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والتحولىالدومقراطيى.....ىالدومقراطوة

شاهرىإسماصولىالشاهرى.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد
ىكلوةىالعلومىالسواسوة-ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعةىدمشق

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىالمركزىالوطنيىللبحوثىوالدراساتىالشبابوة

 

ولكن النقاشات . يعد القرن العشرين قرن النقاش المفتوح حول قضية الديمقراطية
أي بين : المحتدمة حول الموضوع لم تخرج عن بوتقة الفكر الميبرالي في مقابل الفكر االشتراكي

 . الديمقراطية الميبرالية والديمقراطية العمالية

 الدولة الديمقراطية: المبحث األول

يتميز الحكم الديمقراطي، بإشراك الشعب في ممارسة السمطة، سواء قمنا إّن السيادة تعود، من 
وتختمف صور الحكم الديمقراطي تبعًا لكيفية أو لمدى مشاركة . الناحية الفمسفية، لألمة أو لمشعب

 . الشعب في ممارسة السيادة أو السمطة

مفهوم الديمقراطية :  ووً 

  ومعناىا السمطة أو  Kratos ومعناىا الشعب و Demosالديمقراطية كممة يونانية مركبة من
الحكم، كانت مطبقة في بعض المدن اليونانية القديمة وفي روما، وتعود بجذورىا إلى الفالسفة 

. اإلغريق وخصوصًا أفالطون وأرسطو

ىي حكم الشعب، من قبل الشعب، و من أجل “والديمقراطية كما عرفيا إبراىام لنكولن 
ىذا التعريف األكثر شيوعًا لمفيوم الديمقراطية كنظام لمحكم، يعنى بأن الحكم يكون ". الشعب

ديمقراطيًا عندما يكون المحكومون ىم الحكام، أو عندما يشترك أكبر عدد من المحكومين في 
بيد أن ىذا التعريف ال يعبر بشكل دقيق عن األنظمة السياسية التي سادت . ممارسة السمطة
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عالمنا، واعتنقت مفاىيم مختمفة لمديمقراطية، نتيجة تفسيرات مختمفة ليذا المفيوم السياسي الذي 
. يعتبر محور الفكر السياسي في العالم

فالحكومة الديمقراطية، ىي الحكومة التي تكون فييا السيادة لجميع أفراد الشعب، و ليست 
فالديمقراطية . حكرًا عمى فرد كما في الحكم الفردي، أو عمى فئة من الشعب كما في حكم األقمية

. ىي نظام حكم يتميز بمشاركة المواطنين في إدارة شؤون الدولة

المبثدئ التي ترتكز عميهث الاظم الديمقراطية الغربية :  ثايثً 

(  1):ترتكز النظم الديمقراطية الغربية عمى عدد من المبادئ، وىي

 :احترام مبد  الفصل بين السمطثت- 1

ويعد أحد أىم المبادئ التي ترتكز عمييا النظم الديمقراطية الغربية أو ىو مبدأ رئيسي 
 .لمديمقراطية في جوىرىا تمامًا عمى نحو يماثل في ذات األىمية مبدأ سيادة األمة أو الشعب

: ويرجع ىذا المبدأ إلى المفكر الفرنسي مونتسكيو والمتمثل في الفصل بين السمطات الثالث
 والذي كان تأثيره عمى النظام الديمقراطي لمثورة الفرنسية كبيرًا .التشريعية، والتنفيذية والقضائية

مثمما كان تأثير المفكر الفرنسي الكبير جان جاك روسو في كتابو العقد االجتماعي الذي أبرز 
 :  ويدعو ىذا المبدأ إلى.فيو نظرية أو مبدأ سيادة األمة

 . حماية الحريات ومنع االستبداد -
 . ضمان احترام مبدأ سيادة القانون -
تقان أداء وظائف الدولة -  . حسن وا 

 :احترام الحقوق والحريثت الفردية- 2

. تتأسس الديمقراطية الغربية عمى فكرة الحرية ولذلك تسمى الديمقراطية بالديمقراطية الحرة 
 والحريات .والمقصود بيذا المبدأ ىو أنو لكل فرد من أفراد الشعب حقوق وعمى قدم المساواة



4 
 

الفردية منذ القرن الثامن عشر تسمى بالحريات التقميدية لكي تتميز عن تمك الحريات والحقوق 
 . األخرى االجتماعية واالقتصادية التي ظيرت خالل القرن العشرين

وأضاف إعالن حقوق اإلنسان لمثورة الفرنسية وأعطى أىم األمثمة عمى الحقوق والحريات الفردية 
فنصت إحدى مواده اليامة عمى أن غاية كل نظام سياسي ىو المحافظة عمى الحقوق الطبيعية 

ومن األساسيات التي . الحرية والممكية وحق األمن وحق مقاومة الظمم:أي الفردية لإلنسان وىي 
ينبغي عمى النظام الميبرالي أن يتبعيا في احترامو لمحريات الفردية ىو أن يسعى إلى ضمان 

 :حماية الحريات التالية ألفراد الشعب

 وتحوي الحق في الوجود اإلنساني، حرية وحق األمن، حرية التنقل، :الحريثت الشخصية - أ
 .الخ…حرمة المسكن 

 وتحوي حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، حرية الرأي والتعبير، :الحريثت الفردية - ب
حرية التعميم، حرية الصحافة وغيرىا من وسائل اإلعالم، حرية التجمع في المحافل 

 .. والتنظيمات الحرة في ظل ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني
 أي الحق في التممك لألموال والعقار وواجب الدولة في حماية ممكو :الحريثت اوقتصثدية - ت

وتأمين حقو القانوني في استعمال واستغالل ىذا المال والتصرف فيو فيما يحقق الصالح 
الخاص ومن ناحية ثانية، حق كل فرد في مباشرة كافة األنشطة االقتصادية الحرة 

 .والمشروعة كالتجارة ومشروعات التجارية والصناعية والزراعية 
وتتجمع حول فكرة أساسية ىي حق المواطنين في : الحريثت  و الحقوق السيثسية - ث

المشاركة في الحكم والشؤون العامة لمدولة والحريات السياسية التي تتضمن حق 
 (2).المشاركة الشعبية في الحكم أو السمطة وتشمل أيضًا حق االنتخاب والترشح
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خصثئص الاظثم الديمقراطي :  ثل ثً 

:  تتميز الديمقراطية التقميدية بعدة خصائص، وىي

تقوم الديمقراطية عمى أساس تمكين الشعب من ممارسة السمطة : الديمقراطية مذىب سياسي- 1
السياسية في الدولة وذلك إما مباشرة أو بواسطة ما ينتخبيم من نواب أو بإشراك الشعب مع 

 .ىؤالء أي النواب

بمعنى أن الديمقراطية التقميدية تستند عمى المذىب الفردي الذي : فردية الديمقراطية التقميدية- 2
 ( 3).يقدس الفرد ويسعى إلى حماية حقوقو وحرياتو والى تحقيق سعادتو

إذ أن الديمقراطية الغربية ارتبطت دائمًا بحريات األفراد والشعوب وليذا فيي تسمى : الحرية-3
بالديمقراطية الحرة لتمييزىا عن ما يسمى بالديمقراطية الماركسية التي تسود في أوروبا الشرقية 

ومن ناحية فإن حرية شعب بوصفو الجماعة صاحب السيادة ويمكن أن نسمييا . والصين الشعبية
الحرية السياسية ومن ناحية ثانية حرية األفراد بوصفيم أفرادا وىذا يعني ضرورة االعتراف لمفرد 

. بحرياتو وحقوقو الفردية التي يجب حمايتيا إزاء سمطة الجماعة

ىي أيضًا من أسس الديمقراطية التي ارتبطت الحرية والمساواة بين األفراد من حيث : المساواة-4
ظروف الحياة المادية والمعيشية وأيضًا المساواة القانونية التي تعني عدم التفرقة أو التمييز بين 

. األفراد في تمتعيم بالحقوق والحريات التي يكفميا ليم الدستور والقانون

الديمقراطية باعتبارىا تكرس حكم الشعب وسيادة الشعب تتطمب التعددية : التعددية السياسية-5
السياسية واإليديولوجية، وعميو البد من وجود إطار من الحرية الفكرية واإليديولوجية وليس مجرد 

يديولوجية واحدة مفروضة مسبقًا، وتتضمن ىذه التعددية السياسية ضرورة تعدد  رأي واحد وا 
األحزاب السياسية التي ينشئيا األفراد لتعبر وتدافع عن اتجاه أو فكر سياسي معين ومتميز 

. فالديمقراطية ضد الحزب الواحد
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 شكثل الديمقراطية  :  ال ثايالمبحث

:  لمديمقراطية عدة أشكال سوف نتناوليا في ىذا القسم، وىي

 (Direct democracy)الديمقراطية المبثشرة :  ووً 

عمى عكس ، ىي شكل من أشكال الديمقراطية يتم فييا التصويت عمى القرارات مباشرة
ومن أشكاليا الديموقراطية الميبرالية التي بدأت في القرن السابع عشر وما . الديمقراطية التمثيمية

. تزال قائمة حتى اليوم في المجتمعات الغربية

حيث لم . وتمثل الديمقراطية األثينية في اليونان القديمة مثااًل تاريخيًا عمى الديمقراطية المباشرة
باستثناء )وكان بإمكان المواطنين الذكور . تكن المؤسسات الديمقراطية تشبو مؤسسات اليوم

. دون انتخاب ممثمين، التصويت مباشرة عمى القرارات السياسية في الجمعيات العامة (العبيد

غير أن الديموقراطية المباشرة تواجيو صعوبة في التطبيق في المجتمعات الكبيرة، لذا يتم تطبيقيا 
تسمح الديمقراطية المباشرة بثالثة أشكال من العمل السياسي، وغالبا في المجتمعات الصغيرة، 

(  4):وىي

. تمكن االستفتاءات المواطنين من رفض أي قانون أو تشريع غير مرغوب: االستفتاء- 1

، قبل انتياء واليتو (حكومي)توفر االستدعاءات إمكانية إقالة أي مسؤول رسمي : االستدعاء- 2
. ممتزمين بإرادة الشعب (مفوضين)حيث يعتبر المسؤولون عمالًء تنفيذيين، أو ممثمين مباشرين 

. تسمح المبادرات باقتراح مشاريع قوانين تقدميا الجماىير: المبادرة- 3

حيث ال يمكن .  الدولة الوحيدة التي تتبع نظام الديمقراطية المباشرةسويسراتعد واليوم، 
المستوى األول . تمرير أي تعديل دستوري في سويسرا دون الحصول عمى موافقة من مستويين

يجب أن تجتمع موافقة ، فمكي يمرر القرار. (المقاطعة)ىو الوطني والمستوى الثاني ىو الكانتون 
. أغمبية الناخبين عمى المستوى الوطني مع موافقة أغمبية الناخبين في كل كانتون

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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 وعمى تجمعات المجتمع المدني عمى البرلمانتعرض التشريعات والقوانين قبل تبنييا من قبل 
تدرس اقتراحات المواطنين . المواطنين المفتوحة في الكنتونات الستطالع اآلراء وتقديم المقترحات

ويستطيع المواطنون حجب . من قبل لجان برلمانية مختصة قبل مناقشة القانون في البرلمان
عمى األقل من % 1يستطيع الدعوة إليو ، أي قانون أو تشريع برلماني عبر استفتاء شعبي (فيتو)

من  % 2,5كما تستطيع أي عريضة شعبية تحمل توقيع . من خالل توقيع عريضة، الناخبين
. يمزم البرلمان بمناقشتو وعرضو لالستفتاء، الناخبين أن تقترح تعدياًل لمدستور

 (الايثبية )الديمقراطية التم يمية:  ثايثً 

في الديمقراطية المباشرة يمارس الشعب السمطة مباشرة وبنفسو، أما في الديمقراطية 
ففي . النيابية تكون ممارسة الحكم بطريقة غير مباشرة بواسطة نوابو الذين ينتخبون في البرلمان

منطق النظام النيابي يقوم البرلمان بالوكالة عن الشعب بممارسة مظاىر الحكم والسيادة كنائب 
فالبرلمان يعبر إذن عن اإلرادة العامة لمشعب صاحب السيادة، فكل ما . عن الشعب األصيل

يصدر عن النواب من قوانين أو قرارات يستند إلى قرينة عامة ىي أن القانون أو القرار الصادر 
 . يعتبر وكأنو صادر عن إرادة الشعب

وقد نشأ النظام الديمقراطي النيابي في انجمترا أواًل، وىي بمد التقاليد النيابية البرلمانية وقد مرت 
 . عدة قرون من التطور قبل أن يتكامل وتستقر أركانو وخصائصو

 : ركثن الاظثم الايثبي

 (5): يقوم النظام الديمقراطي النيابي عمى أربعة أركان أساسية، وىي

 .  وجود برلمان منتخب من الشعب يمارس سمطات فعمية في الحكم-

 .تقييد مدة انتخاب البرلمان، أي من الضروري أن يكون لمبرلمان مدة زمنية محددة- 

 .  عضو البرلمان يمثل األمة كميا-

 . استقالل البرلمان عن الناخبين طوال مدة نيابتو-

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
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 الديمقراطية شبه مبثشرة:  ثل ثً 

النظام )تعود أىمية النظام الديمقراطي شبو المباشر إلى توسطو بين النظامين 
، وىذا يعني أن نظام الديمقراطية شبو المباشرة أو (الديمقراطية المباشرة ونظام الديمقراطية النيابية

نصف المباشر يقوم عمى أساس وجود برلمان منتخب، ولكن مع الرجوع إلى الشعب نفسو 
باعتباره صاحب السيادة ومصدر السمطات لمفصل في بعض األمور اليامة، ويترتب عمى ذلك 

أن تصبح ىيئة الناخبين السمطة الرابعة في الدولة إلى جانب السمطات التشريعية والتنفيذية 
وبذلك تزداد أىمية الناخبين عمى حساب البرلمان وذلك ألن الديمقراطية شبو المباشرة . والقضائية

تشرك الشعب في ممارسة السمطة بجوار البرلمان وتجعمو رقيبًا عمييا وعمى السمطة التنفيذية عن 
 . طريق الوسائل المتاحة

 :مظثهر الديمقراطية شبه مبثشرة

( 6): ىناك ثالثة مظاىر لمديمقراطية شبو المباشرة، وىي

 .يقصد بو أخذ رأي الشعب في أمر من األمور: اوستفتثء الشعبي- 1

يقصد بو حق عدد معين من الناخبين في االعتراض عمى قانون صادر : اوعتراض الشعبي- 2
 . من البرلمان خالل مدة معينة من تاريخ نشره

مفاده أن يقترح عدد معين من الناخبين مشروع قانون أو فكرة معينة إلى : اوقتراح الشعبي-- 3
البرلمان ويمتزم األخير بمناقشة ىذا المقترح فإن وافق عميو صدر، وبالتالي يحال إلى الشعب 

 .لالستفتاء حولو

وىناك حالة أخرى لم يتفق عمييا الفقياء بسبب تعارضيا مع النظام النيابي، وىي إقالة 
 ).الحل الشعبي)الناخبين لنائبيم 
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الديمقراطية التوافقية : رابعثً 

لم يكن التجانس القومي يمثل القاعدة الشاممة لمبمدان الديمقراطية بل ظيرت عدة 
استبدادات، لذلك وجب التفكير في إيجاد حل ففكر السياسيون بإيجاد حل وىو استخدام الفيدرالية 

أو الحكم الذاتي والتجربة التوافقية التي ظيرت بعد الحرب العالمية الثانية لفشل األنظمة 
 .الديمقراطية التي تعتمد عمى األكثرية

 ىو المجتمع المجزأ بفعل االنقسامات الدينية أو األيديولوجية أو والمجتمع التعددي
المغوية أو الجيوية أو الثقافية أو العرقية؛ كما أنو المجتمع الذي تنتظم بداخمو األحزاب السياسية، 
ومجموعات المصالح، ووسائل اإلعالم والمدارس، والجمعيات التطوعية، عمى أساس االنقسامات 

". المميزة لو

:  عاثصر الديمقراطية التوافقية

(  7):لمديمقراطية التوافقية عدة عناصر، وىي

الفكرة مأخوذة إلى حد بعيد من النظام المّمي، حيث تتمتع الطوائف : االستقاللية الفئوية -1
. بإدارة شؤونيا الداخمية

النسبية التي تطبق بصورة خاصة في االنتخابات العامة حيث تسمح ألكبر عدد من  -2
.  المواطنين باختيار ممثمييم إلى السمطات التشريعية

. حق ممارسة الفيتو الذي يعطى عادة إلى األطراف الرئيسة في البالد -3

السمة األساسية لمديمقراطية التوافقية ىي أن زعماء القطاعات في المجتمع التعددي تتعاون 
في ائتالف واسع لحكم البالد ويضم ىذا االئتالف كما في نظم الديمقراطية التوافقية أبرز وأىم 

كارتل “إقامة - كما يقول التوافقيون - األحزاب أو الجماعات السياسية في البالد، والغرض منو 
ويتطمب االئتالف الكبير قيام أحزاب قوية . يوطد النظام الديمقراطي والوحدة الترابية لمبالد” حاكم

ذات انتشار واسع، وقيام تكتالت نيابية قادرة عمى تكوين أكثريات مستقرة، وتمتمك برامج واضحة 
واالئتالف الكبير يتطمب اعتراف . تشكل أساسًا لمعالقة مع المواطنين وإلقامة التحالفات المزدىرة

 .األطراف الرئيسة ببعضيا بعضًا واتفاقيا عمى أساس البرامج والتطمعات واألىداف المشتركة
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 :الاظثم الفدرالي والديمقراطية التوافقية

ىنالك تخوف من النظام الفدرالي عمى الديمقراطية التوافقية وذلك ألن قيام قطاعات 
متمايزة اقميمية إذا ما اقترن بما تمنحو الفيدرالية من استقالل ذاتي جزئي ربما أتاح اندفاعًا 
إضافيًا لممطالبات بمزيد من االستقالل الذاتي وعندما ترفض ىذه المطالبات فقد يعقب ذلك 

.  االنفصال ثم الحرب األىمية حسب رؤية نوردلينغر

( 8):وىناك ثالثة أنواع من الحمول ليذه المشكمة

.  إزالة الطابع التعددي لممجتمع وتقميصو بصورة جوىرية عبر االستيعاب. 1

الحل التوافقي الذي يقبل باالنقسامات التعددية باعتبارىا لبنات البناء األساسية لنظام . 2
. ديمقراطي مستقر

. تقميص التعدد عبر تقسيم الدولة إلى دولتين منفصمتين متجانستين أو أكثر. 3

: مسثوئ الديمقراطية التوافقية

:  لمديمقراطية التوافقية مساوئ عدة، يمكن إيجازىا بما يمي

. أنيا ليست عمى درجة كافية من الديمقراطية  .1
. في تصنيف وليام كورنياوزر" المجتمع الطائفي"النموذج التوافقي يشبو  .2
الديمقراطية التوافقية تفضي إلى تقسيم المجتمع التعددي إلى عناصر أكثر تجانسًا  .3

. واستقاللية
، ولكن في المجتمع التعددي "االيجابي"التوافقية ليست نظامًا مثاليًا، فاإلخاء يعني السالم  .4

يعتبر التعايش الديمقراطي السممي أفضل بكثير من السالم غير الديمقراطي ومن 
 .ديمقراطية غير مستقرة يمزقيا التصارع بين القطاعات

 . عجزىا المحتمل عن إحالل االستقرار السياسي والحفاظ عميو .5
 .من الممكن لمعديد من سماتيا أن تقود إلى التردد وعدم الفعالية .6
المشكمة األكثر خطورة ىي الجمود؛ أما مشاكل عدم الفعالية اإلدارية والكمفة فيي صغيرة  .7

 .نسبياً 



11 
 

الديمقراطية الميبرالية : خثمسثً 

وبشكل عام، . تعتمد عمى صناديق االقتراع وعمى مقولة أن الجميع سواسية أمام القانون
. تختمف أنماط االقتراع في ىذه الديمقراطية بين الصوت الواحد والكمية االنتخابية والتمثيل النسبي
. وىناك الكثير من المعضالت المرافقة لمثل ىذا النوع من الديمقراطية أىميا ىو قضية التمثيل

في المجالس المنتخبة يكون أبعد ما يكون عن مصالح ” يمثل الشعب“فمن الممكن أن من 
ولكن الشكل االنتخابي يعني أن عممية التفويض الممنوحة لمممثمين تعني أن . الشعب الحقيقية

يمكنيم االستمرار لمدة الفترة االنتخابية دون محاسبة أو رقابة حقيقية من ” الممثمين لمشعب“ىؤالء 
فالحكم بالنسبة لمشعب لكل من ال يحافظ عمى تمثيمو لمن انتخبو، أن ىؤالء يحق . قبل الشعب

أي أن الييئات المنتخبة تبقى خارج . ليم في االنتخابات القادمة أن ال يعطوه صوتيم مرة ثانية
. إطار النقد والرقابة إال من خالل صناديق االقتراع

يؤدي ىذا النوع من التمثيل، في البمدان النامية بشكل خاص، إلى انتشار أشكال مختمفة 
من الفساد بعضيا مقنن ومغمف كما في عالقة الموبيات مع الجسم السياسي في الواليات المتحدة 
األمريكية أو عالقة البنوك والشركات مع السياسيين في أوروبا، وبعضيا فساد معمن وواضح كما 

. ىي الحال في معظم الدول النامية التي تتبنى ىذا الشكل من الديمقراطية االنتخابية

الديمقراطية العمثلية  و ديكتثتورية البروليتثريث : سثدسثً 

الديمقراطية العمالية مفيوم نظري ينطمق من القول بأن ال ديمقراطية مطمقة ممكنة، 
والواقع الطبقي لممجتمعات اآلن يستمزم انحراف الديمقراطية المطبقة لصالح الطبقة المسيطرة 

سياسيًا ضمن التركيبة االجتماعية القائمة، فالديمقراطية الميبرالية بشكيا المطبق حاليًا تعتبر في 
صالح البرجوازية، ألنيا موضوعيًا ال تعطي الطبقات غير البرجوازية اإلمكانية لموصول إلى 

مواقع متقدمة سياسيًا في مؤسسات الحكم، ألن اآللية التي تعتمدىا ىذه الديمقراطية تحتاج إلى 
وفرة مالية عالية، باإلضافة إلى دعم كبير من وسائل األعالم، وكال العاممين مسيطر عمييما 

. ضمن المجتمعات الرأسمالية من قبل الطبقة البورجوازية



12 
 

لكن تطبيق الديمقراطية العمالية غير ممكن بدون امتالك الطبقة العاممة لوعي طبقي 
مناسب يؤىميا إلدراك المسار التاريخي لممجتمع اإلنساني، وبالتالي إدراك األداء المطموب منيا 

ن لم تستطع الطبقة العاممة، ال طميعتيا السياسية فقط، من . ضمن المرحمة التاريخية المحددة وا 
. إدراك ىذا المسار، فإن تطبيق الديمقراطية العمالية يصبح منتقصًا موضوعياً 

الديمقراطية التشثورية : سثبعثً 

الديمقراطية التشاورية تشجع المواطنين عمى المشاركة بنشاط في مناقشة موضوعات 
سيكون ليا تأثير مباشر عمى قرارات السياسة العامة لمحكومة، فيي حل لممشاكل المجتمعية 

الصعبة وكذلك المشاكل البيئية واالجتماعية ولكن إذا ما تم االستناد ليا بشكل واضح 
( 9).وصحيح

نظرية الفعل "في كتابو الشيير  (التواصل والتواصمية)لقد طرح ىابر ماس فكرة 
 حيث 1981 الصادر سنة (Theorie des kommunikativen Handelns )"التواصمي

والتواصل والوصول لإلجماع حول مختمف القضايا المواجية لممجتمع  يؤكد عمى التفاىم
( 10).والدولة

األولي يعني االتصال العمومي حول القضايا السياسية من  في معناه والنموذج التشاوري
ىابر ماس يضع آمااًل كبيرة عمى التشاورية إلنجاح . الرأي العام خالل االجتماعات ومؤسسات

حيث أن الديمقراطية التشاورية ىي ليست فقط وسيمة لزيادة المعمومات  العممية الديمقراطية
 تصفية أخالقية" لمقرارات السياسية، بل كذلك تمعب دورًا ميما كجياز  الموضوعية

moralischer Filter"  وبيذا فإن ىذا النموذج يكتسب إمكانية تجريبية تتكون من خالليا إرادة
تؤكد ليس فقط عمى التفاىم األخالقي بل كذلك عمى االختيار العقالني لممصالح وذلك  جماعية

 أساس أن المجتمع ىو ليس فقط مجموعة إنتاجية إلشباع الحاجات بل ىو كذلك ألجل عمى
كذلك  وعميو فان المجتمع ال يقوم فقط عمى العمل بل. المحافظة عمى القيم األخالقية والثقافية

 .عمى المشاركة والتفاعل
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إلى مفيوم جديد لممجتمع ال تكون  وىكذا فان ىذا المفيوم التشاوري لمديمقراطية يقودنا
يحتل األولوية في الحياة السياسية وبيذا  الدولة فيو تحتل مركز الصدارة بل إن التحاور والنقاش

 .لممواطنين يمكن بناء الرأي واإلرادة العمومية

ديمقراطية  ومن ىنا يطور ىابر ماس رأيو حول الديمقراطية التشاورية حيث يدعوا إلى
وتتطمب ىذه  Rechtsstaat كشرط مسبق لدولة القانون radikale Demokratie راديكالية

المعطاة لو حول  الديمقراطية إنتاجية المواطن ومشاركتو في العممية السياسية وضمان الوعود
بكونو بديل عن نظرية  وىذا التوجو يفيمو ىابر ماس. التنظيم الذاتي الديمقراطي لممجتمع

 .الديمقراطية النخبوية

الديمقراطية الرقمية :  ثماثً 

توظيف أدوات تكنولوجيا المعمومات، واالتصاالت الرقمية في "الديمقراطية الرقمية تعني 
توليد وجمع، وتصنيف، وتحميل، وتداول كل المعمومات والبيانات والمعارف المتعمقة بممارسة قيم 

الديموقراطية وآلياتيا المختمفة؛ بغض النظر عن الديموقراطية وقالبيا الفكري ومدى انتشارىا، 
( 11)".وسالمة مقصدىا وفاعميتيا في تحقيق أىدافيا

وينبغي ىنا أن نشير إلى استخدام التصويت اإللكتروني سواء من خالل المواقع 
اإللكترونية أو بواسطة البطاقة الذكية في جياز محدد كما حدث في االنتخابات الرئاسية 

كما استخدم الكثير من السياسيين في الواليات المتحدة موقع الفيس . 2004األمريكية منذ عام 
ولعمنا نذكر في ىذا الشأن ما حدث في االنتخابات البرلمانية لمجمس . بوك لمتواصل مع الناخبين

 من استخدام عدد من المرشحين لمدعاية عن 2010الشعب المصري التي جرت في أواخر عام 
 .طريق الفيس بوك

: العالقة بين الديمقراطية التشثورية والديمقراطية الرقمية

لمتكنولوجيا الرقمية دور إيجابي في إشاعة المناخ الديمقراطي، وقد تكون ممجًأ أو ىربًا 
من المناخ السمطوي فالديمقراطية الرقمية ال تعني اختراعًا لنوع جديد من الديمقراطية بل ممارسة 

.  لمديمقراطية المعروفة بآلياتيا وأدواتيا
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ففكرة التشاور عبر التكنولوجيا قائمة عمى أساس قيام المواطن والحكومة معًا باستخدام 
منجزات ثورة المعمومات والتكنولوجيا واالتصاالت كوسيمة فعالة في تفعيل جوىر الديمقراطية 
وذلك حتى يجد المواطن نفسو أمام ظاىرة جديدة تجمع في طياتيا السياسة والتكنولوجيا حتى 

ومع مرور الوقت ال يستطيع الفرد أن يميز بينيما . تصل لدرجة من التالحم وتنصير بداخميا
ألنيا أصبحت جزءًا من حياتو وأصبحت وسيمة واحدة لتحقيق رضا المواطن عن مستوى 

( 12).مشاركتو في صنع القرار الخاص بدولتو

لقد ساىم االنترنت في األمور السياسية وربط بين فروع الدولة المختمفة وساىم في خمق 
نوع جديد من الديمقراطية وىو الديمقراطية الرقمية وىي شكل من التطورات التي تسمح بتحقيق 
مغزى الديمقراطية التشاورية من خالل الحوار والتمثيل وفتح قنوات أوسع لالستيعاب، مما ساىم 

. وبشكل كبير في التشاور والتشارك والحوار المنوطة بـ الديمقراطية التشاورية

الديمقراطية التشثركية : تثسعثً 

الديمقراطية “مع بداية القرن الحالي قدمت لنا التجربة الفنزويمية مصطمحًا جديدًا ىو 
التي تحاول أن تغطي الكثير من المساحات التي كان كل شكل من األشكال المقترحة ” التشاركية

السابقة تحتكر جزءًا منيا وتدعي فقدان اآلخر لذلك الجزء، مما أدى إلى ظيور النمطين السابقين 
.  كنمطين متناقضين، بينما حاولت الديمقراطية التشاركية أن تحتل المساحات من ِكال النمطين

 John" جون ديوي"ترتكز الديمقراطية التشاركية من وجية نظر الفيمسوف البراغماتي 
Dewy تكوين مواطنين ›› وعمى ‹‹ مواطنة نشطة ومطمعة وعارفة››، عمى(public)  نشطين

وعمى . ‹‹قادرين عمى تصريف قدراتيم في التنقيب والبحث بأنفسيم عن حمول مالئمة لقضاياىم
إرادة لدى السمطات والمؤسسات السياسية التمثيمية في تقاسم ىذه السمطة، من أجل جعل الوظيفة 

( 13).الديمقراطية تتمحور أكثر حول تحسين أوضاع الناس

ويمكن لمبعض أن يدعوا أنيا نمط من أنماط الديمقراطية العمالية بشكميا المطور 
والمتوافق مع احتياجات القرن الواحد والعشرين، فإنيا ديمقراطية تحاول أن تتجاوز، وبشكل 
أساسي، مشكمة التمثيل في الديمقراطية الميبرالية، وتحاول أن تضمن المشاركة الشعبية دون 
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االنزالق لمأزق دول المنظومة االشتراكية حيث تحول الحزب لينوب عن الشعب وتحولت المجنة 
وبالتالي فاليدف . المركزية لتنوب عن الحزب وتحول األمين العام لينوب عن المجنة المركزية

األساسي والمعمن لمديمقراطية التشاركية ىو ضمان مشاركة الشعب في الرقابة وفي المشاركة 
السياسية ليس فقط من خالل صناديق االقتراع بل من خالل مجموعة من اآلليات الشعبية التي 

. تضمن المشاركة المجتمعية الواعية في اتخاذ القرار

برزت الديمقراطية التشاركية، ليس إللغاء الديمقراطية التمثيمية كميًا، ولكن لتتجاوز 
قصورىا وعجزىا عمى التفاعل والتجاوب مع معطيات اجتماعية جديدة، التي تتمثل في ظيور 

حركات نسائية وبيئية وحقوقية واجتماعية )حركات وتعبيرات اجتماعية تعرف اتساعًا متزايدًا 
كل ىذه التكتالت ال تجد في الديمقراطية التمثيمية قنوات لمتعبير عن حاجاتيا . (...وتنموية

يجاد حمول ليا، وال منفذًا لموقع القرار السياسي لتداوليا الديمقراطية ››في حين تعد . ومطالبيا وا 
التشاركية ديمقراطية فاعمة، لحل المشاكل عن قرب، وضمان انخراط الجميع، وتطوير التدبير 

وتنمية . المحمي والوطني عن طريق التكامل بين الديمقراطية التمثيمية والديمقراطية التشاركية
واألخذ . اإلرادة السياسية لدى المنتخبين، وتوفير األمن االجتماعي، والتربية عمى ثقافة التوافق

. بعين االعتبار حاجيات الجميع، وتتجدد الديمقراطية، بناء عمى المواطنة والمدنية والمنفعة العامة
وتوفير المعمومة والتدبير الشفاف والمساىمة في اتخاذ القرار، واالنتقال من المحمي إلى 

(  14).‹‹الوطني

 إن محاولة خمق ىذه الحيوية في الحياة السياسية يندرج في إطار الطابع التطوري 
بل . ، حين رأى أن الديمقراطية ليست عدالة مطمقة"ديوي"لمديمقراطية، كما تحدث عن ذلك 

اعتبر أن الكمال الديمقراطي ىو ذلك المثل األعمى والمنيج أو األداة التي ستمكن العدالة من 
االنبعاث دون انقطاع، عبر سيرورة تصويب االختالالت والقصور الذي قد يترتب عن العممية 

وال يمكن أن يحدث ىذا االنبعاث دون مشاركة واسعة ومتزايدة لعموم المواطنين . الديمقراطية
والمجتمع المدني، باعتبارىم األكثر ارتباطًا بقضاياىم، واألكثر معرفة بيا، واألجدر بوجود حمول 

( 15).مالئمة ليا
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 Democratic Transitionالتحول الديمقراطي : المبحث ال ثلث

مبحثًا  (Democratization)" الدمقرطة"أو عممية " التحول الديمقراطي"شكمت قضية 
( 16).رئيسًا في عمم السياسة منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين

، والتي انطمقت منذ منتصف سبعينيات "الموجة الثالثة لمتحول الديمقراطي"واقترن ذلك بما ُسمي بـ
، ثم امتدت خالل عقدي الثمانينيات (البرتغال، إسبانيا، اليونان)القرن العشرين من جنوب أوروبا 

والتسعينيات لتشمل العديد من بمدان أميركا الالتينية وآسيا وأفريقيا وشرق ووسط أوربا، فيما بقي 
( 17).ضمن ىذه الموجة" استثناءً "العالم العربي ُينظر إليو عمى أنو يمثل 

 سس قيثم الاظثم الديمقراطي :  ووً 

التحول الديمقراطي يتطمب مجموعة أسس، تكون بمثابة شروط أولية أساسية لمتغير 
( 18):الديمقراطي وىي

.  االنتخابات الحرة والنزيية -1
 .التعددية السياسية -2
 .التداول السممي لمسمطة -3
الفصل بين السمطات، مع تحقيق التوازن فيما بينيا استنادًا إلى مرجعية دستورية واضحة  -4

 .ومستقرة
 .قدرة الحكومة المنتخبة عمى ممارسة السمطة والحكم، وسيادة حكم القانون -5
جراءات الشفافية والمساءلة، ووجود مجتمع مدني فاعل ومستقل -6  .فاعمية مؤسسات وا 
كفالة الحقوق السياسية والحريات المدنية لجميع المواطنين عمى قاعدة المواطنة  -7

 .المتساوية
 . تعدد مصادر المعمومات مع حرية الوصول إلييا -8
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" التحول الديمقراطي"تعريف :  ثايثً 

وىذا . ىو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي
التحول يمكن أن يتم من أعمى، أي بمبادرة من النخبة الحاكمة في النظام غير الديمقراطي، أو 

من أسفل بواسطة قوى المعارضة المدعومة بتأييد شعبي واسع، أو من خالل المساومة والتفاوض 
( 19).بين النخبة الحاكمة وقوى المعارضة ليا، أو من خالل تدخل عسكري خارجي

بثلتحول الديمقراطي  المفثهيم المرتبطة:  ثل ثً 

( 20):بالتحول الديمقراطي، منيا ىناك العديد من المفاىيم المرتبطة

 :اواتقثل الديمقراطي- 1

وىو أحد مراحل عممية التحول الديمقراطي وأخطرىا، إلمكانية تعرض النظام فييا 
 .النتكاسات، حيث تتميز بالصراع بين النظام السابق والممارسة الديمقراطية الجديدة

 :اوصالح الديمقراطي- 2

يرى البعض أن االصالح الديمقراطي ىو ذاتو التحول الديمقراطي، والذي ينطوي عمى 
فكرة التغيير المستمر نحو األفضل، وفي المقابل يرى البعض بأنو رغم ذلك إال أن اإلصالح 
الديمقراطي ىو تعبير يطمق عمى وجود نظام ديمقراطي، أي أن األساس قائم ولكنو تعرض 

 .لبعض الخمل مما استدعى إعادتو إلى مساره

 :الترسيخ الديمقراطي- 3

 وىي مرحمة ما بعد التحول الديمقراطي، حيث يتم تعزيز الديمقراطية واستمرارىا، عمى أن 
تعزيز الديمقراطية ورسوخيا يتطمب وقتًا وجيدًا كبيرين وبشكل تدريجي عبر فترات زمنية قد 

فتكون بذلك الديمقراطيات الراسخة، ىي تمك التي تقتنع فييا مختمف المؤسسات . تستمر لعقود
 .السياسية بعدم وجود بديل لمتحول الديمقراطي
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 سبثب التحول الديمقراطي : رابعثً 

ال يمكن تفسير التحول الديمقراطي بعامل أو بسبب واحد فقط، فعادة ما يكون ذلك نتاجًا 
لعوامل عديدة ومتداخمة بعضيا جوىري واآلخر ثانوي، بعضيا داخمي واآلخر خارجي، بعضيا 

التي  (االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتاريخية والدينية)يتعمق بالعوامل البنيوية الموضوعية 
تشكل بيئة االنتقال، وبعضيا اآلخر يتصل بالفاعمين السياسيين من حيث ىوياتيم واختياراتيم 

ستراتيجياتيم (  21).وا 

( 22):األسبثب الداخمية لمتحول الديمقراطي-  

أسباب تتعمق بتفاقم حدة األزمات الداخمية وعجز النظام غير الديمقراطي عن مواجيتيا - 1
.  وىذه األزمات قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. بفاعمية

. أسباب تتعمق بطبيعة الفاعمين السياسيين من حيث ىوياتيم وميزان القوة النسبي فيما بينيم- 2
درجة تماسك النخبة الحاكمة، وموقف كل من الجيش وقوات : ويتضمن ذلك عناصر عديدة منيا

 . األمن منيا، وحجم التأييد الشعبي ليا

 أسباب تتعمق بطبيعة المجتمع المدني، ومدى فاعمية قواه ومنظماتو في ممارسة الضغوط -3
.. من أجل االنتقال الديمقراطي

: األسبثب الخثرجية لمتحول الديمقراطي- ب

بروز دور القوى الغربية والتكتالت الكبرى في دعم عمميات االنتقال الديمقراطي، سواء من - 1
خالل تقديم المساعدات االقتصادية لمدول التي تمر بمراحل انتقال، أو تقديم الدعم المادي والفني 

( 23).لألحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني

تنامي دور مؤسسات التمويل الدولية وبخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين في دعم - 2
. سياسات التحرير االقتصادي والسياسي
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تمدد دور المجتمع المدني العالمي متمثاًل في المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية - 3
بقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان، حيث تقوم منظماتو بتقديم أشكال مختمفة من الدعم 

لمنظمات المجتمع المدني ومراقبة االنتخابات في البمدان التي تمر بمراحل االنتقال الديمقراطي، 
.  إلخ...وفضح ممارسات النظم التسمطية وممارسة الضغوط عمييا

انتشار قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان عمى الصعيد العالمي وبخاصة في ظل موجة - 3
العولمة وثورة المعمومات واالتصاالت التي تجتاح العالم قد أسيم في خمق بيئة دولية مالئمة 

.  لدعم االنتقال الديمقراطي في مناطق مختمفة من العالم

نظرية الدومينو أو عامل العدوى أو االنتشار، حيث أن نجاح دولة ما في تأسيس نظام - 4
. ديمقراطي مستقر يمكن أن يمقي بتأثيراتو عمى الدول المجاورة ليا

وىناك نقطتان ىامتان تتعين اإلشارة إلييما بخصوص دور العوامل الخارجية في دعم 
( 24):االنتقال الديمقراطي

إن األصل في عممية االنتقال الديمقراطي ىو العوامل الداخمية، أما العوامل الخارجية  - أ
.  فإن دورىا يكون مسانداً 

إن بعض العوامل الخارجية لعبت دورًا ىامًا في دعم وترسيخ النظم التسمطية وليس  - ب
. دعم االنتقال الديمقراطي

اظريثت ومداخل التحول الديمقراطي : خثمسثً 

 :وىي ىناك ثالثة مداخل أو مقاربات نظرية رئيسة لتفسير أنماط التحول الديمقراطي،

 :المدخل التحدي ي- 1

وىو المدخل الذي يربط بين الديمقراطية والتنمية االقتصادية، ذلك أن أغنى بمدان العالم 
ىي البمدان الديمقراطية، وتاريخيًا يعد آدم سميث أول من عبر عن ىذا االتجاه من خالل دعوتو 
لميبرالية، باعتبارىا شرطًا أساسيًا لألداء الفعال لمسوق، إال أن العممية األكثر دقة وانتظامًا ليذا 
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في بعض مقاالتو، حيث يؤكد أن " ليبست"المدخل، عالجيا عالم االجتماع السياسي األمريكي 
من نتائج التنمية االقتصادية نشوء والء وطني، يترافق مع وجود قبول المؤسسات القائمة والتسميم 

( 25).بشرعيتيا في اتخاذ القرارات الحاسمة

وتستخدم المدرسة التحديثية مؤشرات محددة كمتغيرات ال تمبث أن تنظم عممية 
دخل : متصاعدة، تساعد عمى والدة الديمقراطية، أو تشبثيا وتعزيزىا، وتشمل ىذه المؤشرات

 .الفرد، مستوى األمية انتشار التعميم، الحراك االجتماعي، وأدوات التنقل واالتصال

 :المدخل البايوي- 2

ويفترض أن المسار التاريخي ألي بمد نحو الديمقراطية الميبرالية، أو أي شكل سياسي 
آخر، يتشكل ويتحدد أساسًا وجوىريًا بالبنى المتغيرة لمطبقة والدولة والقوى الدولية، وعبر القومية 
المتأثرة بنمط التنمية الرأسمالية، وليس عن طريق مبادرات وخيارات النخب، وتبعًا لذلك يركز 
المدخل عمى التشكيالت الطبقية، والبنى االجتماعية، والتطور التاريخي ليذه وتمك، في إطار 

عالقات القوى العالمية وتوازناتيا، وتحمل عمى نحو خاص لمعالقات الداخمية المتبادلة بين البنى 
االجتماعية وسمطة الدولة، وتحمل النظام السياسي، وبيان ما يطمع بو من وظائف ذلك أن ىذه 

 ."شماير"، "، دينريك"بارنجتون مور"الجوانب تشكل محور الديمقراطية، ومن أىم رواد ىذا االتجاه 
 :المدخل اواتقثلي- 3

رائد ىذا المدخل، أن األمر يتطمب مدخل تطوري تاريخي، " دانكورت روستو"يرى 
يستخدم منظورًا كميًا لدراسة حاالت مختمفة باعتبار أن ذلك يوفر أساسًا أفضل لمتحميل، وبناءًا 
عمى ذلك تم تحديد مسار عام تتبعو كل البمدان خالل عممية التحول الديمقراطي، ويتكون ىذا 

 :المسار من أربع مراحل أساسية

. مرحمة تحقيق الوحدة الوطنية والتي تشكل الشرط األولي -1
 .مرحمة الصراع السياسي الطويل وغير الحاسم -2
 .مرحمة القرار وتشيد عممية االنتقال والتحول -3
 .(تعود األطراف المختمفة عمى القواعد الديمقراطية والتكيف معيا)مرحمة التعود  -4
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 طرق التحول الديمقراطي: سثدسثً 

 : ىناك أربع طرق رئيسة لمتحول تختمف مسمياتيا من باحث إلى آخر، وىي

: (Transition from Above)التحول من  عمى - 1

كما حصل في كل . ىو انتقال تقوده القيادة السياسية أو الجناح اإلصالحي في النخبة الحاكمة
( 26).إسبانيا والبرازيل: من

: (Transition from Below)التحول من  سفل - 2

: يأخذ ىذا النمط لمتحول شكمين رئيسيين

 التحول نتيجة لتكثيف الضغوط عمى النظام الحاكم من خالل التظاىرات واالحتجاجات : ولهمث
الشعبية التي تقودىا وتشارك فييا قوى المعارضة الديمقراطية، بحيث تجبر النظام في نياية 

المطاف عمى تقديم تنازالت تفتح الطريق لالنتقال الديمقراطي عمى غرار ما حدث في كل من 
 ( 27).الفمبين وكوريا الجنوبية والمكسيك

 التحول الذي تقوده قوى المعارضة عمى أثر انييار النظام غير الديمقراطي أو إطاحتو :و ثايهمث
ففي أعقاب ذلك تبدأ مرحمة تأسيس نظام ديمقراطي جديد يحل . بواسطة انتفاضة أو ثورة شعبية

( 28).البرتغال واليونان واألرجنتين ورومانيا: كما حدث في بمدان عديدة من بينيا. محمو

 Negotiated)التحول من خالل التفثوض بين الاخبة الحثكمة وقوى المعثرضة - 3
Transition) 

غالبًا ما يأتي ذلك كمحصمة لوجود نوع من التوازن النسبي في ميزان القوى بين الطرفين، فالنخبة 
الحاكمة تصل إلى قناعة مفادىا أنيا غير قادرة عمى االستمرار في السياسات المغمقة 

والمعارضة تكون غير قادرة عمى إطاحة النظام، وبالتالي تجد أنو ال بديل . والممارسات القمعية
بولندا وجنوب أفريقيا : كما حدث في. أماميا غير التفاوض والمساومة مع النخبة الحاكمة

( 29).والسمفادور ونيكاراجوا
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(: Foreign Military Intervention)التحول من خالل التدخل العسكري الخثرجي - 4

طاحتو بسبب  يحدث في حالة رفض النظام الحاكم لمتغيير، وعجز المعارضة عن تحديو وا 
كما فعمت الواليات المتحدة األميركية في كل من . ضعفيا وىشاشتيا نتيجة لسياساتو القمعية

، والعراق في عام 2001جرينادا وبنما في ثمانينيات القرن الماضي، وفي أفغانستان في عام 
2003 .

ظثهرة الاظم السيثسية الهجياة : سثبعثً 

إن عممية االنتقال إلى نظام حكم ديمقراطي وترسيخو ىي عممية معقدة وتستغرق فترة 
ولذلك فإن مجرد االنتقال من نظام حكم غير ديمقراطي ال تعنى بالضرورة . زمنية طويمة نسبياً 

قيام نظام ديمقراطي راسخ ومستقر، حيث أن ذلك لو شروط ومتطمبات عديدة البد من توفيرىا 
نضاجيا .  وا 

فيناك حوالي مائة دولة شيدت انتقااًل ديمقراطيًا عمى مستوى العالم خالل الموجة الثالثة، 
إال أنو بعد مضى ما يقارب األربعة عقود عمى انطالق ىذه الموجة فإن كثيرًا من الدول التي 

شممتيا لم يشيد قيام نظم ديمقراطية مستقرة وراسخة، بل شيد ظيور أشكال من النظم السياسية 
، التي الىي نظم ديمقراطية كاممة، وال ىى نظم غير ديمقراطية (Hybrid Regimes)اليجين 

خالصة، بل تجمع بدرجات متفاوتة وأشكال مختمفة بين بعض عناصر الديمقراطية وبعض 
 Second)مفيوم االنتقال الثاني " أودونيل"وقد استخدم . عناصر النظم غير الديمقراطية

Transition)  لمتعبير عن عممية ترسيخ الديمقراطية، وىو حسب رأيو يشير إلى االنتقال من
( 30).حكومة منتخبة ديمقراطيًا تنتيي عندىا فترة االنتقال إلى نظام ديمقراطي مؤسسي راسخ

كما أنيا ال ُتصدر . وختامًا ال بد من اإلشارة إلى أن الديمقراطية ال تُفرض من الخارج
وال ُتستورد، بل البد وأن تنمو وتتطور في الداخل مرتبطة بالتطورات والخصوصيات االقتصادية 

ولكن الخارج يمكن أن يقوم بدور ىام في دعم ومساندة . واالجتماعية والثقافية لمدول والمجتمعات
مكانيات تجعميا أكثر قابمية لالنتقال الديمقراطي . التطور الديمقراطي في دول لدييا معطيات وا 
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