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 تقديم
 

 الديمقراطية طوق نجاة
 

ىناك دواعي وىناك دالالت جعلت مشروع دراسات الديمقراطية فيي اليد د العرديية يقيوه دجييود الد يث      
أمييا الييدواعي فيييي مييا و ييلت إليييو الشييعوب العردييية . عييم مييدانت ان قييات إليير الديمقراطييية فييي الييدوت العردييية

. الغلديية وال سييلط ال ييي  غطييي المنطقيية العردييية دوم اسيي  نا مييم قيييا د اليية االسيي دداد السييافر ون ييه   ييه 
فالدوت العردية قد  ن لف نسديًا مم  يث  رية القوت أما مم  ييث الممارسية الديمقراطيية فانييا ميف ا سيف 

ا مييير الييي إ أدت إلييير  نليييف ال نميييية و ن يييت ا رادة الوطنيييية . غائدييية علييير أرق الواقيييف فيييي جمييييف اليييدوت
ن شاف ا مم ال قومي، إلر جانب  مزا النسيج الوطني فق  عيم السسياد والم سيودية وىيدر الميات العياه وا 

 . و دديد ا م ك وال روات العامة
ر  يد سيو ، وأما دالالت الد ث عم مدانت ان قات إلر الديمقراطية في اليدوت والمج معيات العرديية علي     

الييوه ىيي طيوا نجياة ميم المينزا ال  ييرة ال يي وقيف فانيا   م ت فيي  زاييد اليوعي العرديي  دينم الديمقراطيية 
أنسسيه فييا، وأ د وا دال الي غير قادريم علر السعيت وعياجزيم عيم  -  ومات وجماعات أىلية -العرب 

إدارة أوجييو ال ييراعات الدانلييية المييدمرة  سييلميًا، عليير مسيي وت الع قيية فيمييا ديييم القييوت ال ييي  نشييد ال غيييير 
 . عارقة وال  وماتومس وت الع قات ديم الم

فالديمقراطية مم نا ية أ د ت الييوه قيدر يا النسيدية علير إدارة اوجيو االني  ف و عيارق الم يال  فيي      
إطيار الجماعيية الوا ييدة عليير مسي وت الدوليية وفييي المن مييات غيير ال  ومييية، وسييم ت داالسيي قرار السياسييي 

ت ال يوار اليوطني الم ينني والشيسافية النسيدية  ما رشدت مم ني . ونمو ا  زاب ومن مات المج مف المدني
فقيي  عييم ال ن يييد عليير ا نييا  القييرارات العاميية مييم قدييت الملييزميم ديييا، عملييية ا نييا  القييرارات العاميية و ييت 
مشييي  ت ال طيييور أوت دييينوت ومواجيييية الم غييييرات الم سيييارعة، ىييي ا دعيييد أم نج يييت فيييي   قييييا م يييال ات 

لر قاعدة الديمقراطية في الد د ال ي ا ن ت مم الديمقراطيية ن ياه  ارينية وميدت ل  قيا إندماج وطني ع
ومم نا يية  انيية، أ يد ت ن يه ال  يه الديمقراطيية الييوه، .   ه ومنيجا رسميا وأىليا  دارة الشئوم العامة

 سيلية دا  سيياب ا  ييراه الدشيير قدييت مياديية الييدوت وردعيت أعييدا ىا مييم ال ييدنت الق ييرإ فييي شييئونيا، د ريعيية 
وعيييددًا ميييم دوت أمري يييا ال  ينيييية  يييدي ا، وماليزييييا دعيييد ال يييرب  اولعيييت  جردييية ني ييياراجو . راد ديييو داطيييت يييا يييي

 . العالمية ال انية، جديرة دالدراسة في قدرة الديمقراطية دام   وم طوا نجاه
درا ا لي ه اليدواعي واليدالالت طيرح مشيروع دراسيات الديمقراطيية فيي الدليدام العرديية قيمم سلسيلة  وا 

م انييية االن قييات إليير الديمقراطييية فييي الييد د ( (1)ان يير المل ييا) وارات ال ييي يجرييييا ال يي ، ققييية أىمييية وا 
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العردييية للمناقشيية فييي لقييا ه السيينوإ ال يياني عشيير اليي إ عقييد فييي  لييية سييانت  ييا رنس دجامعيية ا سييسورد فييي 
 .ه2002آب / ال ادإ وال   يم مم شير أغسطس 

مييم . "فييي اف  يياح اللقييا  أوقيي ت أسييداب ان يييار الموقييوع قييائ ً  وفييي ال لميية ال ييي  شييرفت دالقائيييا
المسارقييييات ال ييييي  سيييي رعي االن ديييياه أم يج مييييف الدييييا  وم والمس ييييروم العييييرب لمناقشيييية مييييدانت االن قييييات إليييير 
الديمقراطييية فييي الييدوت العردييية فييي الوقييت اليي إ يسيي مر فيييو العييدوام ا سييرائيلي عليير ا راقييي السلسييطينية 

ل ييرب عليير العييراا، وي  يياعد ال يديييد دالعييدوام عليير الييدوت العردييية عاميية و لييوح فييي ا فييا و قييرع طدييوت ا
دي ييو جديييدة لمزيييد مييم ال س يييت للييدوت وال س يييك للمج معييات العردييية عليير أسييس طائسييية  –منيياطر سيياي س 

لمطالديية ول ييم ىيي ا اللقييا  دييالرغه مييم  لييك ييين ي فييي وق ييو المناسييب، ف ييت وقييت ل. ودينييية وا  نييية ىيي ه المييرة
دقيييرورة االن قيييات إلييير الديمقراطيييية ىيييو وقيييت مناسيييب، إلييير أم يييي ه  س ييييك االسييي دداد فيييي ال يييياة السياسيييية 

ديت أم الديمقراطييية الييوه ىيي طييوا النجياة الي إ سييوف   ن يد الو يدة الوطنييية ميم ني ت ممارسيي يا . العرديية
نجيياز ويم لييك النيياس  ييا ال يين ير عليير عملييية ا نييا  القييرار الييوطني ويقسييوم و  را ه مييم اجييت   قيييا ا مييم وا 

فالدوت العردية ال دي ة ال ي قادىا االس دداد دالقرار إلر ما ىي فيو اليوه مم عجز و نليف وىيوام، . ال نمية
لييم  نييرج مييم وقييعيا ال ييالي ولييم ي ييوفر للعييرب ا  ييراه العيياله إال عنييدما   ييد  للشييعوب مشييار ة  قيقيية 

مؤ رة علر  اقيرىا ومسي قدليا، و  يوم دال يالي مسي عدة لليدفاع عنييا علر ارق الواقف في ا نا  القرارات ال
دراك ومسييئولية ومييم ىنييا فييام د  نييا عييم مييدانت االن قييات إليير الديمقراطييية و  رينييا للسييدت المؤدييية . دييوعي وا 

إليير  لييك ىييو د ييث و  يير للنييروج مييم االسيي دداد اليي إ يشييت قييدرة ا نسييام العردييي ويميي يم  رام ييو، واليي إ 
اة السياسييية العرديية عامية دييدرجات من لسية ويقييعف دال يالي مناعية المج معييات العرديية لمواجييية يطديف ال يي

العييدوام ومنططييات ال س يييت وال س يييك واسيي مرار ال نلييف والعجييز، اليي إ يقييف مييم االسيي را يجية ال ييييونية 
" ديمقراطييةمشيروع دراسيات ال"ولي لك يين ي لقا نيا ىي ا فيي سيياا سيعي . ومنططات الييمنة موقيف المر يز

إلر  عزيز المساعي الديمقراطية في الد د العردية و س يك االسي دداد لميا فييو م يل ة ونميا  اليد د العرديية، 
 ".ورفعة  رامة شعوديا و  وما يا

*********** 
وا  ا  انت الديمقراطية طوا نجاة فما ىو     جاردنا في االن قات إلر الديمقراطية وأشيداىيا واالنس ياح      

السياسييي المييؤدإ إليير  سييييت االن قييات إليييياد ومييا سييدت ومييدانت االن قييات داع دييار االن قييات إليير الديمقراطييية 
 الة يسدقيا انس اح سياسي و وافا وطني ي جسد في  عاقد مج معي م جيدد ينني  شي ت دسي ور ديمقراطيي ، 

  ييوت ديمقراطييي شيياقة ومسيي مرة ويلييي  لييك االن قييات مييم   ييه السييرد أو القليية إليير   ييه ال  ييرة دداييية عملييية 
 .   ر قي دالممارسة الديمقراطية  دريجيًا دعد أم  ه وقف أساس سليه ليا
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ى ه ال ساؤالت ش لت مقموم ى ا ال  اب، ال إ  ام  مرة  وار عيم قيرب دييم المشيار يم فيي اللقيا       
 وت الييديمقراطي ممييم و ييوار عييم دعييد دسقييت مشييار ة عييدد مييم المعنييييم دييال ( ان يير قائميية المشييار يم) 

واليييييا أ ييييت القيييارئ الييي إ سيييوف يجيييد فيييي ا وراا .  عييي ر  قيييورىه اللقيييا ، دد يييوث و عقيديييات وميييدان ت
. وال عقيدييات والمييدان ت ال ييي  قييمنيا ال  يياب م يياوالت لةجاديية ومعانيياة فييي الد ييث عييم  يسييية االن قييات

ا ة العردييية وفييي العيياله و نقييه إليير وم يياوالت ا جاديية ىيي ه  قيياف إليير م يياوالت عديييدة جييادة عليير السيي
معانييييات الد ييييث عييييم مييييدانت مشيييي ر ة وسييييدت مجرديييية فييييي  يييياالت االن قييييات إليييير الديمقراطييييية فييييي الييييدوت 

 .الد  ا ورية السادقة في أورودا الغردية وفي أورودا الشرقية وأمري ا ال  ينية وفي آسيا وأفريقيا
ب ال ا مية الم نيورة  ييث وجيدت فيي اليوطم العرديي أم وعلر القوت ال ي  نشد ال غيير  ميا علير النني     

 وا ت الد ث عم  يسية االن قات إلر الديمقراطية، وردما ي  اج ا مر إلير وقسية عنيد مقيموم الديمقراطيية 
  ييير ال   يييد  الديمقراطيييية شيييعار أجيييوف يسييي غلو  يييت ميييم أراد أم يوا يييت   يييه الغلدييية واالسييي دداد   يييت 

 .مسميات أنرت
ال ييدد يدييرز مقييموم الديمقراطييية إليير جانييب سييدت االن قييات إليير ن ييه   ييه ديمقراطييية مييم  وفييي ىيي ا      

واديييدأ القيييوت ديييينم . دييييم ا ولوييييات ال يييي يجييييب ال وافيييا  ولييييا، و جسيييييدىا فيييي مشيييروع دسييي ور ديمقراطييييي
ئمية إ ا الديمقراطية ن اه   ه م دد المعاله لو مدادئ ومؤسسات وآليات ال  قوه لن اه ال  ه الديمقراطي قا

و  ير ي ياح  ليك فينم ن ياه ال  يه اليديمقراطي . له يس قر وجود ال د ا دنر منييا فيي الممارسية الديمقراطيية
الدييد لييو أم يؤسييس عليير  عاقييد مج معييي م جييدد يعديير أيقييا عييم  وادييت المج معييات والم ييال  والنيييارات 

ومعدييرًا عييم قدييوت  قيقييي منقييدط الم غيييرة لرفييراد والجماعييات   يير يسيي مر ن يياه ال  ييه الييديمقراطي قائمييا 
ين قييت فيييو ال  ييه مييم  يييار إليير آنيير وييي ه  ييداوت السييلطة وفييا قييمانات   ييوت دوم  ييدوث انق دييات عليير 
الديمقراطية دعد الو وت إلر ال  ه دسقليا، ا مر ال إ يجعت مم الديمقراطية مجيرد وسييلة للو يوت إلير 

 .ن ر عم قوادط الديمقراطيةال  ه أو طريقة ل   سا  دو دوم وجو  ا ود رف ال
وفي ن اه ى ا ال قديه المق قب، ال دد  للسقت أم ينسب إلر أىلة وأىيت السقيت ىيه أ يدقا  مشيروع      

دراسات الديمقراطية جميعا ال يم وجدوا في  وارات ىي ا المشيروع سيديً  للد يث عيم قواسيه مشي ر ة   وافيا 
د ال غيييير، ومييم ديييم الننييب ال ا ميية ال ييي اى ييدت إليير علييييا عنا يير مييم ديييم ال يييارات والقييوت ال ييي  نشيي

م انية االن قات إلييا وأدر ت أفقليو  لك علر المس وت الناص والعاه  . أىمية الديمقراطية وا 
والش ر مو وت دش ت ناص إلر المساىميم في ى ا ال  اب فالشي ر وال قيدير واجيب لمعيدإ ا وراا      

وٌأنيص . رب فيي اللقيا ، وعيم دعيد لميم ليه  سيم   روفيو د قيور اللقيا والمعقديم علييا والم يدنليم عيم قي
دالش ر دا ث أ اديمي مي ه ومعنر دال طور السياسيي فيي اليد د العرديية سياىه مني  إنشيا  مشيروع دراسيات 
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الديمقراطييية منيي     يية عشيير عيياه، دييال  ير مييم ا وراا وال عقيدييات والمييدان ت وغيرىييا مييم الجيييود الس رييية 
ية ىو ال ديا الد  ور يوسف الشيويرإ الي إ اشي ر ميم ن ليو جمييف أ يدقا  المشيروع والمشيار يم والد  

 . في جيوده
وال يسييييو ني أم أ قييييده دالشيييي ر إليييير زميلييييي و ييييديقي وشييييري ي فييييي إدارة المشييييروع و نسيييييا نشيييياطا و       

اطييية ومييا قيياه دييو مييم الييد  ور رغيييد  ييا ه ال ييل  عليير مييا د لييو مييم  نطيييط لموقييوع االن قييات إليير الديمقر 
 نسيا لجيود الد ث وال  ادة  والش ر أيقا مو يواًل إلير ا سي ا  روديرت ميادرو ومر يز ا سيسورد لدراسيات 
الطاقيية وا سيي ا  نييديه شيي ا و مييدير مر ييز الدراسييات اللدنانييية الليي ام  انييا دائمييا عونييا وسييندًا للمشييروع،و  لك 

دجامعييية ا سيييسورد علييير ميييا دييي لوه ميييم جييييد لعقيييد اللقيييا   السييييدة  يييارواليم  ييياردن ر ميييم  ليييية سيييانت  يييا رنس
 . و وفير ال سيي ت ال زمة ل لك

وأنييرا وليييس آنيير فالشيي ر وال قييدير والعرفييام واجيب لمر ييز دراسييات الو ييدة العردييية ومجليية المسيي قدت  
ر ال  ياب  يامً  العردي لقياميما دنشر  قرير وملف  وت االن قات إلر الديمقراطية في الد د العردية   ه نش

فللمر ييز والعييامليم فيييو ولمييديره العيياه ورئيييس مجلييس أمنييا ه الييد  ور نييير . دعييد القييياه د  ريييره لغويييًا وفنيييا
 .الديم  سيب جزيت الش ر علر رعاي يه لدرنامج نشر مشروع دراسات الديمقراطية في الدلدام العردية

 علي نليسة ال وراإ
 1/7/2003الدوحة 


