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 البحث ملخص

 لغة   الدميقراطي التَّحوُّل تعريف الدراسة فتتناول الدميقراطي، التحول وطبيعة مفهوم البحث هذا يتناول
 واالصالح والليربالية الدميقراطي والرتسيخ الدميقراطي االنتقال مثل به املرتبطة واملفاهيم واصطالحا ،

 مث خارجية، وأسباب داخلية أسباب وهي الدميقراطي التَّحوُّل أسباب مث الدميقراطي، واإلصالح السياسي
 .الدميقراطي التَّحوُّل وأشكال ملراحل الباحث يتطرق

 املقدمة
 الصعيد على بكثرة تداوهلا مت اليت احلديثة، واملفاهيم املصطلحات من هو الدميقراطي، التَّحوُّل مصطلح إن

 املواطنني متكني إىل فئة أو فرد حكم من االنتقال أبنه :الدميقراطي التحّول يعرف. و األخرية اآلونة يف الدويل
 من انتقال عملية فهو هلم، ممثلني عرب أو مباشرة   إما وذلك مصريهم، لتقرير واملتساوية احلرة املمارسة من
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 يتم حيث وممارستها، السلطات مصدر يف جذري تغري أي تعددي، دميقراطي نظام إىل سلطوي نظام
 فئات مجيع بني واملساوة العدل مبادئ وفق السياسية، التعددية على يقوم بنظام اهليمنة نظام استبدال
 عملية حلدوث تؤدي أسباب عدة ويوجد .األصعدة كافة على مستقبلها رسم يف تساهم اليت اجملتمع،
 والتارخيية والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابلعوامل تتعلق داخلية أسباب إما وهي الدميقراطي، التحول

 أسباب أو آلخر، زمن ومن أخر، إىل بلد من ختتلف إهنا كما ابلسياسيني، يتصل وبعضها والدينية،
 يتم ال الدميقراطي والتحول .الدميقراطية حنو للتحول الدول دفع يف اخلارجية القوى بدور تتجلى خارجية

 للتحول، حتضريية حباالت مرت للدميقراطية، وصلت اليت والدول متتالية، مراحل نتاج فهو واحدة، دفعة

 من واليت الدميقراطي، غري ابلنظام لإلطاحة واملسارات أمناط عدة تتخذ الدميقراطي التحول عملية أن كما
 .عليها التعرف يتم سوف الدراسة هذه خالل

  

 الدميقراطي التَّحوُّل ماهية

 الصعيد على بكثرة تداوهلا مت اليت احلديثة، واملفاهيم املصطلحات من هو الدميقراطي، التَّحوُّل مصطلح إن
 الشيء على احلُكم إن وحيث الدولية، السياسية النظم يف االهتمام أولوية واحتل األخرية، اآلونة يف الدويل

 تعرّيف مث أوال ، تعريّفه من ماهيته، وحتديد الدميقراطي التَّحوُّل مفهوم معرفةمن  لنا فالبد تصوره، عن فرع
  .وأشكاله ومراحله التَّحوُّل، هذا أسباب املبحث هذا يف سنتناول كما به، املرتبطة املفاهيم ابقي ومتييز

 
 واصطالحا   لغة   والدميقراطية التَّحوُّل تعريف

اُرنح  حتححوَّلح  يقال  :لغة   التَّحوُّل ء   ِمنْ  أحْحوحالُهُ  وحتححوَّلحتْ  .إِلحْيهِ  تـحنـحقَّلح أي  آخحرح  بـحْيت   ِإىلح  جح  تـحغحريَّحتْ  أي أحْسوحأح  ِإىلح  سحيِّ
ء   ححال   ِمنْ   .آخحرح  ِإىلح  محصحبّ   ِمنْ  اِنـْتـحقحلح  أي النـَّْهرِ  َمحْرحى وحتححوَّلح  .أحْسوحأح  ححال   ِإىلح  سحيِّ

 حال من لالتبدُّ  أو حال، إىل حال من اْنِتقال هوو  اللغوي، معناه عن خيتلف ال اصطالحا   التَّحوُّلومعىن 
 .موضع إىل موضع من تنّقلال أو حال، إىل
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 إىل معني مكان من أو معينة حالة من االنتقال تعين "Transition" اإلجنليزية ابللغة التحول وكلمة
 انتقالية فرتة وهي الدميقراطي، النظام حنو للتحول األوىل املرحلة التحول عملية وتعترب آخر، مكان أو حالة
 .الحق سياسي نظام وأتسيس سابق، سياسي نظام دعائم تقويض مرحلة بني متتد

 عامة وتعين " " Demosاليوننية الكلمة من مشتقة األوىلكلمتني،  ِمن مركبة كلمة   لغة   الدميقراطيةف
 حكم لغة   تحعين dēmokratia الدميقراطية تكون وهبذا  .حكم وتعين kratia والثانية الناس،
 .الشعب

 املساواة قدم على املؤهلني املواطنني مجيع فيه يشارك احلكم أشكال من شكل هي اصطالحا   الدميقراطيةو 
 والثقافية واالقتصادية االجتماعية األوضاع تشمل وهي منتخبني، عنهم ممثلني خالل من أو مباشرة   إما
 .حقوقهم لتقرير واملتساوية احلرة املمارسة من املواطنني متّكن اليت

 النظام تغري أي آخر، إىل نظام من التحول "أبنه أندراين تشارلز يعرّفه :الدميقراطي التحول وتعريف
 تغيريات يعين التحول وعليه النظم، بني التغري ويسميه النظام، يتبناه الذي السياسة صنع وأسلوب القائم
 التغريات وهذه والسياسات اهليكلي البعد الثقايف، البعد النظام، يف الثالثة األساسية األبعاد يف عميقة

 معها التعامل على القائم النظام عجز إىل يؤدي مما الثالثة، األبعاد هذه بني تناقضات وجود عن ةمنجت
 ."القدمي واألسلوب اإلطار ظل يف

 احلكم نظم تراجع به ويقصد التفاعالت، من مستمرة عملية هو" يالدميقراط للتحول اإلجرائي والتعريف
 عملية يف املشاركة على تعتمد دميقراطية أخرى نظم حملها لتحل وألواهنا، أشكاهلا بكافة الدميقراطية غري

 وسيلة النزيهة االنتخاابت وتتخذ ابلشرعية، املتمتعة السياسية املؤسسات على وتقوم السياسي، القرار صنع
 والدستور، القوانني وانتهاك التسلطي، الفردي احلكم عن كبديل وذلك إليها، الوصول أو السلطة لتداول

 الدميقراطية، لتحقيق الالزمة االساسية املؤشرات تطبيق توافر على يعتمد التحول، هذا درجة قياس وإن
 ."تطبيقها ومدى

 حملها لتحل ،اوألواهن أشكاهلا بكافة السلطوية احلكم نظم تراجع" :أبنه الدميقراطي التحول يعَّرف وكذلك
 ابلشرعية، املتمتعة السياسية املؤسسات وعلى احلقيقي، الشعيب االختيار على تعتمد احلكم، يف أخرى نظم
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 الفرد، حكم عن كبديل وذلك إليها، الوصول أو السلطة لتداول كوسيلة النزيهة، االنتخاابت وعلى
 ."والدستور القانون وانتهاك

 املمارسة من املواطنني متكني إىل فئة أو فرد حتكم أو حكم من االنتقال هو الدميقراطي التحّول تعريف نإ
 سلطوي نظام من انتقال عملية فهو هلم، ممثلني عرب أو مباشرة   إما وذلك مصريهم، لتقرير واملتساوية احلرة
 نظام استبدال يتم حيث وممارستها، السلطات مصدر يف جذري تغري أي تعددي، دميقراطي نظام إىل

 تساهم اليت اجملتمع، فئات مجيع بني واملساوة العدل مبادئ وفق السياسية، التعددية على يقوم بنظام اهليمنة
 .األصعدة كافة على مستقبلها رسم يف

 
 

 الدميقراطي ابلتَّحوُّل املرتبطة املفاهيم تعريف

 لتتضح وذلك أمهها، نستعرض سوف الدميقراطي، التحول مبفهوم ترتبط ومصطلحات مفاهيم عدة يوجد
 :ومنها الدميقراطي التَّحوُّل ماهية أكثر

 

  الدميقراطي واالنتقال الدميقراطي التحول1.   

 مرحلة يف ألن مراحله، أهم من وهي الدميقراطي، التحول مراحل من مرحلة هو الدميقراطي االنتقال
 والنظام السابق، السلطوي النظام مؤسسات من كل فيه تتعايش مزدوجة، طبيعة ذو النظام يكون االنتقال

 صياغة إطارها يف يتم حيث تفاق،ا أو صراع صورة يف سواء السلطة يف انويشارك اجلديد، الدميقراطي
 وتنظيم دميقراطي، دستور كوضع الدميقراطية، ملمارسة أليات بوضع لتثمر الصراع، حلل وأشكال أساليب

 .سلمية ثورة هوف السياسية، ابلعملية اجملتمع أطياف غالبية ومشاركة نزيهة، انتخاابت
 

  الدميقراطي والرتسيخ الدميقراطي التحول 2.

 ساسيةأ حقيقة اعتبارهم يف السياسيني الفاعلني مجيع أيخذ عندما إال تتم ال الدميقراطي، الرتسيخ عملية
 .السياسي النظام داخل يف تتم اليت التفاعالت حتدد اليت هي الدميقراطية العمليات أن وهي
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 والليربالية الدميقراطي التحول 3.

 تعين وهي (Liberalism) من مأخوذ معرب أجنيب مصطلح الليربالية :الليربالية مصطلح مفهوم
 استقالل احرتام وجوب ويرى كبري، بشكل الفردية احلرية على يركز فكري مذهب وهي ،" التحررية"

 والتعبري، التفكري، حرية مثل املواطنني حرايت محاية هي للدولة األساسية الوظيفة أن ويعتقد األفراد،
 وتقليل السلطة، على القيود وضع إىل املذهب هذا يسعى وهلذا ،وغريها الشخصية واحلرية اخلاصة، وامللكية
 .املدنية احلرايت وتوسيع السوق، عن احلكومة وإبعاد دورها،

 وتقسم احتياجاته، إدراك يف بذاته مستقل أنه ويرى اإلنسان، يعظّم لماينعح  أساس على املذهب هذا ويقوم
 من شكل الليربالية فالدميقراطية ،(حرة غري) ليربالية وغري رة(ح) ليربالية دميقراطيات إىل الدميقراطيات

 ويضمن السلطات، فصل إومبد القانون لسلطة خاضعة احلاكمة السلطة فيها تكون الدميقراطية أشكال
 الليربالية غري الدميقراطية أما .انتهاكها ميكن ال حقوقا   )ضاأي لألقليات وابلتايل (للمواطنني الدولة دستور

 املنتخبني النواب سلطات من حتد حدود فيها توجد ال الدميقراطية أشكال من شكل فهي احلرة( غري)
 .شاءوا كيفما ليحكموا

 لكن السلطة، جتاه ضمانهتا وتوسيع واجلماعات، األفراد حرايت لنطاق توسيع هو الليربايل التحول نإ
 هتدف الليربايل، التحول مرحلة من أعلى مرحلة فهي الدميقراطي التحول مرحلة أما السلطة، هذه بقاء مع

 التحول لكن مصريهم، تقرير يف اجملتمع ألبناء كاملة ومشاركة السلطوي، احلكم لنظام جذرية إلصالحات
 .الدميقراطي التحول ابجتاه خطوة اعتباره ميكن الليربايل

 
 
 

 السياسي واالصالح الدميقراطي التحول 4.

 جذرية تغيريات إحداث دون القائم، النظام يف اإلصالحات من حبزمة القيام هو :السياسي االصالح 
 ووظائفها، السياسية، املؤسسية األبنية يف تغيري بعملية القيام " أو ،للنظام األساسية البنية يف حقيقية

 السياسي، النظام يوفرها اليت القانونية األدوات خالل من وذلك وفكرها، وأهدافها عملها وأساليب
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 املرور هو الدميقراطي التحول بينما ."النظام داخل من نبعة وآبليات النظام داخل من تغيري هو فاإلصالح
 .دميقراطي نظام إىل دميقراطي، غري نظام من التحول أي أخرى، إىل مرحلة من

 

 الدميقراطي واالصالح الدميقراطي التحول 5.

 بينما إصالحه، يتم توازن عدم أو خللل يتعرض قائم، دميقراطي نظام بوجود مرتبط الدميقراطي اإلصالح
 .دميقراطي نظام إىل سلطوي، نظام من التحول أي أخرى، إىل مرحلة من املرور هو الدميقراطي التحول

 
 

 الدميقراطي التَّحوُّل أسباب  
 مجيع يف متشاهبة تقريبا   وتكون الدميقراطي، التحول عملية حلدوث تؤدي اليت األسباب من العديد هناك
 الدميقراطي التحول نعزو أن ميكن ال لكن الدميقراطي، التحول عملية فيها جتري أو هبا متت اليت الدول
 ابلعوامل يتعلق بعضها خارجي، واآلخر داخلي بعضها عوامل، لعدة نتاجا   ذلك يكون إمنا واحد، لعامل

 بلد من ختتلف إهنا كما ابلسياسيني، يتصل وبعضها والدينية، والتارخيية والثقافية واالجتماعية االقتصادية
 .خارجية وأسباب داخلية، أبسباب األسباب، هذه جنمل وسوف آلخر، زمن ومن أخر، إىل

 

 داخلية أسباب  -أوال  

 السياسيني القادة وإدراك فهم يف والتغيري التحول .1
 والتغيري، التحول بعملية تؤمن سياسية خنب وجود هي الدميقراطي، التحول عملية يف املهمة العوامل من إن

 حيث الدميقراطي، التحول عملية جناح أو فشل على الكبري األثر له يكون مما العملية، هذه أبعاد وتدرك
 املعارضة حركات مواجهة من هلا يتسىن حىت ماهرة قيادة وجود الدميقراطي، التحول لعملية الضروري من أنه

 املوارد توزيع وإعادة القرار، صنع عملية يف السياسية املشاركة نطاق من والتمكن املختلفة، السياسية
 من األفراد محاية وعملية الدميقراطي، التماسك عملية القيادة، هذه عاتق على قعت كما االقتصادية،

 هتدد اليت املختلفة، املعارضة االجتماعية اجلماعات مع وطين حبوار والقيام الدولة، وديكتاتورية تعسف
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 اجملتمع، يف األطراف مجيع مصاحل تليب اليت الوسائل أفضل إجياد على والعمل مصاحلها، التحول عملية
 ابلكفاءة تتميز وأن البد اليت للقادة، واحلاسم الفعَّال الدور على " ليست ومارتن لينز " من كل ويؤكد

 يلعب هذا جانب إىل القائم، السلطوي النظام على إصالحات عمل حماولة يف ابلدميقراطية، وااللتزام
 هلا دور وجود ويستبعد إضعافها، إىل يؤدى احلكم يف استمرارها أبن السياسية، القيادة إدراك أو إحساس

 بدور احلاالت بعض يف قامت احلاكمة، النخبة يف اإلصالحية السياسية والقيادة الدميقراطية، العملية يف
 أن مفادها، قناعة إىل السياسية القيادة تصل عندما ذلك وحيدث .الدميقراطي التحول عملية يف حاسم
 وجود أن كما ابلقوة، النظام تغيري احتماالت لتجنب اآلمن الطريق هو الدميقراطية طريق على التحرك
 فرص من يعزز احلاكم، النظام ضد الشارع وحتريك بينها، فيما التنسيق على وقادرة قوية سياسية معارضة

 شعبية، ثورة أو انتفاضة خالل من إطاحته ورمبا الدميقراطي، التحول بشأن احلاكم النظام مع التفاوض
 .ذلك بعد لالنتقال ممهدا الطريق يصبح حبيث

 

 السلطوي النظام شرعية اهنيار .2

 فعندما للتغيري، عرضة تكون وابلتايل شرعيتها، احلاكمة السلطوية األنظمة فيها تفقد حاالت عدة توجد
 أنه كما شرعيتها، تفقد هناإف بذلك أخفقت فإذا معينة، أزمة من ابلدولة للخروج السلطوية ظمالنُّ  تنشأ

 فتصبح الدميقراطية، واملفاهيم ابآلراء تشبعا   أكثر اجملتمع أفراد يصبح كأن وقيَّمه، اجملتمع ثقافة تتغري عندما
 االحتجاج مظاهر لبعض ابلعنف ابلتصدي النظام هذا يقوم عندما قوية، السلطوي النظام جتاه فعله ردة

 مواجهتها عن السلطوي النظام وعجز الداخلية األزمات حدة تفاقم أو ،)إضراابت-مظاهرات( الدميقراطية
 الداخلية األوضاع تتأزم أن ميكن اكم  .سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تكون قد األزمات وهذه .بفاعلية
 يفقد فإنه وكفاءة بفاعلية األزمات هذه مواجهة عن النظام يعجز وعندما .خارجية عسكرية هزمية نتيجة

 نوع تبين إىل احلالة، هذه يف احلاكمة النخبة تلجأ قد وهنا .ضده املعارضة حدة تتصاعد وابلتايل شرعيته،
 انتفاضة أو ثورة حتدث وقد .املعارضة الستيعاب الدميقراطية طريق على التحرك أو السياسي، االنفتاح من

 االقتصادية االجنازات إن كما  .الدميقراطي التحول ملرحلة وتدشن التسلطي ابلنظام تطيح واسعة، شعبية
 التحول وإمكانت فرص من تعزز قد الفرتات، بعض يف السلطوي النظام حيققها اليت واالجتماعية،
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 التعليم، معدالت وارتفاع الفرد، دخل متوسط وزايدة االقتصادية، فالتنمية اتلية، فرتات يف الدميقراطي
 .الدميقراطي للتحول مالئمة بيئة خلق يف تسهم عوامل كلها

 

 املدين اجملتمع قوة .3
 العوامل أهم من تعد وجتمعات، ونقاابت كمنظمات مشارهبا، اختالف على املدين، اجملتمع قوى إن

 نتيجة واالقتصادية، السياسية األوضاع تردي فعند السلطوية، األنظمة بقاء هتديد إىل تؤدى اليت الداخلية
 محلة تقود وابلتايل املواطنني، قبل من أكرب بتأييد حتظى القوى هذه فإن األنظمة، هذه سياسات

 .األنظمة هذه إلسقاط االحتجاجات

 على احلايل العصر يف مهم بشكل الدميقراطي التحول عملية قيادة يف والنقاابت، املنظمات هذه دور فربز
 حلقوقها، إدراكها فيتزايد أعضائها، لدى الدميقراطية، املبادئ ترسيخ يتم خالهلا من اليت العامل، مستوى
 .التحويل عملية تقود اليت اجملتمعية القوى طليعة وتكون

 

 للدميقراطية الداعية واالخالق القيم   4.
 حنو السياسي النظام حتول على تشجع الديين، والقبول واملمارسات واملفاهيم القيم من َمموعة توفر إن

 واالميان املتبادل، واالحرتام الوطين التضامن من الدميقراطية، قيم اجملتمع يسود أن من البد أي الدميقراطية،
 .الدميقراطي التحول بعملية القيام ميكن حىت الدميقراطية، إليها حتتاج اليت الوطنية، ابإلرادة

 

 االقتصادية األوضاع5.  

 الساحقة الغالبية ومعانة البالد، مقدرات على قليلة معينة فئة وتسلط االقتصادية، األوضاع تدهور إن 
 .عليها والثورة السلطوية، األنظمة شرعية فقدان يف العوامل أهم أحد والبطالة، الفقر من اجملتمع أبناء من

 
 
 
 



104 
 

ISSN 1834-6170 print; © 2012 The Islamic Centre for Research and Development Inc. Sydney, Australia 

 

 خارجية أسباب -اثنيا  

 داخل الدميقراطية التحوالت إحداث يف دورا   تلعب خارجية عوامل هناك الداخلية، لعواملإىل  ابإلضافة
 حنو النامية الدول يف خاصة ابلشعوب والتحول السلطوية، النظم على ابلقضاء تسهم واليت الدولة،

 :العوامل هذه أهم ومن الدميقراطية،

 

 الدميقراطية حنو للتحول الدول دفع يف اخلارجية القوى دور .1
 تعيشه الذي املرتدي االقتصادي الوضع هو الداخلية، الدول شؤون يف اخلارجي التدخل عوامل أهم من إن

 تفرض حيث ( Soft Power)الناعمة ابلقوة يسمى ما ممارسة املاحنة، للدول يتاح حيث الدول، هذه
 تلعب املاحنة واملنظمات فالدول الدميقراطية، حنو السلطوية األنظمة هذه لتوجه التغيريات، من حزمة عليها
 من املزيد وجوب مثل الدميقراطية، حنو سياساهتا حتويل أجل من الضاغط دور دميقراطيةال غري النظم على

 يف بفاعلية تستخدمها أن للمنح، املستقبلة الدول أرادت ما إذا الشعبية، واملسؤولية السياسية املشاركة
 املنح لتقدمي أساسي كشرط السياسية، الدميقراطية وجود على تؤكد املاحنة الدول فبعض التنمية

 الدميقراطي، التحول على التحفيز هدفها الدولية، املؤسسات من العديد أتسيس كذلك واملساعدات،
 املراقبة إىل الدميقراطي، التحول على التحفيز عملية من الضاغطة الدول دور يرتقى األوقات بعض ويف

 . االنتخاابت نزاهة كمراقبة الدميقراطي، التحول عملية على

 معينة، أنظمة على الضغوط، أنواع كافة ممارسة خالل من الكربى الدول تدخل أن أثبتت األحداث نإ
 هلا حيقق بل ال مصاحلها، مع يتعارض ال كان فإن انتقائية، بصفة يتسم الدميقراطية، ابجتاه للتحول

 هذا نتيجة للخطر تتعرض سوف مصاحلها أن رأت إذا أما قوهتا، بكل االجتاه هذا يف فتدفع مصاحلها،
 أن كما ،)اجلزائر-غزة (الوسائل بشىت حتاربه بل التحول، هلذا ضرورة ال أنه فرتى الدميقراطي، التحول

 الدول، هذه على للهيمنة يؤدي املتقدمة، الدول عمالت أو ابقتصادايت النامية الدول اقتصاد ربط
 .اجملاالت مجيع يف سياساهتا ورسم الدول، هذه شؤون يف التدخل يف الكربى للدول أكرب فرصة ويعطي
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 االنتشار يف العدوى أثر 2.

 التجربة، هذه تقليد على األخرى الدول شعوب يشجع ما، دولة يف الدميقراطي التحول عملية جناح إن
 ماذلك  مثال ثقافيا ، تتشابه اليت أو اجملاورة للدول خاصة الدميقراطية، التحوالت عدوى أو محى فتنتشر
 مدى على وفعلي، حقيقي وتطبيق جتسيد هو العربية، الدول من عدد ويف الشرقية، أورواب بدول حدث

 األنظمة فتهاوت الدميقراطي، التحول عوامل من مهم كعامل الدميقراطي، التحول عدوى وفاعلية أتثري
 من كل يف  1990 عام دميقراطية حتوالت من حدث مثلما  سقوطا ، الدومينو أحجار مثل السلطوية

 االتصاالت نظم تطور ذلك على املساعدة العوامل ومن ،الشرقية أملانيا و يوغسالفيا و رومانيا و بلغاراي
 احلكومات بعض إرادة رغم العامل، حناءأ كل يف التقاطها وسهولة واملسموعة املرئية االذاعة وشبكات
 العام الرأي على للتأثري العاملي العام للرأي يتيح مما شعوهبا، إىل خباراأل هذه مثل وصول حجب وحماولتها
 .حتوالت من العامل حول حيصل مبا التأثر عن شعوهبا عزل على قادرة السلطوية، األنظمة تعد فلم الداخلي،

 

 اخلارجي العسكري التدخل  3.

 على احلرب، كحاالت امباشر  تدخال كان سواء اخلارجي، العسكري التدخل يكون حياناأل بعض يف
 حيثو  األجنيب، االحتالل حاالت أو الثانية، العاملية احلرب بعد أملانيا و الياابن من كل يف حدث ما غرار
 األمريكي االحتالل تربير يف السلطوية، األنظمة وإسقاط الدميقراطية نشر حجة األمريكي النظام ساق

 على العسكري واالحتالل للهجوم وإعالمي ا سياسي ا والتسويق 2001 يف فغانستانأو  2003 يف للعراق
 والثورية، االنفصالية احلركات دعم طريق عن وذلك مباشر، غري خارجي عسكري تدخل أو العراق، دولة

 لكن، وليبيا واليمن سوراي يف وحيدث حدث كما السلطوية، النظم مواجهة يف والتدريب ابلتسليح املسلحة
 الشعب واقتناع إميان مثل الدميقراطي، إىل أدت أخرى عوامل مع هترافق بل فقط، العامل هذا على يعول ال

 وذلك الدميقراطية، فكرة يهدد خطر إىل يتحول العامل هذا األحيان بعض ويف الدميقراطية، تطبيق بضرورة
 اليت الدميقراطية فرض هبدف اخلارجية، العسكرية القوة استخدام عن النامجة واآلاثر السلبية النتائج بسبب
 ال أنه أثبتت التجارب فكل الدميقراطية، حتقيق يف فغانستانأو  العراق أمثال عديدة، حاالت يف فشلت
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 الدميقراطية، إىل والتحول التغيري يف حقيقية إرادة للشعوب تكون أن دون اخلارج، من الدميقراطية فرض ميكن
 .الدميقراطي التحول عملية يف الرئيس الفاعل هي فالشعوب

 الثقافية القيم توفر ضرورةإىل  تشري الدميقراطي، التحول متطلبات ":أن الشطي إمساعيل الباحث ويرى
 الرخاء من معينا   ومستوى واملشاركة، واملعرفة والفاعلية والتسامح االعتدال تشمل اليت والسياسية،

 العريقة الغربية الدول لدعم ابإلضافة الدميقراطية، أجل من مناضلة سياسية خنب ووجود االقتصادي،
 بعني األخذ من فالبد واألوربية، األمريكية الدول على تنطبق تكون تكاد املتطلبات هذه ابلدميقراطية،

 ."دميقراطية حتوالت تشهد أخرى، دول َمتمعات دراسة عند ذلك، االعتبار

 صادقة هل هي اخلارجية، التدخالت هلذه الثقة، وعدم ابلشكأحيان  اخلارجية للعوامل الشعوب تنظر
 اأهداف وتضمر ختفي أم إهنا الشعوب، هذه ورفاهية وسعادة الدميقراطي، التحول لتحقيق بتوجهاهتا،
 الدميقراطي التحول حتقيق ميكنها ال مؤثرة، كانت مهما اخلارجية لعواملفا مصاحلها، حتقق وأجندات

 .احامس وليس مساند، دورها اخلارجية فالعوامل الداخلية، العوامل بدون

 

 الدميقراطي التَّحوُّل مراحل

 مرت للدميقراطية، وصلت اليت والدول متتالية، مراحل نتاج فهو واحدة، دفعة يتم ال الدميقراطي التحول
 لدى مشرتكة وطنية هوية بتشكيل تجلىت يتال الوطنية الوحدة حتقيق مرحلة :منها للتحول حتضريية حباالت
 الدميقراطية تكون متنازعة مجاعات بني احلاسم غري السياسي الصراع ومرحلة املواطنني، من العظمى الغالبية

 إىل التوصل احملسوم، غري السياسي الصراع أطراف فيها تقرر حيث القرار مرحلة تتبعها نواجته، أحد
 مرحلة ذلك تعقب مث السياسي، القرار يف املشاركة حق اجلميع متنح دميقراطية، قواعد وتبين تسوايت

 مرور مع ولكن قناعة، عن نجتا   يكون ال قد دميقراطية، قواعد تبين حول اتفاق إىل التوصل فقرار ،التعود
 للمراحل بداية تكون اإلرهاصات، هذه فكل معها، وتتكيَّف القواعد هذه على األطراف تتعود الوقت
 :التالية

 

 السلطوي النظام على القضاء مرحلة: األوىل املرحلة
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 السلطة، ىعل اتمة سيطرة حمله حيل الذي النظام وسيطرة نظام سقوط بني تنقضي اليت الفرتة يف تتمثل
 متغرية تكون املرحلة هبذه قامت اليت القوى هبا تقوم اليت والتحالفات مطَّربة، تكون املرحلة هذه أن حيث

 .وتفشل تتعثر قد ولكنها ترتسخ، و املرحلة هذه تنجح وقد للظروف، وخاضعة

 دينية، أو ثقافية أو عسكرية سواء معينة خنب وقفت إذا وذلك بديل، دميقراطي نظام قيام ابلضرورة ليس
 .مالئمة غري االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية سواء   التحتية البنية كانت أو التحول، هذا ضد

 
 الدميقراطي النظام تدعيم مرحلة: الثانية املرحلة

 والتنفيذ العلمي والتفسري السياسيني، القادة سلوك مستوى ثبات وتعين الدميقراطية، تدعيم مرحلة هيو 
 آلية وإقامة النخبة، جانب ومن احملكومني جانب من للدميوقراطية احلقيقي والقبول للمؤسسات، الفعلي

 املختلفة، اجملتمع قطاعات وبني والدولة اجملتمع بني الوساطة وتضمن املصاحل، حتمي جديدة، سياسية
 العسكري القرار على املدنية السيطرة وتعد .الدميقراطية تعليم مرحلة هناية يعين التدعيم فإن وابختصار

 .الدميقراطي للتحول امدع ،واألمين

 

 الدميقراطي النضج مرحلة: الثالثة املرحلة

 يؤدي مبا السياسي اجملتمع ثقافة وتتشكل اجملتمع، يف مؤسساهتا وجتذُّر الدميقراطية استقرار مرحلة وهي
 .ذاهتا الدميقراطية إىل والتحول السياسية الليربالية إىل التحول ومها الدميقراطية، بدائل كل رفض إيل

 وكذلك متساوية، وواجبات حبقوق املواطنون فيتمتع االجتماعية، الدميقراطية تتحقق املرحلة هذه يفو 
 اجملتمع، أفراد بني متساوي بشكل واخلدمات الثروات توزيع يتم حيث االقتصادية، الدميقراطية تتحقق

 اليت للمجتمعات الرفاهية احلاكمة األنظمة حتقق املرحلة هذه ففي ابلعمل، متكافئة فرص هلم وتتحقق
 .حتكمها

 خصوصياهتا، جتربة لكل بل أخرى، إىل دولة من استنساخه ميكن ةجاهز  البو ق ليست الدميقراطيةإن 
 ومدى القيم، هبذه شعب كل إميان ملدى ووفقا   بلد، كل يف املوجودة واملفاهيم والنظم القيم َمموعة وفق
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 املتدينة الفئات تقبل مدىأي  الشعب هذا أفراد فيها يدين اليت العقائدية املنظومة مع تعارضها عدم
 .الدميقراطية ملفهوم

 

 الدميقراطي التَّحوُّل أشكال

 غري ابلنظام لإلطاحة اتبعت اليت واملسارات الدميقراطي، التحول عملية تتخذها اليت األمناط هبا يقصد
  :هي التحول هلذا أمناط أربع رصد الدميقراطي، التحول جتارب خالل من ميكن الدميقراطي،

 من إطاحته أو احلاكم النظام اهنيار أثر على املعارضة قوى تقوده الذي وهو: سفلاأل من التحول-أوال  
 .شعبية ثورة أو انتفاضة خالل

 احلاكم، النظام على الضغوط لتكثيف نتيجة االنتقال أوهلما، .رئيسيني شكلني لالنتقال النمط هذا أيخذ
 حبيث الدميقراطية، املعارضة قوى فيها وتشارك تقودها اليت الشعبية، واالحتجاجات التظاهرات خالل من
 .الدميقراطي لالنتقال الطريق تفتح تنازالت تقدمي على املطاف، هناية يف النظام جترب

 أو انتفاضة بواسطة إطاحته أو السلطوي غري النظام اهنيار أثر على املعارضة قوى تقوده الذي االنتقال أو
 أمناط من النمط فهذا. حمله حيل جديد دميقراطي نظام أتسيس مرحلة تبدأ ذلك أعقاب ففي .شعبية ثورة

 الشعبية التنظيمات جانب من االحتجاجات، أعمال وانتشار عنيفة صراعات أثر يف أييت التحول،
 للوضع الرافضة االجتماعية القوى جانب من العنف أعمال بعض وقيام املنظمة، ريغ العامة واإلضراابت

 وسعيا   املوقف لتفاقم منعا   املطلوبة، اإلصالحات وتبدأ للضغوط، السلطوية القيادات فتستسلم القائم،
 .الشعبية املطالب فجرهتا اليت األزمة الحتواء

 .فيها اإلصالحي اجلناح أو احلاكمة النخبة تقوده الذي التحول هو  :األعلى من التحول-اثنيا  

 وأسباب عوامل توافر تسبقها احلالة هذه لكن القائم، السلطوي النظام داخل من يتم والتغيري فالتحول 
 التحول كلفة أن تتجلى قناعة، احلاكمة النخبة لدى فتؤدي السلطة، شرعية على سلبا   تؤثر موضوعية

 كانت سواء   احلاكمة النخب تقوم حيث .التسلطية املمارسات يف االستمرار كلفة من أقل الدميقراطي،
 .الدميقراطية حنو السلطوية أنظمتهم حتول يف املبادرة زمام أبخذ مدنية، أم عسكرية
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 الدميقراطي، التحول عملية يف كبري دور احلاكمة النخبة داخل اإلصالحي للجناح كان احلاالت بعض ففي
 ابلتحرك تبدأ ومتداخلة، متعددة مراحل عرب السياسي للنظام تدرجيي حتول إبحداث املرحلة هذه تتم حيث
 ميزان يكون الدميقراطي، التحول من النمط هذا ويف .الدميقراطية ترسيخ مث السياسي، االنفتاح طريق على

 إدارة يف التأثري على القدرة حمدودية على ينعكس مما املعارضة، لقوى وليس احلاكمة، النخبة لصاحل القوى
 ابلدميقراطية، وإميان السياسي، لإلصالح السياسية، لألنظمة حقيقية إرادة توفر حالة يفو . التحول عملية

 .أكثر ومؤثرة أسرع، تكون التحول عملية فإن

 

 املعارضة وقوى احلكم بني التفاوض خالل من التحول- اثلثا  

 الدميقراطي، ابلتحول الطالبة املعارضة قوى وبني السلطوي، النظام بني ابلقوة توازن هناك يكون عندما
 احلاكمة النخبة بني إليه التوصل يتم تعاقد، أو اتفاقإىل  للوصول التفاوض خالل من التحول حيدث
 الطرفني، بني القوى ميزان يف النسيب التوازن من نوع لوجود كمحصلة ذلك أييت ما وغالبا   املعارضة، وقوى

 واملمارسات املغلقة، السياسات يف االستمرار على قادرة غري أهنا مفادها، قناعة إىل تصل احلاكمة فالنخبة
 لنظام ما صيغة إىل واالنتقال السياسي االنفتاح وأن واخلارجية، الداخلية الضغوط بسبب القمعية،

 .هلا أفضل يكون مصاحلها بعض يضمن املعارضة مع اتفاق ضمن دميقراطي،

 مع التفاوض غري أمامها بديل ال أنه جتد وابلتايل ابلنظام، اإلطاحة على قادرة غري املعارضة قوى أن كما
 تظاهرات خلفية على احلاالت، من كثري يف وتكون الدميقراطية، إىل التحول أجل من احلاكمة، النخبة

 .السلطة جانب من قمعية وممارسات املعارضة، قوى حركتها شعبية، واحتجاجات

 املعارضة، القوى مع مفاوضات يف الدخول إىل السلطوي، النظام قادة تدفع اليت املهمة العوامل بني ومن
 خارجية ضغوط أو اإلفالس، حد إىل يصل قد الذي االقتصادي، والرتدي شعبيتها، اخنفاض عند هو

 .متزايدة

 فقد احلوار، يف الدخول إىل املعارضة؛ واالجتماعية السياسية ابلقوى تدفع قد اليت للعوامل ابلنسبة أما
 على التفاوض، قبول إىل يدفعها قد مما قسرا ، القائم ابلنظام لإلطاحة الكافية، للقوة افتقادها يف تتمثل

 .الثقل ذات األطراف كافة يرضي ميثاق إىل التوصل أمل
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 السلطوي النظام حمافظة بسبب الدميقراطية، حنو التحول لتحقيق طويل طريق هو األمناط، من النوع هذا نإ
 الدميقراطي التحول حنو أتثريها جيعل مما املعارضة، منه تعاين الذي للضعف وكذلك مصاحله، من قسم على

 هذه عن تعود أن والقوة، واالستقرار الثقة من أكرب بنوع تشعر عندما السلطوية لألنظمة وميكن بطيئا ،
 .املعارضة مع االتفاقات

 

 خارجي عسكري تدخل عن الناجم التحول-رابعا  

 به، اإلطاحة عن املعارضة قوى وعجز الدميقراطية، حنو حتوالت أبي القيام يف السلطوي النظام تعنت عند
 الوضع، هذا ظل ففي للتغيري، احلاكم النظام ورفض القمعية، لسياساته ونتيجة وتفرقها، ضعفها بسبب

 العسكري التدخل مثل دميقراطي، نظام إىل والتحول واالنتقال به، إلطاحة بديل من هناك يكون ال
 يف بنما يف األمريكية املتحدة الوالايت فعلت ما حنو على واحدة دولة به تقوم أن ميكن الذي اخلارجي،
 2003. عام يف العراق يف حدث كما قوى حتالف خالل من أو املاضي، القرن مثانينيات

 والتدخل ديكتاتوري، بنظام اهلزمية إحلاق :منها وذرائع ألسباب تسويغه يتم اخلارجي، العسكري والتدخل
 .أهلية حلرب حد وضع أو إنسانية، ألسباب

 

  اخلامتة

 كل لطبيعة وفقا   خمتلفة أبشكال ويتم متعددة، ومراحل واسعة، دالالت ذو مفهوم الدميقراطي التحول نإ
 مببادئ يتسم العاملي الصعيد على لكن متفاوتة، وبنسب وخارجية، داخلية كثرية عوامل فيه وتتحكم جتربة،
 بكافة اخلارجي التدخل وأن الشعوب، رفاهية لتحقيق سعيا   واحلرية، والعدالة املساواة بتحقيق تتجلى عامة

 يف أسباب لعدة وذلك حقيقي، دميقراطي نظام إقامة عنه ينتج ال العسكري، التدخل وخاصة أشكاله،
 وألن دميقراطي، نظام أتسيس الرئيس هدفها يكن مل اليت اخلارجي، العسكري التدخل حاالت مقدمتها
 واملعارضة، احلكم بني التفاوض خالل من أو احلاكمة، النخبة من مببادرة يتم للدميقراطية السلمي التحول

 من أعلى بدرجة مصحواب   يكون ما غالبا   سلمية شعبية ثورة أو انتفاضة بواسطة ابلنظام اإلطاحة أو
 التدخل أشكال ابقي أن كما.الناشئ الدميقراطي النظام وترسخ الستمرار أفضل وفرص الدميقراطية،
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 للتحول حقيقية فرص خلق يف تنجح مل االقتصادية، وخاصة اخلارجية، ابلضغوطات املتمثل اخلارجي
 الناحية من اجلماهري استعداد وخاصة   الداخلية، ابلعوامل يتجلى التحول، يف األهم العامل ألن الدميقراطي،

 عملية جناح يف األكرب احلظ هلا الداخلية، الصراعات وجتنب الوطنية، وقناعتها ابلتغيري ورغبتها الثقافية
 .الدميقراطي التحول

 

 واملراجع املصادر

 .م2012 الزور، دير ،اجلامع املعاين معجم عطية، مروان -

 ،1942امساعيل حاج حيدر الدكتور ترمجة ،والدميقراطية واالشرتاكية الرأمسالية شومبيرت، جوزيف-
 .للرتمجة العربية املنظمة :بريوت

  .1981 العربية، النهضة دار :بريوت ،السياسية والنظم النظرايت يف نصر، املعز عبد -

 واالحباث الدراسات مركز ،مصر يف الدميقراطي التحول يف املدين اجملتمع دور قنديل، خمتار حممد-
    http:// HYPERLINKمن  2016فرباير       15االسرتجاع العريب، العامل يف العلمانية

 "http://www.ssrcaw.org/"www. HYPERLINK "http://www.ssrcaw.org/"ssrcaw. HYPERLINK "http://www.ssrcaw.org/"org 
 العريب، ـ2004 االلكرتونية، الرأي جريدة ،الدميقراطي التحول مفهوم الدعجة، ودعان هايل-

    http:// HYPERLINK "http://www.alrai.com/"www. HYPERLINKمن   2016فرباير       15االسرتجاع
"http://www.alrai.com/"alrai. HYPERLINK "http://www.alrai.com/"com 

 جبامعة اآلسوية الدراسات مركز :القاهرة ،آسيا يف الدميقراطية التحوالت السيد، حممد سليم -
   1999  القاهرة،

 .1ج:م1994 - هـ 1414 - للكتاب العاملية الشركة :بريوت ،الفلسفي املعجم صليبا، مجيل -

 اإلسالم وموقف الليربالية حقيقة املعاصرة، الفكرية املذاهب موسوعة اخلراشي، صاحل بن سليمان -
 .هـ1429 منها

 اىل مقدم حبث ،العربية الدول يف السياسي االصالح مستقبل حمددات عمود، ابو سعد حممد -
 .2004 العريب الوطن يف الدميقراطية قضية مؤمتر

http://www.ssrcaw.org/
http://www.ssrcaw.org/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
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 العريب الربيع دول يف الدميقراطي التحول مسار مستقبل حول دراسة عمر، بشري احلسن ابو -
 فرباير   15    االسرتجاع ،4564 :العدد-املتمدن احلوار ،احلالية املتغريات ظل يف واشكالياته
   http:// HYPERLINK "http://www.m.ahewar.org/"www. HYPERLINK "http://www.m.ahewar.org/"m. HYPERLINKمن   2016

g HYPERLINK "http://www.m.ahewar.org/"/"http://www.m.ahewar.org/"ahewar. HYPERLINK "http://www.m.ahewar.org/"or 

 لعام ،289 العدد العريب، املستقبل َملة ،الدميقراطية إىل االنتقال وجتربة الكويت الشطي، إمساعيل -
 .العربية الوحدة دراسات مركز :بريوت ،2003

 االجتماعية، للعلوم الدولية اجمللة الطويل، سعاد ترمجة ،الدميقراطية عصر هو هل هرمت، جي -
 9ص ،1991 لعام ،128 العدد اليونسكو، مطبوعات مركز :القاهرة

-1981 مصر يف السياسي النظام وشرعية الدميقراطية التحوالت سالمة، حممد حسني -
  1998السياسية، والعلوم االقتصاد كلية :القاهرة ماجستري، رسالة ،م1993
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