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وبفعػؿ ووامػؿ دايميػة  . الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف شعار الحقبة الراهنػة يػا العػالـ ا مػ    

القػو  الديمقراطيػة يػا كػؿ مكػاف مػف . شر المطالبة بنظـ حكـ ديمقراطيػةيا المقاـ األوؿ  تنت
العػػػالـ توحػػػد نفسػػػجا يػػػا موا جػػػة طنمػػػاط الحكػػػـ المطمػػػؽ والحكومػػػا  الشػػػمولية  محتميػػػة يػػػا 
موا جتجػا تمػػؾ بمظمػة حقػػوؽ اإلنسػاف   وطػػرورك تطبيػػؽ حكػـ القػػانوف  وطػماف حػػؽ ممارسػػة 

بيػػة ليسػػػ  اسػػتينا  وليسػػػ  اضػػؿ الػػػدوؿ تطػػررا مػػػف والبمػػػداف العر . المػػواطنيف الحريػػػا  العامػػة
يػػػالعرد ضػػػد تطمعػػػوا منػػػس القػػػرف التاسػػػ  وشػػػر ةلػػػ  الحيػػػاك الديمقراطيػػػة . طنمػػػاط الحكػػػـ المطمػػػؽ

وامػػرهـ ) باوتبارهػػا ممارسػػة ومميػػة لممبػػادش التػػا بشػػر بجػػا ااسػػآـ و ػػا  بجػػا القػػر ف الكػػريـ 
ر طيطػا  األحػباد طضػاموا الت معػا  وضػد شػكؿ العػرد منػس القػرف التاسػ  وشػ. (1)(شور  بينجـ

ضامػػػػة الحيػػػػاك النيابيػػػػة وتقييػػػػد  ػػػػآحيا  الممػػػػوؾ  ال بجويػػػػة مػػػػف ا ػػػػؿ المطالبػػػػة بالدسػػػػاتير واة
ون ػػع وػػدد مػػف البمػػداف العربيػػة يػػا تحقيػػؽ انفتػػام ديمقراطػػا  ةف لػػـ يكػػف ضػػد تحػػوؿ . والحكػػاـ

معػػا  العربيػػة يػػا ةلػػ  ومميػػة ديمقراطيػػة مسػػتقرك  يانػػك مػػف دوف شػػؾ حقػػؽ نقمػػة كبيػػرك لمم ت
م ػػػاؿ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف  وترسػػػيا مفجػػػـو المواطنػػػة  كمػػػا طكػػػد الشػػػروية الدسػػػتورية ومبػػػدط حكػػػـ 

 .القانوف  وابرب حؽ ممارسة المواطنيف الحريا  العامة
لقد كاف نطاؿ العرد طد ااسػتعمار األ نبػا مقرونػا داًمػاط بمطػالبتجـ بػنظـ ديمقراطيػة      
البمداف العربية يا الفترك السابقة وم  نكبة يمسػطيف التػا بػدط  وضد تحقؽ سلؾ لعدد مف. لمحكـ

. العػػرد بنتي تجػػا يتشػػككوف يػػا ضػػدرك نظػػـ الديمقراطيػػة السياسػػية ومػػ   ػػيانة األمػػف القػػوما
وبد  الػنظـ الديمقراطيػة الحدييػة الناشػًة يػا البمػداف العربيػة وػا بك وػف تعبًػة المػوارد وحشػد 

كػسلؾ ظجػر  هػسأل األنظمػة وك نجػا ايػر ضػادرك ومػ  . يوناالطاضا  يا موا جة العدواف ال ج
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 .7991/ 1،7،7نشرث في بيروث، مجلست المستقبل العربي، العدد   
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رسػػا  العدالػػة اا تماويػػة  مقابػػؿ سلػػؾ الطػػعؼ الػػس  . ااطػػطآع بمجمػػة التنميػػة الشػػاممة واة
ات ف  بك األنظمة العربية  نساؾ  برب نموسج ااتحاد السويياتا بعد الحػرد العالميػة اليانيػة 

لن ػػام بانػػك نتي ػػة الحكػػـ المطمػػؽ ونظػػاـ الحػػبد كدولػػة ضويػػة اضت ػػادياط ووسػػكرياط ويسػػر هػػسا ا
 .الواحد مما اير يا الييارا  العربية الديمقراطية

وضػػػد كػػػاف لجػػػػسأل المرحمػػػة التػػػػا لػػػـ يت ػػػػاوب ومرهػػػا وشػػػريف وامػػػػاط طيػػػار سػػػػيًة  ػػػداط يػػػػا       
يػاط تعيػر المسػاوا  ةالمساوا الديمقراطية التا سبقتجا وم  مد  ماً وػاـ  وهػسا مػا يفسػر  ًب

قراطية اليـو يا البمداف العربية  ووػدـ وطػوم الرةيػة كمػا يشػير ةلػ  طسػباد تػ ير بػروب الديم
ضو  تمارس الديمقراطية دايؿ تنظيماتجا ويا ما بينجا  األمر الس  ا يمكف مػف دونػك تحقيػؽ 
يعاليػػػة النطػػػاؿ الػػػديمقراطا  وبمػػػوغ تػػػوابف القػػػو  بػػػيف الحكومػػػا  والم تمعػػػا  المدنيػػػة التػػػا 

 .تحكمجا
ومف ا ؿ موا جة هسا الوط  الشػاس  بػرب شػعور لػد  الميقفػيف العػرد بطػرورك تعبيػب       

ـ  1691ونمػػػػا هػػػػسا الشػػػػعور منػػػػس هبيمػػػػة وػػػػاـ . المسػػػػاوا الديمقراطيػػػػة يػػػػا البمػػػػداف العربيػػػػة
وتبايػػػػػد ةدراؾ طهميػػػػػة العمػػػػػؿ . وارتفعػػػػػ  ط ػػػػػوا  دوػػػػػاك الديمقراطيػػػػػة منػػػػػس نجايػػػػػة السػػػػػبعينا 

نػػا  ليتيػػس شػػكؿ نػػدوا  وحػػوارا  ودراسػػا   ػػادك  وتاسػػيس طو الػػديمقراطا منػػس مطمػػ  اليماني
طػػر   يطػػآط وػػف بػػروب وػػدد مػػف تنشػػيط منظمػػا  حقػػوؽ اإلنسػػاف ومػػ  المسػػتو  القػػوما والق  

وباتػػ  الديمقراطيػػة يػا التسػػعينا  مطروحػػة ومػػ  نطػػاؽ واسػػ  . ااحػباد والحركػػا  السياسػػية
 .ؿ سياسا ورباضؿ ةف ييمو منجا مقاؿ طو مدايمة ميقؼ  طو يطاد مسةو 

وط بح  الديمقراطية بسلؾ اانتشار اير المنطبط بمفجـو محدد  يا يطر مػف محبيجػا     
ويتطع اليطػر ومػ  الديمقراطيػة . الس  ضؿ ةف يتفقوا وم  مفجـو الديمقراطية   يمكؿ مفجومك

ايػؿ اكير وندما يآحظ ةف الكييريف مف رايعا شػعار الديمقراطيػة  ا يمارسػوف الديمقراطيػة د
. منظمػػاتجـ  طو ييمػػا بينجػػا  تسػػتو  يػػا سلػػؾ التنظيمػػا  الحكوميػػة والتنظيمػػا  ايػػر الحكوميػػة

هسا الغمػوض الفكػر   والتنػاضض الممحػوظ بػيف القػوؿ والممارسػة الفعميػة لمديمقراطيػة  ا ػبحا 
يشكآف يطرا وم  الديمقراطية يا البمداف العربيػة ويجػدداف بتحولجػا ةلػ  شػعار ط ػوؼ ميممػا 

 .ااشتراكية يوما شعار ط وؼ  ار 
مػػػػػف هنػػػػػا انبيػػػػػؽ التفكيػػػػػر يػػػػػا البحػػػػػز وػػػػػف طدوا  وضنػػػػػوا  ةطػػػػػايية لتعبيػػػػػب المسػػػػػاوا     

وهسا ا يعنا التقميؿ مف طهميػة المةسسػا  التػا طيػس  ومػ  . الديمقراطية يا البمداف العربية



تنظػػػيـ واتقجػػػا  وومػػػ  األيػػػص منػػػس مطمػػػ  اليمانينيػػػا   مسػػػةولية طػػػرم ضطػػػية الديمقراطيػػػة و 
نمػػا يعنػػا تعبيبهػػا بػػ دوا  وريػػدها بقنػػوا  تكػػوف اكيػػر تفراػػا لمجػػـ . الحػػوارا  ال ػػادك حولجػػا واة

. ف يشػػغمجا ونػػك هػػدؼ طيػػرسػػوؼ يسػػمع لجػػا بػػالتركيب وميػػك دوف طالػػديمقراطا  األمػػر الػػس  
ي ػػاد ميػػؿ هػػسأل األدوا  ويمػػؽ القنػػوا  اإلطػػايية لػػيس ف بػػاألمر الجػػيف اليسػػير  وا يمكػػف ط واة

بػػػؿ ةف التفكيػػر والحػػػوار حػػػوؿ ماهيػػػة هػػسأل األدوا  وشػػػكؿ القنػػػوا  التػػػا . يرديػػػا  داط يكػػوف  جػػػ
تحتاج البمداف العربية ةل  ططايتجا يا طػو  محػددا  الواضػ    ي ػد ةف تايػس الوضػ  الكػايا 
واف تعطا ما تستحقك مف التفكير والتدبير  حت  تكوف تمؾ اادوا  والقنػوا  وونػا لممسػاوا 

تػػػر  ييجػػػا و مجػػػا التيػػػارا  السياسػػػية والفكريػػػة الفاومػػػة ومػػػ  السػػػاحة العربيػػػة  الديمقراطيػػػة  تتقب
 .الحياد  وت د ييجا الوسيمة  لتعبيب المساوا الديمقراطية وم  المستو  القطر 

لتو يؼ تمؾ األدوا   وتكييفجا ويؽ طهداؼ واضعية  ةطاية ةل  طهميػة التعػرؼ  وتمجيداط      
مسػػػاوا الديمقراطيػػػة  تػػػـ تبنػػػا مشػػػروع دراسػػػا اطمػػػؽ وميػػػك ةلػػػ  القنػػػوا  اإلطػػػايا لتعبيػػػب ال

  وايتيػػػر  مدينػػػة اكسػػػػفورد يػػػا المممكػػػػة "مشػػػروع دراسػػػا  الديمقراطيػػػػة يػػػا البمػػػداف العربيػػػػة"
 :ويطمع المشروع يا مرحمتك الراهنة ةل  ةف يحقؽ طمريف. المتحدك مقرا لك

ف او ػك اايػتآؼ لعربيػة  وتبػي  ف يكوف طداك لمتعرؼ ةل  الفكر الديمقراطا يػا البمػداف اط: طوا
حػػوؿ الديمقراطيػػة وتحػػر  اشػػكاليا  ضبولجػػا مػػف ضبػػؿ القػػو  السياسية و ػػعوبا  تطبيقجػػا يػػا 

ومػػػف طهػػػـ هػػػسأل اإلشػػػكاليا  التنػػػاضض المطػػػروم بػػػيف ااسػػػآـ ونظػػػـ الحكػػػـ . البمػػػداف العربيػػػة
ومػف . لبمداف العربيةومنجا طيطا مسالة التوابف بيف الدولة والم تم  المدنا يا ا. الديمقراطية

مػا هػػو متعمػػؽ بتطبيػؽ المبػػادش الديمقراطيػػة دايػؿ األحػػباد والحركػػا   هػسأل اإلشػػكاليا  طيطػػاط 
 .السياسية التا تططم  بدور تطوير الم تمعا  العربية

ف يكػػػػػوف طداك توسػػػػػط وضنػػػػػاك توا ػػػػػؿ بػػػػػيف البػػػػػاحييف والمفكػػػػػريف وممارسػػػػػا العمػػػػػؿ ط: يانيػػػػػا   
. تمػػؼ التيػػارا  السياسػػية والفكريػػة الفاومػػة ومػػ  السػػاحة العربيػػةالػػديمقراطا  المنتمػػيف ةلػػ  مي

 ؿ تحقيػؽ هػاتيف الغػايتيف  يعتػب المشػروع القيػاـ بػو را  حػوارا  معمقػة حػوؿ المفػاهيـ ط ومف
شكالياتجا وبر سمسمة مف ورش العمؿ وحمقا  النقاش يػتـ وقػدها دايػؿ البمػداف  الديمقراطية واة

 .العربية ويار جا
هتمػػاـ المشػػروع ةلػػ  دراسػػة مػػف ومػػر المشػػروع الدراسػػا  ينتقػػؿ ة مػػة الوسػػيطةويػػا المرح    

رؾ يجػدؼ ةلػ  التعػرؼ مستقبؿ الديمقراطية يا ودد مف البمداف العربية ويؽ منجج بحيا مشػت



ويػػػا هػػػسأل المرحمػػػة تكػػػف الدراسػػػة القطريػػػة طداك لمحػػػوار بػػػيف . نفتػػػام السياسػػػاةلػػػ  مػػػدايؿ اإل
فاومة يا البمد المعنػا  ممػا يتػيع لممشػروع الدراسػا التعػرؼ ةلػ  التيارا  الفكرية والسياسية ال

نفتام الديمقراطا ومدايؿ ترسيا الت ػارد الديمقراطيػة الناشػًة يػا البمػداف دايؿ العامة لإلالم
ي ابيػػػػة لميػػػػؿ هػػػػسا الحػػػػوار يػػػػا  جػػػػود تعبيػػػػب المسػػػػاوا وػػػػف ا يػػػػار اإل العربيػػػػة  هػػػػسا يطػػػػآط 

 .الديمقراطية يا البمد المعنا
ويا المرحمة اليتامية مف المشػروع الدراسػا يػتـ ةوػداد رةيػة مشػتركة لتعبيػب المسػاوا       

سػػػتراتي ية لتنميػػػة ونشػػػر اليقايػػػة الديمقراطيػػػة يػػػا البمػػػداف العربيػػػة تكػػػوف بميابػػػة ةالديمقراطيػػػة 
يجػػػا بالػػػدوـ والمسػػػاندك الفنيػػػة واإلوآميػػػة يػػػا وتنسػػػيؽ  جػػػود القػػػو  الديمقراطيػػػة بمػػػا يعػػػود وم

سػػتراتي ية لجػػا متطمبػػا  تنفيػػس  مػػف بينجػػا طدوا  وميػػؿ هػػسأل اإل. ط ػػؿ الديمقراطيػػة وممجػػا مػػف
لممتابعػة وضنػػوا  لمتوا ػػؿ ا تقػػؿ يػا البدايػػة وػػف مركػػب بحػوز ودراسػػا  ونشػػر  ةطػػاية ةلػػ  
منتد  حوار وتبادؿ معموما بيف القو  الديمقراطية مف ميتمؼ التيارا  الفكرية والسياسػية يػا 

 .البمداف العربية
ةف المشروع  ةس يحاوؿ تعبيب المساوا الديمقراطية يا البمػداف العربيػة  يطػـ  جػودأل ةلػ     

تمػػؾ المبػػػادرا  بعطػػجا كػػاف ومػػ  ال ػػػعيد . مبػػادرا  طيػػر  كييػػرك سػػبقتك ومػػػ  هػػسا ال ػػعيد
ويسػػع  المشػػروع ةلػػ  بمػػػورك . يػػر  كػػػاف ومػػ  ال ػػعيد العربػػا القػػػوماطػػر   وا الػػوطنا الق  

 .جد الفكر  الس  ينو  ااططآع بكيآية طبعاد يا ال 
اايت اص  بمعن  ةف المشػروع سػيركب ومػ  موطػوع الديمقراطيػة مػ  مػا يت ػؿ : طواط      

 .بك ب ورك مباشرك مف  واند اضت ادية وا تماوية ويقايية
وبػػػيف ت اربجػػػا  –والمقارنػػػة هػػػا طساسػػػا بػػػيف الم تمعػػػا  العربيػػػة  –الدراسػػػا  المقارنػػػة : يانيػػػاط 

ةلػ  مػا يػا هػسأل الم تمعػا  مػف وػواـ وضواسػـ مشػتركة  ونظػراط . المتعددك يا التطػور السياسػا
وتبػارأل ديػف الغالبيػة وم ػدر يقايػة ايػر المسػمميف مػف د يا وحدك المغة  واير ااسآـ بوتت س

كػؿ  – اـ وتبشػر بػك مػف  مػاؿلتارييية المشتركة وما تحممك مف  العرد  ةطاية ةل  اليبرك ا
سلؾ يسؿ ة را  البحػوز والدراسػا  المقارنػة ويػوير ةمكانيػة اليػروج مجػا بػدروس واسػتنتا ا  

يجا تسػمع لممعنيػيف بالشػاف الػديمقراطا  . تفيد العمؿ الديمقراطا يا األضطار العربية وموماط 
سػػػوا كػػػانوا مػػػف طهػػػؿ الػػػرط  طـ مػػػف ط ػػػحاد المسػػػةولية يػػػا هػػػسأل األضطػػػار  بػػػاف يسػػػتفيدوا مػػػف 

 .وت ارد األضطار التا سبقتجـ يا مطمار التحوؿ الديمقراطا يبرا 



ةف الدراسا  المقارنة لف تتوضؼ وند األضطػار العربيػة وحػدها  بػؿ سػتت اوبها  وبديجا طيطاط   
ةف . ةلػػ  الػػدوؿ والم تمعػػا  التػػا سػػبق  البمػػداف العربيػػة يػػا السػػير ومػػ  الطريػػؽ الػػديمقراطا

اطػآع ومػ  هػسأل الت ػارد ومقارنػة طحوالجػا مػ  طحػواؿ الغاية هنػا هػا تحفيػب وتػويير م ػاؿ ا
" المشػروع"وحتػ  يكػوف . الم تمعا  العربية والنظر يػا ةمكانيػة اإليػادك مػف ت اربجػا ويبراتجػا

ف يكػوف ومػ   ػػمة وز والدراسػػا   يانػك ا بػد لػك مػف طومػ  تحقيػؽ هػسا النػوع مػف البحػ ضػادراط 
الفكػػػر واايت ػػػاص يػػػا األضطػػػار العربيػػػة  هػػػؿلمةسسػػػا  والمنتػػػديا  ودور العمػػػـ وطوييقػػػة با

ةلػػػ  تػػػويير اإلطػػػار  وهػػػو يػػػا حا ػػػة ايطػػػاط . واا نبيػػػة المعنيػػػيف بالمسػػػالة الديمقراطيػػػة تحديػػػداط 
 .الس  يسمع لجةا  بتبادؿ اليبرا  والت ارد الفكرية وبر األضطار العربية

ؿ الػػديمقراطا ومػػ  الدراسػػا  اامبريقيػػة  وهػػا الدراسػػا  التػػا تسػػمع بتطػػوير العمػػ: ياليػػا    
طسػػػػاس العمػػػػـ والواضػػػػ   بػػػػدا مػػػػف ةف تحركػػػػك ااوتبػػػػارا  األيديولو يػػػػة المحطػػػػة والرابػػػػة يػػػػا 

وهػػػسا الفػػػرع مػػػف الدراسػػػا  ا ػػػبع اكيػػػر سػػػجولة اليػػػـو مػػػف س  ضبػػػؿ بعػػػد ةف ات جػػػ  . التفكيػػػر
بعػػػض الم تمعػػػا  العربيػػػة ةلػػػ  اانفتػػػام والػػػ  ةتاحػػػة الم ػػػاؿ طمػػػاـ البػػػاحييف لدراسػػػة طحوالجػػػا 

 .تحميؿ طوطاوجاو 
ومػ   بمقدار ن ام المشروع يا التشديد وم  هسأل األبعاد يا وممك ونشاطك  سيكوف ضػادراط    

المسػػاهمة يػػا تػػويير األسػػاس الفكػػر  المتػػيف لعمميػػة التحػػوؿ الػػديمقراطا يػػا البمػػداف العربيػػة  
وسػػػط ةف تػػتـ هػػسأل العمميػػة دوف نكسػػا  وترا عػػا   ودوف هػػبا  ا تماويػػة وسياسػػية  و  طمػػآط 

 .يا الم تمعا  العربية ةتعاوف وت لؼ ساًر القو  الحي
 وي در بنا يا هسأل المقدمة ةف نتطػرؽ  ولػو بشػكؿ وػابر  ةلػ  مبػررا  الديمقراطيػة يػا      

ررا  وقآنيػػػة وومميػػػة ومػػػا ضػػػدـ مػػػف ف مػػػا طػػػرم مػػػف مبػػػانػػػا وػػػف القػػػوؿ ط. البمػػػداف العربيػػػة
راطيػػة ومػػ  نظػػـ حكػػـ الو ػػاية تنطبػػؽ ومػػ  وتبػػارا  طيآضيػػة ا يطػػمية نظػػـ الحكػػـ الديميقة

حالة العرد ميمما تنطبؽ وم  ايرهـ مف اامـ والشعود  وا حا ة بنا ةل  تكرار سكرهػا يػا 
يالمسػػػاواك يػػػا الحقػػػوؽ والوا بػػػا   و ػػػيانة حريػػػة اإلنسػػػاف الػػػس  كرمػػػك ا   . هػػػسأل المقدمػػػة

سا لػػػـ تكػػػف . "يػػػبك ومػػػيجـ وسػػيادك حكػػػـ القػػػانوف  كمجػػػا ضػػػيـ واليػػػة لػػد  العػػػرد والمسػػػمميف وب  واة
ويبقػػ  ومينػػا بعػػد سلػػؾ ةف نشػػير ةلػػ  ". الكيػػرك ومػػ  حػػؽ  يػػاف القمػػة ابعػػد مػػا تكػػوف دلػػيآ وميػػك

  االتػباـ بػالمنجج الػديمقراطا دواع ومبررا  ةطايية تمع وم  العرد والمسمميف وتػدووهـ ةلػ
 .وتبارأل منجج طروركبو



ونػػػد يرو ػػػك مػػػف سػػػ وف طحػػػد البمػػػداف وضػػػد وبػػػر رمػػػب مػػػف رمػػػوب الحركػػػا  ال ماهيريػػػة     
ضتػػاؿ الكػػؿ طػػد  ةلػػ الػػبآد سػػاًرك "... العربيػػة وػػف واحػػد مػػف هػػسأل المبػػررا  اإلطػػايية يقولػػك 

الكػػؿ ةف لػػـ تسػػمـ كػػؿ األطػػراؼ بحػػؽ كػػؿ طػػرؼ يػػا الو ػػود ومػػ  حػػد سػػوا  ومػػا يترتػػد ومػػ  
حقيقيػة  هػسا القػوؿ ومػ  بسػاطتك وميػؽ ويعبػر وػف معانػاك ..." . هسا الحػؽ مػف حقػوؽ ايػر 

ف تسرع يػا ومميػة لتا تو د وم  الم تمعا  العربية طونظرك ياضبة ةل  المبررا  ااطايية ا
يػاسا كانػػ  الحكومػا  العربيػػة لػػـ . التحػوؿ مػػف انمػاط الحكػػـ الراهنػة ةلػػ  نظػػـ حكػـ ديمقراطيػػة

سا كانػػػ  بعػػػض ضػػػو  تػػػا اضتنػػػ  بجػػػا العػػػالـ مػػػف حولجػػػا  واة تقنعجػػػا بعػػػد المبػػػررا  العقآنيػػػة ال
معارطػة مابالػػ  تعتقػد بامكانيػػة الحسػـ المنفػػرد ويػرض ارادتجػػا بػالقوك ومػػ  كػؿ مػػف يعػػارض ال

الػػدايؿ واوػػادك  و جػػة نظرهػػا  يػػاف ميػػاطر الحػػرود ااهميػػة وتفكيػػؾ الم تمعػػا  العربيػػة مػػف
تشػػػػكيؿ البمػػػػداف العربيػػػػة ومػػػػ  اسػػػػس طاًفيػػػػة وورضيػػػػة ودينيػػػػة  ويػػػػتع البػػػػاد لمقػػػػو  اليار يػػػػة 

كيؿ الم تمعػػا  العربيػػة ويػػؽ مطامعجػػا كفيمػػة بتقػػديـ مبػػررا  اطػػػايية المعاديػػة اف تعيػػد تشػػ
وتبػارأل مػنجج طػرورك ا بػديؿ لػك طػاؿ الػبمف طو طا بووا مة تػدوو ةلػ  تبنػا المػنجج الػديمقرا

 .ض ر
ويطاؼ ةل  هسأل المبررا  الداوية ةل  سروة التحػوؿ الػديمقراطا يػا البمػداف العربيػة        

امػد البمػداف العربيػة  وتغميبػك الم ػالع  ور العمؿ الرسما يػا ط تمعا  مف ضما تعانيك الم
وا را  الشي ػػية لمفًػػا  الحاكمػػة ومػػ  األهػػداؼ الم تمعيػػة والتطمعػػا  العامػػة لمشػػعد يػػا 

ولعػػؿ اليبػرك التاريييػة لػػنظـ الحكػـ وبػػر التػاريا العربػا اإلسػػآما تقػدـ بػػدورها . البمػد المعنػا
 تكػػوف ييجػػا الكممػػة األييػػرك لفػػرد طو ضمػػة  وا تكػػوف ييجػػا مبػػررا ةطػػاييا طيػػر لتبنػػا نظػػـ حكػػـ ا

يتحقػؽ بمو بجػا مػا شػرؼ ا   و اية مف طحد وم  طحػد بػالا الرشػد واضػؿ  وانمػا تكػوف نظمػاط 
وهػؿ هنػاؾ مػا هػو طدؿ ومػ  اسػتبداد الحكػاـ وبػر (. وامػرهـ شػور  بيػنجـ) وب و ؿ امتنا بػك 

ف حاكمػػة ومػػ  الم ػػالع الم تمعيػػة مػػف طفًػػة الالتػػاريا العربػػا اإلسػػآما وتغميػػبجـ م ػػالع ال
ا ػػاب  اليػػد الواحػػدأل يميمػػوف ااسػػتينا  ا  وػػدد الػػسيف يطمػػؽ ومػػيجـ يمفػػا  راشػػدوف ا يتعػػدوف

 وػدا اليمفػا  الراشػديف يقػدـ دلػيآط  القاودك ةف النفا اير المباشػر ل ػفة الرشػد ومػف يكػوف مػا
وػػف رط  وم ػػالع األامبيػػة دوف  عبػػرضاطعػػا ومػػ  حا ػػة العػػرد والمسػػمميف ةلػػ  مػػنجج حكػػـ ي

 .ف ي ور وم  رط  وم الع ااضميا  طو يتعسؼ يا تحميؿ ما حـر ا  ةف تحريـ ما حمؿط



ولعػػػؿ المسػػػتقبؿ المنظػػػور يبشػػػر . ولعػػػؿ التفػػػاةؿ بمسػػػتقبؿ الديمقراطيػػػة اليػػػـو يفػػػوؽ التشػػػاـة   
الدسػػتورية  ويحػػؿ  ااوتراطػػا  المبدًيػػة ومػػ  الديمقراطيػػة ك وربيػػة تيفػػ  ييجػػا تػػدري ياط بػػبحق

مكػػاف التشػػنج والمغالطػػا  حػػوار اي ػػابا مسػػةوؿ حػػوؿ ماهيػػة الديمقراطيػػة المنشػػودك  وكيفيػػة 
مػػػف نظػػػـ الحكػػػـ السػػػاًدك يػػػا البمػػػداف العربيػػػة ةلػػػ  نظػػػـ حكػػػـ اكيػػػر مراوػػػا   التحػػػوؿ سػػػممياط 

 لمم ػػالع الم تمعيػػة واكيػػر ان ػػياوا  را  األامبيػػة واكيػػر انحيػػابا لم ػػالحجا دوف تعسػػؼ طو
ةف ما نشػجدأل اليػـو  ومػ  .  ور وم  ااضميا  طو تآود بيواب  الم تمعا  ومقدسا  األمة

المستو  الرسما والمستو  األهما  مػف لػيف لج ػة وتقبػؿ مبػدًا لممػنجج الػديمقراطا مػف ضبػؿ 
يًػا  وضػػو  وم ػػالع ووقاًػػد كانػػ  حتػػ  وضػ  ضريػػد تنا ػػد الديمقراطيػػة السياسػػية العػػدا    

ب المسػػاوا الديمقراطيػػة يػػا البمػداف العربيػػة ويسػػجؿ مجمتجػػا يػػا طػػو  هػػسا يسػاود  جػػود تعبيػػ
ف ما الراهف مف شػعارا  يمكػف العػرد طالتغيير الدايما  ةطاية  ةل  ما يطرحك النظاـ العال

يستفيدوا منجا ب رؼ النظر وػف  ػدؽ النيػا   ةس يفػرب النظػاـ العػالما اليػـو  ليػا   ويتػيع 
عرد  ميؿ بقية شعود العػالـ  ةف يوظفوهػا لم ػمحتجـ واف تكػوف   راـ ةرادتك  يمكف الير اط 

وسػػيمتجـ لبمػػوغ طهػػدايجـ ةلػػ  ي ػػعد بمواجػػا يػػا و ػػرنا الحاطػػر دوف ااسػػتناد ةلػػ  الشػػروية 
 .الديمقراطية

ةف هسا التحوؿ الس  نشجدأل  مف الريض المطمؽ لمديمقراطيػة ةلػ  القبػوؿ المشػروط بجػا       
لبمػػداف العربيػػة تبشػػر بو ػػود ير ػػة لبدايػػة حػػوار  ػػاد ومسػػةوؿ يسػػير ةلػػ  مرحمػػة  ديػػدك يػػا ا

وتبارهػػا مػػنجج حكػػـ وتقنيػػة معا ػػرك لممشػػاركة السياسػػية وؿ مفجػػـو الديمقراطيػػة المعا ػػرك بوحػػ
الفعالة   وليس  وقيدك تحؿ محػؿ ايرهػا مػف وقاًػد الم تمعػا  التػا تيتػار نظمػا ديمقراطيػة 

ضػدرك البمػداف العربيػة ومػ  ةدارك توضػؼ ومػ  ن احػك وهسا الحوار ال اد المسةوؿ الػس  ت. لمحكـ
مشػروع دراسػا  الديمقراطيػة يػا " يتآؼ وت ند ال راوا  المدمرك  هو مػا يطمػع طو ك اإل

. معنيػيف بمسػتقبمجاةل  تعبيبأل بفطؿ تعػاوف الييػريف مػف وقػآ  األمػة ومػف ال" البمداف العربية
تتماسػؾ م تمعػػا  البمػداف العربيػة ونػػدما    وب جػػود هػةا "المشػروع"لا هػةا  تتو ػػك دوػوك يػو

تتمكف مف ةدارك او ك اايػتآؼ سػمميا ويػؽ المػنجج الػديمقراطا الػس  ا يسػتين  ييػك طحػد وا 
 .تسقط ييك  ماوة حؽ  ماوة طير  يا المشاركة السياسية


