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 ديمقراطيةال إلى ؿيعزز االنتقاجامع نحو مفيـو 
 في البالد العربية 

 الدكتور عمي خميفة الكواري
      
, أنظمػة حكػـ ديمقراطيػة إلػىاالنتقػاؿ يسيؿ  لمديمقراطية عربيدعوتنا ىذه إلى بناء مفيـو  إف      

عارض بيف العقيػدة اسسػالمية تسمح بإزالة الت مسئولةمقاربات ب القياـ تنطمؽ مف الحاجة الماسة إلى
حكـ ديمقراطيػة فػي الػدوؿ العربيػة  ضرورة تأسيس نظـ ىترتكز عمكما . وبيف نظـ الحكـ الديمقراطية

 .لمممكية االجتماعيةوظيفة المراعاة عمى مبدأ الوطنية وقيـ العدؿ واسنصاؼ وضرورة 
مواجيػة التوػويو  سػاعد عمػىؼ يلمديمقراطية سو التوافؽ عمى مقاربات جامعة  أف وفي تقديرنا      

الغمػوض الػذي  إزالػة  إلىدي كما يؤ .الحكـ الفردية القائمة أنظمةالخارجي والتطبيؽ الوكمي مف قبؿ 
صراعات عبثية تطيؿ عمر  إلىالمصمحة في قياميا  أصحابيحيط اليـو بمفيـو الديمقراطية ويعرض 

القػو  التػي تنوػد التغيػر السػممي ويسػمح بػيف  رد الحػوايروت يؤدي الى الذي سوؼ األمر ,االستبداد
البد لممنصفيف في العمـ مف  حركة. في كؿ دولة عربية فاعمة ةدستورية جامعبنمو حركة ديمقراطية 

 إلػىأجػؿ االنتقػاؿ  فمعيا مػتراعي وجودىا وتورع في التفاوض  أف إال  اتحكومالتممؾ  الاحترميا و 
 .ولو بعد حيف, نظـ حكـ ديمقراطية

يػر غ فػي الػدوؿ العربيػة ي القػو  التػي تنوػد التغييػرمفيـو الديمقراطيػة لػد أف يوسؼ لو ومما      
بعػػض الحركػػات  دالديمقراطيػػة عنػػحيػػث مػػازاؿ مفيػػـو , بينيػػا كامتفػػؽ عميػػو وال يوػػكؿ قاسػػما موػػتر 

 االخػر  والنخػب األحػزابوعنػد بعػض  ,وربما لمػرة واحػدة ىو مجرد آلية لالنتخابات والنخب واألحزاب
براليػة ميتطمػب قبػوؿ القػيـ ال -عند ىػذا الػبعض– الديمقراطية مطابقة لمبرالية وقبوؿ الديمقراطيةتبدو 
    .اقتصاديا ة المتطرفة اجتماعيا والرأسماليةالفردي
الوطنيػة  األىػداؼالتػي تػربط بػيف الديمقراطيػة وبػيف المطموبػة و  ىذه المقاربات أف لحسف الحظو      

ممكنػػة اليػػـو  ,الديمقراطيػػة ىػػدفا ووسػػيمة لتحقيػػؽ الخيػػارات الوطنيػػة باعتبػػار الكبػػر  فػػي ا  مجتمػػع
سة خارج دائرة الحضارة ار ف انتورت الممأ بعدالمعاصرة  مفيـو الديمقراطيةحدثت في  بفضؿ تطورات

, ونظػاـ حكػـ ا  منيجػ باعتبارىػاوبػيف الديمقراطيػة  عتبارىػا عقيػدةبيف الميبراليػة با يزيوتـ التم ,الغربية
آليػػة مػػف مجػػرد  إلػػىلػػو وتحويمػػو  أخػػر أو  عقيػػدةالمجتمعػػات دوف احتكػػار  عقائػػدعػػاة مرا قػػادر عمػػى

 .ىذا مف ناحية...آليات الخضوع ليا

                                                 

 . موروع دراسات الديمقراطية في البمداف العربية , منسؽ موارؾ 

كما استفادت مف بعض ما ورد في . 26/2/2008في االصؿ محاضرة قدمت في ناد  العروبة في البحريف بتاريخ 
 .قبؿ العربي في بيروتورقة سبؽ نورىا في مجمة المست
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ف نظػػاـ الحكػػـ إفػػ, التيايتفضػػلممجتمعػػات  تإذا كانػػإنػػو البػػد مػػف التأكيػػد ...أخػػر ومػػف ناحيػػة       
 اسػتمرار درؾ مفاسديو  االستبدادكيؾ د تفيريالبد لكؿ وعب و  ,أيضا   مقوماتو الضرورةلو ب الديمقراطي
قاربػات جوىريػة تزيػؿ مبػإجراء  قياداتػو السياسػية و ف فيػومفكػروالف يقػـو مػف أ, القمة أوحكـ الفرد 

نظػاـ  مقومػاتمػف  أيضػاماىو بالضرورة و  ,مجتمعيـ ىو بالضرورة مف عقائد وقيـ التعارض بيف ما
مف أجؿ تأصيؿ مفيػـو الديمقراطيػة وتوطينػو  ماعمى جوىر كؿ مني التركيزب ذلؾو  .الحكـ الديمقراطي

 .عقائدالديمقراطية مما عمؽ بيا مف  مفيـو ةتنقيالقومية بعد في الثقافة 
بػػيف ثوابػػت  ,مسػػئولةريػػة وسياسػػية قاربػػات فكمضػػرورة القيػػاـ ب ػ ممػػح بوػػكؿ ػمػػف ىنػػا تبرزػػ     

: حوار بمناقوة التاليستيؿ الأ ةالورق وفي ىذا. الديمقراطية نظـ الحكـ ية ومقوماتالمجتمعات العرب
مكانية (2)نظـ الحكـ الديمقراطي  مقومات (1 ) توصيؼ نظـ   (3) مقاربتيا إوكاليات الديمقراطية وا 

 .نظـ حكـ ديمقراطية إلىاالنتقاؿ ( 4)الحكـ العربية الراىنة 
 (1) 

 ُنظـ الحكـ الديمقراطي مقومات
نمػا ىػي مػنين ونظػاـ  ,ال تنػافس األديػافة كمػا أنيػا ليسػت عقيػدالديمقراطية المعاصرة اليـو        وا 
تصػدير وما نراه مف محاوالت  .التي يطبؽ فييا اتختيارات المجتمعاب, ةبالضرور ر مضمونو تأثحكـ ي
توػويو لمديمقراطيػة وتكفيػر لمجتمعاتنػا العربيػة  ىػو اإنمػ, لوكؿ الديمقراطية دوف مضػمونيا دواستيرا

 .بيا واسسالمية
ػػـ الحكػػـ الديمقراطيػػة نظػػـ مُ ظػػفػػإف نُ  وكػػذلؾ      مػػف مبػػادئ ومؤسسػػات موػػتركة  ة ليػػا مقومػػاتم  ك  ػح 

ويمكػف لنػا إذا  .نػتقص منيػاا قائمػة إذااـ الحكػـ الػديمقراطي ال تقػـو لنظػ ,ابط وضماناتو ليات وضآو 
جنػػوب  إلػػىمػػف ماليزيػػا والينػػد _  ظػػـ الحكػػـ الػػديمقراطي عبػػر القػػارات والحضػػاراتنُ  قػػراءة دققنػػا فػػي

موتركة بيف  جد مقومات عامةأف ن, _ودائرتيا الحضارية أوربا إلى إضافةالالتينية  أمريكا وفريقيا إ
مقومػات عامػة  ةوتتمثؿ ىذه المقومػات فػي خمسػ. تي تكتسب اليـو صفة الديمقراطيةالحكـ الأنظمة 
 -1:موتركة

يعبػر  حكػـ الػديمقراطيفنظػاـ ال. وعمػى أرض الواقػع وروحػا   نصػا   تمبدأ الوعب مصدر السمطا: لياو أ
 مػا يجػب أفأن و, لمبمػد اف اليكوف ىنؾ احػتالؿ اجنبػي بالضرورة يتطمب تقرير المصير وىو حؽ عف

 ولفػرد أ ةأو وصػاي ادةو مػبطف سػيؿ ظػاىر أكىنػاؾ بوػ تكػوف ف اليكوف الوعب مصػدر السػمطات وأ
 يػةممرسة السػمطة مسػألة عف مماأوجديٌر بالتأكيد  .تحتكر السمطة أو الثروة العامةلقمة عمى الوعب 

 .ا ىو الوعب أو الكثرة منو عمى األقؿى  فرد أو قمة أو يكوف مصدر   اف يكوف مصدرىو ىي إما أ
عمػى  وومػا يحيمػ الدسػتوريفػي الػنص  بوػكؿ خػاص ولتأكد مػف وجػود ىػذا المبػدأ يجػب الػتمعف     

صبح الوضع القائـ ىو الحكـ وي, فكثيرا ما يؤخذ بالقانوف ما اعطاه الدستور. صالحيات مف القوانيف
 إلػى والى جانب ذلػؾ واىػـ منػو ىػو النظػر.ديمقراطي ثابت مبدءابالقانوف بدؿ حكـ القانوف الذي ىو 

                                                 
 42-15الصفحات . 2002, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, الخمين العربي والديمقراطية:عمي خميفة الكواري وآخريف:أنظر 1
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 إرادة أف أـ, السػمطات قػوال وفعػال رمصػد األقؿ ىػوالكثرة منو عمى  أومارسة وىؿ الوعب حقيقة الم 
 .ة والقوؿ الفصؿالقمة الحاكمة ىي صاحبة السمطة المطمق أود الحاكـ الفر 

عتبػػار المواطنػػة والوػػا غيرىػػا مصػػدر الحقػػوؽ وا, الكاممػػة المتسػػاوية الفاعمػػة ةمبػػدأ المواطنػػ :ثانييػػا
منافسػة الز مظاىر المواطنة الكاممة ىػي تسػاوي الفػرص مػف حيػث بر وأ .ييزالواجبات دوف تمومناط 

العامػة التػي  والمناصػب ةوكذلؾ الحؽ المتساوي فػي الثػرو . تفويض مف يتوالىا وعمى تولي السمطة 
 .اآلخريفدوف  اخاص اقح فييا ف يدعيكاف أ ي  ال يجوز أل

ي يػػتـ تجسػػيده فػػي دسػػتور ديمقراطػػي ممػػـز لكػػؿ الػػذ المتجػػدد مبػػدأ التعاقػػد المجتمعػػي: ثالثيػػا     
فػػراد فػػي الموػػاركة الفاعمػػة أل المتجػػددويتجمػػى التعاقػػد المجتمعػػي . اكػػاف أو محكومػػ احاكمػػ ,مػػواطف

العػػادة يوضػػع الدسػػتور فػػي  و .جيػػاؿعبػػر األ وتعديمػػو وجماعػػاتيـ فػػي وضػػع الدسػػتور فالمػػواطني
 . بحرية اوتعبر عنيرادتيا عية تأسيسية منتخبة تممؾ إمف قبؿ جمالديمقراطي 

ومنظمػات المجتمػع المػدني عمػى قاعػدة المواطنػة وممارسػة الديمقراطيػة  خاصػة األحزابقياـ : رابعيا
مقومات استقرار نظاـ الحكـ الديمقراطي ويجب التأكيد عميػو  أىـالمبدأ مف  وىذا. وفيما بينياا داخمي

 إلػىوالميػؿ  أوػدىاحيػث تكػوف االحتقانػات الفئويػة عمػى ,نظاـ حكـ ديمقراطي إلىفي مرحمة االنتقاؿ 
ربمػا نتيجػة مػا لحػؽ بػبعض الفئػات مػف , بػارزه ظػاىرة الثني والقبمي والمنػاطقي التمترس الطائفي وا

 .يود حكـ االستبدادظمـ في ع
يضػة بػدؿ البغ المحاصصة الطائفيػة أساسأف تأسيس نظـ حكـ ديمقراطية بحجة التوافقية عمى      

ب روعا لمحػػر ىػػو موػػ,مجتمػػع المػػدنيال ومنظمػػات  األحػػزابالدولػػة وفػػي  المواطنػػة فػػي االلتػػزاـ بمبػػدأ
لػـ  إذا ,كػـ الػديمقراطي قائمػةالتقػـو لنظػاـ الح الػذيبػدال مػف التأكيػد عمػى االنػدماج الػوطني  األىمية

والجماعػات فيػو بوحػدة المصػير  اسفػراديػرتبط  حقيقػي مجتمػع تنميػةقادرا عمى  منو ادنييتحقؽ حدا 
       .أخرمنيـ بمجتمع  ةفئة رئيسيمف ارتباط مصير  أكثرفيما بينيـ 

ويتيا قػوال وفعػال ي حكميا مف تنظيمات بقاعدة المواطنة في عضوما ف األحزاب التزاـ أفلذلؾ ف      
ألف فاقػػد  ,الديمقراطيػػة فػػي الدولػػة ةلمممارسػػىػػو الضػػمانة , الديمقراطيػػة داخميػػا ةوقياميػػا بممارسػػ

 .كما يقاؿ ال يعطيو الويء
ؿ بحكـ التعريؼ العممي ىي منظمات تسعى لموصػوؿ لمسػمطة ومػف المحتمػؿ وصػو األحزاب أف      
السمطة داخميا  وال تعكس عضويتيا تنوعػا  ؿة وتتداوالديمقراطيلـ تكف تمارس  فإذا, منيا لمحكـ إي

عنػدما  طة سػمميا فيػومتداوؿ السػاسػتمرار فأف نظػاـ الحكػـ لػف يكػوف ديمقراطيػا ويصػعب ,مقبوال وطنيا
 ممارسػةمػف ىنػا فػأف .المتربص بػو النقيض إلىمف النقيض  يؤدي الى انتقاؿ السمطة يكوف التداوؿ

 ,وتركيبػػة العضػػوية فييػػا 2ت المجتمػػع المػػدني وفيمػػا بينيػػاالديمقراطيػػة داخػػؿ األحػػزاب وفػػي منظمػػا
وىػػذه ىػػي الديمقراطيػػة فػػي المجتمػػع وىػػي  .مػػف مقومػػات نظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي ت رئيسػػيةمقومػػا

سياسػػػية  لػػػذلؾ البػػػد مػػػف مقاربػػػة .لممارسػػػةلسػػػالمة ا ةضػػػمانال و ألسػػػاس لمديمقراطيػػػة فػػػي الدولػػػةا

                                                 
 518-465.ـ1984بيروت,مركز دراسات الوحدة العربية,ندوة أزمة الديمقراطية في الوطف العربي:صبري عبداهلل فيأنظر اسماعيؿ  2
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التػي اصػبحت بػارزة فػي الحيػاة السياسػية , ثنية والمناطقيػة ىبية واال االحزاب الدينية والمذ وكاليةال 
  .العربية
 ةتسػمػى عسػس ف يؤ والدسػتور الػديمقراطي يجػب أ ,دسػتور ديمقراطػي إلػى وػرعية االحتكاـ:خامسيا

الموػتركة  اليامة ةتسىذه المبادئ الو  ."الديمقراطي"ي دستور صفة اب أكتسمبادئ عامة موتركة ال 
 :يفي كؿ دستور ديمقراطي ى

يفوضػيا دوريػا  , الوػعب مصػدر السػمطاتعتبار وا. لقمة عمى الوعب وأ سيادة لفردال ف أ: وال  أ
 . 3دورية فاعمة وحرة ونزيية تعبر انتخابا

 . ارىا مصدر الحقوؽ ومناط الواجباتعتببا إقرار مبدأ المواطنة:ثانيا  
كػػـ وف ولػػيس مجػػرد الحالقػػانف يسػػود حكػػـ وأ .انوف والمسػػاواة أمامػػوالقػػة أحكػػاـ سػػيطر :ثالثػػا  

 .4قانوفلبا
ضائية فػي يػد وػخص أو التنفيذية أو التوريعية أو الق مف السمطات أيمع بيف جعدـ ال: رابعا  

 .مؤسسة واحدة
 ومػػف خػػالؿ ضػػماف, قانونيػػا  وقضػػائيا   و ا  يدسػػتور  لحقػػوؽ والحريػػات العامػػةضػػماف ا: خامسػػا  
 مراكػز وكػذلؾ يػد, سمطةمطة ورفع يد الاألحزاب ونمو المجتمع المدني المستقؿ عف السفاعمية 

ريػات العامػة عػف الح الػدفاعالتعبير وتأكيد حػؽ  وسائؿ اسعالـ وكافة وسائؿ احتكار الماؿ عف
رضػػة فػػي اطػػػار اوكػػذلؾ حقػػوؽ االقميػػات والمع.ظػػػيـنتحريػػة الو التعبيػػر خػػص حريػػة وعمػػى األ

 .طنيةو الجماعة ال
 ونتخابات حرة ونزييػة ية سمميا  وفؽ آلية اوريعالسمطة الت و تداوؿ السمطة التنفيذية: سادسا  

ف الفسػاد واسفسػاد والتضػميؿ ية تحػد مػوػفافؿ بوجػود كامػؿ ومسػتق فعالة تحت إوػراؼ قضػائي
   .االنتخابيةالؿ النفوذ العاـ في العممية ستغوا

(2) 
 قراطيةموكاليات الديمكانية مقاربة إىمية وا  أ

 أفنظاـ حكـ ديمقراطي  إلىكؿ حضارة لـ يسبؽ ليا االنتقاؿ الديمقراطية في  إلىيتطمب االنتقاؿ     
الديمقراطيػػة فػػي مجػػتمعيـ والتػػي حالػػة دوف  إوػػكاليات موػػكالت و إلػػى فييػػا بعمػػؽ يفالمفكػػر  ينظػػر

 مػف القيػاـ جػؿ ذلػؾ البػد ومف أ. مف حكـ الفرد أو القمة إلى نظاـ حكـ ديمقراطي انتقالو في الماضي
 . خر ناحية أ..الحكـ الديمقراطي مف مقوماتو  مف ناحية..تمع المجقراءة مدققة لكؿ مف ثوابت ب

    الموػػكالت: وليػػاأ: والعمػػؿ عمػػى تػػذليميا أنػػواع مػػف العقبػػات  ةوذلػػؾ مػػف أجػػؿ التمييػػز بػػيف ثالثػػ     
ذا.وػػكالياتاس: وثالثيػػا. التوػػوىات:ثانييػػاو  تػػادة عمػػور المنػػت الموػػكالت والتوػػوىات ىػػي مػػف األكا وا 

نما تحتػاج , مباور طبسي واحدليس ليا حؿ وكاليات اسفاف  ,المباورة  ةا بالمواجيحميالتي يمكف  وا 
                                                 

3
 .لموروع دراسات الديمقراطية  ورقو معدة لمقاء السابع عور,  مفيـو االنتخابات الديمقراطية ,الفتاح ماضيعبد
مركز دراسات اتموحدة ,الديمقراطية والتحركات الراىنة لموارع العربي,عمي خميفو الكواريفي : حوؿ الدستور الديمقراطي ,أمحمد مالكي 4

 2007,بيروت,العربية
 .ـ2005اكسفورد, ى المقاء الخامس عور لموروع دراسات الديمقراطيةورقة قدمت إل, 
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زالة سوء الفيـ مقاربة وجيات النظرلى إ  عمػؽ وفػرز مػا  ة مدققػة ىادئػة لكوػكاليةخالؿ قػراءمف  وا 
سقاطات ابي ؿ مػدلوؿ حػو ةالمختمفػعتراضات وتحفظات األطػراؼ زالة ابيدؼ إ, مف حمولة عاطفية وا 

 .دئ المتعارضة التي أدت إلى بروز اسوكالياتالمبا
 : 5وكالياتمف اس ا  عدد ؾىنا أف نجد ,بالمغة العربيةية مقراطدبيات الدية أومف قراء    

وتنبثػؽ ىػذه اسوػكالية مػف . سػالـ والديمقراطيػةاس وػكاليةيسػمى إ ىي ما وكالياتاس ىذه وؿأ      
, ا المبدأ مف حؽ الوعب في التوريعوما يتضمنو ىذ السمطات وعب مصدرلدأ اتعارض مبحتماالت ا

 .سالميةلقطعية لموريعة اسحكاـ امع األ
طالؽ عمى إ فوصر و الذيف يُ  در السمطاتبمدلوؿ مبدأ الوعب مص ؿ بيف المتمسكيفدويدور الج    
بعقيػدتيـ وحرصػيـ عمػى مػاىوه مػف الػديف  يماف المسمميفأف إ باعتبار, يع دوف قيودالتور حية صال

يخػرج  حضػارة ال يأ يفػ ف مضػموف الديمقراطيػةحيػث أالموػرع  ىػو القيػد الحقيقػي عمػى ,بالضرورة
 .مف ناحية ىذا... راتيا وؿ نابع مف خيافي المقاـ األ  فيوتمؾ الحضارة  قيـ عف

 ,الموػرع عمى ا  سالمية قيدبيف الذيف يصروف عمى أف تكوف الوريعة اس.... خر  أ ومف ناحية     
. و الػرئيس لمتوػريعأكوف النص الدستوري ىو الوريعة اسسالمية مصدر رئػيس ف ييف أويختمفوف ب

والمقاصػد التػي جػاء  المبػادئ سالمية ىؿ ىياس تعريفيـ لموريعةفي  -أصعبوىذا  - يختمفوف كما
األحيػػاف يبػػدو أف بعػػض المقيػػديف  وفػػي بعػػض. 6يضػػاأـ إنيػػا الفقػػو والفكػػر اسسػػالمي أالػػوحي  بيػػا

جعؿ يمر الػذي سػاأل". رجاؿ الديف " القيد في يد  لى وضع ىذايدعوف إ, وريعة اسسالميةلمُمورع بال
 ممػا يثيػر وػبية الػدعوة إلػى حكومػة كما ىػو الحػاؿ فػي إيػراف, قمةيع في يد القوؿ الفصؿ في التور 

 .7يةدين
وال يعطػػي عممػػاء الػػديف حػػؽ وصػػاية  يفػػرض حكومػػة دينيػػة اسسػػالـ ال فأفػػي عتقػػادوحسػػب ا      

نمػػا, تحػػوليـ الػػى رجػػاؿ ديػػف جػػوىر ف كمػػا أ. لػػةز المن حكومػػة مدنيػػة مرجعيػػا األحكػػاـ القطعيػػةال وا 
 .نيا فوؽ سمطة الوعباووضع سمط الديمقراطية يرفض حكـ القمة

ممقاربػػػات التػػػي قػػػدمت فػػػي العقػػػود األخيػػػرة أف ىنػػػاؾ توافقػػػا  بػػػيف طيػػػؼ ل ويبػػػدو مػػػف متػػػابعتي      
فقد .8المركزية مقاربة ىذه اسوكالية ىعم, لوطنيةيارات اتوالسالمية التيارات اس في كؿ مفديمقراطي 

يػػارات الوطنيػػة عتػراؼ التكمػػا تزايػػد ا. اسسػالمية اراتداخػؿ التيػػتزايػد القبػػوؿ لنظػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي 
 .تيا في التوريعاووجوب مراع الوريعة اسسالمية ومقاصد مبادئ بمكانة

                                                 
5
 م1997, القاىرة , مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اسنساف, تجديد الفكر السياسي, احمد صدقي الدجاني وآخروف

 1990, الطبعة الثالثة ,  اسسكندرية,  ؼمنوأة المعار ,  الوريعة اسسالمية  كمصدر أساسي لمتوريع, عبدالحميد متولي : انظر   6

 .تور الجميورية اسسالمية دس: انظر  7
 وندوة الحوار القومي الديني, (1989)ندوة العروبة واسسالـ:الوأف ىا مركز دراسات الوحدة العربية حوؿ ىذادانظر الحوارات التي عق  8
دار , المواقؼ والمخاوؼ المتبادلة:ةاسسالمية والديمقراطي الحركات ,لموروع دراسات الديمقراطية, (1996) سوكذلؾ المقاء الساد( 1988)

 ـ2000قرطاس الكويت 
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يجػب  نمػاوا  .اؿ سػجوالفػي جػو المواجيػة ال يمكف مقاربتيػا  وكاليةىذه اسأف  بالتأكيد‘‘وجدير       
وىػذه . كػـ الػديمقراطي بدونػو مػف مقومػاتيقػـو نظػاـ الح لى قػراءة متأنيػة لمػا الالخروج مف الجدؿ إ

ة وكػذلؾ قػراء. الديمقراطيػة مقومػاتاف مف الورقػة تحػت عنػو  في القسـ السابؽتـ تحديدىا المقومات 
  .ؽ المصالح المرسمة وترفع الحرج عف المسمميفقحت يةسمحة لموريعة اسسالم

 الحػد دسػتوريا  مػفو  ,قيود الدستورية عمى التوػريعتقبؿ الالديمقراطية  فأفوحسب وجية نظري      
السابؽ  ػة لنظاـ الحكـ الديمقراطي ير لمقومات الجوىبا تخؿ وىذه القيود طالما إنيا ال. ة المورعسمط

عتبػار ضاء الدستوري الحكـ بيػا دوف نػص باقمكما يمكف ل, الدساتير يا فذكرىا ػ  يمكف النص عميي
نمػػا تضػػبطو إ فػػراغ ف نظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي اليعمػػؿ فػػيأ  ,حكػػاـ الدسػػتوروأ لػػى جانػػب مبػػادئوا 

 .عمى سبيؿ المثاؿ براليةيبالنسبة لمدوؿ المنساف اس حقوؽ  مواثيؽ ومنيا وقيـمرجعيات 
لتعارضو مػع القػانوف  اء الرؽلغومنيا إفي الواليات المتحدة  لدستوريةا كمةحولعؿ تعديالت الم     

كمػػا أف حكػػـ  .يضػػا  أ براليػػةيع فػػي الديمقراطيػػة الملػػى وجػػود قيػػود عمػػى حريػػة الموػػر ر إتوػػي, الطبيعػػي
" وستمنستر " المدارس البريطانية قد قيد برلماف  نع الضرب فيمباسنساف  لحقوؽ األوربيةالمحكمة 

ي فػ التوريع لذلؾ فإف مراعاة. حقوؽ الطفؿ بضرورة مراعاة, التوريع رلمانات حرية فيكثر البوىو أ
ال يتعػارض فػي حػد ذاتػو  لوريعة اسسػالميةلمباد ء ا,لمسمميفاالدوؿ التي يكوف معظـ سكانيا مف 

 الػػديفواليعطػػي لعممػػاء  حكومػػة ثيوقراطيػةيقػػيـ  الطالمػػا كػػاف ذلػؾ , مػف حيػػث المبػػدأ مػع الديمقراطيػػة
لقمػػة ميمػػا كانػػت  ولفػػرد أ أو وصػػاية لمبػػدأ الوػػعب مصػػدر السػػمطات وال يقػػيـ سػػيادة معطمػػةطة سػػم

 .عمى الوعب او االجتماعيةصفتيا الدينية
ذا كػػاف لػػي أف أحػػدد أ          مية قيػػدا  الوػػريعة اسسػػال مػػا حتػػي تكػػوفبتير يف يتطمػػب مقاىػػـ بعػػدوا 

فػػإنني أذكػػر . لوػػعب مصػػدر السػػمطاتدأ امبػػاطيػػة دوف أف تمػػس ر عمػػى الممارسػػة الديمق ديمقراطيػػا  
 :التالي
 و الػوحي ومقاصػدهىؿ ىي مػا جػاء بػ. عور  البد مف تحديد ماىو المقصود بالوريعة المقيدة لممُ : أوال  

وفػي تقػديري أف قبػوؿ . أـ إنيػا الفقػو والفكػر اسسػالمي .ف والسػنةالقطعيػة العامػة فػي القػرآ واألحكاـ
السػػمطات فيػػو إحالػػة إلػػى  يخػػؿ بمبػػدأ الوػػعب مصػػدر ع الوػػر  المُ عمػػى  دسػػتوريا   قيػػدا   مقاصػػد الػػوحي

 .ياتقبؿ الخروج عمي البيا األغمبية العظمي مف الوعب و  ف  ؤم  تُ مرجعية 
عة اسسػالمية مػف عدمػو فػي مراعػاة الوػري مد  البد مف تحديد الجية التي تفصؿ في أمر: ثانيا      

فػي دسػتورية القػوانيف  تنظػر  محكمػة دسػتوريةيجب أف تكوف وفي تقديري أف ىذه الجية  .التوريع
لممارسػػة الديمقراطيػػة عػػف وىػػذا التحديػػد جػػوىري لمػػا يػػؤدي إليػػو مػػف إبعػػاد ا. خػػر جيػػة أ ةولػػيس أيػػ

سػيادة لفػرد أو قمػة  كما يؤكد عمى مبدأ الوػعب مصػدر السػمطات وال. مة مف الوعبو قأ وصاية فرد 
وفػػي نػػدوة حػػوار عقػػدىا موػػروع دراسػػات  .يمػػاميتعطذا تػػـ تقػػـو لمديمقراطيػػة قائمػػة إ الػػذي ال, عميػػو

خػواف المسػمميف يقبمػوف أكػد الػدكتور عصػاـ العريػاف أف اس 2006عاـ  ةاسسماعيميفي  الديمقراطية
 فػي اسسػالميةالوػريعة  ئمبػاد تكوف المحكمة الدستورية ىي الجيػة المنػاط بيػا الحكػـ  بمراعػاة أف
 ,القاضية فػي المحكمػة الدسػتورية فػي مصػر تياني الجبالي ةمع المستوار  يضا  كما أتفؽ أ ,لتوريعا
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سػالمية ىػي المصػدر الػرئيس المصري حػوؿ كػوف مبػادئ الوػريعة اسما جاء في الدستور  أفعمى  
   .أمر كاؼ وال حاجة لتغييره لمتوريع
لمػػا يثيػػر إوػػكالية لػػد  التيػػارات اسسػػالمية , واطنػػة الكاممػػة المتسػػاوية أيضػػا  الموقػػد كػػاف مبػػدأ      

ولما يتيحو مف حؽ تػولي المناصػب , نيز ديينيف دوف تميالسياسية بيف المواطيفرضو مف المساواة 
 تالحظ فقد بػرز  ولحسف. الديف أو المذىبو عتبار لمجنس أفي نظاـ الحكـ الديمقراطي دوف ا العامة

مواطنػة الكاممػة ف مبدأ الوتوصمت إلى أ المبس عف ىذه اسوكالية أزالت المسئولةالمقاربات  عدد مف
جائزة لكؿ مواطف في  الواليةوأف . يتعارض مع جوىر العقيدة اسسالمية مف حيث المبدأ ال المتساوية

ولػيس مفوضػا بأصػدار  ىػو منفػذ لمدسػتور والقػانوف مسػئوؿحيث يكػوف كػؿ نظاـ الحكـ الديمقراطي 
طػػارؽ  ووالمجػػد مقاربػػات أحمػػد كمػػاؿ أب مػػا يحضػػرني مػػف ولعػػؿ. كميقػػوؿ طػػارؽ البوػػر ,االحكػػاـ
تضػع أساسػا  صػمبا  , سالـمع اس المواطنة وكاليات مبدأس ,وغيرىـ كثيروففيمي ىويدي  و 9البوري

يػارات صػبحت التالػديمقراطي الػذي أ ستكماؿ ىػذه المقاربػات بمػا ال يتعػارض مػع جػوىر نظػاـ الحكػـال
غـ مػف ذلػؾ مازالػت ر وبػال .االسػتبدادع عمى ضرورة  قيامػو مػف أجػؿ تفكيػؾ تمتج مية والوطنيةسالاس

لمتوافػؽ  الذي يعتبػر حسػمو مػدخال اسػتراتيجيا األمرالمسمميف في مصر لـ تحسـ ىذا  اسخوافحركة 
 .الوطني في مصر

لػػـ يػػتـ التأكيػػد عمػػى مبػػدأ  إذا تعػػارض نظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي حتمػػاؿفػػي ا تتمثػػؿ اسوػػكالياتي ثػػان
 ,العامػةلمممكية الخاصػة والثػروة  االجتماعيةوالوظيفة اسنصاؼ  قيـ العدؿ و مع ,لة االجتماعيةاالعد
ىػػذه إوػػكالية ثقافيػػة و  .10الحريػػات الجماعيػػة تلمتطمبػػا المتطرفػػة الحريػػات الفرديػػة خضػػاعكػػذلؾ إ و

في المجتمعات العربية  و النظرة المجتمعية لوظيفة الحكـ يىذه القيـ تتعمؽ بالوجداف الجمع فحيث أ
 .واسسالمية

ػ لمػا  تجميمػو بالعػدؿ وتحسػينو  يػتـ, فػي الحيػاة السياسػية العربيػة االسػتبدادد أف ومف ىنػا نجػ     
ف الجماىير فػي بؿ إ, ماىيرالج حتى يتـ تسويقو عمى" العادؿ المستبد" في مقولة  لمعدؿ مف مكانة ػ

قابػؿ ات العامػة متخاذ  القػرار وا تاخيار عف حؽ تحديد الو تتنازؿ  االستبدادكثير مف األحياف قد تقبؿ 
 . 11العدؿ الذي ىو أساس لكؿ حكـ مرغوب في البالد العربية واسسالمية عمىحصوليا 

ف دسػاتيرىا يالػدوؿ العربيػة وتضػم فػيالمنوػودة  الديمقراطيػة إف تأسيس نظػـ الحكػـفمف ىنا        
. الديمقراطيػة مػف ناحيػة مقوماتيتعارض مع  أمر ال, االجتماعيةة وظيفال ومبادئ العدؿ واسنصاؼ 

حمػػي نظػػاـ الحكػػـ وي, ى يػػتـ ربػػط الديمقراطيػػة باألىػػداؼ والتفضػػيالت المجتمعيػػةتػػأنػػو مطمػػوب ح كمػػا
 وعػف قيمػة العػدؿ  - ةالديمقراطيػمارسػة مولػى لمػ خاصػة فػي المراحػؿ األ  االنحػراؼالػديمقراطي مػف 

 لعامػةتبرىػا اتعي و سػالمواس داف العربيجو جميا الالتي ي, يةمكلمم االجتماعيةاسنصاؼ ومبدأ الوظيفة 
 .حكـالنظاـ ل الحقيقية ةيعمف مصادر الور  ا  مصدر 

                                                 
 685-682ص , 1988الطبعة الثانية , القاىرة, دار الوروؽ, المسمموف واألقباط في إطار الجماعة الوطنية, طارؽ البوري 9

01
 (ت. د ), ابع صنعاء الحديثة مط, اسسالـ واسعالنات الدولية لحقوؽ اسنساف, محمد عبدالممؾ المتوكؿ 

   212-195ص . 1998دار الوروؽ  القاىرة ,   الفقو السياسي اسسالمي, انظر فريد عبدالخالؽ  11
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تخػاذ الديمقراطيػة سػبيال   وطنيػة وابػيف الديمقراطيػة واللمصػطنع ا تتمثػؿ فػي الفصػؿ وػكالياتثالث اس 
وانتيػا عصػر العقائػد  ةبحجػة العولمػ,مػف القػومي لمػدوؿ العربيػةاأل ختػراؽة واتفكيؾ اليويػات الجامعػل

نمػا بػرزت نتيجػة  .الغرب وقيمو ومصالحو ةعند سيادوانتياء التاريخ  وىذه ليست إوػكالية حقيقيػة وا 
مف مفػاىيـ ضػ واستيرادىاىا الدوؿ العربية عندما يتـ تصدير  الذي تتعرض لو الديمقراطية في التوويو

تنوػد  القو  التػيبػ و يحسػفنػىنػا فإ مف .وسط الكبير أوالجديدييمنة الخارجية ومواريع الورؽ األ ال
ينطمػػؽ مػػف  عتبػػاره نظػػاـ حكػػـ وطنػػيأف تطػػرح نظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي باغييػػر أف تميػػز نفسػػيا و الت

ت الفػػرص ار الخػػ االختػػراؽيسػػد ثغػػرات المصػػمحة الوطنيػػة و  الػػدوؿ عمػػى الػػراغبيف فػػي تفكيػػؾ جي ويفػػو 
ضعاؼ مجتمعاتيا مف خالؿ العربية و   .الموبوىة" الديمقراطية"ا 

ذلػؾ  يػؤديبثقافتيػا دوف أف  االعتػراؼ و كة األقميػات العرقيػةىو ضماف حػؽ موػار  ورابع اسوكاليات
اسوػػكالية  و مقاربػػة ىػػذه .مجػػاؿ لمتػػدخؿ الخػػارجيالفػػتح  وأ الدولػػة الوطنيػػة الديمقراطيػػة تفكيػػؾإلػػى 

كمػػا تسػػتمد . المذىبيػػة أحيانػػا   وربمػػااألقميػػات العرقيػػة  وقػػع عمػػى ظمػػـ الػػذيتكتسػػب أىميتيػػا مػػف ال
تحقػؽ مػف خالليػا  ,ميػات فػي أنظمػة الحكػـ الديمقراطيػةقلألمكانػة الئقػة أىميتيػا مػف ضػرورة تػوفير 

القواسػػـ الموػػتركة  عمػػىنػػدماج وطنػػي حقيقػػي ينطمػػؽ مػػف التأكيػػد ا طػػارا وتمػػارس ثقافتيػػا فػػي إذاتيػػ
ديمقراطيػػة الوفاقيػػة غيػػر الجامػػدة مػػف ىنػػا فػػإف ال .غمبيػػةسػػتبداد األويجنػػب األقميػػة ا لمعػػيش الموػػترؾ

وتػأمف اسػتبداد قميػات تطمػئف األ حتػى ,ميمػة راطيمتحوؿ الديمقل المرحمة األولى في, ةوغير الطائفي
                                  .ب بالنسين الوطني لكؿ دولة عربيةجي والمعار يضا  سد لثغرة التدخؿ الخوفي ذلؾ أ. غمبيةاأل

ػ فالديمقراطية الوفاقية ىػي  بادئ دستور ديمقراطيعمى مية قاوفالديمقراطية ال لميـ أف تؤسسا     
اطيػػة التنافسػػية لػػى الديمقر معػػودة إل ؤسػػسف يوأ ديمقراطيػػة فػػي المقػػاـ األوؿ قبػػؿ أف تكػػوف وفاقيػػة ػ

متجػدد ال  عػيمجتم الحقػة ىػي تعاقػد الديمقراطيػة باعتبار, ندماج الوطنيؽ اال يحقتدريجا  مف خالؿ ت
ػػػ ثممػػػا حصػػػؿ فػػػي لبنػػػاف حيػػػث تطػػػورت والوفػػػاؽ م التعاقػػػد د عنػػػد ضػػػرورات مرحمػػػة مػػػف مراحػػػؿيجم 

 إلػى أدت ىالمبنانيػة حتػالمرنة في سويسرا عمى سبيؿ المثاؿ وجمػدت الممارسػة  الديمقراطية الوفاقية
  .في لسبعينيات أىميةحرب 
لػػى جانػػب الػػدور الػػذ      قميػػات  ي يمكػػف أف تقػػـو بػػو الديمقراطيػػة الوفاقيػػة مػػف حيػػث إدمػػاج األوا 

فإف الديمقراطية الوفاقية غير المؤسسة عمى المحاصصة , األغمبية اد استبد وحمايتيـ مف احتماالت
حكػػـ ديمقراطيػػة فػػي إلػػى نظػػـ  لالنتقػػاؿقػػدـ مػػدخال  مناسػػبا  الطائفيػػة وغيػػر الجامػػدة يمكػػف أيضػػا  أف تُ 

 : حالتيف
تػدريجيا  ومثػاؿ ذلػؾ الحػاكـ ىػو  إلى الديمقراطيػة االنتقاؿالة وجود حاكـ مستنير يرغب في ح :أوليما

 .منتخبػة تأسيسومع جمعية  1963عاـ عمى دستور الكويت ل الذي توافؽ عبداهلل السالـ في الكويت
 ةالتأسيسيفي  الجمعية  ممثال   لحاكـ ووعب الكويتسرة الحاكمة ممثمة في ابيف األ عاقدكاف الت حيث

مػػع ولكػػف  1963مطابقػػا لدسػػتور الكويػػت لعػػاـ  1973وقػػد جػػاء دسػػتور البحػػريف لعػػاـ .المنتخبػػة
ؽ وطنػي افالذي اليتمتع بو  2002بدستور  أخيرا واستبدؿ 1975في عاـ عطؿ ذلؾ الدستور  األسؼ
 .حولو
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ؼ ثقة كؿ مف القو  الفاعمة في األخر  ووػعور كػؿ منيػا بتػربص القػوة األخػر  حالة ضع: ثانييما 
لمؤسسػػة مرحميػػة غيػر اال ربمػا تكػػوف الديمقراطيػة الوفاقيػة وفػي ىػػذه. لمسػمطة اسػػتالمياضػدىا حػاؿ 

 .إلى نظاـ حكـ ديمقراطي لالنتقاؿىي المدخؿ المناسب , أو العرقية الطائفية عمى المحاصصة
وفر فييا كافة مقومػات نظػاـ ديمقراطية كاممة تت وجديٌر بالتأكيد ىنا أف الديمقراطية الوفاقية ىي     

مبػادئ وال مػؾ المقومػاتوأي توافػؽ اليخػؿ بت. الحكػـ والدسػتور الػديمقراطي التػي سػبقت اسوػارة إلييػا
 لفػرد أو قمػةيكوف أمر الحكـ  بو عائدا   وال, دستوريا تنظر فيو محكمة دستوريةيجب أف يكوف قيدا  
  .   تياميما كانت صفتيا أو مكان اوزعامات الطوائؼ

 (3) 
 توصيؼ نظـ الحكـ العربية الراىنة

الحكػـ الػديمقراطي  نظػاـوء مقومػات فػي ضػ إذا نظرنا بعمؽ إلى أنظمة الحكػـ العربيػة المعاصػرة     
بدأ إلى نظـ نجد الكثير منيا ما زالت مف حيث النص الدستوري لـ تنتقؿ مف حيث الم, السابؽ ذكرىا

ػػؼ عمميػا  بأنيػا مػف أنظمػة حكػـ الفػرد المطمػؽ حيػث تكػوف إرادة  اغمبيااف  بؿ. حكـ ديمقراطية توص 
ف الدسػتور أو . جميوريػة ػ ىػي مصػدر السػمطاتالحاكـ الفرد ػ ممؾ  أو سػمطاف أو أميػر أو رئػيس  وا 

أو أنػو يمتػؼ , إما أنو يحتفظ لمحاكـ بالسمطة المطمقة بوػكؿ صػريح, النظاـ األساسي في ىذه الدوؿ
بمػواد دسػتورية أخػر  تجيػض ىػذا , عمى المواد الدسػتورية التػي تقػوؿ إف الوػعب مصػدر السػمطات

د أف يحػػتفظ بالسػػمطة والثػػروة والنفػػوذ ويوزعيػػا كيفمػػا المبػدأ الػػديمقراطي الجػػوىري وتتػػيح لمحػػاكـ الفػػر 
 سػػواء احتػػاج ذلػػؾ منػػو إلػػى تعػػديؿ الدسػػتور وتزويػػر إرادة المػػواطنيف, حينمػػا يوػػاء" مكرمػػات " وػػاء 

بالحمايػػة  الحػػاكـ طالمػػا يتمتػػع, أو دوف حاجػػة لتعػػديؿ دسػػتور المنحػػة أو عقػػد اسذعػػاف, باالسػػتفتاء
 . الخارجية
ية األخر  التي تنص دسػاتيرىا عمػى أف الوػعب مصػدر السػمطات فػإف معظميػا أما الدوؿ العرب      

اضافة الػى , بكثرة التعديالت في الدستور لتمبية رغبة الحاكـ إف لـ تكف كميا تقـو بتعطيؿ ذلؾ المبدأ
, كمػا أنيػا تتحايػؿ عمػى مبػدأ الوػعب مصػدر السػمطات. قوانيف الطوارئ المزمنة وأخواتيػا مػف قػوانيف

عػف طريػؽ تسػخير السػمطة التوػريعية , بموضػوعيا االلتػزاـكؿ الممارسػة الديمقراطيػة دوف بتوفير و
سرادة الحػاكـ الفػرد المطمػؽ مػف , والقضائية إلى جانب السمطة التنفيذية واسدارة العامة وأجيزة األمػف

ليس لػو وىو " الحزب الحاكـ " الذي يسمى ظمما  في عدد مف الدوؿ العربية  12"حزب الحاكـ " خالؿ 
 .ءيومف الُحكـ 

لػـ تنتقػؿ إلػى ُنظػـ حكػـ , مف ىنا فإف معظػـ أنظمػة الحكػـ فػي الػدوؿ العربيػة إف لػـ تكػف كميػا      
ىذا بالرغـ مف ضرورة التأكيد أف ىناؾ فروقا  جوىرية بػيف أنظمػة الحكػـ العربيػة مػف . ديمقراطية بعد

ونمػػو المجتمػػع السياسػػي والمجتمػػع  السياسػػي ومسػػتو  حريػػة التعبيػػر وحكػػـ القػػانوف االنفتػػاححيػػث 
اسػػتخداـ   فػػي كسػػب الػػوالء قبػػؿ الجػػزرة إلػػىقػػدرتيا عمػػى الركػػوف الماليػػة و  إمكانياتيػػا وكػػذلؾ.المػػدني

                                                 
 داخؿ األحزاب العربيةالديمقراطية  الممارسة, ( محرر)خميفة الكواري عمي :انظر مناقوات المقاء الثالث عور لموروع دراسات الديمقراطية 12
 (.280ص , مداخمة عبدالممؾ المخالفي) ـ2004بيروت , ت الوحدة العربيةدراسا مركز, 
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بقػػاء الحػػاؿ عمػػى مػػاىو عميػػو مػػف انفػػراد بالسػػمطة  إسػػتراتيجية دعػػت الحاجػػة السػػتمرار إذا ءالعصػػا 
 .والثروة
 االنتقػاؿبػالرغـ مػف أىميتيػا فػي عمميػة  ,ح السياسػىالتي تعبر عف درجػة االنفتػا وىذه الفروؽ     

منيا القو  التي تنود التغير في بنػا قوسػـ موػتركة وتنميػة  ما استفادت إذا إلي ُنظـ حكـ ديمقراطية
مازالػت قاصػرة عػف تأىيػؿ معظػـ ُنظػـ الحكػـ العربيػة المعاصػرة الكتسػاب , حركة ديمقراطيػة دسػتورية

ؿ نظرة خبيرة فاحصة عمى دساتير وممارسات الدوؿ العربية تيػرىف ولع .صفة نظاـ الحكـ الديمقراطي
 .عمى ذلؾ القصور

(4) 

 نظـ حكـ ديمقراطية إلىاالنتقاؿ 
 فػػي الػػدوؿ العربيػػة االنتقػػاؿ إلػػى نظػػـ حكػػـ ديمقراطيػػة حالػػة قبػػؿ الحػػديث عػػفنػػا ب يحسػػف     

نظػػـ حكػػـ قػػاؿ إلػػى االنت"و, "السياسػػي االنفتػػاح" كػػؿ مػػف مصػػطمحات بػػيفميػػز نأف  ,ومتطمباتيػػا
 ".التحوؿ الديمقراطي"و, "ديمقراطية

لممصػطمحات وفػي المفػاىيـ بػيف حالػة االنتقػاؿ الػى الديمقراطيػة والػذي  اليـو خمطفيناؾ       
فػػي جػػوىر الممارسػػة والوػػرعية السياسػػية ومصػػدر  دسػػتورية وتغييػػر نػػوعي ىػػو نقمػػة تارخيػػة

وبػيف كػؿ مػف . مػف الفػرد او القمػة الػى الوػعب بوجبيا انتقاؿ السمطة قوال وفعػاليتـ , السمطات
والمرحمػة التػي , المرحمة التػي تسػبؽ االنتقػاؿ الػى الديمقراطيػة وىػي مرحمػة االنفتػاح السياسػي

تمػػي االنتقػػاؿ الػػى نظػػاـ حكػػـ ديمقراطػػي وىػػي مرحمػػة التحػػوؿ الػػديمقراطي الػػذي ىػػو صػػيرورة 
 . ما واء ااهللمستمرة وممتدة في الزمف الى 

 لد  نظاـ حكـ الفرد وعورواقعيىو نمو  Political Openness  فتاح السياسياالنف      
نتيجػػة  لػػذلؾ, بتقػػديـ تنػػازالت  قميديػػة أو الثوريػػة, ومػػف ثػػـ قيامػػوبتآكػػؿ وػػرعيتو الت لقمػػةأو ا

سياسية مف حيث الوعارات ومف حيث درجة ضػبطو لحريػة التعبيػر والتنظػيـ أحيانػا , بػؿ وربمػا 
ت الديمقراطيػػة ومؤسسػػاتيا, لكػػف دوف أف يصػػؿ ذلػػؾ إلػػى اسقػػرار بػػأف قيامػػو بتبنػػي بعػػض آليػػا

نما عمى العكػس,  القمػة تظػؿ  الحػاكـ الفػرد, أويبقػى الوعب قوال  وفعال , ىو مصدر السمطات, وا 
لـ يػتـ بعػد ديمقراطية حيث  اليمكننا القوؿ بوجود وفي ىذه المرحمة .اتلسمطاالحاكمة, مصدر 

 .قراطياالنتقاؿ الى نظاـ حكـ ديم
عمػى  لعػدـ قػدرتيا  تقػدير السػمطة ىو تعبيػر عػف اف االنفتاح السياسيبالتأكيد ‘‘ جديرو       

 نفتػػاح السياسػػيالػػى اال  بيػػا يػػؤدي األمػػر الػػذي. االسػػتمرار فػػي الحكػػـ بأسػػموب حكميػػا السػػابؽ
 الزمػة ولكنيػا غيػر كافيػة, قػد تصػؿ بالبمػد إلػى االنتقػاؿ  إطالؽ صػيرورةب  والذ  بدوره يسمح

نكػار مضػمونيا عنػد الممارسػة  ىػذاو .إلى الديمقراطية, وقد تقؼ عند مقاربة وكؿ الديمقراطية وا 
عمػى قواسػـ موػتركو تؤىميػا لوضػع , إذا لػـ تتوافػؽ القػو  التػي تنوػد التغييػر امر محتمؿ جػدا

االنفتػاح  ىػامشموظفػة , طمب فعػاؿ وتنظػيـ حركػة وطنيػة  مػف أجػؿ االنتقػاؿ إلػى الديمقراطيػة
مستفيدة في ذلؾ مف ,نظاـ حكـ ديمقراطي  االنتقاؿ إلى مف أجؿ تنمية وروط المتاح السياسي
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حػاكـ وجػود مػف  مسػتفيدة وكػذلؾ .التوجيات العالمية الراىنػة ضػد حكػـ الفػرد او القمػة وجود  
 .اف وجد ,مستنير
وفترة  تاريخية حالة فيو   Transition to Democracyاالنتقاؿ إلى الديمقراطيةإما      

متجػدد يتجسػد فػي  تعاقػدي وافؽوفؽ ت الى نظاـ حكـ ديمقراطي يتـ فييا االنتقاؿ زمنيةمحدودة
مف خانة نظاـ حكػـ األمر الذي يؤدي إلى نقمة نوعية ,يوضع موضع التطبيؽ دستور ديمقراطي

إلػى نظػاـ حكػـ ديمقراطػي, يؤسػس عمػى  الفرد أو القمة بمختمػؼ مسػمياتيا ومصػادر وػرعيتيا,
صػػدر ىػػو م فيػػو ال سػػيادة فيػػو لفػػرد أو لقمػػة, والوػػعبو   ,الكاممػػة المتسػػاوية ةمبػػدأ المواطنػػ

تنػػتقص فيػػو  تراعػػى فيػػو ثوابػػت المجتمػػع دوف أف, مقراطػػييالسػػمطات التػػي ينظميػػا دسػػتور د
مبادئ ومؤسسات وآليات وضػوابط وضػمانات عامػة موػتركة ومسػتقرة فػي مختمػؼ نظػـ الحكػـ 

 .كما سبقت اسوارة,ت الحاضرالتي اكتسبت صفة الديمقراطية في الوق
وحالػة  مف ىنا يمكننػا مػف خػالؿ فحػص دسػتور دولػة مػا وممارسػاتيا ومصػدر السػمطات      

, أف عمػى مسػتو  الػنص الدسػتوري وفػي الممارسػة الفعميػة  , وحرمة المػاؿ العػاـ فييا المواطنة
الفػرد أو القمػة  في خانة نظـ حكـ وأو نضع ,نضع نظاـ الحكـ في خانة نظـ الحكـ الديمقراطية

ف    . مثؿ  االنتخابات الديمقراطية وكانت فيو بعض مظاىرىا ادعى وا 
, وتػػأتي بعػػد االنتقػػاؿ إلػػى نظػػاـ حكػػـ ديمقراطػػي وقطػػع الصػػمة بنظػػاـ حكػػـ الفػػرد أو القمػػة     
ىػذه عمميػة مسػتمرة و     . Democratic Transformation يالتحػوؿ الػديمقراط ةعممي

يرورة  ذات اتجػاه إصػالحي تقػدمي تيػدؼ إلػى بػؿ ىػي صػ .محػدودة وليست حالػة وفتػرة زمنيػة
استيعاب الديمقراطية كنظاـ لمحكـ ودمجيا في الثقافة الوطنية وانعكاسػيا عمػى السػموؾ الفػردي 

, وليست فقط توافؽ سياسي ثقافة وسموؾتعبر عف  ة ووالجماعي باعتبارىا تتضمف خمؽ وقيم
 .ـ حكـ الكثرةاـ حكـ الفرد أو القمة إلى نظانظفرضتو الضرورة عندما تـ االنتقاؿ مف 

االنتقاؿ إلى نظـ حكـ ديمقراطيػة ومػا  كؿ مف االنفتاح السياسي وبيف ىذا التميز بيف  أف           
ضروري لضبط المصطمحات مػف أجػؿ االرتقػاء  ,يمي ذلؾ مف صيرورة التحوؿ الديمقراطي في تقديري

يػد دتحالػى  الحػوار ويػتوجمف ثـ و  ,الراىف والمضطرب الممتبسمف مستواه  بالحوار حوؿ الديمقراطية
االنتقؿ مف حكـ الفػرد  تعزيز جيود مف أجؿ االوكاليات التي يجب مقاربتياوالمواكؿ التي يجب حميا

مفيػد لتحديػد ميمػات كػؿ مرحمػة وبنػاء التحالفػات بػيف  يػزيكما اف ىذا التم .ـ حكـ ديمقراطياالى نظ
ر عمى أساس القواسـ الموتركة لكؿ مرحمػة واألىػداؼ الوطنيػة الجامعػة التػي ييالقو  التي تنود التغ

 .ياقيمكف واقعيا تحقي
مػػػف وجيػػػة نظػػػر السػػػاعيف الػػػى  عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ أف ميمػػػات مرحمػػػة االنفتػػػاح السياسػػػي     

 طيػةبعد مقاربػة مفيػـو الديمقرا,وممارستيا ونورىا تأصيؿ الثقافة الديمقراطية تتمثؿ في, الديمقراطية
االحػزاب وبقيػػة  كمػا تتركػز فػي تعبئػة اصػحاب المصػمحة فػي الديمقراطيػة وبنػاء. وضػبط مصػطمحاتيا

لػػػى قيػػػاـ حركػػػة وصػػػوال ا, المجتمػػػع المػػػدني عمػػػى اسػػػس وطنيةوتنميػػػة رأي عػػػاـ مسػػػتنير منظمػػػات
ر بناء الدولة وتحقيؽ االندماج الوطني وبروز دو  حكـ القانوف و تأكيد مف أجؿ ديمقراطيةفعالة تعمؿ
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وخزينتيػا  حتى يصبح ممكنا تحويؿ الدولة الى مؤسسػة منفصػمة عػف وخصػية الحكػاـ ,المؤسسات 
االمػر الػذي  .تقؼ عمى مسافة واحػدة مػف كػؿ المػواطنييف فييػا دوف اسػتثناء ,منفصمة عف خزينتيـ

ؿ التوصػ,لحظة قبوؿ الحاكـ الفرد نتيجة لتوازف القو  بيف السمطة والمجتمعتارخية وىي لنقمة  يميد
وىذا ىو الحد الفاصؿ بيف نظاـ .التنفيذ دستور ديمقراطي ووضعو موضع طية الىمع الحركة الديمقرا

مقراطيػػة قبػػؿ اف تؤسػػس فػػال يمكػػف القػػوؿ بوجػػد دي .حكػػـ الفػػرد او القمػػة ونظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي
 .تور ديمقراطيورعية دس وفؽ السمطات في الدولة

_________ 
وفػي  يف مرحمػة االنفتػاح السياسػي وحالػة االنتقػاؿ الػى الديمقراطيػةز بياطار ىذا التمي في     

الديمقراطية  إلىلـ تنتقؿ بعد  والتأكيدعمى حقيقة انيا نظمة الحكـ العربية الراىنةضوء توصيؼ أ
نظػـ حكػـ ديمقراطيػة فػي  إلػىوىػؿ لالنتقػاؿ  األسػباب  ىػيمػا  ...منذ عقػود وظمت تراوح مكانيا

نتقػاؿ عػدد متزايػد مػف الػدوؿ مػف خمفيػات حضػارية ال  تفسػيرنا وما ىػو الدوؿ العربية مف سبيؿ 
 .في مقابؿ تعثر و انسداد مسارات االنتقاؿ الديمقراطي في الدوؿ العربية متعددة,
وىػي بالمناسػبة موضػوع المقػاء  اذا كاف لي اف المس ىذه التساؤالت في ختاـ  ىذه الورقػة     

تقػؼ وراء ىػذا التعثػر  تقػديريففػي  , اسػات الديمقراطيػةالسنوي الثامف عوػر القػادـ لموػروع در 
, أسػػباب متعػػددة نظػػـ حكػػـ ديمقراطيػػة فػػي الػػدوؿ العربيػػة   إلػػى ؿمسػػار االنتقػػا فػػي  واالنسػػداد
والتي ربما يأتي في  ,الثقافة السياسة عبر التاريخ وقصور حكـ االستبداد الممتد منيا ومتداخمة

 والوضػوح الصدؽ إلىو حتى االفتقار قراطية فكرا وممارسة أمقدمتيا تدني مستو  االلتزاـ بالديم
جانػػب المسػػتو   إلػػى األىمػػيبػػيف قسػػـ كبيػػر مػػف الالعبػػيف الرئيسػػييف عمػػى المسػػتو  العربػػي 

 وأىػداؼ عجز القو  التي تنود التغيير عف التوافؽ عمػى قواسػـ موػتركة أيضاومنيا . الرسمي 
 يكػػوف مقنعػػا, ي بػػديؿ لػػنظـ الحكػػـ القائمػػةتؤسػػس لقيػػاـ نظػػاـ حكػػـ  ديمقراطػػ ,وطنيػػة جامعػػة

 . ولمعالـ لمجتمعاتيا
لمعارضة السػممية بعجػز كػؿ مف تزايد وعور قو  ا بالرغـ المأزؽ مستمر ىذا أفومف المالحظ  

رعية تآكػؿ مسػوغات الوػ ا نالحظػو مػفم أخر ومف ناحية , القياـ بالتغيير مف ناحية  منيا عف
سياسػي مػتحكـ  انفتػاحلى إحداث العربية إ لحكوماترار أغمب اواضط التقميدية والورعية الثورية

 .فيو
االقتنػػاع  إلػػىتحتػػاج  العربيػػة فػػي المنطقػػة يالتغييػػر السػػممف القػػو  التػػي تنوػػد فػػا مػػف ىنػػا
الغالبية منيا ال تمارس الديمقراطية داخميػا وال   أف  حيث,ية والى االلتزاـ بموجباتيا بالديمقراط
تقصػػي بالضػػرورة فئػػات مػػف الوػػعب مػػف بػػذلؾ  و حقػػؽ مبػػدأ الموطنػػةي وبعضػػيا ال ,فيمػػا بينيػػا
نيػػالػػـ نقػػؿ الوػػقاؽ  أف,, وانػػو يغمػػب عمػػى عالقاتيػػا المماحكػػة والتنػػاحرعضػػويتيا  إلػػىتفتقػػر  وا 

اف  .تؤسػس لقيػػاـ أنظمػة حكػػـ ديمقراطيػػة وطنيػػة والثقػة المتبادلػػة لنمػو حركػػة دسػتورية اسرادة
عمػػى  بػػيف االحػػزاب  اء كمػػا تتطمػػب اف يكػػوف التنػػافسالديمقراطيػػة ال تتوافػػؽ مػػع روح االقصػػ

 .السمطة وفؽ برامن سياسية وطنية وليس تنافسا دينيا ومذىبيا او اثنيا اقصائيا عمى السمطة
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العنػؼ  اسػتعداد السػتخداـعمػى  االمػرفػي حقيقػة  أنظمة الحكـ العربيػة مػا زالػت أفكما      
ات فػي ذلػؾ عمػى اسػتراتيجي داوليا, معتمػدة  ترفض االنتقاؿ السممي لمسمطة وت , ضد المعارضة

آليػػات الضػػبط  انفرادىػػا بالسػػمطة مػػف أجػػؿ موظفػػة  و , الحػػاؿ عمػػى مػػاىو عميػػو  بقػػاءتسػػتيدؼ 
 فػرص لقضػاء عمػىبيػدؼ اوتخريػب  وتفريؽ مف ترغيب وترىيب واالساليب البوليسية تسمطيال

جنػػب الضػػغط تمػػؤثرة لتىػػذا إضػػافة إلػػى بنػػاء عالقػػات حميفػػة مػػع الػػدوؿ ال. فاعػػؿ أي بػػديؿ نمػػو
 .الخارجي

عبػػر القػػارات  أمػػاـ ظػػاىرة تقػػدـ االنتقػػاؿ إلػػى الديمقراطيػػة خػػارج المنطقػػة العربيػػةمػػف ىنػػا و     
دوؿ كثيػرة إلػى  انتقػاؿالتعرؼ عمػى أسػباب  يجب عميناوتأخرىا في الدوؿ العربية,  ,والحضارات

 الرسػميوالمستو   األىميمستو  ال عمى الديمقراطية, وتحري المتطمبات اسستراتيجية المفقودة
مثؿ المغرب ومصر والسوداف والكويت عمى سبيؿ  في دوؿ عربية بدت أنيا عمى ووؾ االنتقاؿ

 .المثاؿ
 إلػىتسعى مكف القو  والتيارات التي تنود التغيير السممي و تأف  اوأنيمف  يذه المعرفةف      

مػػف جانبيػػا ومػػف قبػػؿ  المفقػػودةية ساسػػمػػف معرفػػة المتطمبػػات األ ,االنتقػػاؿ إلػػى الديمقراطيػػة
نظػـ يحؿ مكػاف  ,مقنع  بديؿ وطني نظاـ حكـ ديمقراطي ل عبناء مورو وذلؾ مف أجؿ . السمطة

ركة ديمقراطية فعالة قادرة عمى تحقيؽ ح عمى بناء عمؿ الموترؾحكـ الفرد أو القمة, ومف ثـ ال
المعارضػػة وفػػي ي فػػ ,فاعمػػةال ةالقػػو  الديمقراطيػػجميػػع  أليػػو انتقػػاؿ ديمقراطػػي حقيقػػي تطمػػئف

 .الحكـ
 الحمقػػة المفقػػودة فػػي جيػػود ىػػو التحػػدي االكبػػر و , الػػوطني المقنػػع والفاعػػؿ وىػػذا البػػديؿ     

فػي اغمػب الػدوؿ ر يالتيارات الفكرية والقػو  السياسػية التػى تسػعى لمتغي النخب  السياسية ولد 
او القمة ومجػردا مػف اـ حكـ الفرد اماـ نظ  امنفرد والتي يقؼ كؿ منيا ,العربية اف لـ نقؿ كميا

  .موروع وطني لمتغير الديمقراطي
      

 
 


