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 الملخص

من التعددية ، والمتنوعة المشاركة، والوجود الديمقراطي في المجتمعات طبيعة هدف هذا البحث إلى توضيح كل من: لقد        

في داخل  على عملية التحول الديمقراطيما جميعاً وأثرهالمجتمع المدني ، وبصورها الموجودةالحرية وكافة األشكال، 

والتعددية المختلفة كأساس لعملية التحول الموجودة المشاركة المتنوعة طبيعة  وتمثلت أهمية هذا البحث بأنه يُظهر، المجتمع

المشاركة والتعددية  وقد جاءت حدود هذا البحث ما بين الحدود الموضوعية المتمثلة بدراسة حالة ،الديمقراطي في المجتمعات

وحدوده الزمانية والتي تتمثل بهذه الفترة الزمنية وهي وقت نشر هذا البحث، ويُعتبر هذا واثرهما على العملية الديمقراطية، 

للمعلومات ومعتمداً بذلك فقط / تذكيري/ تفسيري/ استقرائي/ نظري/ استعراضي/ توضيحي/ تجميعيالبحث عبارة عن بحث 

ت وابحاث منشورة في مجالت وغيرها، وقد على دراسات سابقة نظرية وعملية ايضاً بأشكال مختلفة ما بين كتب ومؤتمرا

تأثير واضح لطبيعة ومدى وجود كل من وقد توصل هذا البحث الى اعتمد بذلك على المنهج التحليلي النقدي والمنهج التاريخي. 

أثرها و المجتمع المدني، وتأسيس منظمات الحريةمن كافة األشكال، والسماح بالتعددية المتنوعة، وتقبل  المشاركة في الحق

المتنوعة، وتقبل  لمشاركةاح بشكل أكبر لمسبالهايته وقد أوصى الباحث في ن ،على عملية التحول الديمقراطي في داخل المجتمع

عملية  علىكونها تنعكس بشكل إيجابي  المجتمع المدني، وزيادة تأسيس منظمات الحريةمن كافة األشكال، والسماح بالتعددية 

 . داخل المجتمعالتحول الديمقراطي في 

 

 المشاركة، التعددية، الديمقراطي، المجتمعات. :الكلمات المفتاحية
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Diverse participation and differentiated pluralism as a basis for the process of democratic 

transformation in societies 

 

Abstract 

      The aim of this research is to clarify the nature of democratic existence in societies, diverse 

participation, and pluralism of all forms, freedom in its existing forms, civil society and their 

impact on the process of democratic transformation within society. Different as a basis for the 

process of democratization in societies, and the limits of this research came between the 

objective limits represented by studying the case of participation and pluralism and their impact 

on the democratic process, and its temporal limits, which are represented by this time period, 

which is the time of publication of this research, and this research is a theoretical research / 

review / Explanatory / Synthesis / Reminding / Interpretive / Inductive / of information and 

based only on previous theoretical and practical studies in different forms between books, 

conferences and research published in magazines and others, and thus relied on the critical 

analytical method and the historical method. This research has reached a clear impact on the 

nature and extent of the right to diverse participation, acceptance of pluralism of all forms, 

allowing freedom, establishing civil society organizations and their impact on the process of 

democratic transformation within society. At the end, the researcher recommended allowing 

more diverse participation, Accepting pluralism in all its forms, allowing freedom, and 

increasing the establishment of civil society organizations, as it reflects positively on the process 

of democratic transformation within society.   

Key words: Participation, pluralism, democracy, societies. 

 

 المقدمة: 

أنه ال بد من وجود المشاركة العادلة والتقبل لوجود  لقد تبين من خالل السياق التاريخي للدول والمجتمعات في العالم       

وأن أول من يوافق على وجود هذان األمران وهما  ،التعددية المتنوعة ألن ذلك يعتبر من أسس قيام المجتمع الديمقراطي

يمكن تقسيم القادة الى نوعين نه إ، ولذلك فاو مثلما يُطلق عليها مصطلح القيادة الحاكمة المشاركة والتعددية هي النخبة أو الصفوة

أن وظائف القائد هي حفز وقد ظهر  Informal Leaderوقادة غير رسميون  Formal Leaderقادة رسميون : وهم رئيسيين

ذلك  القائد الرسمي هو:، فهداف المطلوبةدراك مشاكلهم ومشاعرهم من أجل تحقيق األإشاد المرؤوسين وتفهم وإروتوجيه و

 ، الشخص الذي يعين من أجل الخدمة في مركز رسمي كأداة للمنشأة
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فهم أولئك األشخاص الذين يعملون داخل الجماعات في  Natural Leadersوأما القائد غير الرسمي أي القادة الطبيعيون 

  - 441م، ص ص  4991د المغربي، كامل محم) ،صب رسمي مباشردرجات متفاوتة من األعمال القيادية دون أن يكون لهم من

في أي بلد كان إلى العمل على دعم مبادئ الديمقراطية ومن ووال بد إال أن يقوم القائد وخاصة العامل في داخل الحكومة  ( 442

هو المصاحب  بين السلطات فمبدأ الفصل، الفصل والتميز والتوازن بين السلطاتإلى  ةالمشاركة والتعددية، باإلضافأهمها 

 وتجسيدها للصالح العام. دنيالوظيفي لفكرة تسامي الدولة على خصوصيات وصراعات المجتمع الم

التيار الليبرالي الديمقراطي، يرى في فكرة المواطنة والمساواة والمشاركة السياسية من خالل االنتخابات النيابية، إن            

فالمساواة القانونية بين أفراد  ،بالمجتمع أو تنفصم عنه تماماً  النخبة لة الحديثة، حتى ال تستبدمصاحبات ضرورية لفكرة الدو

، المجتمع في الحقوق والواجبات )المواطنة(، هي الوجه اآلخر والمكمل لفكرة الدولة كشخصية معنوية عامة ومجردة وعقالنية

ال يستقيم إال إذا حدده إجماع حيث أنه والتعبير عن "الصالح العام" الذي تجسده الدولة )أو من المفروض أن تجسده(، 

إما من خالل  لبية هي التي تحدد الصالح العامفإن األغ م األحيانولما كان هذا االجماع غير ممكن في معظ ،المواطنين

 طبقاً لهذا المنظور وألغلبية المواطنين ،أعباء السلطة في الدولةعلى  ُمطلعينا أو من خالل انتخاب ممثلين عنه االستفتاءات

وال  مصدر السلطات في الدولةهما فالشعب أو األمة ، وتثبيتهم أو تغييرهم الحاكمة الحق في محاسبة ممثليهم في السلطة وهو

وقد بدأ تأصيل هذا التيار مع  ،من أجل الشعب" يتحقق هذا المبدأ إال من خالل الديمقراطية، التي هي "حكم الشعب بالشعب

( في العقد االجتماعي في القرن السابع عشر، مروراً بمونتسكيو، ثم جون ستيوارت ميل  J . Lockكتابات جون لوك ) 

ى االرتباط عل في تأكيده وأستمر هذا التيار، وبخاصةً في فرنسا والواليات المتحدة األمريكية ،وجيفرسون، في القرنين التاليين

عن قيمتها في حد ويرى المعاصرون من أصحاب هذا التيار أن الديمقراطية فضالً  ،الشرطي بين مؤسسة الدولة والديمقراطية

( 52م، ص  4911سالمه وآخرون ...، )غسان ، هي الوسيلة أو الساحة التي يتقاطع فيها المجتمع المدني مع الدولةف ذاتها

أما الحكومات الشمولية ، اليمينية في فشلها في السيطرة على مجتمعاتها المدنية االستبداديةوتكمن نقطة ضعف الحكومات 

. اليسارية فقد سعت الى تجنب هذه المشاكل عن طريق إخضاع المجتمع المدني بالكامل لسلطتها بما في ذلك فكر هذا المجتمع

لقانون الذي يقر حقوق فردية معينة أو حريات سياسية خارج التقدمية أو التحررية السياسية يمكن القول بأنها حكم اكما أن 

حق كل المواطنين في المشاركة في الحياة السياسية، بمعنى حق المواطن في اإلدالء أيضاً هي الديمقراطية ، وسيطرة الحكومة

أحد مظاهر التقدمية أو  اهعلى أن اهذا يمكن أيضاً أن ننظر لهولبصوته في االنتخابات، وحق المشاركة في الحياة السياسية، 

فرانسيس فوكو ) .التحررية السياسية، ومن أجل هذا كانت كل من الديمقراطية والتقدمية ظاهرتان متالزمتان على مر العصور

 ( 29 - 22م، ص ص 4991ياما، 

 

 أهداف البحث: 

 تتمثل أهداف هذا البحث بكل مما يلي: 

بكافة  التعدديةالمتنوعة في وجودها، والمشاركة و، الديمقراطي في المجتمعاتطبيعة الوجود  كل من الكشف عن صورة – 4

في داخل  على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً المجتمع المدني وأثرهبصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةأشكالها، و

 المجتمعات. 
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بكافة  التعدديةالمتنوعة في وجودها، والمشاركة ، وطبيعة الوجود الديمقراطي في المجتمعات كل منتحديد صفات  – 4

في داخل  على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً المجتمع المدني وأثرهبصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةأشكالها، و

 المجتمعات.

 التعددية، والمتنوعة في وجودهاالمشاركة ، وفي المجتمعات ةالديمقراطي طبيعة كل منوتأثير توضيح وجود وعمل  – 1

في  على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً المجتمع المدني وأثرهبصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةبكافة أشكالها، و

 داخل المجتمعات.

بكافة  التعدديةالمتنوعة في وجودها، والمشاركة ، وفي المجتمعات ةطبيعة الديمقراطي كل منل الوجودمقدار معرفة  – 1

في داخل  على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً المجتمع المدني وأثرهبصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةأشكالها، و

 المجتمعات.

 

 أهمية البحث:

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

بكافة  التعدديةالمتنوعة في وجودها، والمشاركة ، وطبيعة الوجود الديمقراطي في المجتمعات كل من يُزود صورة – 4

في داخل  على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً المجتمع المدني وأثرهبصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةأشكالها، و

 المجتمعات.

كالها، بكافة أش التعدديةالمتنوعة في وجودها، والمشاركة ، وطبيعة الوجود الديمقراطي في المجتمعات كل من يُنمي – 4

في داخل  على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً المجتمع المدني وأثرهبصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةو

 المجتمعات.

المتنوعة في وجودها، المشاركة ، وطبيعة الوجود الديمقراطي في المجتمعات كل منيُعزز وجود وعمل وتأثير  – 1

على عملية التحول  ا جميعاً المجتمع المدني وأثرهالموجودة، ومدى وجود  بصورها الحريةبكافة أشكالها، و التعدديةو

 في داخل المجتمعات. الديمقراطي

بكافة أشكالها،  التعدديةالمتنوعة في وجودها، والمشاركة ، والوجود الديمقراطي في المجتمعاتمقدار  معرفةيُساهم في  – 1

في داخل  على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً المدني وأثرهالمجتمع بصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةو

 المجتمعات.

 

 طبيعة الوجود الديمقراطي في المجتمعات: – 1

ميل الكثير من وحق أنها الديمقراطية على  تفسيرعلى  نيعمالخي للديمقراطية والمنظور الفكري المنظور التارين إ            

الواعي الذاتي لشكل هو االختيار و، ن حكم الدول هو الحكم السياسيعلى اعتبار أالتجاوز عنها  ومنعهم منالقيادات الحاكمة 

، مرجع سابق، ص فرانسيس فوكو ياما) .سلطة الثقافة والمجتمعهو ب فهو حكم سياسي فرعي و، أما حكم الشعوالحكم الصحيح

ب أن يقوم على ، ويجعلى إدارة عملية التنمية الشاملةيجب ان يكون قادراً  ن قيام نظام سياسي مالئم )ديمقراطي(كما أ (414

لة ، كما يجب أن يتيح للمجتمع توظيف تقنيات الحكم العصري من أجل إدارة مسأحكم القانون وتأكيد، المشاركة السياسية

 ،اختالف المصالح إدارة سليمة
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هات النظر وتباين االجتهادات دون أن يتعرض للتدمير مثل هذا المجتمع فرصة االختالف في وجوجود وسوف يتيح  

 واختالفوال بد من أن يكون واضحاً أن صراع المصالح  ،خضاعها لزمن طويلإعات فجأة بعد المصاحب لتفجير الصرا

رته على ، وال يكون النظام السياسي قوياً إال بقدا حقائق تعيش في أي مجتمع إنسانيوجهات النظر وتباين االجتهادات هي كله

ى يستجيب للتغييرات وتوفير القدرة له حتل خدمة التطور االيجابي للمجتمع وتحقيق التوازن فيه توظيف هذه المتناقضات من أج

ن مالئماً للتحول ضمويكون  ،ة والتماسك االجتماعي المنشود، وحتى يتمكن من التكيف مع ضرورات التنميالمؤثرة عليه

، مساواة أمام القانونالؤ في الفرص وتكافالمن ن التماسك االجتماعي يتطلب عدالة المجتمع. كما أفي داخل المعطيات الوطنية 

بما فيها من تغييرات كما يتطلب نظاماً سليماً لتحقيق التكافل االجتماعي وصيانة كرامة المعوزين والذين تتركهم عملية التنمية 

ن تعيين التحديات التي تواجه طموحات التنمية وآمال الوحدة ، كما أألسرهمت الحياة الكريمة لهم و، وتخل بمتطلباخلف المسيرة

ن المشاركة السياسية ليست غاية وإنما هي وسيلة هامة أيضاً يمكن . كما أير عن إرادة التغيير الحقيقيةفي المنطقة هو تعب

قطاع اإلدارة ف( 42  - 41م، ص ص  4915الكواري، علي خليفة )، المجتمع واستمرار تطوره استقرارتوظيفها من أجل 

وتتوقف  ال بد إال أن يقوم على أساس ديمقراطي حتى يضمن له التقدم والنجاح، السياسية الذي يقوم بدور حاسم في إدارة التنمية

لطة القضائية والسلطة ويتكون هذا القطاع من السلطة التشريعية والس وفعاليتها على سالمته وفعاليته سالمة القطاعات األخرى

العادة ولهذا القطاع مهمات جوهرية ال بد من أن تتم تأديتها في  ،ا من رئيس الدولة ومجلس الوزراءالتنفيذية التي تتكون بدوره

فالسلطة التنفيذية مناط بها اتخاذ القرار السياسي الذي يجب أن يعبر عن سياسات تمت بلورتها  ،من قبل مؤسساته المختلفة

السلطة  قبل من اهاتيجيات تم تبنيها ضمن إطار من التشريعات والمساءلة من قبل السلطة التشريعية وإمكانية ضبطواستر

طالقة من شراف على القرار السياسي وتأكيد انة التشريعية في سن التشريعات واإلفي حين تتحدد مهمات السلط ،القضائية

، ويتيح نطاقاً أوسع اخضاع السلطة التنفيذية للمساءلةد القرار السياسي و، االمر الذي يسمح بترشيالتزام باجتماعية الهدف

ائية وأخيراً فإن السلطة القض ،ر متطلبات تنفيذ القرار السياسياكبر من حيث التزام المجتمع بتوفي بإمكانيةللمشاركة ويسمح 

والجماعات فضالً عن تأكيد االلتزام به من جانب له نصاً وروحاً من قبل األفراد ي، وضرورة تمثمناط بها تأكيد حكم القانون

 ( 51بق، ص علي خليفة الكواري، مرجع سا) .دارة العامة وقطاع المشروعاتالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وقطاع اإل

ت كمية هيكلية وتراكمامتصاعدة األداء ينتج عنها تغييرات نوعية وتحوالت وعملية مستمرة باعتبارها إن عملية التنمية        

، وتحتاج أيضاً ة قوى بشرية متزايدة معدة ومدربةكما تحتاج عملية التنمية الى تعبئ، ةالتنميهذه دارة إتخلق طلباً متزايداً على 

خليفة الكواري، مرجع سابق، ص علي ) .مل األعباء الجديدة المتزايدةالى تطوير نظم وتنظيمات وايجاد منظمات قادرة على ح

، لذلك فإن كيفية تنشئة اإلنسان وتنمية قدراته يجب ا انعكاس لتوجهات االنسان وجهودهفي جوهره عملية التنمية تعتبركما  (24

أيضاً  تعتمد التنمية، وللجميع االتصاالتن عملية التنمية ذاتها تعتمد على لغة ، وأاألول في استراتيجية التنمية أن تمثل المقام

علي خليفة ) .متغيرات الحياة التي يعيشونهاراتهم وقدراتهم على التكيف واالستنباط بما يتالءم مع على جهود األفراد ومباد

 ( 99  - 91كواري، مرجع سابق، ص ص ال

ن تنفيذ المهمات التي تضمنها استراتيجية التنمية في المنطقة تتطلب تكاتف أوجه العمل الرسمي مع أوجه العمل غير إ         

وإيجاد  ،ق كيان سياسي موحد قابل للتنميةويتركز دور العمل الرسمي في خل، توى المنطقة وتكامل جهودهمامس الرسمي على

أما تنفيذ ، الكيان الموحد الستمرارمثل هذا الكيان يتطلب تجسيداً دستورياً وتوفيراً للمقومات التي تسمح بترسيخ أسس دائمة 

 ،اسي موحد قابل للتكامل واالندماجنه يتطلب وجود نواة لكيان سيإالرسمي فة والتكامل على المستوى استراتيجية التنمي
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ها أن تتنازل له البلدان عن جزء من سيادت إال ومثل هذا الكيان ال بد االستراتيجية،ومتمكن من الوسائل واألدوات الالزمة لتنفيذ  

بات أمنها ى حماية أمنها الخارجي وتوفير متطلالكيان القادر عل بإيجاد، تسمح للمنطقة مقابل خلق سيادة اقليمية أعلى

سيادة لذلك فإن بين السلطات ووجود إدارة سياسية توفر قدراً من المشاركة وتؤكد مبدأ الفصل  ن، على أواستقرارها الداخلي

ادة مكنها قي، ويايات المجتمعومثل هذه اإلدارة يمكنها صياغة استراتيجية للتنمية تعبر عن غ ،هو أمر ضروري حكم القانون

أن تتحول الى معضالت يصعب ، قبل ايجاد الحلول المناسبة لمشكالتها، ومعالجة معوقات ادائها وإدارة التنمية وتوجيه مسارها

القادر  وليس من بديل غير التنظيم المرن، عملية مستمرة، متجددة الظروف، متغيرة االحتياجاتهي ن عملية التنمية . كما أحلها

صلح ألن يكون يهنا ولعل التنظيم المقترح  ،بات الكفاءة والفاعليةالمبادرة والتكيف حسب مقتضيات التطور ومتطلعلى اتخاذ 

 (442  - 442اري، مرجع سابق، ص ص علي خليفة الكو) ،ألحوال وتغييرها بتغيير الظروفبتطور ا نواة يمكن تطويرها

ماجد راغب ) ،التطور التاريخي في كل البالد تناسباً طردياً مع ةضروربالال يتناسب  كتنظيم مقترح هنا مدى الديمقراطيةوان 

 ، حيث يظهر ذلك من خالل الحقبكان تطورها الديمقراطي طردياً  على سبيل المثال إال أن فلسطين(  5م، ص  4992، الحلو

المدنية سابقاً وحالياً، وال بد من الذكر وخاصة من حيث إجراء عمليات االنتخابات في مؤسساتها  ،التاريخية للمجتمع الفلسطيني

يقتصر دور الناخبين في ظل مبدأ سيادة األمة الذي اعتنقه الدستور حيث  هنا ان االنتخابات هي األساس الذي تقوم عليه الحرية،

جد راغب الحلو، ما). دون أن يمتد الى أبعد من ذلك في مؤسسات أخرى أو أي أعضاء آخرين على انتخاب اعضاء البرلمان

  :تتمثل في كل منتطبيقه  ما يتمكمبدأ أساسي من مبادئ الحكم الديمقراطي عندأنواع الحريات كما أن  (15مرجع سابق، ص 

د راغب ماج). حرية التعليم – 1. حرية الدين – 1 .حرية اإلعالم – 4 الرأي.حرية  – 4 يلي: الحريات الفكرية وتتمثل بما أوالً:

 (112مرجع سابق، ص الحلو، 

 حرية التجارة والصناعة.  – 4حق الملكية.  – 4يلي :  لمتمثلة بماالحريات االقتصادية ا ثانياً:

 (151د راغب الحلو، مرجع سابق، ص ماج). حق التأمين – 1حق العمل .  – 1

د راغب ماج) .حرية تكوين الجمعيات – 1. االجتماعحرية  – 4 المساواة.حق  – 4 يلي: الحريات االجتماعية وتتمثل بما ثالثاً:

 (113الحلو، مرجع سابق، ص 

( وعندها يتخذ القرار فق مع ما تراه السلطة النيابية )الممثلة للشعبالسلطة التنفيذية بقيادة الحاكم يجب أن تتوافق وتت إن         

حدى المواد أو بنود للدستور الموجود أو تعديل إل حدى موادإقومي بهدفه أو قرار ينص بتشكيل  قراريكون والذي ربما 

بيد أنه تحول مؤخراً الى  للدستور السياسي دراسةهو  القانون الدستوري بالمعنى الضيق للكلمةف لبعضها، الموجودة أو إلغاء

السلطة والتي تمثلت يتمثل ذلك بوجود ، وياسية وممارستها داخل مجتمع ماالسلطة الس بانتقالنص موحد يجمع القوانين الخاصة 

وبا بدأ بالظهور بعد القرن الثامن عشر في كل من أور قد الدستورهذا ن ، وأر من منطقة لم يكن موجود فيهاباالنتقال للدستو

 .حدداً بذلك أسس الدولة وحدودهام لقانون األسمى في تنظيم المجتمعا اً ن الدستور يمثل إذ. كما أوأمريكيا ودول العالم الثالث

 (1  - 2م، ص ص  4914ميشال مياي، )

، ففي أوالً: التحديد عبر الجنس أو السن ،قة وسنأخذ مثلين عن هذا التحديدإن تحديد حق االنتخاب يتخذ عموماً أشكاالً دقي       

سياسية إذا قرار سياسي أو يشكلون خطراً على الحياة ال التخاذكلتا الحالتين يبعد عن االنتخاب أفراد يعتبرون غير مؤهلين 

شباب أما ال ،شأن النساء في الحياة السياسية على التقليل من انعكاسفتقسيم العمل بين الجنسين كان له ، تشاركوا في االنتخابا

 .قدر االمكان سن الرشد السياسيلذا كانت الدولة الليبرالية تؤخر ب فهم متهمون عادة بالتقدمية

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-1-5| تأريخ اإلصدار:  الث والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الث

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    267  

 ISSN: 2706-6495 

 

ي يقضي بأن ترفض الدولة الليبرالية منح الجماهير وسيلة للمشاركة في الحياة ان الفصل بين الدولة والمجتمع المدنكما  

ية ن األحزاب من الناح. كما أ"اب وخاصةً تلك الوسيلة المسماة "الديمقراطية نصف المباشرةالسياسية سوى وسيلة االنتخ

" بأن الحل "مونتسكيو إلساءة استعمالها يستنتجل وانطالقاً من مالحظة أن من يملك السلطة يمي القانونية تنتمي لنظام الدولة

تحتكر سلطة ولهذا يجب توزيع السلطة السياسية بين أجهزة مختلفة بحيث ال  ،جهة السلطة بواسطة السلطة ذاتهاالوحيد هو بموا

 (434  - 95مياي، مرجع سابق، ص ص ميشال ) .سياسية من هذه المقولة بالذاتوقد ولدت الحركة ال ،واحدة مختلف الوظائف

 

 المشاركة وأثرها على عملية التحول الديمقراطي:  – 2

 ،لسلطات والحرية العامة و.... الخالقانونية العادية للدولة الديمقراطية تتمثل بالسيادة الوطنية وفصل اإن األشكال          

المنافسة بين منظمي  باستمراريةطرح كارل بوبر أن الديمقراطية تتميز  ( ففي449اي، مرجع سابق، ص ميشال مي)

أما طرح جون بالمناتز فيعتبر أن الديمقراطية ، مكان اإلطاحة بالحكام السيئينعلى أن هنالك باإل الرؤساءالمشروعات ومختلف 

طية تعتبر المشاركة السياسية نبض الحياة الديمقراو(  2م، ص  4334، شتاتأيزن ن. س.) ،ميز بالمنافسة الحرة على السلطةتت

أحد المقومات الرئيسية للعملية  هي وبال شك فالمشاركة، تدعيم وتعزيز وضع الديمقراطيةوالفعل الذي من خالله يمكن 

ة وما يحيط بها من ظروف ، كما أنها المرآة التي تعكس مختلف شؤون وشجون الديمقراطيطية الفاعلة والحيويةالديمقرا

، والواعية والتي تتسم باإليجابية الحياة الديمقراطية هي تلك المشاركة المنظمة تديهاتقولكن المشاركة السياسية التي  ،وتحديات

لحكام وأعضاء المؤسسات ا اختبار، إضافة إلى العامة واالستراتيجياتبمعنى أنها تهدف إلى التأثير على القرارات والسياسات 

تشمل ممارسة حق الترشيح المشاركة فهي متنوعة وكثيرة وأما طرق ، م خدمة للمصلحة العامة، والتأثير عليهالتمثيلية

دون محاسبة والذي ثبت عكس ذلك تماماً في المجتمع ، وتوجيه النقد لمشاركة في المداوالت والمناقشات، واوالتصويت

 ن العشرينبعض الصحف في التسعينات من القرمحاسبة الموقعين على بيان العشرين وأغالق الفلسطيني مثالً والمتمثل ذلك ب

وانتهاًء  للهيئات والمرافق الحزبية والجماهيرية ذلك فمن طرق المشاركة الديمقراطية هي االنضمامإضافة إلى ، الماضي أيضاً 

 (29 – 22م، ص ص  4331الزبيدي،  باسم) .الحاكمة بالوصول للسلطة

يؤدي إلى دعم  االقتصاديةكما أن تحسين األوضاع  على زيادة التحول الديمقراطي عمليالسياسي  االستقرارإن زيادة           

اركة فكلما زاد معدل المشالفعلي،  إلى زيادة المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي ذلك بالتالي يؤديوالسياسي  االستقرار

التحول  باتخاذل السياسي يتمث االستقرارن دعم ، كما أاسيالسي االستقرار، أدى ذلك إلى دعم الفاعلة المنظمة بفعل الشعب

االقتصادي  االستقرارإلى دعم  يسعالأن كما ، المجال أمام المشاركة الشعبية السياسي وفتح االستقرارلدعم  الديمقراطي كأداة

الذي يتطلب شرطاً لنجاح التصحيح االقتصادي  اتخذت، وبالتالي فإن الديمقراطية السياسياالستقرار عد أداة مهمة لدعم يُ  ،أيضاً 

عد حيث أن الديمقراطية تُ ، قتناع بهاصعبة وتضحيات شعبية ال يمكن قبولها دون المشاركة في صنع تلك القرارات واال قرارات

يؤكد القائم على أساس االختيار الحر و( 415 – 412م، ص ص  4331، ثروت سالمة العمرو) السياسي االستقرارأحد روافد 

لوك صاحب نظرية القانون  جونو(  443م، ص  4332أنتوني ووديويس، )، الحاكمة فوكو على أن الحرية نتاجاً للسلطة

، وأن تداخالت حقوق اإلنسان يجب ألقل أكثر أمناً من السياساتأو على ا اجتماعيان القانون آمن كما أ. دعم ذلك أيضاً  الطبيعي

 . مميزإيجابي تأثير  ن لهاوكحتى ي، وارتداديةومحلياً باإلضافة إلى كونها وقائية  اجتماعياأن تعلن 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-1-5| تأريخ اإلصدار:  الث والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الث

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    268  

 ISSN: 2706-6495 

 

له خصوصيته لكنها ببساطة مجموعة فرعية من مجموعة أكبر من العالقات  بشيءليست  وحتى حقوق اإلنسان ن الحقوقكما أ

مجموعة فرعية يميزها شكلها القانوني وتركيزها يكون على منع وهي بذلك ، ة التي تنتج وتفرض توقعات سلوكيةاالجتماعي

وديويس، أنتوني و)، ر مما هو في القانون بمفرده، بمعنى أن هناك الكثير من الشمول في الحقوق أكثالحاكمة السلطة استغالل

الحرية في ظل ، وتبر اللجنة التنفيذية للبرجوازيةيعتبر ماركس أن الدول تعوكما (  13 - 45مرجع سابق، ص ص 

 .ينة من العالقات االجتماعيةيمكن توزيعه ولكن كمنتج ألوضاع مع شيءال نفهم السلطة على أنها  والديمقراطية الحقيقية

السلطة السياسية نفهم ف كي، بناًء على تحليل فيبر هنا المؤلف كما أشار(  51  - 24أنتوني ووديويس، مرجع سابق، ص ص )

، أي عليها الناس بصورة طبيعيةي يوجد الحالة الت اعتبارنا، علينا أن نأخذ في من أصلها باستخراجهاقوم نبصورة صحيحة، و

في إطار قيود قانون الطبيعة دون  وأشخاصهم كلما رأوا ذلك مالئماً حالة الحرية الكاملة لتنظيم تصرفاتهم وتحويل ملكياتهم 

العمل على تعميق كما أن  (22نتوني ووديويس، مرجع سابق، ص )أ. آخرعلى إرادة أي إنسان  االعتمادطلب التنازل أو 

العولمة على تسوية لإلصالح قبل أن تعمل  هو الزماً  (ية بعد نشرها داخل وخارج الدول )عالقات الدول فيما بينهااطالديمقر

إال إذا كان من يمسكون  مستديمة،من المؤكد أن أي مجتمع ال يمكنه التقدم بطريقة و ،بطرس غاليحسب مقولة الديمقراطية 

ركة القوى ، فهي تتطلب أيضاً مشالتحقيق الديمقراطية ألبعد من ذلكويتعين أن تمضي هذه الحركة . لسلطة معترفاً بشرعيتهمبا

ووسائل  ،، والبرلمانات والجامعات، والنقابات والجماعات الدينيةوفي هذا الصدد يتعين تمكين البلديات ،الفاعلة غير الحكومية

تعدد ذلك أن المشروع المالمتنوعة،  ياسة الدولية، وأيضاً في المشروعاتالديمقراطية في الس من القيام بدور في تحقيق اإلعالم،

في وضع  أن يشارك عن قرب إال ، ومن هذا المنطلق فال بدز أساسي للسلطة على مستوى العالممرك الجنسيات هو بالفعل حالياً 

وهنالك من يصفها بأنها تعبير عن (  53  - 11م، ص ص  4334طرس بطرس غالي، ب)، واعد التي يجب أن تحكم العولمةالق

الحكومة  أي ، ويخلص من ذلك إلى أنهاغلبية هو المعيار الصادق للحقيقة، وأن رأي األيادة الشعب وقداسة إرادته العامةس

السلطة فيها لرقابة  التي تقوم على أساس السيادة الشعبية وتحقق للمواطن الحرية والمساواة وتخضعالديمقراطية العادلة هي 

المواطنين  ، وتركز على حمايةيةالشعب واالستفتاءات االنتخاباتفي تمثيل الجمهور بإجراء  اتساعا، كما أنها تعني الرأي العام

مثل المحاكم مان حياة ديمقراطية في المجتمع ، وتبني المؤسسات لضأي أنها تضمن امن وحرية األفراد ،أمام السلطة المستبدة

 (45 – 42م، ص ص  4334رعة وآخرون ...، الش على) .إلى أداة معيارية حقيقيةر الدستورية التي تحول الدستو

يشير أرسطو إلى و  ،استقراراً ، وهو في الوقت نفسه األقل هو ذلك الذي يعتمد على شخص واحد إن أبسط نظام سياسي        

يكون النظام السياسي الذي توجد فيه مؤسسات لكن من ناحية أخرى كلها في الواقع "قصيرة األجل"  ةاالستبداديأن أنظمة الحكم 

"والدولة المختلطة" أكثر قابلية ألن  قابلية للتفسخطة للحكم أكثر أن األشكال البسي، وأكثر قابلية للتكيف مختلفةسياسية متعددة و

" الذي يجمع بين المؤسسات "نظام الحكمسطو أن الدولة األكثر عملية هي أفالطون وأر ، وقد ظهر في اقتراحتكون مستقرة

إما إلى المفهوم  نبهوفي كل جوادستورياً يستند على نحو مطلق  إن نظاماً وأصبح أرسطو قائالً: " ،مقراطية واألليغارشيةالدي

، ل ال تدوم أبداً هذا القبي ن انظمة منأب: والوقائع تكفي كأدلة نظام فقيرهو ة وأما إلى المفهوم الديمقراطي األوليغارشي للمساوا

لى العصيان التغلب ع. وإن نظاماً كهذا يبدو قادراً على أفضل إذا تضمن عناصر أكثر تعدداً"إن قوام النظام الدستوري يكون و

كما يوجد تأثيرات  ( 49  - 41ص ص م،  4991، صموئيل هنتنجتون) االستقرار،التعقيد يحدث ولذلك فقد ظهر أن ، والثورة

 مختلفة على األنظمة والمجتمعات منها:  تأثيراتيكون له  ن النمو االقتصادي السريعألقد قيل أخرى من النواحي المختلفة فمثالً 
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، ألفراد الذين تنخفض منزلتهمعدد امن " يزيد العشيرة( وهو بالتالي، طبقة، الالعائلةالتكتالت االجتماعية التقليدية )يمزق  – 4

 . "الثوري االحتجاجإلى  ويندفعون، في هذه الحالة

، ويطالبون بنفوذ سياسي ء ال يتكيفون مع النظام الموجود، ويرفضون الخضوع لهوهؤال ،ينتج أثرياء محدثي النعمة – 4

 . وموقعهم االقتصادي الجديد نتناسباومكانة اجتماعية ي

عة من المناطق ، الهجرة السرياالجتماعية، ويشجع على نحو خاصفي الذي يقوض الروابط يزيد من التحرك الجغرا – 1

 . والتطرف السياسي االنعزال، مما يسبب الريفية إلى المدن

 . المستوى المعيشي اآلخذ في التدني، وقد يعمق بالتالي، الهوة بين األغنياء والفقراءعدد األفراد ذوي من يزيد  – 1

 . شعبياً  استياء، وهو بذلك يثير من أجل دفع التوظيف االستهالكيتطلب فرض حصر عام على  – 5

، مما يدفع بالمطالب إلى مستويات يصعب ستوى التعليم ونشر وسائل اإلعالم، ويرفع مزيد نسبة معرفة القراءة والكتابةي – 2

 . تحقيقها

 واالستهالك. وزيع توظيف األموال حدة النزاعات اإلقليمية والعرقية حول تمن يزيد  – 1

، والتي تجد لتي تفرضها الجماعات على الحكومة، قوة المطالب االتنظيم الجماعي ويضاعف بالتالي يعزز القدرات على – 9

السياسي في حال وجودها يجب أن  االستقرارن العالقة بين النمو االقتصادي وعدم كما أ. كومة أنها عاجزة عن تحقيقهاالح

أقصى قد يكون مقدار إما من التطور  احتمالففي ع مستوى التطور السياسي عالقة مربما تختلف الو تكون عالقة معقدة

 اهتمامهمألن من هم فقراء فعالً يحول فقرهم دون  ممكناً وتسقط هنا مقولة الفقر االستقراراالقتصادي ضرورياً لجعل عدم 

اٍل نسبياً من نجد في الدول التي وصلت إلى مستوى ع وفي االحتمال األقصى الثاني وفي دول أخرى، احتجاجهمبالسياسة ودون 

طبيعة  اختالفهذا يرجع بسبب ، وينسجم مع االستقرار السياسيأن المعدل السريع في النمو االقتصادي  التطور االقتصادي

ن . كما أ(كلة وأنه جزء من النظام العربي كوضع نظام السلطة الفلسطينييشبه وهذا ) اقتصادياالنظام المتطور والمتخلف 

، )في الدراسة السابقة( ، والتي وردت أعالهاالستقراربين النمو االقتصادي وعدم  االرتباطاألرقام السلبية التي سجلها معامل 

إن الدول المتطورة وذلك ب الدول المتخلفة في التحليل نفسهعن الجمع ما بين الدول المتطورة جداً و معظم األحوال فيناتجةً 

وبخالف سائر المؤشرات  ،رع من الدول األدنى منها تطوراً وتتمتع بمعدالت نمو اقتصادي أس استقراراهي أكثر  اقتصاديا

وفي الدول غير  ،مباشر مع مستوى التطور ال عكسياً يميل معدل سرعة النمو االقتصادي إلى أن يتفاوت على نحو  االجتماعية،

ك االجتماعي على عدم ييبعث التحر، والسياسي االستقراربعدم  ى نحو حاسمرتبط معدل سرعة النمو االقتصادي علال ي الغنية

ن الزيادة الحادة في وأ(  24  - 55ص ص نتنجتون، مرجع سابق، صموئيل ه) .أكثر من التطور االقتصادي االستقرار

 : العصرنة يتضمن العالقات التالية فإن تأثير السياسي وهكذا  االستقرارعدم  استنهاضالمشاركة السياسية تؤدي إذاً إلى 

 . االجتماعي = اإلحباط االجتماعيالتحريك  – 4

    .االحباط االجتماعي = المشاركة السياسية=  التطور االقتصادي – 4

  .المؤسساتية السياسية=  المشاركة السياسية = عدم االستقرار السياسي=  الفرص المحّركة – 1

لسياسية في ينشأ من غياب الفرص المحركة والمستوى المتدني من المؤسساتية اتم الحديث عنه أنه لقد ظهر نتيجة لما         

المساواة  أن عدموهو  رأي أرسطون . كما أاعي وعدم االستقرار السياسيارتباط بين االحباط االجتم معظم الدول المعصرنة

 ، من مظاهر عدم االستقرار السياسي حيث تعتبر الالمساواة السياسية، هي سبب التحريض للسابق
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ذاً حصيلة التمييز بين الرفاهية العامة إو الفساد ه، وياسية الفاعلةالفساد بالطبع هو وسيلة لقياس مدى غياب المؤسساتية السوأن 

عملية  نفإلذلك (  29  - 21ص ص نتنجتون، مرجع سابق، صموئيل ه) ،الذي يأتي في سياق العصرنة والمصلحة الخاصة

 استراتيجية بح، مثلما هي مدعوة إلى أن تصماعي حتى تصير ممكنةالديمقراطي محكومة بأن تكون محط توافق اجت االنتقال

لقد انتهت الحقبة التي كان يمكن النظر فيها إلى و ، مجرد رهان سياسي تكتيكي فهلويكاملة لكل المجتمع السياسي ال

 حمل عليها ضرورات التكتيك والمرحلية من جانب المعارضة عمالً بالموقفوالبرلمان بوصفها لعبة سياسية ت الديمقراطية

، مثلما انتهت معها الحقبة التي كان يمكن النظر فيها إلى التنازل من قبل السلطة في الملف البلشفي في دخول الدوما القيصري

ناجح مع ، وانجاز تكيف اء المعارضةالنقمة، واحتو امتصاصتحمل عليه الحاجة إلى  اضطرارياالديمقراطي بوصفه خياراً 

أي بوصفه  نتقال الديمقراطي على نحو جديدتبدو الحاجة ماسة اليوم إلى إعادة وعي خيار اال ضغوط المرحلة في المقابل

ه من واقع اإلخفاق الذي منيت ب ، بل مخرجاً مشرفاً للسلطة والمعارضة على السواءعامالسياسي ال االنسدادمخرجاً تاريخياً من 

صالً بالحد في الموضوع أن هذا النوع من الوعي ليس حا الُعضالولعل موطن طرة وسياسة الثورة على حد سواء سياسة السي

عائقاً حقيقياً عني أن غيابه أو ضموره وضعفه يمثل اليوم وهو ما ي والمستوى المطلوبين على الرغم من أنه ضرورة موضوعية

حيث وصفت الديمقراطية ( 412م، ص  4333خرون ...، علي خليفة الكواري وآ)، عليالف م عملية االنتقال الديمقراطيأما

ن الديمقراطية مسألة نسبية، وعملية تاريخية . كما أمنهج وممارسة دستورية بأنها علي خليفة الكواريالمعاصرة حسب قول 

تعبيراً عن وذلك ، أوجه االختالف سلمياً  معني من السيطرة على مصادر العنف، وإدارة، تبدأ عندما يتمكن المجتمع المتدرجة

وعبر الممارسة  استثناءاجتماع القوى الفاعلة على ضمان الحد األدنى من المشاركة السياسية الفعالة لجميع المواطنين من دون 

اطية الممارسة وانتشار الثقافة الديمقر استقرار، وتتحسن نوعيتها تعبيراً عن قيتخطو العملية الديمقراطية قدماً نحو الر

صفة  الكتسابولعل ما يؤهل حكم الكثرة ، نضج الحضاري للمجتمع المعنيداللة على الوذلك ، وانعكاسها على السلوك العام

الكثرة هذا إضافة إلى سعي نظام حكم  ،ن أفراد الشعب المعنيتخذ من قبل الكثرة مالديمقراطية هو أن القرارات العامة فيها تُ 

، نطاق المشاركة السياسية الفعالة، وانتشار الثقافة الديمقراطية ، عن طريق اتساعاالقتراب تدريجياً من حكم الشعب إلى

ا واستقرار مؤسسات دستورية تساعد على نمو قوة المجتمع وزيادة قدرته على ضبط سلطة حكومته ومراعاة قراراته

حق المواطنة  باتساعنظام حكم الكثرة بحيث تتميز  هيالديمقراطية الراهنة بأن ال روبرت د، ويرى العتبارات المصلحة العامة

ل أن الديمقراطية حيث يعتبر دا، لمواطنينجميع احرية المدني الداعمة لوحرية االنتخابات وتوسيع مؤسسات المجتمع 

 42  - 41ص ص  ، مرجع سابق،علي خليفة الكواري وآخرون ... )، القرارات الجماعية الملزمة التخاذعملية فذه المعاصرة 

، وتجاوزهما إلى تحقيق حكم الكثرة لذلك فإن الممارسة الديمقراطية اليوم ليست سوى نفي حكم الفرد المطلق وحكم القلة،( 

وجود ممارسة  وضع خمسة معايير للداللة علىفي وقد كان لروبرت دال فضل ، ن أجل الوصول إلى حكم الشعبالساعي م

وجدير بالتأكيد أن تلك المعايير تنسجم مع إعادة تعريف الممارسة ، مستوى الذي بلغته تلك الممارسةديمقراطية وقياس ال

علي )، القرارات الجماعية الملزمة عملية فذة التخاذهي ، وأن الديمقراطية في المقام األول قراطية الراهنة بأنها حكم الكثرةالديم

 :وهي معايير لقياس الوجود الديمقراطيخمسة وقد وضع دال (  14  - 49ص ص ، مرجع سابق، ري وآخرون ... خليفة الكوا

 . المشاركة الفعالة – 4

 . اوي األصوات في المراحل الحرجةتس – 4

 .الفهم المستنير – 1
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 . دول أعمال العملية الديمقراطيةتخذي القرار الديمقراطي على جسيطرة مُ  – 1

مرجع سابق،  علي خليفة الكواري وآخرون ...،). اتخاذ القرارات الديمقراطية نطاق من يشملهم حق المشاركة فياتساع  – 2

 (11 – 14ص ص 

يتم فيها كل عملية لذلك فإن و ،ءات التي يتخذ القرار وفقاً لهاإن تلك المعايير الخمسة هي مستويات مثالية تقيم اإلجرا         

حكومة هي المعنية ، وحكومة الجماعة عملية ديمقراطية كاملةبذلك هي والكامل فيها اجراءات تحقق المعايير باتخاذ قرار تتبع 

ن الشعب . كما أرجت في تحقيق تلك المبادئ الخمسةويعتبر دال أن الديمقراطية تتحقق بصورة أفضل كلما تد، ديمقراطية تامة

، والدستور هو مصدر الشرعية ،ارس سلطاته بموجب أحكام الدستوري يممصدر السلطات في نظام الحكم الديمقراط باعتباره

ة المحركة مبدأ المساواة هو في الواقع القو، وأن فراد والجماعات إلى شرعيتهتخضع الدولة والمجتمع إلى أحكامه ويحتكم األو

المبادئ التي يجب خضوع وأن (  12  - 14ص ص ، مرجع سابق، علي خليفة الكواري وآخرون ...) ،للحركة الديمقراطية

  :الديمقراطي لها هيالدستور 

 .  سيادة لفرد وال لقلة على الشعبمبدأ ال – 4

 .مبدأ سيطرة أحكام القانون – 4

  . مبدأ عدم الجمع بين السلطات – 1

 . أ ضمان الحقوق والحريات العامةمبد – 1

وإنما هو عقد اجتماعي يجب أن يكون معبراً عن تور الديمقراطي ليس مجرد دستور لذلك فالدس ،مبدأ تداول السلطة – 2

. كما يجب أن يكون مراعياً لضرورات السيطرة على مصادر يارات الفكرية والسياسية المؤثرةتراضي القوى الفاعلة واتفاق الت

الديمقراطي  وأن االنتقال(  14  - 19ص ص ، مرجع سابق، علي خليفة الكواري وآخرون ...)، العنف وإدارة أوجه االختالف

في مجموعة من األحداث والوقائع  اختزالهاال يمكن أيضاً إنه سيرورة و، رة ال يمكن التكهن مسبقاً بمآلهاليس حالة ولكنه سيرو

 ( 23م، ص  4334ي بنيون وآخرون ...، أحمد شوق) .والعارضةوالمظاهر الجلية 

 

 التعددية وأثرها على عملية التحول الديمقراطي:  – 3

وبدونه ال يمكن تحقيق ولتحديد األهداف واألولويات اإلطار الديمقراطي هو شرط ضروري لتحقيق تنمية حقيقية إن          

"بإنشاء ثقافة ور المثقف المطلوب في المشاركة يكمن د، واإلطار الديمقراطي السليم تنمية حقيقية شاملة وجذرية في غياب

رأي وقد ظهر (  221م، ص  4334فايز عبد أسعيد،  محمد توهيل)، "الفكرة الديمقراطية" احتضانمن حسن سياسية واعية" تُ 

يتحقق فبهذه الفضيلة والعادات الخيرة عندهم  صلحة العامة هي مصلحتهم الخاصةيعتبر الناس الم هأنعلى أرسطو في الدستور 

هوم السيادة في القرن السادس مف اكتملوأن ، بذلك التزاماويرى أرسطو أن الفالسفة هم أكثر الناس السليم، والوجود اإليجابي 

ن العامة دون موافقة ، مع جان بودان الذي عرفها بأنها السلطة المؤيدة والمطلقة للدولة وأهم خصائصها وضع القوانيعشر

علل ماكس فيبر مركز القوة للصفوة البيروقراطية ويُ (  91  - 13ص ص  ، مرجع سابق،محمد توهيل فايز عبد أسعيد)، الرعايا

عمل ضروري للحفاظ على ، وبكونها جماعات صغيرة تستطيع االتفاق بسهولة على أي سياسية بامتالكها لوسائل اإلدارةوال

من  امتيازاً سياسية التي تصبح ال القرارات، أن الشعب لم تعد له أي رقابة حقيقية على وهذا يعني في رأي ماكس فيبر، قوتها

 ، رى لزعماء األحزاب السياسيةجهته لإلدارة البيروقراطية ومن جهة أخ
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تكمن قيمة  ة الشعبية على الصفوة السياسية فبالنسبة لماكس فيبرفإن ماكس فيبر ليس شديد االهتمام بغياب الرقاب وعلى أية حال

محمد ) ،اعلين ذوي التأثير وكذلك تدريبهمالسياسيين الفالقادة  اختيارالديمقراطية التمثيلية في الحقيقة في أنها تجعل من الممكن 

عية بالحرية الفردية فالديمقراطية تقوم على اعتراف المؤسسات المجتم( 454ص ، مرجع سابق، توهيل فايز عبد أسعيد

ى المشاركة في صنع ن الحرية الفردية والجماعية ال قبل لها بالوجود ما لم يكن المواطنون قادرين علوعليه فإ، والجماعية

من المواطنين  أن الديمقراطية تتطلبعلى ظريات البارزة حول الديمقراطية )الكالسيكية والحديثة( وتؤكد الن، القرارات

 ،والتعددية الفعالية والمعرفة والمشاركةوالتسامح واللطف و ،: االعتدالمثل اصة من القيم والتوجهات السياسيةمجموعة خ

بغير مجتمع مدني فاعل  فال ممارسة ديمقراطية حقيقية(  431  - 434ص ص ، مرجع سابق، محمد توهيل فايز عبد أسعيد)

، القوى التي تمثلهادفاع عن مصالح ، ففي سياق الالمدني عالمجتممؤسسات وتعددية ونشيط بل إن الديمقراطية تتعزز بوجود 

رسخ من غير الممكن للديمقراطية كبنية وآليات وقواعد أن تنضج وتت د تبين أنها، ولقيمقراطية وتعمل على ترسيخهتصون الد

وى والتنظيمات السياسية ، إال في ظل بنية ثقافية تقوم على المساواة وحرية العمل السياسي للقعلى مستوى الممارسة السياسية

ال يمكن لمؤسسات المجتمع المدني بوصفها أبرز أدوات العمل السياسي أن تكون فاعلة في سياق العملية الديمقراطية ، والمختلفة

ن تعميق الثقافة المدنية تقوم على إقرار ولذلك فإ ،يم ومبادئ الممارسة الديمقراطيةمن دون إطار ثقافي يساعد في ترسيخ ق

د التعددية السياسية واالحتكام إلى مبدأ األغلبية واألقلية واإليمان بحرية الصحافة تداول السلطة بين القوى السياسية واعتما

ص ، مرجع سابق، ص محمد توهيل فايز عبد أسعيد)، ات الدول الناميةإرساء قواعد جديدة في مجتمع هذا كله يتطلبف، كذلك

يدة وبين في مناطق سودانية عد مثلما ظهر على سبيل المثال فغياب أشكال السلطة والدولة أو على األقل ضعفها(  155  - 151

الخضوع للضبط االجتماعي  أو رفض القيود وعدم واالنطالقالسوداني مياالً إلى الحرية  ، فجعلمجموعات ثقافية كثيرة

 ، ولذلكاآلخر والتسامحاالختالف وقبول ، ألن األخيرة تضمن بالضرورة حق عني الديمقراطيةتفالحرية بهذا الفهم ال  ،الشديد

يدر ح)، ة اآلخرين وال تعرف الحدود، بل قد تكون حريته تفوالً على حريراً ولكن ال يدافع عن حرية اآلخرفقد يكون اإلنسان ح

دارة فهي صيغة سلمية إل، انب السياسي للمجتمع المدنيأن الديمقراطية هي الج كما اعتبر( 452م، ص  4995، إبراهيم علي

ولكن إلى جانب ذلك فإن منظمات المجتمع المدني  ،قواعد متفق عليها من كل األطراف، طبقاً لالتنافس والصراعاالختالف و

لم فكل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تمارس الديمقراطية في داخلها وتع، ة السياسية على الديمقراطيةهي مدارس للتنشئ

حيدر )، ككل ألنها جزء منه في حالة وجودهفذلك يعتبر مقدمة لقيام نظام ديمقراطي حقيقي في المجتمع  ،أفرادها تلك الثقافة

وقد أطلق عالم السياسة األمريكي صامويل هنتنجتون وغيره مصطلح الموجة (  2  - 5ص ص ، مرجع سابق، إبراهيم علي

ن ، وامتدت م، واستمرت طوال العقدين التاليينم 4921، بدأت في البرتغال عام يجتاح العالم من رياح ديمقراطية الثالثة على ما

م إلى  4921فخالل الفترة من عام  ،، ومن شرق آسيا إلى شرق أوروباإلى جنوب أفريقياو ،جنوب أوروبا إلى جنوب أمريكيا

ويصف علماء السياسة واالجتماع  ،طيةديكتاتورية إلى أنظمة ديمقرام ، تحولت ستين دولة من أنظمة شمولية او  4991عام 

كانت الموجة األولى في أعقاب  السابقينها الموجة الديمقراطية الثالثة ألنه سبقها موجتان خالل القرنين هذه الظاهرة بأن

والي وشملت ح ى ما قبل الحرب العالمية األولىزمنياً إل وامتدتالثورتين األمريكية والفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر 

طوال العقود األربع التالية للحرب  امتدتأما الموجة الديمقراطية الثانية فقد واألميركتين، عشرين دولة معظمها في أوروبا 

تدت ولكن عدداً من بلدان هاتين الموجتين الديمقراطيتين ار ،( وشملت حوالي ثالثين دولة 4953 – 4943العالمية األولى ) 

 ،سبانيا والبرتغال( قبل أن تعود إليهاإيا وإيطاليا ومثل ألمانت )عن الديمقراطية لعدة سنوا
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، من مجموع لثالث تتجاوز المائة دولة حالياً وفي كل األحوال أصبح عدد بلدان العالم التي شملتها الموجات الديمقراطية ا 

الالزم  رأس المال االجتماعييعتبر المجتمع المدني هو ، وقلة من أعضاء األمم المتحدةحوالي مائة وثمانين دولة مست

تشير إلى أن رأس المال االجتماعي يشير إلى عدد ونوعية تنظيمات المجتمع المدني  )السابقة( إال أن تلك الدراسةللديمقراطية، 

بقوة  التنمية االقتصادية ، كما أن ارتباطالدراسة عن رأي روبرت بوتنام هذا ما قالته، ومقارنة بعدد السكان فيها في أي منطقة

لمعنى التقدم  المجتمع المدني يأتي مرادفاً  ن مفهوم. كما أعالقة طردية بينهماقد جاءت بال االجتماعي برأس الموع المدني المجتم

لتزام بإدارة الخالف ، واالفهو ينطوي على تعبيرات للحرية، والمبادأة، والمشاركة، واحترام حقوق اآلخرين ،اإلنساني عموماً 

المعياري  األساس المعياري للمجتمع المدني هو األساس يظهر من ذلك أن، ومن أجل المصالح المتبادلة والتعاون، إدارة سلمية

ويرى بعض المراقبين أن ، قنوات المشاركة الشعبية في الحكمأفضل  بانهاكما وصفت قنوات المجتمع المدني . نفسه للديمقراطية

حيدر )، ي وما يستبقه من ثقافة سياسيةجع إلى غياب أو توقف نمو المجتمع المدنتأخر التحول الديمقراطي في الوطن العربي ير

إلى المجتمع  لالنضمامتعتبر هذه الدراسة أن سعي الغالبية في المجتمعات و(  44  - 2ص ص ، مرجع سابق، إبراهيم علي

حيث ، أصبح أحد مصادر الشرعية المجتمع المدني أن اعتبارعلى هي البداية للتحول الديمقراطي وأن كانت متأخرة المدني 

: مقراطية على دمج مفارقتين همالقد عملت الدي، ولتحليل وتفسير واقع اجتماعي معينتكمن أهمية المجتمع المدني باعتباره أداة 

لكن ، منفصالنن ثم فالدولة والمجتمع ، وماعتبار الحاكم صاحب السيادة :اعتبار الشعب مصدر السلطة، وثانياً  :أوالً 

بين مواطنين لهم بذلك الروابط المتينة  ناسجه لتضفي الشرعية على سيادة الدولةالديمقراطية نفسها جاءت بمفهوم االنتخاب 

قبول ن الديمقراطية تعمل على وضع إطار م، كما أاستمرار للسياسة بوسائل أخرى ماالحرب )الثورة( هن . كما أهوية واحدة

م،  4331، لغيالنيمحمد ا)، ية لقوة الدولة وليس العكسالمجتمع المدني هو حاجة ضرور، وأن رفاتهاللسلطة الحاكمة في تص

ى مستوى الدولة والمجتمع المدني علالتي ال تتوفر على مؤسسات قوية وبناًء على ذلك فالمجتمعات (  115  - 119ص ص 

ال مدنية، كما هو الحال في أفغانستان، يوغسالفيا،  قد ينعكس ذلك في شكل حروب أهليةو يكون نسيج االجماع فيها مترهل

قادر  ترسيخ مجتمع مدني قويب التغيير المتمثل ا عن طريق، على خالف المجتمعات التي تستمد فيها الدولة قوته... إلخالجزائر

التغيير ما زال  هذا لكنو(  51 – 52ص ، مرجع سابق، ص محمد الغيالني) ،فعاليته بشكل تلقائي ومستقلعلى إعادة إنتاج 

حسين ) .هذا وصف للعرب في تشبههم بالغرب، والمستويات الفكرية والمجتمعيةبحاجة للكثير من إعادة النظر في مختلف 

 (154م، ص  4331رحال، 

التجديد إن صيرورة النهوض في البلدان العربية اإلسالمية تحتاج إلى فئات مجتمعية فعالة قادرة على حمل تطلعات          

عملية تاريخية تتكامل عناصرها المعرفية والسياسية واالقتصادية وفقاً بذلك هي ، وداخل النظام والدولة والمجتمع وفرضه من

، وهو ما يعني ضرورة االلتفاف إلى الخصوصيات العائدة للبلدان والمجتمعات ل مجتمع وبكل بلدآلليات تغيير خاصة بك

حسين رحال، )، صادية والمؤسساتية السياسيةالقومية والقطرية والعرقية بل أيضاً الثقافية واالقت اإلسالمية ليس فقط االعتبارات

النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة تمثل رؤية جزئية قابلة للتعديل والتصويب في ضوء  أنكما (  151، ص مرجع سابق

 . رى ومحاوالت معرفية جديدةأبحاث أخ

في صياغة المجتمع  هي أفضل وسيلة للتوصل لقوانين تدبيريةو لتداول السلطة الديمقراطية هي أفضل وسيلةلقد ظهر أن         

كما  (441ص ، مرجع سابق، حسين رحال) ،له أيضاً  تعميريهسات تعليمية وسياسات في صياغة سياو، تهفي إدارة ثروو

 .قوية بتسريع التحول الديمقراطي ةوجود المجتمع المدني بشكل صحيح له عالق ، وأنوصفتها الدراسة
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، التحول الديمقراطيعن راسة أخرى أن العالقة طردية بين مؤسسات المجتمع المدني وكيفيتها كما تبين سابقاً في د فاعتبارإذاً  

خلق ليس المساهمة في و التوصيفوهذا ما يمثل ، عزيز البنى الديمقراطية في الحكمحيث يعمل المجتمع المدني على عملية ت

وهذه ظاهرة نزعم أنها شائعة في أوساط المنظمات غير  ،مدني لن يقوى على العيش طويالً  مجتمع مدني بل باستنساخ مجتمع

جامعي للمنظمات غير الحكومية على أنها استثمار وباتت أولوية الخريج ال هانظر فيللدرجة التي بات يُ  مثالً  الحكومية الفلسطينية

وباتت المنظمات غير الحكومية ال ينظر  ،أكثر واالمتيازاتحدى هذه المنظمات ألن المرتب أكثر إي تتجه في البداية للعمل ف

إغراق الدعم بسخاء على المجتمع المدني ن . كما أاستثمارركة عامة بل مؤسسات اليها على أنها ساحة تغيير ودمقرطة ومشا

والتركيبة الطبقية في المجتمع وهو ما كان ينظر إليه على أنه من الباحثون يؤثر على التوازن االجتماعي منه كما يحذر 

ذلك فلسطينياً  ما حصلائل في اقتصاديات الدعم مثلالمحرمات التي يجب أن تتجنبها مشاريع التمويل في كتابات المفكرين األو

نظمات غير الحكومية الفلسطينية أن الموهو  يمنتصف التسعينات من القرن الماض بعد تشكيل السلطة الفلسطينية في تحديداً 

ساعدت على توليد كثافة بيروقراطية يزيد تعدادها عن عشرة اآلف موظف يشكلون شريحة تدور في فلك واحد حيث عادة ما 

المنظمات إلى أخرى وقلما يحدث االنتقال من المنظمات غير الحكومية إلى دوائر هذه يتم انتقال الموظف من واحدة من 

: أن المنظمات غير الحكومية تساهم سلباً في مضرات كثيرة أولهافهذه تُحدث ولذلك  ،نه من السهل حدوث العكس، مع أةالحكوم

 استثناءاتعملية البناء المؤسساتي في الدولة الفلسطينية الناشئة فتجربة المجتمع المدني ال تنعكس على القطاع الحكومي إال في 

وهي على العكس ، من قبل المنظمات غير الحكومية قليلة ذات عالقة ببرامج التدريب التي قد تكون موجهة للقطاع الحكومي

والذين ينتقلون  ،رة قطاع المنظمات غير الحكوميةموظف حكومي إلى دائ انتقالمن ذلك تمتص تجارب القطاع الحكومي عند 

ن الحوار بين النخب في المناطق الراقية دون إشراك غالبية شرائح ، كما أك الحكومةلكن الرواتب تدفعهم لتريكونوا ذو خبرة و

 ( 29  - 22م، ص ص  4332عاطف أبو سيف، ) .إيجابي نحو التغيير االجتماعي شيءالمجتمع ال يقود إلى 

           

 الحرية وأثرها على عملية التحول الديمقراطي:  – 4

ثر تأثراً بما ، ألن الشرائح الشابة هي التي ستكون أكالحر يعني بالضرورة النظر إلى الشباب المستقبلإن النظر إلى         

، ومن حيث ر، إذ ستكون آنذاك في عنفوان دورها الحضاري في المجتمع من حيث القدرة على التأثيسيجري في المستقبل

عبر عن قبول التعددية السياسية التي تن كما أ(  11 – 14 ص م، ص 4332الحسن بن طالل وآخرون ...، )، إمكانات التأثر

تعتبر لسلطة والمعارضة على السواء ، لعية والبنية السياسية، وتشكل عنصر قوة وإثراء للبنية االجتماالرؤى والتيارات المختلفة

إقامة مجتمع المؤسسات األهلية ن ، وأالقائمة في أساسها على الحرية من كافة الجوانب ولى الشروط األساسية للديمقراطيةمن أ

، أيضاً من شروط إقامة الديمقراطيةيعتبر ، ة واجتماعية وثقافية ومهنيةمن سياسي رديفاً لمؤسسات الدولة الرسمية التي تشكل

، بيت الدخول إلى كلوالتي تشير إلى أن الديمقراطية الحقة هي الديمقراطية القادرة على  مقولة ابراهام لينكولنوهذا طبقاً ل

إلى جانب التوسع في بناء مؤسسات المجتمع المدني بشكل  وتكاملها في آن واحدفيها يجب أن يكون فصل بين السلطات ولذلك ف

بدأ مصطلح المجتمع المدني يدخل بكثافة ساحة الفكر السياسي فلقد  ( 419  - 411م، ص ص  4332أحمد قريع، ) .متوازن

راسات المنشورة تصدر تحت عنوان "المجتمع الد أن قبل هذا التاريخ نجدف ،العقد األخير من القرن العشرين العربي في مطلع

 ، مالية الساحق على االقطاعيةالرأس انتصارقامت الدولة الحديثة في أوروبا نتيجة ، ولقد "والدولة
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أن كل سلطة مدنية هي من أصل مجتمعي  م أدانت جامعة أكسفورد توماس هوبز ألنه استنتج أو استخلص 4511عام وفي 

الذي يقوم عليه المجتمع  ، الذي رأى أن األصل(م 4231 – 4514اء بعده جون لوك ) وج نيوي وليس حقاً الهوتياً كونياً د

جاك وبعدها وضع جان  ،ة هي نتاج التعاقد وليس اإلكراهفالدول ،ري وليس أصالً إلهياً أو قسرياً المدني هو أصل تعاقدي اختيا

صبحت شائعة فيما بعد مثل الدستور، الشعب، في مفاهيم أ ومجتمعها المدني جتماعي أسس الثورة البرجوازيةروسو في عقده اال

األساس المساواتي في  ، وقد ظهر أن، الحقوق الطبيعية للفردالحرية، األمة، حقوق اإلنسان، القانون، المواطن، المساواة

الحقوقية ما بين  زي يقوم على المساواة القانونيةسو هو ضمان الملكية الخاصة لمجتمع بورجواإيديولوجيا المجتمع المدني لرو

سياسية والديمقراطية ومن هنا ينبع الخالف ما بين مفهومي الديمقراطية ال ،وليس على المساواة االجتماعية المواطنين

، أي نظام إنتاج فهو نظام المصالح الفردية . أما المجتمع المدني وفق نظرية هيغلالتي سنتعرض لها فيما بعد االجتماعية

ي ، ولكن الدولة ما تلبث أن تواجه مشكلة تكون طبقة مستغلة في قلب المجتمع المدنهادف إلى اإلبقاء على حياة البشرالثروات ال

معنى ذلك أن المجتمع المدني القائم استطاعت، وإن  على تدمير الدولة، ما تلبث أن تعمل محرومة وال نصيب لها في الثروة

ق الهوة بين يستثمار سرعان ما يؤدي ذلك إلى تعماالوبالتالي حرية  برالية االقتصادية ومجتمع السوقعلى الملكية الخاصة واللي

هة ويخفف من هذه المواج، في مواجهة فئات المجتمع األخرىالتي تصبح أداة في يد الثروات  الطبقات االجتماعية ويضع الدولة

بين السلطات وتداول السلطة بين التي تقوم على دستور علماني يكفل الحريات األساسية والفصل ما  الليبرالية السياسية ودولتها

" ويتحكم فيها عملياً ية سياسية يزينها صندوق االقتراعيجري كل ذلك في إطار تعددو الثرواتأحزاب الطبقات الحاكمة مالكة "

وفق منظور ماركسي فإن المجتمع المدني بناء إيديولوجي يخفى جزئياً ويظهر جزئياً واقع ، ولحكميملك الثروة مفتاح سدة امن 

نه مجتمع يتنازعه الصراع الطبقي ليس فقط وأ ،اس العمل المأجور واقتصاد السوقالمجتمع البرجوازي الذي يقوم على أس

يعيش حالة صراع  ازدهاربمعنى أنه نشأ تتويجاً للصراع الطبقي مع اإلقطاع والملكية المطلقة وإنما بمعنى أنه حتى في موسم 

لى عرش والتيارات الفكرية التي تنصب المجتمع المدني ع سائل اإلنتاج وبالتالي للثرواتبين المالكين وغير المالكين لو

أن االشتراكية. كما م ألنهاء  4919زاد االهتمام بالمجتمع المدني بعد عام ، ولقد تخفي في الواقع هذا الصراعوالفكري  اهتمامها

 عبد هللا) ،به البشرية في عصرها الحديث، بل هو حصيلة تطور تاريخي تمر ليس حزباً أو دولة قائمة بذاتها المجتمع المدني

درجة التحول الديمقراطي  اختالفالظروف بين دولة وأخرى يؤدي إلى  اختالفن وإ(  41  - 2م، ص ص  4334حنا، 

الحركة  ثناء عبد هللالقد ّعرفت و ، وهذا بالطبع يرجع لطبيعة الحركات الموجودة فيها إن كانت متشددة أم غير ذلك،أيضاً 

ويتبلور وعيها في صورة اتجاهات  الراديكالية،لها بعض األجنحة  هادفة،حركة اجتماعية سياسية  :هي على أنهامثالً االسالمية 

وإفراز  لالنتخاباتن حرية التصويت بما تعنيه من حق المواطن في االنتخابات أو الترشيح أ، وية للسلطة ونظم الحكم القائمةنقد

، مع القضائية، والتشريعية، والتنفيذيةؤسساتية تقوم على السلطات الثالث: تشكل بحق جوهر كل ديمقراطية م ةالنتائج النزيه

، بدءاً قوانين معمول بها في كل المجاالتوهذه الديمقراطية مشروطة بوجود  ،وجود قضاء مستقل كشرط حاسم وملحضرورة 

، بشرط احترام هذه القوانين من قبل ة المجتمع والعالقات بين األفرادمن الدستور إلى كل القوانين األخرى التي تنظم حيا

، مرحلي أو مستمر ي ناجح أو فاشل منظم أو غير منظمالمشاركة بالمعنى الشامل هي كل عمل إدار، كما أن سلطات الثالثلا

يفرض اللجوء إلى وسائل شرعية أو غير شرعية بهدف التأثير في اختيارات سياسية أو إدارة الشؤون العامة أو اختيار الحكام 

 ، مستويات المحلية أو الوطنيةعلى ال
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، اد عبد هللاثناء فؤ)، والء الحمائلي فقط وعدم المحاسبةبسبب االنتخاب على أساس الهو  مثالً  تشويه االنتخابات عند العربوأن 

المجتمع المدني هو مجال أوسع بكثير للنشاط اإلنساني من المجال السياسي فهو لذلك فإن (  422  -  423م، ص ص  4334

أي ، مل الحكومة وبشكل مميز عنها، خارج مجال عراد من خاللها عن مصالحهم وقيمهماألفيضم جميع المؤسسات التي يعبر 

، مايكل اس . جويس وآخرون ...) ،لوبنا بقدر ما تخاطب عقولناأن مؤسسات المجتمع المدني تتخاطب وتساند أرواحنا وق

يخية وثقافية وسيكولوجية كامنة تارهو التعبير االجتماعي عن عوامل ، فالمجتمع المدني عضو حيو( 53م، ص  4331

وهو طيف الحياة غير المرئي الذي يجمع أرواح الناس في مواقف مشتركة تشكل المضمون األساسي لحكم الذات  ،وروحية

لك شكل واستقرار المجتمع يتأثر تبعاً لذ ير نظام وتوازن العوامل الكامنةوحين يتغ ،سعي السلمي لتحقيق أهداف مشتركةوال

ضى االخالقية والتفكك وتظهر للعيان الفو ،عن القيام بالوظائف المنوطة بهاوتعجز المفاهيم والممارسات التقليدية  ،المدني

ة تنظيم وتوازن العوامل وال يمكن استعادة تلك القدرة إال عن طريق إعاد لمجتمع المدني قدرته على التمدنويفقد ا ،االجتماعي

 (444، ص ، مرجع سابقمايكل اس . جويس وآخرون ...) .دة بناء أي مجتمع مدنيق إلعاوهذا هو الشرط المسب الكامنة

السياسية ألنها تمس و االجتماعيةوكافة ميادين الحياة االقتصادية  من المفاهيم الجوهرية فيعد تُ القيم لقد ظهر أن          

بد وأن نجدها في كل مجتمع منظم سواء كان  فهي ضرورة اجتماعية ألنها معايير وأهداف ال العالقات اإلنسانية بكافة صورها

، فقيام النظام االجتماعي بوظائفه ال يمكن استمراره اة االجتماعية تستحيل بدون القيمويضيف البعض بأن الحي متقدماً أو متخلفاً 

لى أسس شخصية وثقافية بغير ما يحتاجون إليه من اآلخرين ع، ويث يحقق أهداف الجماعة، وال يمكن أن يحقق ما يريدونبح

 4331سمير خطاب، ) .تضي الهدف الموحد أو المنظم، وال يمكن بغيرها أن يشعروا من قراءة أنفسهم بسبب يتطلب أو يقالقيم

ن أي نظام ، واالمطالب الجديدةشى مع ااة حتى تتمن التطور السياسي ال يأتي إال بدمج االنماط القديمة في الحيكما أ( 29م، ص 

لى سياسي غير متطور ال يحظى بالتأييد الخالق والمشاركة من جانب الجماهير وهو ليس بالطبع فعاالً أو كفؤاً أو قادراً ع

وتكامل المؤسسات فإن النظام السياسي المتطور يعني عملية تفضيل كبرى والتحديد الوظيفي ولذلك  ،حملهم على السير معه

بدأ المراقبون المتحمسون في التأكيد من إنه بدراسة التنمية السياسية  من القرن الماضي في منتصف الستينات، فمة فيهللمساه

كان هناك اعتماد كبير على علم االجتماع وتحت تأثير بارسونز ظهر ميل عند علماء السياسة على اعتبار النظام الحكومي 

 عية والسيكولوجية والثقافية واالقتصادية وأن مهمته األساسية هي معالجة المدخالتكمتغير غير مستقل تحدده العوامل االجتما

ن ارتباط المتغيرات االجتماعية واالقتصادية واالدارية . كما أوأن يحولها إلى مخرجات حكوميةالتي تولدها هذه القوى 

 النظام يجب أن يتمشى مع قوى التغير كي يحافظ علىوأن ، نمية السياسية ال يمكن إنكارهوالسياسية والثقافية في تشكيل الت

روسو قاعدة اإلجماع  حيث استبدل(  149  - 144م، ص ص  4335محمد نصر مهنا، )، التوازن ويصير نظاماً متحركاً 

، ص ، مرجع سابقمحمد نصر مهنا)، ديمقراطية النيابية محل المباشرةوأحل روسو ال، دة األغلبية في الحكم الديمقراطيبقاع

أن ، كما الحارس على الحريات المدنيةفالمجتمع المدني هو الحارس على شرعية الدولة والدولة هي لذلك (  434  - 433ص 

أن  من خالله ، وهو عقد نفترضاالجتماعيةهي العقد الذي يضم الدولة والمجتمع المدني في ظل الليبرالية  االجتماعيةالشراكة 

 هذا ، وبموجبربح وحدة في مقابل خسارة اآلخرينهم شركاء في الربح وفي التكلفة وأن ال أحد يكل األطراف بما فيها الدولة 

، كما أنها مدعوة لتطوير رة إلدارة السوق ومداولة عالقاتهالعقد فإن الدولة تحتل موقعها كطرف حاضر حول مائدة مستدي

 واالنسحابإنتاج المعرفة  احتكارة مسبقة بضرورة كسر ، وفي ظل قناعشرط ال غنى عنه لزيادة اإلنتاجيةالقاعدة العلمية ك

 ، إلى شأن خاص قر بإحالة الصالح العامتُ  االجتماعيةأن دولة الليبرالية  ا، كمى مرحلة التكاليف المتناقضةبعملية إنتاجها إل
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السياسي ال ينبغي أن يكون ، وبالتالي فالعمل الصالح العام كأحد شئونه الخاصة أن يدافع عنفكل فرد من حقه بل من واجبه 

صفهم فإن على األخيرة أن تقدم للمجتمع نوعية جديدة من السياسيين يمكن و ، وفي الوقت نفسهب فقطمقصوراً على األحزا

، المستقبل بنداً في حسابات الحاضررجال يفكرون في الغد ويدرجون و فكار الحديثة،األوذوي  ،إيجازاً بأنهم رجال الدولة

 االجتماعيةأن الليبرالية ، كما اً في الساحة السياسيةات متصلة مع الرأي العام والذي بات بدوره العباً سياسيويديرون حوار

وترتفع فيه  اً موسعاً تنشط فيه كل الفاعليات، ولذلك فهي تريده سوقاً سياسيسة مفهومها عن السوق في االقتصادتستعيد في السيا

تعترف بنمو الوعي  االجتماعيةن الليبرالية أ ، كماويتالمس فيه المدني والسياسي قتراعاالنسبة حضور الناخبين أمام صناديق 

، لوحدة في إطار التعددية الثقافية، وبالتالي فهي تراهن على الفكر للحفاظ على اقليات وال تصادر حقوقها الثقافيةالذاتي لدى األ

الفساد المؤسسي يرغب دائماً ، ولقد ظهر أن أقليات طالما هناك أزمة فكروتأخذها رؤيتها المستقبلية إلى القول بأن هناك أزمة 

 11م، ص ص  4331شه، رفعت لقو)، لنفسه واحتجازهفي شل أجهزة الدولة واختراقها من الداخل الستقطاع جزء من سيادتها 

أي حرية  رادة العامة لألمةة إلى اإلهي المذهب الذي يرجع أصل السلطة السياسي الديمقراطية كمذهب فلسفيوأن  ( 53 –

 (9م، ص  4999رجائي صالح المعشر، ) .األمة

ح أهداف ال تتحقق بالجهد الفردي فقد حرصت الفعاليات العربية على مواصلة العمل من أجل انجا النهوضفلسفة  إن        

بالضرورة تحقيق قدراً من االنسجام ذلك ألن التعامل مع منظومة األفكار االجتماعية تقتضي و ،المشروع النهضوي العربي

والتوافق األيديولوجي الذي يتناسب مع حالة الحراك االجتماعي حيث التداخل والتسارع الذي بات يستوجب بذل كل الجهود 

العلمي لتقدم ، وهي حضارة فرضت نفسها عبر اتعميم للثقافةوالتي تعمل على العولمة ، في ظل األهداف العليا لهذه األمة لخدمة

ولكن  يكون األمر في جانب منه صحيحاً  ، وقدار إال التعامل معها والقبول بها، وأنه ال يوجد أمام العالم خيوالتطور التكنولوجي

التي تتزايد  وهي من أبرز مبررات الهيمنة والفكرية والثقافية واالقتصاديةالترجمة الحقيقية للعولمة أنها كل األبعاد السياسية 

لتنمية االقتصادية من تختلف سياسات او، واتساع الفروق بين الدول والبشر مع العولمة يحدث تركز للثرواتو، يوميوماً بعد 

فإن للعادات والتقاليد دوراً مهماً  على المستوى االجتماعيو(  21 – 21م، ص ص  4334د المجيد جرادات، عب)، دولة ألخرى

سنة والحديث عن القدوة الح ن دور القدوة الحسنة في المجتمعوكثيراً ما نتحدث ع، ة مواجهة االحتماالت أو التطوراتفي كيفي

ألنه  لمصاعب يرتبط بالقيم االجتماعيةوأن احتمال ا أن الشدائد هي التي تعزز الرجال، إذ نعلم يعني التركيز على دور النخبة

، باإلضافة الى تأثر كل فرد ت االيجابية المتوارثةالصفايتصل بالقدرة على الثبات والسعي لتحقيق النجاح المنشود من خالل 

فإن الحضارة توصف "، لذلك ته في البيئة التي يعيش فيهاأن اإلنسان نب"قول ابن خلدون: بالبيئة التي يوجد فيها، وهذا ما يُعززه 

وهي تتألف من  في أية دولة دة على عناصر القوةيركز الباحث في العلوم السياسية عا، والمفاهيم عن الحياة من ها مجموعةبأن

، ثم األساليب اإلدارية والقانونية التي تضبط األداء ا أنها تعزز الدخل القومي للدولةالموارد البشرية والمصادر الطبيعية التي قلن

ذي يقول أهل الرأي والمعرفة أن الثقافة هي الخيط ال، حيث ركب التطور الحضاري والفكريالعام وتوظف الجهود للسير في 

وفي هذا  ،يربط كل القيم اإلنسانية ويجعل من مقاومة الظلم جسراً مشتركاً تعبر من خالله البشرية إلى حيث تهوى أو تريد

، بة بتطوير االنتاج االبداعيالجانب فإن مهمة الدفاع عن الهوية الثقافية والحضارية تصبح جماعية وذلك من منظور الرغ

بد  وال(  24  - 21رادات، مرجع سابق، ص ص عبد المجيد ج)، آنذاك يكون التجدد والحداثةوايجاد الصيغ المالئمة للتواصل و

هرتزل حاول رشوة الدولة العثمانية من الذكر هنا أنه يوجد أناس يحاولون خلق هذا االمر وذلك مثلما ثبت تاريخياً فمثالً 

 ،نه فشل وبعد ذلك دعمتهم بريطانيااالقامة في فلسطين إال أيهود في المنح الحق من السلطان عبد الحميد لحق للحصول على 
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كما حمل الغنوشي لواء الدعوة العتبار الديمقراطية معبرة عن جوهر اإلسالم  ( 14المجيد جرادات، مرجع سابق، ص عبد )

غرب ملك لل هذا المفهوم ، كفوا عن القول إنعن ثقافتناكفوا عن القول إن مفهوم الديمقراطية غريب قال: ففي الحكم والسياسة 

، إن ى اإلسالم طالما أنها تمثل جوهرهال يمكن أن تكون الحريات خطراً علو، مخطئون فالديمقراطية هي اإلسالم ، إنكمفقط

ن حقيقة النظام اإلسالمي وجوهره ال تتناقض مع اآلليات واألساليب التي . كما أون الديمقراطية كفراً مخطئونالذين يعتبر

من الناحية العلمية لم تكن هناك مشكلة في التعاطي ف، الدولة الديمقراطية العصريةيمقراطية لعالج مسألة الحكم في تطرحها الد

، باعتبار االنتخابات في االنتخابات المهنية والطالبية، وذلك من خالل المشاركة الديمقراطية حتى في ظل االحتالل مع اآلليات

ذلك أن الديمقراطية تعني حق تداول السلطة بطريق التغيير ، رلقطاع من قطاعات الجمهولة أفضل اآلليات إلفراز قيادة ممث

التفاعل بين كافة القوى السياسية، وكذلك السلمي وإتاحة الفرصة لكافة القوى السياسية للمشاركة في القرار باعتباره ثمرة 

مان ، وضرقابة على الحكام والمسؤولينوفر طرائق ال، وتللدستور في ظل الفصل بين السلطات، واالحتكام ضمان حق المساواة

ونؤكد القول بإن إمكانيات التجديد الحضاري القادر   (51- 55م، ص ص  4999، خالد الهندي) ،الحقوق الشخصية للمواطن

حيث  ،األمة من براثن التخلف والتبعية متوقف على حيوية األمة وقدرتها على تأصيل نظرتها وأسلوبها في الحياة انتشالعلى 

تعني األصالة أن األمة تعي متطلبات العصر الذي تعيش فيه وتستوعب ما حققته اإلنسانية من معرفة مكنت اإلنسان من 

طي ظهرها لتراثها وتجربتها الحضارية في الماضي ولتلك الجوانب السيطرة على محيطه وتوجيه مسار مستقبله دون أن تع

هي وسيلة اإلنسان في ووال يتم ذلك أو يتحقق إال بثقافة ديمقراطية  ،التي مكنتها من الفوز واالنتصارالمشرقة من تاريخها 

. ربية واإلسالمية واإلنسانيةفة العمجتمعنا للتعبير عن نفسه والتعرف إلى ذاته وإعادة صياغتها كمشروع متكامل في إطار الثقا

 (432 – 435م، ص ص  4331لفارس ومحمد السمحان، تيسير ا)

ن كما أ(  13ومحمد السمحان، مرجع سابق، ص تيسير الفارس )، لب أساسي في حياة األمم واألفرادالحرية هي مطإن          

(  11ومحمد السمحان، مرجع سابق، ص تيسير الفارس )، طية في األسرةاالقتصادي هو األساس لنشوء الديمقرا االستقالل

في داخل المجتمع  سياسيومع أي خلق توافق اجتماعي من جميع أفراد المجت أن تكون مقبولة إلى وحيث أن كل ثقافة تسعى

معاييرها وقيمها والقبول بلعب دور في  واكتساب باستبطانبالتنشئة السياسية التي تسمح لألفراد  باالهتمامنها مطالبة إف لذلك

ثاقف بمعنى طلق عليها موريس دفرجيه أسم التثقيف أو التمؤسساتها وهذه العملية التي تربط أفراد المجتمع بالثقافة السياسية يُ 

 ين فحسبليست مجموعة أنظمة وقوانالديمقراطية ف(  92ومحمد السمحان، مرجع سابق، ص تيسير الفارس )، التنشئة السياسية

أن الديمقراطية نظام سياسي اجتماعي اقتصادي تقوم على . كما نسان منذ الصغربل هي تربية وسلوك ال بد وأن تكون مع اإل

دور فاعل لمؤسسات المجتمع ألن المجتمع الديمقراطي لن يكون بدون ، لة المؤسسات وتداول السلطةحقوق االنسان ودو

فهو إذاً  ،، أو يقيدهلحق وليس ليلغيهحيث القانون يوضع لتنظيم ا، بدون حرية فرديةية لن تكون ، وألن الديمقراطالمدني

وغيرها من المبادئ هي من أسس عملية ، التعددية السياسية، ومبدأ تداول السلطة. كما أن اساسية في المجتمع استراتيجية

اآلخر، واحترام األكثرية  يوالرأاناً حقيقياً بالرأي الديمقراطية الحقيقية هي التي تؤمن أيمالتحول الديمقراطي في المجتمع، و

المدني من خالل قيام مؤسسات المجتمع إال ة بالطرق السلمية ولن يتم ذلك ، مع حق األقلية في الوصول إلى السلطلرأي األقلية

التجمعات السياسية و، وبشكل خاص األحزاب ي الشؤون الداخلية لهذه المؤسسات، أو تدخل فبدورها بدون ضغط أو إكراه

اطي هو جزء من الشخصية ن السلوك الديمقركما أ(  21  - 24م، ص ص  4332الفريجات،  )غالب. النقابية والمهنية

 ،االجتماعية تختص باإلنسان، والديمقراطية السياسيةالسياسية تختص بالنظم  ةالديمقراطي، لذلك فاإلنسانية
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من خالل التربية والتنشئة مع مشاركة جميع المؤسسات السياسية في  يوتفكير وسلوك تأتقيم واتجاهات أيضاً الديمقراطية و 

التجارب ، فألخطاء هو المزيد من الديمقراطيةأفضل عالج ل، لذلك فإن جنب مع بقية مؤسسات المجتمعهذه التربية جنباً إلى 

والديمقراطية الحقيقية تأتي من خالل  وعمل، الديمقراطية هي ممارسة، وية ال تستورد ولكل مجتمع خصوصيتهالديمقراط

 .والحق ينتزع وال يمنح(  12  - 12غالب الفريجات، مرجع سابق، ص ص )، والحقوق المتعلقة بها والمبادئممارسة األفكار 

 

 المجتمع المدني وأثره على عملية التحول الديمقراطي:  – 5

، ني وقوميسياسية نيرة تفهم السياسة والديمقراطية من خالل منظور وطإن التنمية السياسية تحتاج إلى عقلية          

ية تهدف إلى إشاعة ن التنمية السياسوأ ،فهو المرجعية لكل القوانين إلى كون الشعب هو مصدر السلطات وباإلضافة

اآلراء )الرأي  احترامة تنبثق من . كما أن قاعدة الحياة المشتركالتنمية أوالً وثانياً هو أداتهافالمواطن هو هدف ، الديمقراطية

اطاً ألكبر قطاع من والسياسة الحقيقية هي السعي لتهيئة الظروف األكثر مالئمة التخاذ القرار األكثر نش، (راآلخالرأي و

 الفعلمح للمواطن بأن يمارس ، واذا سُ ، بل هي فعل وارادةمماً في كالخالصة القول أن التنمية السياسية ليست كال، والمجتمع

، وليس هناك هدف لطريق الذي يؤدي إلى تحقيق الهدفنكون قد نجحنا في وضع أقدامنا على بداية ا وأن يكون صاحب ارادة

جات، مرجع سابق، غالب الفري) ،ننا كمثل من يصرخ في وادإف ، وغير ذلكمن رفعة شأن الوطن ورقي المجتمع أعلى وأثمن

الديمقراطية ليست حالً سحرياً أنها المناخ أو الوسط الذي يرسخ العقالنية ويسمح بمناقشة فإن أخيراً و ( 431  - 434ص ص 

رة من دون الغاء ، وهي الصيغة التي تخلق توازناً تفرضه الحاجة والضروتمهيداً للوصول إلى أفضل الحلول كافة القضايا

، فإذا لم يفهم وهذا ما يجب فهمه من قبل الجميع ،لمنطقيوالمتدرج وا الهادئ، وهي التي تساعد على االنتقال اآلخر أو تجاوزه

يؤكد خدام هنا على ضرورة و(  494الب الفريجات، مرجع سابق، ص غ)، وربما أيضاً فاجعاً  الياً أو يقبل فسوف يكون الثمن غ

حتى ولو كانت صحيحة حيث يصف األحزاب التي قلبت بعض  المبادئ امتالكالبرنامج واألداة المناسبة وال يكفي  امتالك

لقد وضع ف. الالزمةك البرنامج وال األداة لولكنها لم تكن تم المبادئكانت تملك  والعراق وغيرها بأنهااألنظمة العربية في مصر 

اريخ المسلمين وإنما بالظروف التي أما تنظيم هذه القاعدة فليس مرتبطاً بإجراء وآلية محددة في ت قاعدة المشاركةمثالً  اإلسالم

القطرية في وجه  والديمقراطية وحدها تشكل الحصانة والحماية للحكومة، ارسة لتنفيذ قاعدة المشاركةطر الممنظمت بها أُ 

، والخطأ الذي ترتكبه الحكومة القطرية أنها ال تريد أن تظهر بمظهر العاجز عن تنفيذ إمالءات األجنبي الضغوط الخارجية

تهم بالضعف غير مدركة أن استنادها إلى الرأي العام في قطرها يجعلها أكثر قوة في وجه رافضة التذرع بالرأي العام حتى ال تُ 

  - 23م، ص ص  4331خدام،  عبد الحليم) .موقف بالرأي العام في بالدهالذي يتذرع في كل خطوة أو الغريب ذلك األجنبي 

53 ) 

ال يمكن التخلي لهم حقوق  متساوون بالطبيعة رفالبشر أحرالقد أسس توماس بين حقوق اإلنسان على القانون الطبيعي          

ها يكون المبدأ دعن، نسان والمصلحة العامة للشعبفي التزامه بحقوق اال السياسيوعليها يؤسس شرعية النظام  عنها أو اهدارها

فحقوق اإلنسان المؤسسة على الحق الطبيعي معيار إنساني ، نفسه في كل مكان ن هونجد اإلنساووليس المكان هو الذي يفعل 

ولكن  ،قرار حقها في البقاء أو تغييرهاعلى أساسه يتم تشكيل نظم الحكم وتقييمها وا ،موجود بوجود اإلنسان معاصراً لهعالمي 

سيطرة المنظمات ، وأن رض نظم الحكم على الشعوبف، فال تُ غييرها هو حق من يعيش في المجتمعحق اقرار بقاء الحكومة أو ت

 ، ال يُعد حالً كافياً دائماً فقد يكون مؤقتاً نية على المجتمع المدني العربي الجمعيات الخيرية الديالمتمثلة ب
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اإلنسان وعلى أساس حقوق اإلنسان يستطيع البشر أن يتجاوزا نظم الحكم التقليدية إلى نظم إنسانية عقالنية ملتزمة بحقوق 

ألي مواثيق أو معاهدات دولية للحفاظ على حقوق اإلنسان إن لم تكن الضمانة األولى  ةوال فاعلي ،لعامة للشعبوالمصلحة ا

ظ على حقوقه هو دستور ونظام يشكلهما الشعب بإرادته ووعيه للحفا، وور والنظام السياسي في كل مجتمعللحق مكفولة بالدست

 (24 – 59م، ص ص  4331خليفة،  ل حسنفريا) .ومصالحه العامة

تحولت عالقة العرب بالحداثة منذ بداياتها األولى في مطلع القرن التاسع عشر إلى إشكالية في المنهج والرؤية لقد           

ما يثبت وهذا (  412م، ص  4331حليم بركات، )، القة التصادمية مع الغرب الصناعيألسباب جوهرية تتعلق في أساسها بالع

أن  هو ما حصل في السودان وغيرها حيث أن السودان بعدوهذا أن الخروج عن الديمقراطية هو التسلطية والديكتاتورية 

دخل السودان من جديد في نفق الديكتاتورية وحكم البطش والقمع م  4919يونيو  13 بانقالبخرجت من الديمقراطية وذلك 

أن الديمقراطية  سب رأي المؤلف بقوله يرجع إلىوذلك ح ،والشعارات العزيزة على شعبهالقوات المسلحة  باسمواالرهاب 

من دروس وخبرات التجارب الديمقراطية  واستفادتهاالثالثة لم تجد الفرصة الكافية إلنضاج جوانبها االيجابية وتأكيد جدارتها 

عجز  إلى مثالً  رجع فشل السودان الديمقراطيفيولذلك ( 124م، ص  4334ي جادين، محمد عل)في بعض البلدان، ابقة الس

، القوى المهيمنة التقليدية هفإذا لم تقم الديمقراطية بشكل صحيح تصبح غطاًء تتستر وراء ،نظمات األهلية عن القيام بدورهاالم

ألنه ، الواقع العمليال معنى لها في والحقوق األساسية إلى ممارسات شكلية في ظل الغياب الديمقراطي الحقيقي  بذلك وتتحول

فال يجوز ، ولذلك ادية واالجتماعية والثقافيةيستحيل تحقيق كامل الحقوق المدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق االقتص

الفصل التعسفي بين الديمقراطية بأشكالها السياسية واالجتماعية واالقتصادية ألنها عند ذلك تفقد الديمقراطية أهم شروطها 

المتمثلة  في ارتباطها بالقوى الحية في المجتمع وهي التي تصنف بأنها صاحبة المصلحة الحقيقية فيها وفي حرياتها المتمثلة

 (121  - 124محمد علي جادين، مرجع سابق، ص ص ) .بغالبية الجمهور

راطي المأمول في الديمقأحد أسباب اإلخفاق في تحقيق حلم وأهل الجماهير العربي في مشروعها النهضوي كما أن        

، والذي يمكن أن يشكل القاعدة والرافعة مشروع الوطني النهضوي الديمقراطي، كان ناتجاً أصالً عن الفشل في إنجاز الالسابق

اء وذلك أن الفشل العربي جالديمقراطية  إلى واالحتكاموفي مقدمتها صون الحرية ، نهضوي الديمقراطي القوميللمشروع ال

األحزاب  انتشاركبير على  تأثيرن الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية لها ، كما أتغالل الديمقراطيةبسبب سوء اس

المجتمع المدني ، وذلك ألن شرطاً أساسياً للتفاعل والتواصل جعل المنظمات الديمقراطية، ووطبيعة عملهاالمنظمات المدنية و

 ( 13  - 41م، ص ص  4334سليمان نصيرات، ) .ميه المؤسسات الحكومية والقوانينيجب أن تح

وإن المؤسسات السياسية الضامنة للمجال  ،، هي فعاليات سياسية نموذجيةرب، وقيادة الحن سن القانون، وتحقيق العدالةإ         

الرضا أيضاً في ضع ، وهذا ما يماإلرغاوهذا ما يعطيها موقع القيادة وامتياز  ،سيلة وتعبير عن الحق في آن واحدالعام هي و

، فإنه من شتركة بين األفراد في مجتمع معين، أي العالقة المسسات السياسية تضمن المجال العامبما أن المؤ ،صلب حق الحكم

ن ، وأعلى موافقة الشعب المنطقي أن ال يكون دورها في تنظيم وقيادة الشؤون الجماعية ذا صفة قانونية إال في نطاق حصولها

ع عن مصالح واألصح أن الدفا ،يدخل أيضاً في ضمان حسن سيرة نهألالرضا ضروري في الممارسة الروتينية للقانون 

يتوجب ، ولذلك فعلى هذا الحق الخاص أو ذاك إلى ترجيح الظروف العامة لحياة المجموع المجتمع بأسره يؤدي عند االقتضاء

ن ، وأالشرعية هي حق الحكم، التي تقوم على أساس أن االلتزام المفروض ن مع حجمأن تكون درجة الرضا وقيمته متناسبتي

 ،نازل الذي يتبدى في واجب الطاعةالرضا يعني القبول بوضع يستلزم قدراً من الت
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 مسألة الشرعية إلىوتقود  ،لطة السياسيةوبهذا المعنى يمكن التعبير عن العالقة القانونية بين الحكام والمحكومين بمصطلح الس 

، ويستند ذلك بشكل وحيد على هذه العالقة هي الهيمنة والخضوع وما يميز ،سبب كونها عالقة بين إمرة وطاعةب مشكلة السلطة

ن السلطة هي حق القرار . كما أوالطاعة تنطويان على الرضا مع مالحظة واقع أن القيادة القوى بين األفراد أو الجماعات عالقة

وهي اضفاء الصفة الشخصية على القواعد التي يرضى المجتمع والنساء، والتصرف الممنوح لبعض األفراد من الرجال 

لسلطة والقانون ويدوم تطابق ا، يلة الحفاظ عليه في آن واحد، ويلتحم األفراد بها ألنهم يرون فيها روح المجتمع ووسباعتمادها

ن الرضا هو شرط ، فإوبالنتيجة ة على خلل في الشرعية السياسية، وعندما يسحب هذا الرضا فإنه يمثل عالقابدوام وجود الرض

، فإن هذا من أجل تثبيت الشرعية السياسية إذا كان الرضا جوهرياً خاصةً  ليس شرطاً كافياً  ومع ذلك فإنه ،ضروري لحق الحكم

(  14  - 49م، ص ص  4334مارك كواكو،  –جان )، ر الحقوق والواجباتالتي تشكل جوهال يمكن أن يحصل إال طبقاً للقيم 

، حيث هي بالتأكيد دولة المجتمع المدنيالتي لوحيدة للشرعية الديمقراطية يعتبر االنتخاب بشتى أساليبه وصوره األداة اولذلك ف

، ألن غياب هذا ومالزمة للديمقراطية التمثيليةة ، فالمجتمع المدني ظاهرة طبيعيمجتمع مدني ال وجود للديمقراطية أنه بدون

ي هو السبيل لتحقيق فالسبيل االنتخاب. ة ويقود إلى الفوضىت الفرديالمجتمع ال يؤدي إلى ترسيخ الحرية وإنما يغذي الطموحا

بأن الدولة هي عبارة  ، أو كما يقول أيسمن وهوريوحكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب رفها لنكولن بأنهاعّ التي يُ الديمقراطية 

تعرف العملية االنتخابية بأنها و  ( 41  - 41م، ص ص  4332عبدو سعد وآخرون ...، )، ن التشخيص القانوني لشعب ماع

وهي ، يين الحكام من قبل أفراد الشعباإلجراءات واألعمال القانونية والمادية التي تؤدي بصورة رئيسية إلى تعمن مجموعة 

، أو أكثر تحديداً ضمن قانون االنتخاب الذي وتدخل في إطار القوانين السياسية، الحقوق السياسية للمواطنة حق من بهذه الصف

حيث تتغير ، ، ثم تنظيم مسار االقتراعع، واختيار  النظام االنتخابي المتبقواعد غاياتها تحديد صفة المواطنيتكون من جملة 

جرى تعريف  فقد لذلك، ب هو انعكاس للنظام السياسيوسبب ذلك أن قانون االنتخا، االنتخابات في كل زمان ومكان قواعد

والتداول الحقيقي للسلطة ال يمكن أن يتحقق ، صوات المدلى بها إلى مقاعدالنظام االنتخابي بأنه اآللية التي تستخدم لترجمة األ

وهذه األحزاب  على تحقيق مصلحة الوطن والمواطننها ما بيحزاب السياسية الفاعلة والوطنية التي تتنافس فيفي حال غياب األ

 ( 49  - 42ن ...، مرجع سابق، ص ص عبدو سعد وآخرو) .ي ظل نظام انتخابي غير سليملن تقوم لها قائمة فالسياسية 

 

 النتائج المستخلصة من البحث: 

 تمثلت أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث بكل مما يلي: 

 التعدديةالمتنوعة في وجودها، والمشاركة ، والوجود الديمقراطي في المجتمعات طبيعةو عن صورةعمل على الكشف  – 4

في  على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً رهالمجتمع المدني وأثبصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةبكافة أشكالها، و

المجتمعات في صورة الوجود للتطبيق الديمقراطي الفعلي ، حيث تبين أنه يوجد اختالف بشكل نسبي بين داخل المجتمعات

 .فيها، وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى مدى مشاركتها والتزامها بالحرية وتطبيق مبادئ الديمقراطية األخرى مقارنة بغيرها

لمجتمعات تبعاً بأشكاله المتنوعة وأحجامه الموجودة ودرجة اختالفه ما بين ا الوجود الديمقراطي دل على تحديد صفات – 4

 الحريةبكافة أشكالها، و التعدديةالمتنوعة في وجودها، والمشاركة لظروف كل منها، وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى 

 في داخل المجتمعات. على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً رهالمجتمع المدني وأثبصورها الموجودة، ومدى وجود 
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بكافة  التعدديةالمتنوعة في وجودها، والمشاركة ، وفي المجتمعات ةالديمقراطي كل منتبين أن لوجود وعمل وتأثير  – 1

في داخل  على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً رهالمجتمع المدني وأثبصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةأشكالها، و

 ازدادبشكل طردي مع هذا التقدم، فكلما  وأن وجود الديمقراطية يتناسب تقدماً كبيراً على حياة هذه المجتمعات المجتمعات

 .تطبيق المبادئ الديمقراطية يزداد التقدم العلمي والعكس كذلك

وذلك تبعاً  في انعكاساته المتطورة بشكل متنامي على تقدم المجتمع والمتفاوت اإليجابيالوجود مقدار معرفة توصل إلى  – 1

بكافة أشكالها،  التعدديةالمتنوعة في وجودها، والمشاركة ، والمجتمعات داخل في ةالديمقراطيوجود ونسبة تطبيق  طبيعةل

في داخل  على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً رهالمجتمع المدني وأثبصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةو

 المجتمعات.

 

 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: 

الوجود  طبيعة كل منل لمتنوعةا من خالل وسائل االعالمبأشكالها وتأثيراتها اإليجابية نشر ثقافة الديمقراطية  – 4

بصورها الموجودة،  الحريةبكافة أشكالها، و التعدديةالمتنوعة في وجودها، والمشاركة ، والديمقراطي في المجتمعات

 في داخل المجتمعات. على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً رهالمجتمع المدني وأثومدى وجود 

بالتعريف الصحيح  )منظمات المجتمع المدني( مؤسساتالو)الناشطين(  األفرادمن  قيام وعمل المتخصصين بهذا المجال – 4

بكافة أشكالها،  التعدديةالمتنوعة في وجودها، والمشاركة ، والوجود الديمقراطي في المجتمعات طبيعةب وبشفافية ووضوح

في داخل  على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً رهالمجتمع المدني وأثبصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةو

 المجتمعات.

من قبل مؤسسات التعليم )الجامعات( وذلك لكون الجامعات تضم فئات ذات ثقافات تمرار عقد مؤتمرات وندوات باس – 1

ل الى االستمرار في عقد هذه الندوات من قب باإلضافةمختلفة عن بقية الفئات االجتماعية األخرى في داخل المجتمعات، 

، الوجود الديمقراطي في المجتمعات من كل لتوضيح وجود وعمل وتأثيربقية منظمات المجتمع المدني في المجتمع 

المجتمع المدني بصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةبكافة أشكالها، و التعدديةالمتنوعة في وجودها، والمشاركة و

 المجتمعات. في داخل على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً رهوأث

)ذوي األبحاث  من قبل الباحثين الوجود الديمقراطي في المجتمعات طبيعة عنإجراء دراسات حديثة ومتنوعة  – 1

من خاصةً عن هذا الموضوع )أصحاب المراكز القيادية في المؤسسات الحكومية واألهلية( وذوي الخبرة  المنشورة(

الديمقراطية ونشر أبحاث ذات سمات متنوعة )كمية وكيفية( أيضاً المتعلقة بالمتخصصين في مجال الدراسات األكاديمية 

بكافة  التعدديةوجودها، ونسبة المتنوعة في المشاركة لكل من  الفعلي وذلك من أجل توضيح مدى الوجود والتطبيق

في داخل  تحول الديمقراطيعلى عملية ال ا جميعاً رهالمجتمع المدني وأثبصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةأشكالها، و

 المجتمعات.
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 مقترحات الباحث: 

 تتمثل المقترحات التي يراها الباحث في هذا البحث بكل مما يلي: 

المشاركة ، وجاالت الحياتية المتنوعة داخل المجتمعالم كافة فيالفعلية وبشكل جدي  ضرورة الممارسة الديمقراطية – 4

 ا جميعاً رهالمجتمع المدني وأثبصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةبكافة أشكالها، و التعدديةالمتنوعة في وجودها، و

 في داخل المجتمعات. على عملية التحول الديمقراطي

المتنوعة في وجودها، المشاركة ، والمجتمعات داخل فيالفعلي الوجود الديمقراطي  كل من فيالمستمر مواصلة التنامي  – 4

على عملية التحول  ا جميعاً رهالمجتمع المدني وأثبصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةها، وبكافة أشكال التعدديةو

 في داخل المجتمعات. الديمقراطي

الوجود الديمقراطي في  طبيعة كل منواالنعكاس اإليجابي ل تأثيرالعمل والوجود وطبيعة الرار في توضيح االستم – 1

المجتمع بصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةبكافة أشكالها، و التعدديةوجودها، والمتنوعة في المشاركة ، والمجتمعات

 في داخل المجتمعات. على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً رهالمدني وأث

، المجتمعاتداخل في الفعلي الديمقراطي  الوجودونوعية مقدار لمعرفة ال كشف علىبشفافية ووضوح ضرورة العمل  – 1

المجتمع المدني بصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةبكافة أشكالها، و التعدديةالمتنوعة في وجودها، والمشاركة و

 .وانعكاسه على تقدم هذه المجتمعات التي يتواجد فيها في داخل المجتمعات على عملية التحول الديمقراطي ا جميعاً رهوأث

 

 خالصة البحث: 

المشاركة ، والوجود الديمقراطي في المجتمعات طبيعة كل منتوضيح في نهاية هذا البحث يرى الباحث أنه قد تم          

على  ا جميعاً رهالمجتمع المدني وأثبصورها الموجودة، ومدى وجود  الحريةبكافة أشكالها، و التعدديةالمتنوعة في وجودها، و

 بشكلتتناسب  الديمقراطيةبيعة هذه العالقة بين مبادئ ن طوقد أظهر الباحث أ، في داخل المجتمعات عملية التحول الديمقراطي

بالتعددية المتباينة  اإلقرارطردي في وجودها وبين تحقيق التنمية والتقدم في داخل المجتمع الساعي لهذا التقدم وفي مقدمة ذلك 

 .دون اقصاء او استثناء ألي منهما وألي سبب كان االجتماعيةوالسماح بالمشاركة السياسية المتنوعة لكافة الفئات 
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