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 أيهـا األخـوات واالخـوة الزمـالء واألصدقـــــاء، 
 السـالم عميكـم ورحمـة اهلل وبركاتـو،،،                      

 
 رشييكر ي ع  وأ يييز... وأرحييت   ييع أترييب يرحيييت. أطيييت يحييي ... ٌأحيييي ع  ييد   يي     

 .اليي شرف  يك اليوع رشروع  راسكت ال يرقراطي  في ال ل اد ال ر ي 
اليوفيييو والسيي ا  فييي ينييكوب رو ييوع ... ولقييكم ع الرييير ... وأيرنييل لتر  ييع ال ييريع    

ال وارب الركرتي  فيي اليحيوب الي يرقراطي "حلق  النقكش السك س  ىذه الريرثل  في  ور 
 ".في ال ل اد ال ر ي 

   ليييل ييييي   يييب ريييد رنسيييو الرشييييروع الزرييييب الييي  يور ر ييييي  اد أشييي... وال يفيييويني    
الصيييلوا والزرييييب الييي  يور  رىيييكد  لييييود رييي ير رر يييز  راسيييكت الشيييرو الر كصييير فيييي 

 كرينميييك ورقييي را التيييي  اليييوا ي والريصيييب الييي  وتا اليييذ  ي يييذلوني... تكر ييي  السييير ود 
  الثكلثيي   لييل اليييوالي  ييد ورش وأ يييذر  ييد  يييك ي للسيين.  ييكلر ع رييد اليي  اار كنيييكت

 .*رك  كلي  حيل ... ال رب اليي  ق ىك الرشروع ول د 
 ...أ زامي 

إننيييي  ليييل ثقييي    ييييرم فيييي أد رسيييكىري ع القيرييي  الييييوع سيييوف ي يييود لييييك شييي د فيييي     
يحرييير الرسيي ل  الرطروحيي  للحييوارا وسييوف ي ييود ليييك أي ييك ف ييب فييي  يييكد رييك يييحييو 

لليحييوب اليي يرقراطي فييي اليي ي  ال ر ييي  ورييك يفر ييو رييد ال وارييب الركرتييي  رييد فييرص 
 رييييك سييييي ود لحييييوار ع الريفك ييييب  ور  ييييكرز فييييي ينرييييي  فيييييع رشييييير  أف ييييب . يحيييي يكت

فليسييت  ليييك فييي سييل  . لط ي يي  وحيي و  ييي ثير ال وارييب الركرتييي ا و ييرورم اليريييز  ينيييك
ي ع النييرم وحيوار ع اد أطروحك. وال رصك ر الي ثيرات الركرتي  و واف يك ريركثل . واح م

 الغني سوف ي زز الرسك ي ال يرقراطي  في ال ل اد ال ر ي ا ويلفت 



النظييير إليييل الفرصييي  الريكحييي ا ويسيييك    ليييل يح يييي  الرييي ارب الرنكسييي   ليسييييفك م ريييد 
 ..ال وارب الركرتي 

و لييل . اد يييوفير شييروط وريطل ييكت اليحييوب اليي يرقراطي شيي د  ارلييي ال شيي  فيييو     
ول ييد  ييكلر ع رييد يليي  الحقيقيي  السييكط  ا فييكد ال وارييب . زع ييي يي ال ييزامعايي ر أىييب ال يي

فكلرييكرش شييري  لليي ارب فييي ات يييع واليثقيييف والينشييم ا . الركرتييي  اليييوع ال يقييب أىرييي 
والقيو  الركرتيي  ال  ير  وال وليي  شيري   فيي . وفي ينريي  الطريوا الي يرقراطي أو ار يو

. يييييكلي فييييكد ال وارييييب الركرتييييي  ليسييييت رحكييييي مو كل. إ ارم الحك يييير ويشيييي يب الرسيييييق ب
و   ييييك اترييير ر يييوو ليييو أو  يييير . ف   ييييك ريييرتو لليحيييوب الييي يرقراطي ورسيييكن  لييييو

 . رشتع  لل أاب يق ير
. فييييي  ليييل ايصيييكب ويواصيييب  ثييييف ريييع الريييكرش. والييي ي  ال ر يييي  ليسيييت اسييييثنك     

ريي ا اييك  و ياكييييك. رن شييف   ليييو وذات ا يرييك  ري ييك ب  ييير ريسييكو ر ييو رييع أور ييك واد
الح كري  رثقل   كحي ك كت   ير الييكري ا ورريكوف وحيذر يشيوت  ياي  الطيرفيد فيي 

واد ييكف  إلييل ذليي  فييكد اليي وب ال ر ييي  الرثقليي   رشيي يييك الريرا ريي ا . الواييت الحك يير
 .ويآ ب شر ي  ح وركييكا  ر   لنشكط القو  الركرتي  السل ي  رنيك واايتك ي 

ييييد  ييكليحوب الي يرقراطي فييي اليي ي  ال ر ييي  واتيت الي ييرف  لييل القييو  و ليل الر ن    
و ليييع االسييفك م . ال يرقراطي  الحق  الييي ير نييك أد يسيكن   رليي  اليحيوب الي يرقراطي

رنييك فييي ذليي   شي ب ر كشييرا و ييير ر كشيير ييرثيب فييي الييي ثير  ليل روااييف القييو   ييير 
فرسيكن م يلي  القيو  ال يرقراطيي  الحقي  .  يي الرشت   لليحوب ال يرقراطي في ال ي  ال ر 

ىييييي السيييي يب إلييييل يرفيييييف الييييي ثيرات السييييل ي  لل وارييييب الركرتييييي   لييييل  رلييييي  اليحييييوب 
 .ال يرقراطي في ال ي  ال ر ي 

 رييييك  لييييل الر نيييييد  ييييكليحوب اليييي يرقراطيا واتييييت يح ييييي  ال وارييييب الركرتييييي  ذات     
  ير ييد اد يترييع  ليييو الييييكرات الف رييي  الييي ثير السييل ي  لييل اليحييوب اليي يرقراطيا الييذ

و نييي  ييد . وي رييب رييد أتييب يحقيقييوا والقييو  السيكسييي  الفك ليي   لييل السييكح  ال ر ييي 

                            

د العوامل الخارجية في التحول الديمقراطي في البال"لمشروع دراسات الديمقراطية في البالد العربية حول الخامس رسالة إلى االجتماع السنوي .*
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طلييييت  يرقراطييييي "الييييذ ر اد الحيييي  ات نييييل رييييد ااترييييكع ال ر يييييا القييييك ر  لييييل رلييييو 
ا لييد ي ييود إال  لييل  يرقراطييي   سيييوري ا يرا ييي الثوا ييتا وي ييود ذات "رتير ييي ف ييكب

وىيذا اليوصييف . وطني و  ي  اتيريك ي ينريو ا ينشي  ال  الي  واليت يي  الح يكر  نفس
 . ا يثير في ح  ذايو رشك ب إ كفي ماتولي لل يرقراطي  الرنشو 

وريييد ىنيييك  ليييل ورشييي   رل يييع ىيييذه يقيييع ريرييي  رنكاشييي  ىيييذه الرشييي ل  الر قييي ما أو     
 ي ير د ا وليك وي نييك  يد ال يرقراطي  الي: إش كلي  الي كرض.  كتحر  ااش كلي 

واالليفييييكف حوليييييك رييييد ا ييييب الييييييكرات الف رييييي  والقييييو  السيكسييييي  الفك ليييي   لييييل السييييكح  
ال ر ييي ا و يييد الشييروط والريطل ييكت واال ي ييكرات اليييي يتييذت القييو  الركرتييي  الريي ثرم 
 لييل اتو ييكع ال ر ييي ا إلييل رسييكن م وي يييي  اليحييوب اليي يرقراطي وي زيييز رسييك يو فييي 

 . ال ر ي ال ي  
و لل ف ر ع الثكات وتي  ع الر طك  في ىذا اللقك  الطيت ي ير  رشيروع  راسيكت     

ويطرو في اليوصب إليل يح يي   اييو للتوانيت . ال يرقراطي  في رقكر يو ليذه ااش كلي 
حيييت يقييف فيييو . اليييي يشييي  فييييك الي ييكرض  يييد ال وارييب ال ارلييي  وال وارييب الركرتييي 

حتر  ثرم في سي يب  رليي  اليحيوب الي يرقراطي أو  يير رشيت   أو ال وارب الركرتي  
 رييك ييطلييع إلييل رسييك  ي ع فييي ال حييت  ييد الريي ارب الريكحيي  اليييي ير ييد . ر يرثيي   يييك

 ييييد طريقيييييك اليوفيييييو  يييييد ال  يييي  الييييوطني والرحيييييو  ااسيييييري لليحييييوب اليييي يرقراطي 
رتيي  ذات اليي ثير ال يكل  الرنشو ا و يد اال ي كرات والرصكلو الرشيرو   لططيراف الرك

 . لل الحك ر والرسيق ب ال ر ي
ولقييكم ع الرييير فييي ا سييفور  التريليي  وفييي رحييكت تكر كييييك ال ريقيي ا ر ىييب  ر ييرم     

أشركصييييو وىرييييييعا و ف ييييب ي يييي  يييع الف رييييي ا اد يينييييكوب ىييييذه ااشيييي كلي   كليحليييييب 
. رشيي ل  اك ليي  للحييب ال ريييوا واد ينرييي فيرييك رشييير كي اف ييبا يسييك   فييي يحويليييك إلييل

 رييك اد اتيرييك  ع ىييذا اييك ر  لييل اد ي  يير  صيي و  ييد ط ي يي  ال وارييب الركرتييي  وأد 
يفرزىييك ويريييز  ينييييكا ويحيي   يييي ثير  ييب رنيييك  ليييل رك ييي وحك ييير ورسيييق ب اليحيييوب 

 .ال يرقراطي الرنشو  في ال ي  ال ر ي 
***** 



لي رييييب حييييوارات و راسييييكت ... أييييييك ات ييييزا  .... وييييي يي رسييييكىري ع القيريييي  اليييييوع     
. يريي ييي ا اييكع  يييك رشييروع  راسييكت ال يرقراطييي  ا   يير سيينوات  رييره اتر ييع الرك ييي 

وا  أص و ل   الرشروع رحصل  نقيكشا سيت ورش  ريب ا و ي   ريد ال راسيكت الييي 
رو اليوع للرشروع   د ينيقيب إليل الررحلي  ىذه الحصيل  يس. صكح ييك أو يزارنت ر يك

اليح ييييري  ات ثييير يح يييي اا   ييي  أد يلريييس الطرييييوا وأنشييي   يايييكت وأايييكع صيييي ااكت 
ويواصييب ي يييز  يييك رييع  ييكحثيد ورف ييريد ورركرسيييد ر نييييد  ييكليحوب اليي يرقراطي فييي 
الييي ي  ال ر يييي ا ريييد رريليييف اليييييكرات والقيييو  السيكسيييي ا  قييي  ريييك سيييرحت  يييو الظيييروف 

و يذل  فيكد اسييقيلي  الرشيروع والصي ااي  الييي حيرص  لييريك اي  . أيكحو اار كنييكتو 
تيييذ يك االىيريييكع إلييييو وزا ييييك ريييد فيييرص رسيييكن يو ريييد ا يييب ر سسيييكت ر نيييي    راسيييكت 

 . ال يرقراطي 
وريييييد ىنيييييك فقييييي  أد اتواد تد ي ييييي أ الرشيييييروع فيييييي اسيييييي ركب ال راسيييييكتا وينظييييييع     

تييكز ريريييو الريرثليي  فييي صيييك   ر ييي  رسيييق لي  لي زيييز الحييواراتا اليييي يسييرو لييو   ن
الرسييك ي ال يرقراطييي  فييي اليي ي  ال ر ييي ا يسييكىع فييي  لورييييك الييييكرات الف رييي  والقييو  

 . السيكسي  ال ر ي ا وير كىك إطكرا ف ريك لي زيز الرسك ي ال يرقراطي 
رسييق ب ال يرقراطيي  "ورد  يد ال راسكت اليي يس ل الرشروع إلل القيكع  يكا  راس     

يي ييود رييد  راسييكت اطرييي  . وىييي  راسيي  رميسييي  لل وارييب ال ارلييي ". فييي اليي ي  ال ر ييي 
واييي  يحريييب الزرييييب الييي  يور . ل ييي   ريييد اتاطيييكر ال ر يييي  إ يييكف  إليييل  راسييي  يتري يييي 

 رىييكد  ليييود رشيي وراا  ييت  إ يي ا  ورايي  الريينيها اليييي سييي ود ىييي نفسيييك رو ييو ك 
أرييييك ال راسييييكت نفسيييييك فسييييوف ي ييييود . ال راسيييي  رييييد فريييييو ال حييييت للرنكاشيييي  ا ييييب  يييي  

. الرسيييو  القطيير  فييي  ييب  ليي  ييييع  راسيييو: أولهمــا. رو ييو كي للحييوار  لييل رسيييوييد
وفيي  ييب الرسييوييد سييوف . الرسيييو  ال ر يي  نيي رك ينتيز ال راسي  اليتري ييي : ثانيهمـا

ثيد ورف ييريد ورركرسيييد ي ييود ال راسيي  وسيييل  لي ريييو الر رفيي ا وأ ام للحييوار  يييد  ييكح
رريكريدا رد  يد رريلف الييكرات الف ري  والقيو  السيكسيي ا  يي ف الوصيوب إليل فييع 
رشييييييير  اف ييييييب لرسيييييييق ب ال يرقراطييييييي ا واليوصييييييب ليح ييييييي  ريييييي ارب  رلييييييي  لليحييييييوب 

 . ال يرقراطي الرنشو 



 ا اييييكع الرشيييروع   ييي   ريييد..."رسييييق ب ال يرقراطيييي  "وسيييوف يييييزارد ريييع  راسييي       
رنيييك يح ييي  رفيييوع ال يرقراطييي  . ال راسييكت النو ييي  اليزريي  لي سيييس الر ييي  الرسيييق لي 

و ييذل  الي ييرف  لييل الريي ارب ال كريي  . ويح ييي   ييب إشيي كلي  رييد إشيي كليكييك. مالرنشييو 
لليحييوب اليي يرقراطي فييي اليي ي  ال ر ييي ا وال نييك  الر سسييي الف يير  ال حثييي اليييزع إنشيي ه 

رشروع  راسيكت "رقراطي  في ال ي  ال ر ي ا     أد ينييي رير  لرسكن م الرسك ي ال ي
 ".ال يرقراطي  في ال ي  ال ر ي 

ورييد ىنييك يتييت  لينييكا أرييكع ىييذا الترييع الطيييتا أد نييذ ر أنفسيينكا  يي د الريرييكت     
 ك ي يييييكره رشيييييرو ك ررحلييييييك ... الييييييي انشيييييل  رشيييييروع  راسيييييكت ال يرقراطيييييي  ت امييييييك 

سيس تي   ر ي ف ر  ر سسي لي زيز الرسيك ي ال يرقراطيي  اسيطي يك يي ف إلل ي 
ىي ثيت ريريكت ري ارلي  ريد حييت اليزرد وري كرلي  ريد حييت ... في ال ي  ال ر ي  

 .الوظيف 
يشيكر  . صيك   ر ي  رسيق لي  لي زيز الرسيك ي ال يرقراطيي  فيي الي ي  ال ر يي : أولها

الييييييكرات الف رييييي  والقييييو  فييييي صيييييك ييك  ييييكحثود ورف ييييرود ورركرسييييود رييييد رريلييييف 
 .وير ونيك إطكرا ف ريك يليقي حولو تيو  الر نييد  كليحوب ال يرقراطي. السيكسي 

ينري  صيت ويواصب ف ر  يسك  اد  لل يشي يب رنيي   ي يع فيي   يوييو : ثانيها
 .رييريد  ينري  الف ر وي زيز ال رب ال يرقراطي في ال ي  ال ر ي 

حثييي  وركلييي  رسييكن م لتيييو  ي زيييز الرسييك ي ال يرقراطييي  فييي ينرييي  إر كنيييكت  : ثالثهــا
وذل  ريد رييب ي سييس رر يز  راسيكت ال يرقراطيي  فيي الي ي  ال ر يي ا . ال ي  ال ر ي 

ولي يييود . ليواصيييب تييييو  الرشيييروع   ييي  انيييييك  ريرييييو وي ييييف إليييييك أ يييراض أرييير 
مريييييك للرسييييت ات ريييد التيييي  الييييي ينيييكط  ييييك يطيييوير الر يييي  الرسييييق لي  وي ريقييييك وري

و يييذل  ي يييود ريييد . رييييب االيتكىيييكت الف ريييي  الييييي يي ليييور فيييي الرنيييي   الييي يرقراطي
 .أ راض الرر ز نشر الثقكف  ال يرقراطي 

ول يييركد اسييييقيلي  تييييو  ي زييييز الرسيييك ي ال يرقراطيييي  فيييي الييي ي  ال ر يييي  فيييكد     
. رر يز ال راسيكت وللرنيي  الحكت  ركس  لي ويد واف ييوفر الحي  ات نيل ريد اليروييب ل

وايييييف لي زييييييز  راسيييييكت الشيييييور  "واييييي  ييييييع  حرييييي او ي يييييويد نيييييوام للوايييييف يحيييييت اسيييييع 
ا وييييع الحصيييوب  ليييل رسيييكىركت أوليييي   لغيييت حيييوالي سيييييد اليييف تنييييو "وال يرقراطيييي 



وت ير  كلذ ر اد روار  الوايف يسي  ال يرور  تي ا ريد . إسيرليني في الوات الحك ر
أرك تيو  رنسو الرشروعا اليي .   لرشروع  راسكت ال يرقراطي النفقكت اا اري  التكري

لع ي رب  يك فيي ي رع ويطوعا و ذل  تيو  الزري  الرشكر يد في نشكطكت الرشيروع 
 . في الوات الحك ر

***** 
 أروايي وأرواني ال راع        
...  فكلحو  لل أري ر يي  الصيلو اليذ   ف نيي لل ييع  ف يك. ا يذر  د ااطكل      

ول يييد  ليييل ريييك ي ييي وا أننيييي ي لريييت  ييييع ريييد طيييكب . وريييك  نيييت أظيييد أننيييي ايييك ر  لييييو
. ورسييرت حلرييي الييذ  ايي ر ييير  ال ثيييرود فيييو   يي ا  ييير رحرييو   ييد الوااييع. صييريو

 ".فسح  اترب"وال أن ر  لييك ... ول نني ف لت اد ال أحرع نفسي ن ر  الحلع 
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 عمي خميفة الكواري

 
 
 
 

 


