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 العقبات والعوامل المعيقة لمتحول الديمقراطي
 عمي خميفة الكواري. د

 
فييس ايياست راف ييارم رؤييسمس ابايي  راييف الا  مفؤااييا رمراييسيس رماار ارسايي  فييس   سييسا ر ليي  
رمفؤسون ماول رمخلاج رمؤااا ، ورمؤرل يلى فنرافهس رن خالل رمحورا اان رمرؤناان ورمرهفريان اسم ي ن 

واؤيا رن فيس فيس رمر يسلس رمايسا   فنيسول رألهيارم رموسناي    …هلس ورماايرس رمؤسس يلى رمرافوى رأل
رمكاييياى وركسنييي  رماار ارساييي  اانهيييس، و  يييحسد رمر يييلح  فيييس رماار ارساييي ، ورمور ييي  رميييارهن ملحاكييي  

نفنييسول فييس هييقا رمر سميي    …رماار ارسايي  ، وركركسناييسس ورمايياا رمرفسحيي  مفؤااييا رمفحييول رميياار ارسس 
يليى  ن نفنيسول فيس ر سمي  خفسراي  لح ي ، رفسلايسس  …ؤورريل رمرؤا ي  ملفحيول رمياار ارسسرمؤ اسس ورم

 . فنااق رمابا  رمراف الا 
********** 

رمؤ اسس رمفس ف م  رسس رلنف سل إمى رماار ارساي  يااياك كريس افذيك قميا رين رمانيى رمااسايا  
فييسمور   رمييارهن . فييس اييا س رك ييساك إماهييس ورل ف ييساا  ورل فرسيايي  ورمي سفايي  ورم اوااساييا  رمارهنيي  رم

مفليييا رمانيييى رمفيييس  ايييااس ينهيييس رمف يييساد رمااسايييا  رمرؤس ييياك مييياول رمرنس ييي  ، ا ييياا إميييى ي ايييسس 
هييقر ريي  و ييوا رخييفالم نييويس كااييا اييان وذيي  رمكواييس و وذييس  ا ايي  اول . ي ييا  يلييى رمف ييسوا 

سس رمؤسريي  رمفييس افاحهييس ااييفوا رمرنس يي  اايياد فسواهييس رمااساييس ورييس  ايياا ينيير ريين راييفوى رمحاايي
، وريييس ايييوفاا اسمفيييسمس رييين إركسنايييسس  يييايا  ملنذيييسل رمييياار ارسس ونريييو حاكييي  1691رمكوايييس مؤيييسس 

وفييس ف يياااي  ن  هيييس . اار ارسايي   ييسااك يلييى رور هيي  رمؤوررييل رمرؤا يي  مؤرلايي  رمفحييول رميياار ارسس 
 :ففريل فس رمفسمسرمؤ اسس ورمؤوررل رمر فاك  رمرؤا   فس اول رمرنس   ا كل يسس 

ذيييخسر  ر يييسمك رألايييا رمحسكرييي  وريييس اؤيييوا يلاهيييس رييين رمريييسل رمؤيييسس كاورفيييد ورخ  يييسس  :  ول 
هييقر . ويسساييس وخييارسس، ورييس افرفيي  ايير اؤيي   فاراهييس ريين  ييااك يلييى راييفرالا رألارذييس رم ساييؤ 
س ييييد إذييييسف  إمييييى رمركسنيييي  رمااساييييا  رمفييييس افرفيييي  اهييييس  فاراهييييس وفؤسيييياهس رألوموايييي  فييييس فييييومس رمرن

رم ياو   ايل )ورموظسئم رمؤسري  فذيال يين رألومواي  رأل فرسياي  رمرااوذي  ا يوك رألاافوكيول رماايرس 
ومؤييل نظيياك يلييى رمرنس ييد رمؤلاييس فييس رمحكورييسس ورييس افاؤهييس ريين ربااييسس فاييان  ومواييسس (. رمييواار 

ميى.  فارا رألاا رمحسكر  فس فومس رموظسئم رمؤسر  فذال ين رور   ووارارس رماياساك   سنيد هيقر  ور 
هيقر ري  رخيفالم اا ي  . كلر افرف   فارا رألاا رمحسكر  ا كل يسس اراراس رم اد رن رفخيقي رم يارا 
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فلييا رمراراييس ريين فيياا إمييى دخييا وريين الييا إمييى دخييا ، رألرييا رمييقي ا ؤييل كييل ا ييل  يرييسل   ناييس  و 
  رنهيييس رحليييس رحفيييسا إميييى رايييفخارس قميييا رمنايييوق رييين   يييل رمح يييول يليييى رأليريييسل لايييارس رمرفؤل ييي

اسماومييييي   و رمفيييييس فحفيييييسا إميييييى فييييياخاا ورورف يييييسس رمحكورييييي  مل ايييييسس اهيييييس  و فاواييييياهس اسمخيييييارسس و 
 . رمفاهاالس 

رييورسنان )وفذييسم رمنخييد رألخيياى ريين واار  وكاييسا رييوظاان وارسايياك رأليرييسل ورمؤرييولس 
ميييى" . رم سميييد ملريييسل" ، إميييى   يييحسد رمنايييوق (وورفييياان رلكاييي   ومؤيييل نظييياك إميييى رميييياورس رمكاييياى ور 

ويذوا  ر سم  إاراك رم اكسس رمكااى رماااا  رنهس ورمراسهر  رمؤسر  ف اا إمى رمؤال   اان رمنايوق 
هقر اسماغس رن  ن رحفرسلس فؤيسا  قميا ري  رمر يلح  . فس رمالس  ورمركسن  فس رم سس  رمخسا 

ام رمؤال يي  وهنييس اركننييس فو يي. رمؤسريي  اييل فؤساذيير ريي  ن ييوا ااييفواا  و سنونايي  اييساا  رمراؤييول 
اان رمالس  ورمياوك ارس و م ران خلاون رماوم  رمالسسنا  غايا رماار ارساي  اير ، حايد ريس ايا س 

ميييى  ن اايييا رلافايييسس ايييان رمايييلس  رمؤسرييي  ". ورمفرليييت راايييار مل يييسا" "رم يييسا راايييار ملريييسل" رك يييساك  ور 
رليفايييسا فيييااا اس ورمر يييسمك رم خ يييا  واوذييي  حيييار مكيييون رمفرليييت ايييااال ملايييلس  ورمنايييوق، واؤيييسا 

محاريي  رمرييسل رمؤييسس ورمناييوق رمؤييسس، فييسن هييقا رمؤ ايي  رمرفريليي  فييس ذييخسر  رمر ييسمك رم خ ييا  يلييى 
 .حاسد رمر لح  رمؤسر  اوم فا ى ي ا  ك ار  فاا ساات رماار ارسا  وفؤا ل رلنف سل إماهس 

، ار يييسمك ناساييي   فحظيييى رم يياكسس رفؤيييااك رم نايييا  رم اااييي . ذيييخسر  رمر يييسمك رأل نااييي  : يسناييس 
وف ساا  ورسما  كاااك فس رمرنس   و وموا  واهوم  فس رمفؤسريل ري  رمحكوريسس يليى و ير رمخ يوا 

كرييس ففرفييي  رمحكوريييسس رم اااييي  رمرهارنييي  يليييى رمنظييسس رمؤيييسمرس او يييوا يايييكاي واوا  رنيييس ونايييوق . 
س رمفيساا  رمحياا  وهيقا رألوذيس  رمفيس فريا  يقواهس في. ذسغس يلى يرلا  رفخسق رم ارارس رموسنا  

مييياول رمرنس ييي  وفكفايييد ف يااهيييس رييين ح ا ييي  اواهيييس رمؤايييكاي ورألرنيييس فيييس رمرنس ييي  واييياسافهس يليييى 
ف ييااا :  ومهرييس: واؤييوا قمييا ماييااان ائاايياان . رمييناس ، ف ييكل ي ايي   رييسس رلنف ييسل إمييى رماار ارسايي  

ورحفرييييسل فؤيييييسا  رم ييييوى رأل ناايييي  مخسييييواك رماار ارسايييي  رمح يييي  يلييييى ر ييييسمحهس غاييييا رمر يييياوي  
إن . رمفو هيييسس رموسنايييي  ريييي  راييييفارفا اسس رمهارنيييي  رمفييييس فاييييؤى إمييييى فاذييييهس يلييييى رميييياول رمفساؤيييي  

رماار ارسا  رمح   لايا  ن فكيون قرس رف سهيسس وسناي  ورمفيارس افح ايت رمر يسمك رموسناي  ، ورمفيس  يا 
ألريين ورمنرييس  فييس ففسلييد ريين اول رمرنس يي  رلنييارسا رك لارييس فييس كاييسن روحييا  ييساا يلييى فييوفاا ر

إن رمفايسو  ري  رمحكيسس : ويسناهريس . إسسا رمفكسرل رمؤااس اال رن رليفرسا يلى رمحرسا  رأل ناا  
 نير  اايا و ايهل مل يوى رأل نااي  قرس  -يليى رايفوى رمؤيسمس  –ر سال ف ران رافرارا حكرهس ،  ياس 
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رمرييوراا رمسااؤايي  ورمف ساايي   رلاييفارفا اسس رمرؤساايي  مفسلؤييسس رم ييؤود وقرس رمر ييسمك فييس رحفكييسا
وريين هنييس فييكن رمحكورييسس رم ااايي  فييس رمرسذييس . ورمارغايي  فييس رحفكييسا ر ييفااسس رماييال  وف يي اؤهس 

هييقر إقر مييس فكيين ذيياهس فييس . ورمحسذييا مااييس رفحرايي  ا ييكل يييسس ملاار ارسايي  فييس رميياول رمؤااايي  
  ل او ييا سلييد  ييؤاس فؤييسل وحايي. اؤيي  رميياول إقر فؤييقا إفييارر رماار ارسايي  ريين فو هسفهييس رموسنايي 

يلييى رماار ارسايي   و حاكيي  وسنايي  اار ارسايي  احفرييل  ن فييوران ذيي س رمر ييسمك رأل ناايي   و احفرييل 
 ن فكاييد رمييا ي رمؤييسس رمخييسا س ذييا ف ييافسس حكورسفيير فييس رمراييف ال، فييكن رمناييوق رأل ناييس اييوم 

 .اظل يسرل إيس   ملاار ارسا  
ف ييكل  و يير رمخلييل هييقا رؤو ييسس ح ا ايي  . رمخلييل ركنفييس س  فاييس س رمخلييل رماييكسنس وراييفرارا: يسميييس 

ارافهس رمراف ل  رمالاران مفنرا  سلد فؤسل يليى رماار ارساي   . محاك  رم ؤود ونرو  اافهس رمقرفا  ور 
فسمخلييل رمايييكسنس رميييقي افايييس س يسرييس اؤيييا ييييسس كريييس   يييانس اييسا س ،  اى إميييى فهريييا  اوا  يييوك رمؤريييل 

 يي  رمرنف يي  رمفييس ل فاييف نس ييين إنفس هييس رماوميي  ورمر فريي  ، و ؤييل اوا رمرورسنيي  وسااهييس ريين رمرور
كرييس . رمرييورسنان فييس رفخييسق رم ييارارس فييس رم سييس  رمخييسا ورمؤييسس اواًر يسنواييس إقر  ييوان ايياوا رمورفيياان 

ورين هنيس .   اك رمرورسنون فس رماول رم ي ااك   لاي  ، ماايس اسمذياواك  كايا رل لايسس فيس رماومي  
 غلييد اول رمرنس يي  كرييس اييات  ن اانييس ، مييس اؤييا انساييت يلاهييس ر ييسلك رمر فرؤييس  فييكن ر فرؤييسس

نريييس هيييس إميييى رؤايييكارس رمؤريييل   ييياد  وهيييقر ايييبيا يليييى  يييااك رمريييورسنان فيييس . ايييسمرؤنى رمؤلريييس ، ور 
رمافس  يين ر يسمحهس وا ؤلهيس ، احكيس ذيؤم في يااهس يليى رم يارا وهسر يا  اواهيس ركنفيس س رميقي 

فسمايكسن كلهيس .   ول رمر فر  ، غايا رفركنيان رين رمؤريل يليى في ران ر يااهس ل فؤفرا يلار رماوم
ورييين هنيييس فيييكن . ل ا رؤهيييس ر ييياا ورحيييا و خسيييسا رمرايييف ال ماايييس ر يييفاك  اسمنايييا  مهيييس   راؤيييس

 . ر سمحهس مااس ورحاك و هارفهس رمؤسر  مااس ر فاك  ور ااهس ما  رفرسيل 
قر  ذيييانس إميييى قميييا ح ا ييي  رايييفرارا رمخليييل ركنفيييس س ورايييفرارا رليفريييسا يليييى رمااييي  رييين  ور 

 ساارس رمناس ورافخاررر مفؤااا دما  رمذاس رمالسوي كرس   انس اسا س ، فكن فاس س رمخلل رماكسنس 
ورافرارا رمخلل ركنفس س ا كالن ي اسس  ريسس رلنف يسل إميى رماار ارساي  ، ولايا رين إ يالحهرس رين 

رفهس وفحاايييا إارافهيييس وفركاييينهس رييين فنراييي  سليييد فؤيييسل يليييى   يييل فاؤايييل اوا رمريييورسنان وفنراييي   ييياا 
ومؤييل رمراسا يي  رمرحانيي  هنييس ففريييل فييس فنييس   رمر ييسمك رألنايي  ميياؤ  رم ييوى رماسيليي  . رماار ارسايي  

فييس رمرنس يي  ريي  رفسلاييسس إ ييال  رمخلييل رماييكسنس ورمخلييل ركنفييس س مرييس اريليير راييفراراهرس ريين ايييس 
  إمييى إارييسن ر فرؤييسس رمرنس يي  ملرنييسف  رآلنايي  رمفييس افاحهرييس هييقر إذييسف. آلمايي  رمذيياس رماييلسوي 
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ومييقما ف ييا ريياك ركيييا ريين فا يي  يلييى اول رمرنس يي  مف ييحاك كييل رنهرييس اون  ن . هييقرن رمخيياللن 
 . ف فنس
  يييحسد رمر يييلح  رييين رألفيييارا . يييياس رمفورفيييت يليييى راهيييوس رماار ارساييي  وغايييسد رمؤريييل اهيييس : اراؤيييس

يايياون ، ومكيينهس غاييا رفا ييان يلييى رذييرون رماار ارسايي  ول ارييسا  ورم رسيييسس فييس رماار ارسايي  ك
فسماار ارساييي  ريييس ارميييس . رؤظرهيييس رماار ارساييي  يليييى  ا  رمور ييي  يليييى  ي رايييفوى رييين رايييفواسفهس 

كريس  ن ررساايفهس .  ؤسا ااف ا إمى و وا راهوس ر فاا رفات يلار اان رماريان إمى رلنف سل إماهس 
س رييييل رم رؤايييسس ورمف رؤيييسس رمرهناييي  و حيييارد رألريييا رمور ييي  وحفيييى فيييس فنظاريييسس رمر فرييي  رمريييان

رألرا رمقي حا  ائاس رن نرو رمفنظاريسس غايا . رم اكسس رمراسهر  ا واهس رمكياا رن  و ر رمن ا
وحسل اون رفايسيهس ااياد  ريوا رم ايسارس وكيياك رلن ي س سس ورلنايالت -يلى  لفهس–رمحكورا  رمح   

 . ا  يلى رمر سمك رآلنا  رمذ
و ييا  اى غرييو  راهييوس رماار ارسايي  وغاييسد رمؤرييل اهييس، إمييى  ييؤوا  رمؤرييل رمر ييفاا اييان 
رمفايييييسارس ورم يييييوى رمااسايييييا  رمفيييييس فن يييييا رمف اايييييا وحيييييسل اون نريييييو رمر فرييييي  رمريييييانس واييييياوا حاكييييي  

ورييين هنيييس فيييكن  يييياس رمفورفيييت يلييى رذيييرون رماار ارساييي  ايييان   يييحسد رمر يييلح  فاهيييس . اار ارسايي 
اهييييس فييييس ارخييييل فنظارييييسس رمر فريييي  رمرييييانس، فييييايو إمييييى فحااييييا راهييييوس رماار ارسايييي   وغاييييسد رمؤرييييل

وفوذييياك رذيييسرانر رماايييفواا  رييين خيييالل رمحيييورا ايييان رم يييوى رمفيييس فن يييا رمف اايييا رمييياار ارسس وايييان 
رمحاكييي  رماار ارساييي  وايييان رمحكوريييسس حفيييى ايييفس خييياوا رمحكورييي  ورم يييؤد رييين ر يييااك رمحكيييس غايييا 

مفورفييت اانهرييس يلييى رماار ارسايي  وفاييا  يرلايي  رمفحييول رميياار ارسس رمسواليي  رماار ارسس،وااييهل  رييا ر
ناسناس ورمرؤسس ك وسناس  .ورم س   ومكن رمررفؤ  قهناس ور 

 


