على تطوير االحزاب السياسية يعني انعكاساً لعملية التحول الديمقراطي ككل 
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السياساية  لألحازابت عتبر ركناً اساسياً من العملية الديمقراطياة ويكاون ن االحزاب السياسية في االصل أ اعتباروذلك على  

اذا  ألناه  (444 ، صم4991 ،بيارم عيسى، )على تطوير عملية التحول الديمقراطي القائمة في المجتمع عندها اثرها البارز

خارى فهناا توجاد الصاعوبة فاي لغيارة مان االحازاب السياساية األ نظرتاهلم يكن الحزب السياسي ممارساً للديمقراطياة وفاي 

 .لى التمسك بمقاليد الحكومةإ للوصول تطبيق نظام ديمقراطي عندما يعمل هذا الحزب السياسي

مثلماا تام االشاارة الياة  ،من حركات اجتماعية مختلفة وغيرها ن الحديث عن االحزاب السياسية والتشكيالت االخرىإ       

 هاذهعلاى واضاح التي توجد فيها االحزاب السياساية ال باد لهاا مان تاأثير  الدولةأن  في الحديث عن الديمقراطية والتي ت عتبر

االحزاب السياسية في داخلها، فديمقراطية الدولة الحاكمة تؤثر على ديمقراطية االحازاب السياساية والعكاس تمامااً، وي عتبار 

ذاً إ، هلديمقراطياة، الن فاقاد الشايء ال يعطياهذا شرط اساسي لوجود احزاب سياسية ديمقراطية وهو وجود الدولة الحاكمة ا

كتساب صفة الديمقراطياة مان قبال الحازب السياساي فاي داخلاة ال تاأتي اال اذا كاان هاذا الحازب السياساي فاي داخال دولاة إف

قامة االحازاب السياساية فيهاا علاى اعتباار ان ذلاك مان األساس الرئيساية لقياام النظاام الاديمقراطي إديمقراطية تسمح بحرية 

الصحيح، وكما ي ارى فاإن الادول هاي اقارب الماؤثرين علاى الحازب السياساي او االحازاب السياساية الداخلياة ضامنها، وأن 

ساواء ، للحكوماة المتولياة لمقالياد الحكام فاي أي دولاة ومقدماة فاي آن واحاد صاغرةشكل صورة م  وجود االحزاب السياسية ي  

للرئاساة فيهاا بعاد اجاراء انتخاباات حارة  هطارهاا فاي حالاة تولياكانت موجودة او في مساتقبل أي حازب سياساي يقاع تحات ا

ونزيهة قائمة على اسا  الصادق وتطبياق الديمقراطياة بشاكلها الصاحيح وفقااً للقياام بعملياة االنتخاباات القائماة علاى اساا  

ر الاذي يوجاد غالبااً الحرية الشخصية وليس على اسا  الحمائلية والعائلية والمصلحة الشخصية تبعاً للحزب السياسي الكبيا

 -41 م، ص ص1111، .محماد ماالكي وآخارون ...إ. )وغالباً ما يتولى مقالياد الحكاممثل الدول العربية  في العديد من الدول

السالطة الاى االغلبياة مان  انتقاالكما أنه ال بد من الحديث الى أن االنتقال المؤقت فاي نظاام الديمقراطياة والمتمثال فاي  ( 49

لاذا يجاب ضارورة وجاود سالطة حاكماة وضارورة  فقد تصبح أقلية اليوم أغلبية الغاد والعكاس باالعكس، حزب سياسي آلخر

وجود حاكم لها، وكما يظهر فإنه ال بد من ضرورة اعطاء النخبة الحاكماة فاي أي دولاة لصاالحيات واساعة فاي حكمهاا، ماا 

، لتزامهاا أيضااً باألهاداف القومياةادالتها فاي الحكام وباداعها وعامثلة باالنتخابات تضمن كفائتها وإليات اختيارها المتآدامت 

االماام والاادول والشااعوب المتقدمااة ال تااأتي وكمااا ظهاار أيضاااً فااإن ( 41م، ص  4917، لاادين إبااراهيم وآخاارون ...سااعد ا)

آخارون ساعد الادين إباراهيم و) .اعتباطياً او مصادفة بل انها تتكون من خالل البحث الممنهج الذي يختار للنا  حيااة افضال

 ( 11... ، مرجع سابق، ص 

ن وصف الديمقراطية الفعلية ومدى تأثيرها في الدولة واالحزاب السياسية ال بد من أن يكون دقيقاً فاي الوجاود، فكماا إ       

 اعتبااردور ومواصافات وضارورات أيضااً علاى  ةالديمقراطي ةالسياسي لألحزابإن فان للديمقراطية الفعلية جوهراً أساسياً 

حقاوق االنساان فاي كافاة  واحتارامعلى التعددية السياسية القائمة والتاداول السالمي  للسالطة الحاكماة  الديمقراطية تتأسس أن

المجتمعات، لذا يقوم كيان الحزب السياسي الديمقراطي على مبدأ الشرعية في الوجود والشفافية الواضاحة الداخلياة وقاعادة 

 على القيادة القائمة للنخبة، ليات التداولآو االختيارالتعددية في 
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فلكي يكتسب التنظيم السياسي الموجود صفة الحزب السياسي الاديمقراطي يحتااج ذلاك الاى شارعية تبارر وجاودة وتضافي  

فااالحزب السياسااي يسااتمد وجااودة ماان حاجااة النااا  لااة فااي تطبيقااه للقااانون غياار ان ه فااي الحكاام، المشااروعية علااى اسااتمرار

يمقراطية على اعتبار أنه يلتازم علاى صاعيد الممارساة الفعلياة، فاالحزب السياساي الاديمقراطي شرعيته في الوجود تصبح د

هو الذي يمتلك ثقافة وجوده وادارة االختالفات واالعتراف بشرعية االجتهاد القائمة لاه، كاذلك فاإن الديمقراطياة واالحازاب 

مقراطيااة الحقيقيااة فااي ثقافتهااا ولااذلك باتاات قيمااة السياسااية تطااورت وتوسااعت دائاارة نفوذهااا فااي الحكاام دون ان تنغاار  الدي

 (411ص  محمد مالكي وآخرون .... ، مرجع سابق،إ. )مشتركة لدى اعضائها الفعليين

من خالل التمثيل بحيث ان الادول تكاون وطبيعته ارتباط بين الدولة والشعب  هنالك يجب ان يكون انهكما يتضح ايضاً       

نماا يادل إفهذا ان دل علاى شايء ف( 149ص م، 4991، جون وآخرون ... ووتر بوري،، )بممثلة لتاريخ وجوهر هذا الشع

الصورة بشكل واضاح  هذهالديمقراطي وخاصةً عند الفئات الحاكمة يحتاج الى وقت طويل لوضع  والتحول التوجهان  على

من حيث التطبيق فاي نظامهاا  سليم نظام ديمقراطيعن نظام الحكم الموجود من أي دولة تعتبر نفسها دولة تقوم على اسا  

  .الحاكم

 

 : التنمية والتحول الديمقراطي - 26

التنمية فاي التطبياق المساتمر واساتخدام ذكاي لمبادأ  ه وجوديلزمفإن ذلك لقد ظهر أنه في ظل تطبيق النظام الديمقراطي      

ة الخالصاااة وبعماااق الجاااذور للعدالاااة الاااى التمتاااع باالمانااا ( باالضاااافة491ت، ص  د.، ، )إدموناااد كاااانالرحماااة فاااي الحكااام

وهاذا ماا تباين بالمقولاة التالياة المطبقاة للديمقراطياة الفعلياة ، االجتماعية، فهذه تعبيرات كافية لتثبت القيم الفعالة للديمقراطية

ل "وصحيح أنه بالجهد والعناية والخبرة نستطيع أن نزيد من محصول التابن ولكان مان المساتحيل أن نساتنبت التابن مان رما

  الصحراء أو ان نحول األشواك الى تبن".

ن المعيار الخلقي الديمقراطي الفعلي ليس معياراً خيالياً أو الهوتياً وإنما هو معيار تطبيقي عملي معقاول لادى الجمياع، كما أ

راطي الحااكم ساتحقاق التغييار فاي الوظاائف العاماة فاي النظاام الاديمقبرة ليس لوحدهما مؤهلين كاافيين إللذلك فالكفاية والخ

إذاً يمكااان القاااول أن  ( 111  - 141إدموناااد كاااان، مرجاااع ساااابق، ص ص . )دائمااااً بكافاااة مؤسسااااته الحكومياااة واألهلياااة

الديمقراطية إذا أرادها مجتمع ما من المجتمعاات وخاصاةً الديمقراطياة الغربياة فاال باد فاي البداياة مان العمال علاى عملياات 

يتسانى ل اعية تعليمية اجتماعية ثقافياة، حتى تتحقق له نهضة اقتصادية صنكافة مؤسساتهمة في ذلك المجتمع بالتنمية المستدا

له األخذ بذلك النوع من الديمقراطية والقدرة على السير قدماً نحو المزيد من التطبيق الصحيح لمباادىء النظاام الاديمقراطي 

وشعوباً بالصبر والمصابرة في التغلب على العقبات القائمة لذلك فال بد من تهيئة الجميع أفراداً في التنظيم السياسي الحاكم، 

ألن النظام الديمقراطي وخاصاةً الحقيقاي الفعلاي البعياد عان الشاعارات ال يمكان أن يتحقاق فاي صاورة قارار ي تخاذ بال ياأتي 

وبادون توسايع  أناه كماا (14علي الكواري، مرجاع ساابق، ص ) بإستمرار. نتيجة عملية مستمرة من التنمية والتحديث القائم

الطبقة الوسطى المتواجدة في داخل المجتمع وتحديث المؤسسات القائمة والمتنوعة في وجودها وطبيعة أعمالهاا فاإن موجاة 
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 ،الديمقراطية لن تتعزز نحو األفضل، وذلك ألن الديمقراطية الفعلية الناجحة تتطلب وجود طبقة وساطى فاي داخال المجتماع

كما أن العامود الفقري الالزم للنهوض ( 431علي الكواري، مرجع سابق، ص . )شكل كبيرباإلضافة إلى مؤسسات مدنية ب

بالتطور الديمقراطي الفعلي الحاكم هو إعاادة الديمقراطياة الاى قلاب الحيااة بشاكل يجسادها مان جمياع نواحيهاا علاى مختلاف 

الثقافاة هاي "خاط الادفاع األول" عان هاذا ظلمة مان التااريخ الماذكور، تصابح األصعدة االجتماعية وفي ظل هذه اللحظة الم  

الموضوع، حيث تتحقق الديمقراطية الفعلية في المجتمع عنادما تكاون ذروة لنهضاة اجتماعياة واقتصاادية وثقافياة وأخالقياة 

حيااث أن ، رتقاات كنتاااج عضااوي للتطااور الحاصاال لااديهمكمااا أن الديمقراطيااة فااي الغاارب قااد إ. شاااملة ومهمااة لاادى الجميااع

الغربية قاد أتات نتيجاة لعملياات ثورياة مساتمرةً سااهمت فاي التطاور لهاذا النظاام الاديمقراطي فاي مختلاف تلاك الديمقراطية 

ن األخذ بالتمثيل وترك التغيير كأسا  للتحاول الاديمقراطي ال يمكناه أن ياأتي بنتيجاة فعالاة، ألن التمثيال أشامل كما أالدول. 

العملاي،   الجاناب هتمام على الجانب النظري والتركياز علياه أكثار مانمن حيث صحة األفكار المنادى بها والمنعكسة في اال

وذلاك علااى إعتبااار أن تمثياال المجتمااع للمباادىء المختلفااة يحتاااج الااى أفكااار كثيارة تؤسااس لفهاام شاامولي للمجتمااع ولتاريخااه 

ة الالزماة لاه ويادفع الاى ولحاجاته المستدامة على إعتباار أن االهتماام يمثال المجتماع ويجعال التركياز علاى القضاايا الحقيقيا

التغيياري اإلتجاهين التمييز وتبيان الصواب من الخطأ والغث من السمين، حيث أن الفرق بين االتجاهين المذكورين وهما "

لسلطة األنا التي تفرض نفسها على المجتماع مثلماا هاو  :والتمثيلي" هو في نفس الوقت الفرق بين إنتمائين مختلفين، أحدهما

، وكل ذلك في أي مجتماع ساوف يتغيار مجتمع كما هو ال كما يجب أن يكون حسب رؤية البعضاالنتماء لل :هماظاهر، وثاني

نقذ علاى حصاان أبايض، لاذلك فاال يمكان تشابيه  ويتطور بطبيعة األمر من األسا  خالل أعمال أفراده دون انتظار فار  م 

وال بد مان (  441  -  411الكواري، مرجع سابق، ص ص  علي، )ديمقراطية بالمعرفة واإلطالع فقطاألستبداد بالجهل وال

 تطبيق ذلك على عمل المؤسسات األهلية وغيرها بشكل منتظم. 

إن االهتمااام بالثقافااة أوالً ياانعكس ماان خااالل مااا بينتااه هااذه الدراسااة وهااو أنااه إذا أردنااا االختصااار قلنااا: أن الديمقراطيااة       

د لعادة أساباب، فهاي ال تناساب تطاور بعاض المجتمعاات وال تاتالئم ماع الثقافاة الساائدة الفعلية الحقيقية ال تفيد في بعض البال

ضرة بتكوينها الوطني القائم ومضعضعة له وغير مالئمة لما تعرفه هاذه المجتمعاات الغيار متقدماة مان تعددياة فيها، وهي م  

طى موجودة فيما يمكن أن تساتند إليهاا، وفاي طبقة وس  سياسية دينية أو قومية، وليس لها حظ في النجاح الكامل وليس هناك

النهاية ليست هي ما تحتاج اليه تلك المجتمعات، حيث أن الحاجة الحقيقياة اآلن هاي لمشاروع نهضاوي شاامل لكافاة منااحي 

الحياة، وهذا المشروع يتحقق بشكل أفضل من قبل حاكم مطلق مساتنير قاائم علاى إساتدراك أساباب فعلياة لنهضاة المجتماع، 

لاذلك ، فهي خط الدفاع األول وهي العروة الوثقى الالزمة لتطبيق الديمقراطية بشاكل فعلاي  ب النهضة تلك هي الثقافةوأسبا

ياة ومؤسساات المجتماع المادني فال بد من العمل على التوفيق بين نوعي الثقافة ليانعكس ذلاك علاى عمال المؤسساات الحكوم

تقر فااي أي مجتمااع وتزدهاار فيااه الااى بيئااة مسااتقرة وسااليمة ماان حولهااا، ن الديمقراطيااة الفعليااة بحاجااة كااي تسااكمااا أ. أيضاااً 

والديمقراطية الفعلياة هاي نماط مان أنمااط الحداثاة فاي العصار الحاديث، تزعازع أركاان الادول والمجتمعاات الضاعيفة التاي 

 ،نشأت بعد االستعمار ولم يكن لها أي وجود أساسي من قبل
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في تلك المجتمعات أيضااً، فاالواقع أن أنمااط الحكام المطبقاة تنشاأ فاي حضان  وسوف تطرح إعادة بناء الفضاءات السياسية 

  ، وينشأ ذلك كطفرة أوليه، ثم ال يلبث أنوامل مختلفة من سياسية واجتماعيةمجتمع ما أو بعض المجتمعات بسبب تضافر ع

علي الكواري، مرجاع ساابق، ص ، )ينتشر في العالم كله تبعاً للتقليد، فهذه هي جدلية كل تطور حضاري على وجه األرض

لذلك يجاب تنشايط عمال المنظماات الحكومياة واألهلياة، منظماات العمال المادني لمحاولاة خلاق القاعادة (  477 -  474ص 

الديمقراطية األساسية في التفكير لدى الجميع وفي العمل التنظيمي عندهم أيضاً، ألنهم بحاجة الى عملياة تثقيفياة دائماة علاى 

ن عملياة التطاوير كماا أ. وبحاجة أيضاً الاى عملياة مؤسساية متنوعاة فيماا يتعلاق بالمنظماات األهلياة وغيرهااالمدى الطويل 

والتحديث والتغيير تبدأ فاي المجتماع المادني مان أجال الوصاول الاى حال وساط فاي تاداول السالطة الحاكماة والخاروج منهاا 

لاذلك فيجاب (  144  - 117ص ص ، مرجاع ساابق، علاي الكاواري، )واستالمها بالطرق الديمقراطية من قبل جهاة أخارى

التفكير جدياً من قبل الجميع بما يسود العالقة بين التاريخ الثقافي المحلي والتااريخ الثقاافي العاالمي مان إضاطراب وانقطااع 

حيااث أن الفاارق بااين ممارسااة (  111ص علااي الكااواري، مرجااع سااابق، ) ،فيهمااا تبعاااً للبنيااة الموجااودة فيهااا تلااك الاادول

الديمقراطية وممارسة االستبداد في الحكم هو الفرق بين ممارساة العادل وممارساة العناف، فالديمقراطياة هاي حاوار وقباول 

بالرأي والرأي اآلخر وتسامح ومكاشفة واحترام النقد والعمل بما هو صائب فياه لادى الجمياع، وهاي اعتادال بحياث تتقااطع 

صاء للغير، لذلك فالديمقراطية أيضااً تحتااج الاى ثقافاة خاصاة وقناعاة ذاتياة مع التنظيم الحاكم واالسراف في التطرف واالق

علاي ) ،والى أرضية صلبة وقوياة تقاف عليهاا حتاى يتصالب عودهاا وتتقاوى جاذورها فاي االرض التاي ساوف تنطباق فيهاا

فعاال فاي حيااة والحق أناه لكاي تجعال هاذه الديمقراطياة الفعلياة ذات تاأثير (  171  - 171الكواري، مرجع سابق، ص ص 

المجتمع ولدى مختلف الفئات فيه فإن على الحكومة القائمة أن تبتعد تماماً عن أسلوب مركزية السلطة وفقاً للصفوة الحاكمة 

م، ص ص  4917، هيرساون  . ج.. )دارة شاؤون تلاك الدولاةة علاى إومحاولة تجميعهاا فاي أيادي قليلاة وهاي الفئاة القائما

474 – 477) 

اش أو الجدل السياسي في موضوع التحول الديمقراطي هو محصور في الوسائل المؤدية لألهداف األساسية كما أن النق     

والالزمة لها ال في هذه االهداف أو الغايات ذاتها. كماا أن األخاذ بنظرياة فصال السالطات يعمال علاى الحاد مان الصاراع أو 

هاذا إذا كاان عمال  (414 – 411مرجاع ساابق، ص ص  هيرساون،  . ج.، )النزاع في األمور السياسية والسايطرة عليهاا

ت عتبر هي المفتااح األساساي أي  ) * ( تلك المؤسسات متوافقاً مع عمل المنظمات غير الحكومية. كما أن ديمقراطية المشاركة

ماااعي ، كمااا أنهااا ت عااد األداة الالزمااة لتحقيااق التحااول االجتإنجاااز شخصااي ناااجح علااى ماادى التاااريخالمفتاااح الااذهبي لكاال 

وساااط تلاااك الحركاااات االجتماعياااة  والسياساااي واالقتصاااادي والثقاااافي المنشاااود، كماااا أن ديمقراطياااة المشااااركة تلاااك تقاااف

صالحية التي يرى فيها الكثيار مان المحللاين والدارساين صاورة لحركاة االصاالح بالنسابة للمساتقبل الخاصاة باالمجتمع واإل

 ( 749- 741ابق، ص ص هيرسون، مرجع س  . ج.. )والدولة والصفوة الحاكمة

                                                 
المشاركة هي الديمقراطية القائمة على إشراك جميع فئات المجتمع من خالل أساليب الديمقراطية  والمقصود هنا بديمقراطية ) * (

 الالزمة لذلك من أهمها اإلنتخابات وعمل المنظمات االهلية )منظمات المجتمع المدني(. 
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الديمقراطية مرتبطة بظروف سياسية واقتصادية معينة، لذلك فهاي تختلاف مان بلاد آلخار ومان وقات آلخار، التنمية إن       

كماا أن النظاام الاديمقراطي يتطلااب إلقامتاه بنياة اقتصااادية اجتماعياة إضاافة إلااى التغييار الثقاافي المالئاام لاه، حياث أن نظااام 

إفراز مان إفارازات التطاورات االجتماعياة التاي جارت فاي المجتمعاات الصاناعية، فالديمقراطياة ليسات الديمقراطية جااء كا

وغيرهاا فاال ديمقراطياة  نظاماً فكرياً فقط وإنما عبارة عن هيكل مؤسسي له مستدعياته الخاصة به من اقتصادية واجتماعية

، إباراهيمساعد الادين ) يعادهم بإصاالحات وتغييارات.يظال الناا  فياه يتلهفاون وراء كال مان الناه في مجتمع فقير ومتخلاف 

 (79- 71م، ص ص 4911

ت واألحاازاب المختلاف االتحاادالحاكمااة طريقاة دوريااة إلعطائهاا السالطة بتعمال  كعملياة سياساية تنمويااة إن االنتخاباات     

تمساك بزماام الساالطة السياساية عان طريقاة إعطائهاا فرصااة المشااركة مان قبال جميااع األحازاب السياساية كال فتاارة زمنياة ل

الثقافة السياسية المالئمة لذلك الوجود، الخاصة بالحاكمة إذا كان ذلك خياراً للجماهير وفقاً لوجود نسقاً مالئماً لذلك من القيم 

وذلك على اعتباار أن نساق القايم واالتجاهاات والمعاايير لادى أفاراد المجتماع كالمسااواة واحتارام العمال الجمااعي مان اجال 

ا يمكنهااا ماان قيااام التنميااة السياسااية العاملااة ماان أجاال قيااام معنااد، ى تحقيااق الهاادف أو األهااداف العامااة والمشااتركةالعماال علاا

 واستمرارية الجماعات والمؤسسات السياسية،

وذلك وفقاً لوجود النسق المالئم القائم على القيم والمعتقدات والمعايير والتي تجعال مان الشاعب قاادراً علاى تحقياق التارابط  

ص  ،م4993، حسااان عبااا  وآخاارون ...ا) بااين مختلااف النااواحي السياسااية والثقافيااة ممااا يسااهل الحركااة الجماعيااة لااديهم.

411 ) 

إن خلق وتكوين التنظيمات المتمثلة باألحزاب السياسية والجماعات المشتركة هو الذي يعطي إمكانية تحقيق نوعااً مان       

وعندها تبرز األهمية لقيام عملية التنمية الحقيقية والفعلية، بحيث تكمن في قادرة المجتماع الديمقراطية،  ) * ( السياسية التنمية

تسااع والجماهير على إقامة تلك التنظيمات والمتمثلة تلك األهمية بصيانتها وبقائها واستمرارها علاى درجاة مان التعقياد واال

 والفاعلية والمرونة، 

                                                 
    Political Developmentسياسيه: التنمية ال ) * (

علية عمل المؤسسات الرسمية وغير الرسميه في الدوله بما يؤدي الى خلق حالة من سياسة تؤدي الى زيادة فا))هي:          

االستقرار السياسي واالجتماعي. وهناك عدة معايير وشروط يعتبر توفرها في الدولة ضرورياً العتبار أن هذه الدولة متحققة 

الف درجة توفر هذه الشروط وتحققها، واهم هذه فيها التنمية السياسية، وتختلف درجة هذه التنمية صعوداً أو نزوالً، بإخت

 الشروط هي: 

 وجود قانون واحد يحترمه الحكام والمحكومين، أي سيادة القانون.  -4

 سيطرة الحكومة المدنيه المنتخبه على جميع القوات المسلحة في الدوله.  -1

 دوله. وجود إجماع بين النخب السياسيه الحاكمة منها والمعارضة، على شكل الحكم في ال -3

 تمتع الحكومة بفاعلية في تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عنها.  -1

 إتفاق الجماعات العرقية والدينية والثقافية على قواعد اللعبة السياسيه وغياب أي حركات انفصال تهدد وحدة الدوله.  -1

 وجود اسس قانونية تسمح بتداول السلطة بشكل هادىء وسلمي.  -4

عبد الناصر حسين المصدر: والقوانين((. ) الثبات للدساتير من تورية من خالل وجود حد معقولاستقرار المؤسسات الدس -7

 (. 71 المودع، مرجع سابق، ص
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ى نساق القايم المتمثال باالمواقف والمعاايير واالتجاهاات الساابقة الاذكر فاي الحاديث ن تلك العملياة بمجملهاا تعتماد علالذلك فإ

الديمقرايطاة الفعلياة ال تعمال دون جماعاات حياث أن ، فهنا تبرز طبيعة المجتماع وفقااً لثقافتاه السياساية الموجاودة فياه عنها،

القيم والمعايير من ات يفترض توافر نسق مختلفة ومؤسسات سياسية منظمة حكومية وأهلية، وقيام هذه الجماعات والمؤسس

المالئم لنشاطاتهم، كماا أن تاوافر القايم يختلاف عان غرساها فاي النفاو ، وتفتقار هاذه الادول المتمثلاة بادول العاالم الثالاث أو 

فاإن الجماعاات  الدول النامية أو الدول غير الديمقراطية، إلى هذا النسق المالئم للقيام بتطبيق الديمقراطية الفعلية فيها، لاذلك

يمثال الاذي سياساي الحازب الوالمؤسسات والتنظيمات واألحزاب السياسية فيها تأخذ طابعاً شخصياً أكثر منه قيمياً، فأصابح 

لادى فئاة والتاي يوصاف مجاال السياساة فيهاا بأناه محادود ودرجاة المشااركة فيهاا ضايقة  الفرد هاو سامة لابعض المجتمعاات

لتغيياار فااي هااذه هميااة دور المثقفااين فااي اإلصااالح واولعاال هااذا يؤكااد أ، مح بتجاوزهاااسااي  ال ال يجااوز و بحيااث ،خاصااةً فقااط

المجتمعااات بشااكل كبياار وواضااح، فهااذا  يوضااح أيضاااً ضاارورة قيااام وعماال مؤسسااات المجتمااع الماادني ومنهااا الحركااات 

حت مان أهام وظاائف الانظم االجتماعية ومن بينها الطلبة وخاصةً في الجامعات. كما أن التنشئة وخاصةً السياسية منها أصاب

هتمامهااا إعااد محااور عملياة التنميااة وبااؤرة السياساية الحديثااة بحيااث تتبلاور أهميااة ذلااك النفاااذ فاي أعماااق اإلنسااان الاذي هااو ي  

مضامون وجاوهر عملياة التعلايم"، "وهدفها في قيماه وأفكااره واتجاهاتاه، حياث اعتبارت التنشائة بكافاة مجاالتهاا بأنهاا هاي 

على إعداد الفرد ليكون عضواً في المجتمع وخاصةً المجتمع السياسي بما أن التركيز منصب هناا علاى والتي تعمل بدورها 

المتعلقة والمتخصصة باالقيم واالتجاهاات السياساية، هاذا  Political Upbringing نوعاً من التنشئة وهو التنشئة السياسية

السياسااية، فااال بااد لتلااك التنشاائة إال أن تااأتي متااأثرة عنااد الفاارد  باإلضااافة إلااى بقيااة األنماااط والقاايم االجتماعيااة ذات الاادالالت

باألسرة والمدرسة والحياة في مجتمعه ومشاركته الشخصية في الحياة السياسية بالرغم من وجود التعارض بينهم في بعض 

لاى التناافس السالمي باين وال بد مان الاذكر هناا أن مفهاوم التنشائة السياساية ذات الطاابع الاديمقراطي يؤكاد دومااً ع، األوقات

بارت عت  االتجاهاات السياساية وغيرهاا، حياث االثقافاة المتبادلاة باين األفاراد فاي مختلاف بيانهم، وباين  القوى السياسية والثقاة

الدولة هنا هي مؤسسة تعليمية، مما يؤكد ذلاك علاى أهمياة التعلايم فيهاا، وفاي العالقاة الوثيقاة باين التعلايم والتنمياة السياساية 

 (414  - 411ص ص  ، مرجع سابق،احسان عبا  وأخرون ... . )راطيتها الثقافية وخاصةً النواحي السياسية منهاوبديمق

التغيير واجب أن يتم في البداية من قبل القاعدة األساسية وهي الشعب بجميع فئاته بحيث يكون ذلك نابع من أساباب  إن      

نشار الديمقراطياة بمبادئهاا  قلاة التعلايم الكاافي يعمال علاى حظاردم الاوعي وأن عاكما  ذاتية عند الشعب لحدوث التغيير فيه،

وأفكارهااا الصااحيحة وأن غياااب الثقافااة الديمقراطيااة الفعليااة خاصااة فااي دول العااالم الثالااث يعماال عائقاااً فااي طريااق التحااول 

ر ذهنية اإلنساان يقق إال بتغيفقد تبين أن الديمقراطية ال تتح(  41ص  م، 4991، )جورج جقمان فيها، الصحيح الديمقراطي

حتى يصبح عنده قابلية وفهم لممارسة الديمقراطية بشاكل حقيقاي وفعلاي ألن الديمقراطياة أيضاا تعمال علاى تغييار المجتماع 

نضج الشعب للديمقراطياة ال يمكان أن يتحقاق إال  باإلضافة إلى أن(  11ص م، 4991، )محمد عابد الجابري نحو األفضل،

 (411محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص . )الديمقراطية الفعلية في وجودها وتنظيمهامن خالل ممارسات 
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ن الديمقراطيااة الحقيقيااة ال بااد لهااا اال ان تتالحااق مااع عمليااة التربيااة للفاارد ألنهااا ال تااأتي فجااأة باال هااي بحاجااة ألسااس إ     

حتاى ، لعمياق بهاا حتاى تصابح نمطااً لسالوك االفارادومبادىء قوية تقوم عليها، وهذا ال يأتي إال من خاالل التعلايم والاوعي ا

الحقوقية ته متولياً فيما بعد للحكم في الدولة او نائباً في البرلمان التشريعي، لتعمل بذلك على توسيع دائر ذلك الفرد ن كانإو

تباار ان العدياد مان هي افضل انواع الحكم حتاى اآلن ماع اع بوصفها على أنها الموجود ضمنها، كما ان الديمقراطية الفعلية

، عيساى بيارم، مرجاع ساابق. )الدول توجد بها الديمقراطية شكلياً وذلك لعدم توفير االساا  االجتمااعي والثقاافي الساليم لهاا

  (441ص 

ي ظهار أن النسابية القائماة علاى الفكاار والتطبياق الفعلاي للديمقراطياة هاو الطرياق الاذي يبلاور األسااس  إن ماا سابق ذكاره     

والفعالااة للتغيياار نحااو الثقافااة الديمقراطيااة الحقيقيااة، كمااا انااه ال يوجااد ديمقراطيااة حقيقيااة إال إذا كاناات هناااك قااوى الحقيقيااة 

هذا التاوازن لوحاده ال  أن، كما )سوسيولوجيا القوة( متوازنة بمعنى التوازن بين القوى السياسية واالجتماعية في أي مجتمع

يكاون عاامالً مهمااً  هاذا التاوازنطي الفعلاي فاي بعاض األمااكن واألوقاات، إال أن يكفي كمقدمة للتوجه نحاو الحكام الاديمقرا

 ومساعداً في التوجه نحو الحكم الديمقراطي المستقبلي، 

باإلضافة إلى عوامل أخرى ت ساعد على ذلك مثل نشاوء  ،فرت وفقاً لألوضاع القائمةاونحو التعددية السياسية الحقيقية إذا تو

 (71ص  م،4994، الكواري وآخرون ...علي خليفة . )ناخ ثقافي مالئم لهاتقاليد اجتماعية وم

ن المراقباة الواعياة للمساؤولين فاي أي حكوماة يجعال الحااكمين خاضاعين ومضاطرين للخضاوع الرادة المحكااومين، إ      

مان قبال جمياع  ختيارهاابحيث أن هذا الخضوع يكون منظماً ويصبح فعاالً بطرق صحيحة بعاد ان تعمال باه مؤسساات ياتم ا

حقق النهضة والوحدة والتقادم وبذلك يتحقق التقدم والوحدة في داخل المجتمع، كما تبين على أن الديمقراطية ت  ، أفراد الشعب

 11ص محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص . )من خالل تلك الطرق التنموية الالزمة للجميع ومن دونها ال يتحقق شيء

كنظام سياساي إذا لام ياتم ارتباطهاا باالواقع العملاي فلام يكان هنالاك تطاور حقيقاي وملماو  لهاا،  كما أن الديمقراطية( 11  -

حيث يظهر ذلك من خالل تحليال الواقاع العرباي فاي ممارسااته الفعلياة كماا تادعي باذلك بعاض األنظماة الحاكماة، حياث أن 

ظلت تلك الرؤية منفصلة عان الواقاع  لذلك، ، ولم توضح التحليل للواقع الملمو الدراسات العربية ظلت وصفية فقط معظم

عتبار السالطة الحاكماة مان المعاايير ت   حيث(  113عبد العزيز الدوري وآخرون ... ، مرجع سابق، ص ) التجريبي العربي،

أو رابطااة  منظمااة مهمااا بلااح مقاادار حجمهااا أسااا   ر أن لكاال هيئااة أو قطاااع أو جماعاااتالهامااة لقيااام التنظاايم علااى اعتبااا

شكل السلطة الحاكمة األسا  للنظاام الاذي يساتند ألن غياب التنظيم يتبعه تلقائياً غياب السلطة الحاكمه له، كما ت   ،يديمقراط

إليه  المجتمع، وتقوم السلطة الحاكمة على أسا  الموافقة والقبول في الهيئات والروابط االختيارية فيما تقوم على القهر في 

وهاذا ماا يتوافاق ماع قياام السالطة الحاكماة فاي مؤسساات المجتماع المادني الطوعياة فاي  ،الروابط والهيئات غيار االختيارياة

 ، االنضمام إليها، حسب الوصف الحقيقي للسلطة
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 عاصاافة التاااريخ الحااديث، اعي الوحيااد الااذي اسااتطاع أن يجتااازهااي النظااام االجتماا كشااكل ووجااود الساالطة أن وهااذا يعنااي

وال بد مان اإلشاارة هناا إلاى أن السالطة السياساية الحاكماة باألساا   (431 – 431م، ص ص 4991، سعد إسماعيل علي)

على إعتباار أنهاا الشاكل الطبيعاي الاالزم  فهي تحتاج إلى الديمقراطيةلى عنصرا السيطرة واالختصاص معاً، ولذلك تقوم ع

 للتنظيم السياسي للمجتمع القائم على مبادئ أساسية من أهمها:  

 . لقانون على الجميعية في ظل حكم االحر – 4

 . المصالح المختلفة لفئات المجتمع تمثيل – 1

 (41م، ص  1111، ... الشرعة وآخرون على) .تداول السلطة – 3

عطي القوى المادية والبشرية شكل خااص ومضامون لفعلهاا التااريخي إن القيادة السياسية الحزبية والحاكمة هي التي ت         

لديمقراطي الفعلي العميق في تطبيقه هو وحده الكفيل في خضم المجاال السياساي واالقتصاادي الموجود، كما أن المضمون ا

والثقافي المتنوع باستيعاب أكبر عدد ممكن من هذا التنوع االساساي والاالزم مان أجال العمال علاى وجاود وتحقياق وتطبياق 

تاي تعرفهاا األماة العربياة للمذهبية والقومية واللغوياة االمبادىء الديمقراطية الالزمة في الحكم بعيداً عن األثنية والطائفية وا

 (311م، ص  4919، وآخرون ...حليم اليازجي ) األثنية والطائفية والمذهبية والقومية.

هنالك فرق باين الحكوماة والدولاة فالدولاة هاي ويوجد هو السلطة السياسية  ) * ( كما أن جوهر الفصل بين الدولة واألمة     

سي الكبير الموجود فاي داخال المجتماع، وهاي التاي تساتخدم الحكوماة وسايلة لتحقياق أهادافها بواساطة الصافوة الجهاز السيا

لبعضاهما الابعض وال يمكان إساتغناء الحاكمة فيها، وذلك باإلضافة إلى االختالف في مكوناات كال منهماا إال أنهماا مكماالن 

، أمااا الحكومااة فليساات سااوى بأعضاااء المجتمااع ين المتمثلااينحااداهما عاان اآلخاار، فالدولااة يقااوم كيانهااا علااى كافااة المااواطنإ

كل إليهم المجتمع تنفيذ سياسات معينة قائمة على تنظيم وتحقيق مصلحتهم عتبر االستقرار مان كما ي  ، مجموعة من األفراد أو 

. والقاائمين عليهااأهم العوامال الداعياة والالزماة لقياام وتثبيات دعاائم الدولاة أينماا وجادت مان خاالل عمال سياساة حكومتهاا 

ن النظرياة الديمقراطياة حساب رؤياة الباحاث فاي الدراساة الحالياة كما أ(  17فضل هللا محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص )

هي أنها تأخذ عينة ممثلةً عن المجتمع، بحيث تصبح هذه العيناة ممثلاة لجمياع فئاات الماواطنين ماع بعاض االساتثناءات مثال 

وهااي الممثلااة للساايادة القانونيااة أو  هااذه العينااة تشااكل هيئااة تشااريعية أو نيابيااة عاان الجميااع، ولااذلك تصاابح وغياارهم األطفااال

تمثلة بالحكومة، ،السيادة العليا بحيث تعمل لصالح الكل في تعينها وإقالتها لما يناسب وما ال يناسب مان النخباة الحاكماة  والم 

ضاعف مان قادرتهم وفاعلياة الديمقراطياة مثال طنين للحكام فاذلك ي  مكن تجميع كافاة الماواالمتمثلة بالصفوة المختارة ألنه ال ي  

 (31دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. ) منة من نشاطه.قلل تلك الس  منة العب الكرة حيث ت  س  

 

 

                                                 
 Nation: األمة ) * (

. )المصدر: عبد العزيز الدوري وآخرون ((مصدر السلطة والشرعية، لذلك فاألمة مكلفة بتعيين من يتولى أمرها)) هي:          

  (.143ع سابق، ص ... ، مرج
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 : شئة القائمة على نمو الديمقراطيةمراحل عملية التن  - 27

ي في المجتمع بالمراحل التالياة زمة للنمو والتحول الديمقراطساسية الأتتمثل المراحل المهمة في عملية التنشئة كأداة         

 (417ص  ، مرجع سابق،احسان عبا  وأخرون ... : )

 .  بطريقة ديمقراطية تنشئة أساسية تتمثل بتشرب الطفل الثقافة الخاصة بمجتمعه -4

 .سية تتمثل بوعيه بالعالم السياسيتنشئة سيا -1

 في إسناد األدوار السياسية إلى األفراد.مرحلة التجنيد السياسي تتمثل  – 3

يظهر أنه إذا كان هنالك استمرارية بين هذه المراحل ودعم من كل مرحلة ألخرى فهذه تعتبر مان صافات المجتمعاات        

ة عكس المجتمعات فاي الادول الناميا، على ود االنسجام والتجانس في المجتمعالمتقدمة والمستقرة التي تؤدي بالتالي إلى وج

غير المتالئمة مع متطلبات العصر للوصول إلى مرحلة البلوغ السياسي، والتي تبدأ بالتشرب الثقافي من حيث  قيام األسارة 

على المنافسة والمشاركة في القرارات المتعلقة بكيان تلك األسرة، على أن الفرد الذي ينشأ في هذه األسرة يصبح عنده ميالً  

مط الديمقراطي الفعلي في ثقافته المكتسبة من خالل تنشئته في تلك األسرة بعكس غيره كما هاو للمشاركة السياسية وتقبل الن

   ،النظر إلى السلطة باعتبارها أفراد وأشخاص وليس مؤسسات وقيمحيث يتم  الحال في األسر السلطوية،

ن وجود الثقافاة السياساية القائماة علاى أكما . هذا في الدول النامية بعكس الدول الديمقراطية المطبقة لها بشكل فعلي وحقيقي

لكال جدياد  Introdution ركن إلياه إذ يجاب أن تظال فاي حالاة اساتحداثالوعي الديمقراطي ال يجب أن يكتفي بوجودها وي  

حتى تنتقل جيالً بعد جيل،  وباعتبارها من الدعائم األساسية لنمو التحول الديمقراطي، باإلضافة إلى وجود وعمال منظماات 

نشر الوعي الديمقراطي الالزم هذا إلى جانب االستمرار بالعمل على  ،تمع المدني ونشاطاتها في المجتمع كدعامة ثانيةالمج

أتي ضرورة العمل على استخدام المؤسسات المختلفة واألحزاب السياسية فاي الدولاة كاأدوات رئيساية لعملياة لها، فمن هنا ت

ى الوعي بالثقافة السياسية الديمقراطية من أجل الوصول إلى النقطة المهمة للتحول التنشئة، باإلضافة إلى األسرة القائمة عل

نحو عملية النماو الاديمقراطي الفعلاي الساائرة علاى طرياق التحقياق مان قبال الجمياع، بعاد أن تكاون قاد تمات عملياة اإلعاداد 

الواعيااة كااأدوات للتحااول الااديمقراطي،  والعااائالت السااليم لااذلك النمااو. كمااا وتعماال تلااك األدوات وهااي األحاازاب السياسااية

خاالل عملهاا باإلضافة إلى غيرها من العوامل األخرى، كأدوات رئيسية أيضاً من أجل عملياة التغييار للثقافاة السياساية مان 

طي الحقيقاي والسياساة المتمثل بالعمل على تحطيم نسق القيم الغيار ديمقراطاي والالمرغاوب باه فاي الفكار الاديمقرا الواجب

عاالم الجمااهيري ، والعمل على إيجاد وغر  القيم الجديدة كبديلة عان القايم الساابقة، باإلضاافة إلاى عملياات اإلمقراطيةالدي

باإلضاافة إلاى  ،قوم به من نشر للثقافاات المختلفاة بعاد التطاور الهائال فاي وساائل المواصاالت واالتصااالت فاي العاالمتوما 

وأن كاناات تلااك ماان الوسااائل الهامااة التااي تقااوم عليهااا دول  ،كاار سياسااي جدياادتحقيااق أهااداف أيديولوجيااة جدياادة أي إيجاااد ف

العولمة وهي دول العالم الكبرى المسيطرة حالياً من جميع الجوانب وخاصةً االقتصادية على بقية دول العالم من خالل هاذا 

 ناحي الحياة. ي إحتكاره لمختلف مالنظام العالمي الجديد القائم حالياً على سياسة القطب الواحد ف
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ن المفهوم الديمقراطي الحقيقي يقوم باألسا  على العقالنياة القائماة علاى عملياة تاوازن القاوى المختلفاة الموجاودة فاي كما أ

المجتمع من اجال الاتخلص مان الانمط التقليادي القاديم القاائم عال أساا  الانمط األباوي للسالطة السياساية الحاكماة، وأن ذلاك 

السليم إال إذا تمت عملية المواجهة للقيم التقليدية السلبية مان أجال تحقياق التعاايش والتوافاق باين القايم التوازن ال يتم بالشكل 

 هي:  و، وأن ذلك ال يقوم إال من خالل مجموعة من العوامل لقيم الجديدة المعبرة عن الحداثةالتقليدية المعبرة عن االصالة وا

اسااية الديمقراطيااة علااى الاارغم ماان اخااتالف اتجاهاااتهم اإليديولوجيااة مشاااركة جميااع أفااراد المجتمااع فااي العمليااة السي .4

   .والسياسية

قيام ثقافة الديمقراطية السياسية على العقالنية والرشاد وااللتزام باألسلوب العلمي عناد تنمياة القايم اإلبداعياة فاي داخال  .1

 .المجتمع

صااالة والمعاصاارة وذلااك يااتم فااي إطااار سااير العمليااة مواجهااة القاايم التقليديااة القديمااة والمتمثاال ذلااك بالمزاوجااة بااين اال .3

الوعي السياسي الحديث مع ضرورة إدراك القيم التقليدياة ومواجهتهاا بطريقاة مناسابة، بحياث من السياسية على أسا  

 . ال تحدث نوعاً من الصدام أو الفوضى في داخل المجتمع

ألن ذلاك مان متطلباات التحاديث أو التغييار الثقاافي فاي تحقيق التوازن بين القوى ذات المصالح المختلفة فاي المجتماع،  .1

 (434  - 411ص ص ، مرجع سابق، احسان عبا  وأخرون ... . )داخل أي مجتمع

، كما تؤكاد النظرياات دة في المجتمع المدرو  أينما كانإن الثقافة السياسية هي التي تعمل على تفسير الحالة الموجو        

ت سياساية خاصاةً بهاا مثال لقديمة والحديثة على أنه ال بد من أن يكون لها مجموعاة قايم وتوجهااالبارزة حول الديمقراطية ا

من كتابات كل من  ذلك والفعالية في الممارسة والتطبيق، حيث ظهر ،والمشاركة ،والمعرفة ،والتسامح ،، واللطفاالعتدال

almond    ،Verba   ،Inkeles  ،Smith ا بينهااا ينبااع ماان األنماااط والقاايم والمواقااف ، علااى أن  اخااتالف الاادول فيماا

، وأن تلك العناصار للثقافاة السياساية فاي كال دولاة  تتحادد ة  في كل مجتمع منهايصلتها بالناحية السياسوالمعتقدات الوثيقة ب

والطبقااات  Education ، باإلضااافة إلااى بروزهااا ماان خااالل التعلاايمب الحياتيااة لكاال دولااة منهاااعاارف ماان خااالل التجاااروت  

الموجودة في المجتمع، فقد ثبت أن األوضااع االقتصاادية خاصاةً عناد تحسانها لهاا تاأثير (  Social Classes)  االجتماعية

 Seymour, martin, lipsed ,كبير على النمو والتطور الديمقراطي في المجتمع، كما ثبت ذلك أيضاً في دراسة كل من 

أيضااً التطور االقتصاادي والديمقراطياة الحقيقياة، وقاد ثبات فاي تلاك الدراساة على اعتبار أن هناك عالقة ايجابية قوية بين  

على أن القيم والمواقف واالعتقادات السياسية هي متغيراً هاماً ومؤثراً في ايجابية تلاك العالقاة بالنسابة للتحاول الاديمقراطي 

ود عالقااة ايجابيااة بااين مسااتوى التطااور دلاايالً أكثاار وضااوحاً علااى وجاا" إنكيلاايس ودايمونااد"الفعلااي وبعااد ذلااك قاادم كاال ماان 

االقتصادي والتحول والنمو الديمقراطي في الدول على اعتبار أن الثقافة السياسية ممكن أن ت شكل حلقة حاسمة باين التطاور 

كماا تبارز هناا  .في دراسته عن العديد من الدول األوروبية Ronald inglehartاالقتصادي والديمقراطية مثلما أظهر ذلك 

فاي نظريتاه  وذلاك والذي تم ذكاره ساابقا ، يعة العالقة بين الديمقراطية والتغير االقتصادي والقيمي الذي أوضحه أوجبرنطب

 عن التغير في المجتمعات المتعلقة بقيمها وثقافتها، 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونألبحالمجلة األكاديمية ل

 
 

 

 
 

   www.ajrsp.com                                                                                                               371  

ISSN: 2706-6495 

 

ظهاارت نظريااات قااد أول، الديمقراطيااة وبقائهااا أو إخفاقهااا حياث ثباات أن الثقافااة السياسااية  تلعااب دوراً هاماااً فااي نمااو وتطااور

، وذلك مثلماا تباين فاي نهاياة الساتينات مان القارن الماضاي العتراف بمتغير الثقافة السياسية، بوضوح االتبعية، والماركسية

  rustow dankwartو  Robert dahleأي القاارن العشاارين فااي نظااريتين تأسيساايتين حااول متغياار الثقافااة السياسااية لااـ 

 (41  - 9ص ص  ،م4991، خرون ...الري دايموند وآ)

 

ص ص  ، مرجاع ساابق،احساان عباا  وأخارون ...الديمقراطيةة وااصةة فةي الجامعةات:   التعليم علىتأثير أهمية   - 28

414 – 417) 

أو نامياة، لاذلك   يعتبر التعليم من األسسس المهمة لكل المجتمعات مهما كانت عربية أو غربية كبيرة أو صغيرة متقدمة     

، لاذلك م الحاكم في أي مجتمع ودولاة كانااتأثيرات جوهرية على سير وتطبيق النظاوجود ليكون للتعليم من فإنه ال بد إال أن 

، ألي عامال آخار أن ياأتي ويحال محلهاافإن مهمة التعليم تأتي بكونها متصفة بالعديد من الصافات االساساية والتاي ال يمكان 

نه ال يمكن وجودها في غياره مان العوامال األخارى، ولاذلك فيتصاف قدرة في التأثير على الجميع، بحيث أ االتعليم لهمهمة ف

 التعليم من ناحية قدرته على التأثير في التنمية والتحول الديمقراطي بما يلي:

 . لدى الجميع في المجتمع ةالموحدهو أداة لتحقيق التكامل القومي على اعتبار أنه يعمل على غر  نسق من القيم  – 4

عملية الحراك االجتماعي المتمثل باالنتقال بين الطبقات المختلفة ومصدراً للتجنيد السياسي المتمثل ذلاك وهو أداة مهمة ل -1

 بإقامة االحزاب السياسية والعضوية فيها من قبل المتعلمين أكثر من غيرهم.  

 دول امريكيا الالتينيةوصول طلبة الجامعات الى اعضاء في النخبة السياسية بغض النظر عن أصولهم االجتماعية في  – 3

 كمثال على ذلك.  وغيرها

 . نماط الثقافية والقيمية الحديثةيعمل التعليم على نشر الكثير من اال – 1

إن تحقيق مستويات عليا من التعليم فاي المجتماع يادعم بشاكل أكبار مان فارص تحقياق الوجاود الاديمقراطي، وذلاك ألن  – 1

، ماان خااالل دعاام المتعلمااين دائماااً للقاايم األخاارىارتباطهااا بغيااره ماان المتغياارات  التعلاايم مرتبطاااً بالديمقراطيااة أكثاار ماان

 . ن غيرهم من شرائح المجتمع األخرىالديمقراطية وممارستها أكثر م

، فااال يمكاان ألي ديمقراطيااة حقيقيااة أن تعاايش باادون تعلاايم يعتباار ماان العواماال الالزمااة للتحااول الااديمقراطي لتعلاايمإن ا       

التربية والتعليم كالهما ي عتبران عملية تغذي القيم الديمقراطية الفعلياة  كما أن( 444ص م،  4914، لمعز نصرد عبد امحم)

يميلون من ثام الاى أن  مثلين بالصفوات الحاكمة في مختلف الدول والمجتمعاتد كبير وأن القادة والزعماء المتالقائمة الى ح

يل األكاديمي الكبير بشكل أفضل كثياراً مماا هاو علياه أنصاارهم والساائرون يكونوا على جانب من التعليم المناسب والتحص

 (474هيرسون، مرجع سابق، ص   .ج. . )في ركابهم السياسي من المناصرين
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   أبعاد أزمة المشاركة السياسية في الدول العربية والدول غير الديمقراطية بشكل عام: - 29

بشكل خاص في الدول العربية وغيرها من الدول غيار الديمقراطياة وعكساها يكاون  تمثلأزمة المشاركة السياسية تإن       

هو تمثيالً لعدم وجود أزمة للمشاركة السياسية ويمكن أن يكون لهذه األبعاد تأثيراً في وجود التعددية السياساية وتلاك األبعااد 

 (41م، ص  4914، .علي الدين هالل وآخرون ..) هي:

 جتمع السياسي: يظهر ذلك واضحاً من خالل قلة المهتمين وزيادة الغير مهتمين والمتطرفين. االختالل في شرائح الم -4

مشاركة شكلية موسمية غير فّعالة: يتمثل ذلك في عدم وجود معارضة حقيقياة، أي وجاود المرشاح الواحاد دون وجاود  -1

 . النظيفة... الخغير وجود االنتخابات غير النزيهة وومنافس له، 

ااتحكم فيهااا: تأخااذ شااكل التعبئااة بغاارض خلااق المساااندة الشااكلية للاانظم الحاكمااة، دون أن ت عباار عاان مشاااركة إجبا -3 ريااة م 

تخاذ مشاركة حقيقية نابعة من إهتمام المواطن بما يجري حوله في المجتمع السياسي وارادته وقدرته على التأثير فيماا ي  

 . من قرارات

 والمسااواة Justice يادة للمجتماع تاؤدي إلاى تحقياق نتاائج متزايادة مان العادلإن الديمقراطية إذا لم تؤسس على قيم مف       

Equality واإلنصاافEquity   والحرياةFreedom  للجمياع، تبقاى شاكالً أجاوف ولعباة فاي ياد القاوي ضاد الضاعيف فاي

االرتاداد عان عملياة ، فذلك يؤدي إلى عملية االرتداد عنها وباألصل ذلك من خاللها على إنجاز الفساد المجتمع، حيث يعمل

تشويهها وليس عن مفهومها الحقيقي، ألنهاا لام تطباق بالفعال، فهاذه هاي ليسات عملياة مشااركة ممكناة وفعالاة وليسات باذلك 

 علاى تعمال باذلك ، بحياثفياه ، وخاصةً العمل السياسي في ذلك المجتمع والنظاام الحااكمسوى عملية ديكور للعمل الموجود

من قبل فرد أو مجموعة أفراد (،   Corner And Containment  And Exclusion)  ءاالستحواذ واالحتواء واإلقصا

وهااي المتمثلااة بالفئااة الحاكمااة أو الحاااكم تحاات اساامها المزيااف "الديمقراطيااة" علااى حساااب القاايم الحقيقيااة للعاادل والمساااواة 

لديمقراطياة علاى أناه يعمال علاى واإلنصاف والحرية واالنتخابات وغيرها، حيث يوصف ذلك وهو عدم التطبيق الصاحيح ل

تضليل وإعاقة العملية الديمقراطية الفعلية بشكل صاحيح، كماا ويعمال ذلاك علاى عملياة خلاق التنااقض باين نتاائج الممارساة 

 The وباااين األهاااداف الوطنياااة الحقيقياااة للجمااااهير Alleged المزعوماااة  Practice Democracy الديمقراطياااة

Objectives Of Genuine National Audiences  بشاير ناافع  .فاي المجتماع الاذي تطباق فياه أو ي ازعم تطبيقهاا فياه(

 (41 – 41ص ص  ،م1114، وآخرون ...

طع فااي االهااداف إن بناااء الديمقراطيااة الحقيقيااة القائمااة علااى المبااادىء الصااحيحة ماان أهمهااا مباادأ تحقيااق المساااواة تتقااا     

يقوم عليه مبدأ  تحرير  المهمة مثل ما(  Social Movements)  الجتماعيةمع إيجاد الحركات ا النهائية لها وفي مسيرتها

راء المثقفااين والحركااات االجتماعيااة األخاارى كالحركااات الطالبيااة وخاصااةً فااي داخاال آالماارأة فااي كاال مجتمااع واالهتمااام باا

وحقوق االنساان  Civil Liberties And Personal الجامعات والذي بات معروفاً أنهما من الحريات المدنية والشخصية

ومشااركة جمياع الفئاات االجتماعياة وعادم والتعددياة،  والكرامة والمساواة واالستقاللية وتقاسم النفوذ في المجتماع والسالطة

 االقصاء ألية فئة مثل قيام البعض بإقصاء دور النساء،
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عملياااة النماااو والتحاااول ألن العمااال علاااى تحريااار الماااراة، ياااؤدي الاااى إضاااافة مجموعاااات أخااارى مهماااة مااان اجااال وذلاااك  

والنهااوض بالحركااات االجتماعيااة األخاارى وأهمهااا (  411ص  ، مرجااع سااابق،بشااير نااافع وآخاارون ... ) ،نيالااديمقراطي

الحركاات الطالبياة المتمثلاة بالشاريحة الواعياة لماا يجاري فاي المجتماع، وذلاك علاى إعتباار أن المارأة  والطلباة علاى مادى 

، الحكومياة ومنهاا األحازاب السياسايةت المجتمع الديمقراطية متمثلة تلاك بالمنظماات غيار التاريخ قاموا بالمشاركة بمؤسسا

شاركت المرأة في ذلك، وانتظم عملها الوطني والسياسي بعد قيام منظمة التحريار الفلساطينية  ،مثالً  ففي المجتمع الفلسطيني

، باالضاافة الاى "االتحاد العام للمرأة الفلساطينية"هو م وتأسيسها لجناح خاص بها أي بالمرأة الفلسطينية، و 4941في العام 

االتحاااد العااام لطلبااة "بمنظمااة التحرياار الفلسااطينية وهااو أي تنظاايم الحركااة الطالبيااة الفلسااطينية وإنشاااء جناااح خاااص بهااا 

رأة والطلباة ، فهذا دليل على إمكانية مساهمة الماتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وان كانت جذوره موجودة قبل "فلسطين

في العديد من السياسات التنموية الالزمة للنماو والتحاول الاديمقراطي فاي مختلاف الناواحي االجتماعياة واالقتصاادية وحتاى 

 . ةالسياسية والثوري

 

 النتائج المستخلصة من البحث: 

 تمثلت أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث بكل مما يلي: 

واآلليات واألهداف الالزمة للنظام السياسي  وسائلالعناصر االساسية والعديد من التبين انه ال بد من وجود  – 4

 . في المجتمع والحقيقي الديمقراطي الصحيح

بناء على  االنتخابات النزيهةجراء لديمقراطي وديمومة استمرارها هي إكما ظهر ان من أولى أسس عملية التحول ا – 1

وسير عملية  اتوالواجبة لضمان وسالمة وصحة عملية االنتخاب زمةالالطرق بعض من الومتطلبات وصفات وأسس 

 في داخل المجتمعات الساعية لعملية التحول الديمقراطي الفعلي. االنتخابات بشفافية ووضوح 

 االحزاب السياسيةكما ظهر ان من األسس األخرى لوجود عملية التحول الديمقرطي هو وجود الدولة في ظل  – 3

تعزيز عملية التنمية من اجل  معينةأنواع ميزات وبحيث تقوم هذه األحزاب السياسية بناء على  ،االعاملة في اطاره

 في أي مجتمع ساعي لها.  والتحول الديمقراطي

االجتماعية والتربوية والتعليمية من  عملية التنشئةكما تبين ان عملية التحول الديمقرطي تتطلب في البداية تدخل من  – 1

على اعتبار ان للتعليم أهمية كبيرة في  متها االسرة والمؤسسات التعليميةفي المجتمع وفي مقداألولية خالل المؤسسات 

واضحة  أزمة تأثيرة على إيجاد عملية التحول الديمقراطي في المجتمع الساعي لها، ألن عكس ذلك سيساهم في إيجاد

 عالم في الوقت الحاضر.مثلما هو ظاهر في بعض من دول الالمشاركة السياسية  في عمليات
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 توصيات الباحث:

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: 

ة التي تسعى لتطبيق عملية المجتمع المدني المختلفة والشخصيات المستقل قيام وسائل االعالم المتنوعة ومنظمات – 4

واآلليات واألهداف  وسائلباإلضافة الى توضيحها لل ،األساسية والثانويةالعناصر مختلف راطية بتوضيح الديمق

 الساعية له. الديمقراطي الحقيقي في داخل المجتمعات النظام تطبيق الزمة من أجلال

تأسيس هيئات خاصة باالنتخابات في داخل كل مجتمع تقوم بالعمل بشكل موضوعي وبشفافية ووضوح العمل على  – 1

التعريف بصفات و الصحيحة االنتخاباتتوضيح طبيعة واسس م هذه الهيئات بوبحيث تق ،ومساءلة امام الجميع

في النظام  اتاالنتخاب والواجبة لضمان وسالمة وصحة عملية الالزمةمتطلبات العملية االنتخابية، والطرق و

في داخل المجتمع الذي يتم فيه اجراء االنتخابات في الديمقراطي الالزم، وسير عملية االنتخابات بشفافية ووضوح 

 وقتها المحدد لها. 

في تغيير القائمين على النظام لية بالمشاركة سات المجتمع من حكومية وخاصة واهالعمل من قبل كافة مؤس – 3

ممارسة السياسية جل إتاحة الفرصة لللتي تم تحديدها بأربعة سنوات من أكل فترة زمنية معروفة وا الحاكم السياسي

ومن خالل عمل هذه األحزاب ومنافستها انتخابياً على  الديمقراطية في ظل الدولة واالحزاب السياسيةالصحيحة، و

وجود وتعزيز عملية التنمية يعود على فهذا كله  وحديثة، يد بناء على برامج واضحةدتولي مقاليد الحكم من ج

 في داخل المجتمع الساعي لذلك.  والتحول الديمقراطي

عد من ، ألن ذلك ي  أي والرأي اآلخر وتقبل كل منهما لهذا األمر حتى في ظل االختالف الفكريإشاعة ثقافة تقبل الر – 1

  ،دعروف بوقف ثقافة االقصاء بشكل متعمعملية التحول الديمقراطي والم أسس

ة ومؤسسات التعليم كافة لما لها من رباإلضافة الى االهتمام بالتنشئة االجتماعية القائمة على أسا  ديمقراطي في االس

 مثلما هو ظاهر في بعض من المجتمعات.أزمة المشاركة السياسية المساهمة في الغاء 

 

 مقترحات الباحث:  

 بكل مما يلي: تتمثل المقترحات التي يراها الباحث في هذا البحث 

على  ائمين على النظام الحاكم قد شارفواشات العمل وزيادتها في كل فترة يكون فيها القعقد المزيد من الندوات وور – 4

إنتهاء فترة عملهم والمعروف مثلما تم اإلشارة اليها بأربعة سنوات من اجل تهيئة الجميع من شخصيات مستقلة 

متداول تبعاً إلنتهاء  لأوضاعهم لخوض العملية االنتخابية من جديد وبشكومنظات أهلية وأحزاب سياسية بتجهيز 

واآلليات واألهداف سائل والو ناصر االساسيةالعالفترة التي متفق عليها عالمياً، الن هذا من شأنه ان يعلي من وجود 

  في داخله.  اطي الحقيقيالديمقر النظام تطبيقل مقراطي الصحيح في المجتمع الساعي الالزمة للنظام السياسي الدي
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تنوي خوض فكارها وعملها وتوجهاتها عن سياسة الدول التي توظيف جهات خارجية مستقلة وبعيدة في أ – 1

النزيهة بناء على األسس فهذا من شأنه أن يعمل على إجراء عمليات االنتخابات في كل مجتمع  ،االنتخابات فيها

في النظام الديمقراطي الالزم، وسير عملية  اتة عملية االنتخابوالواجبة لضمان وسالمة وصح الالزمةوالطرق 

  المجتمع الساعي لذلك. االنتخابات بشفافية ووضوح في داخل 

فهذا ي عد من اسس  ،التمركز على طبيعة التغيير نحو األفضل بعيداً عن المركزية الشخصية عند الترشح لإلنتخابات – 3

وهذا يتم من خالل المشاركة الحزبية بناء  ،راد المجتمع تطبيقاً فعلياً للديمقراطيةأ إذانجاح النظام الديمقراطي الفعلي 

ومشارك في المجتمع الديمقراطي الفعلي بها كل حزب عامل من اجل  بها من قبل الجميع، تحلىعلى صفات وميزات ي  

 . تعزيز عملية التنمية والتحول الديمقراطي

بنشر الثقافة الديمقراطية  يةها من توعية وتعليم وفي مقدمتها المؤسسات التعليمالقيام من قبل المؤسسات الواجب علي – 1

التي تقوم على أسسها بشكل فعلي من حرية الرأي والعدالة االجتماعية والمساواة والمشاركة السياسية والتعددية 

لب مراحل وذلك على اعتبار ان دور هذه المؤسسات ي عتبر  ،الحزبية وسيادة القانون على الجميع عملية التنشئة في ص 

 وتعزيزه في داخل المجتمع.  ديمقراطيةالصحيح لل نموالالقائمة على 

  

 االصة البحث:

العناصر  عملية التحول الديمقراطي ال بد إال أن تكون مبنية على وجود كل منرى الباحث أن في نهاية هذا البحث ي         

 ،م السياسي الحاكماآلليات واألهداف الالزمة للنظاباالضافة إلى  ،لهاالالزمة  وسائل التطبيقواالساسية 

والواجبة  الالزمةالطرق وال بد من االتخاذ ب وصفات ومتطلبات اساسية لها،أسس القائمة على االنتخابات وإجراء عملية  

من النظام  األهدافعرفة ال بد من مفباالضافة الى ذلك ، في النظام الديمقراطي اتلضمان وسالمة وصحة عملية االنتخاب

 ميزات ، وتحديد الديمقراطية في ظل الدولة واالحزاب السياسيةوالممارسة السياسية بشكلها الصحيح وتحديد  الديمقراطي

الديمقراطية، باالضافة إلى مراحل عملية التنشئة القائمة على نمو والتنمية أنواع االحزاب السياسية، ومعرفة عملية و

والدول أبعاد أزمة المشاركة السياسية في الدول العربية وقد اوضح الباحث في النهاية  عليم الديمقراطي،التالتركيز على 

بضرورة العمل على التقبل الفعلي لعملية التحول الديمقراطي في غير الديمقراطية بشكل عام. وفي الختام يوصي الباحث 

عدم االقتصار على التعريفات المجردة للديمقراطية حتى دون و الساعي لتطبيق هذه العملية في نظامه الحاكم المجتمع

 . مثلما هو ظاهر في العديد من الدول فقط المتنوعة األخذ واإلقتداء بها إال في وسائل االعالم
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