اشكاليات التحوؿ الديمقراطي (دراسة نظرية )
د .عمي دييوـ ،د .رجب العاتي  /جامعة المرقب ؛ د .خالد أبورقيقة  /جامعة المرقب.
اشكاليات التحوؿ الديمقراطي
(دراسة نظرية )
د .عمي محمد دييوـ
كمية االقتصاد والتجارة ،الجامعة االسمرية
د .رجب عمر العاتي

كمية االقتصاد والتجارة ،الجامعة االسمرية
د .خالد إبراىيـ أبورقيقة

كمية االقتصاد والتجارة ،جامعة المرقب
ممخص:
تناوؿ البحث اشكاليات التحوؿ الديمقراطي و توصؿ إلى أف عممية التحوؿ الديمقراطي
عممية معقدة وطويمة وبحاجة إلى فتره زمنية طويمة لكي يحدث ،ومرد دلؾ أف عممية التحوؿ
الديمقراطي بحاجة إلى جدور وأرضية خصبة لمنيوض فيناؾ استحقاقات البد مف دفعيا ،ومف
ىنا نكوف قد اقتربنا مف الحديث عف وجود تنشئة ديمقراطية تدفع لحدوث ثقافة ديمقراطية تصب
في النياية إلحداث تحوؿ ديمقراطي ،واف الغاية الكبرى التي ترجي مف عممية التحوؿ
الديمقراطي ىي الوصوؿ إلى ترسيخ دلؾ التحوؿ والعمؿ عمى تنشئتو و إف لـ يحدث دلؾ فال
نكوف بصدد الحديث عف ديمقراطية وال تحوؿ ديمقراطي..

424

aisc.elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة
األىداؼ العالمية لمتنمية المستدامة – الدوؿ النامية بيف تداعيات الواقع وتحديات المستقبؿ

الموافق  01-9نوفمبر 0101
AISC2020

مقدمة.:
عنيت االتجاىات الحديثة لدراسة النظـ السياسية المعاصرة بعمميات التحوؿ الديمقراطي

وخاصة في بمداف العالـ النامي ،حيث ينشغؿ المجاؿ الرسمي وغير الرسمي في أي نظاـ
سياسي عمى حد السواء ،ويتعاظـ ىدا االىتماـ عندما يرتبط ىدا الحديث بدوؿ العالـ النامي
والدي يمكف تفسيره أي ىدا الحدث المتزايد عف التحوؿ في أحد نواحيو في ضوء المطالبات

الخارجية والضغوط الدولية سواء مف جانب بعض الدوؿ أو مف جانب فاعميف دولييف أخريف
كالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

كما شغمت ىده المسألة المفكريف مند بدايات وأصوؿ الفكر السياسي ،وخصص ليا العديد

مف المؤلفات والدراسات وقد سمى عالـ السياسية االمريكي (صمويؿ ىنتغتوف) بالموجة الثالثة

لمديمقراطية والتي اجتاحت العالـ مع نياية الحرب العالمية الثانية حيث امتد النظاـ الديمقراطي

ليشمؿ دوؿ أوروبا واستمر ىدا التمدد في االزدياد مع انييار االتحاد السوفيتي ،إال أف ىناؾ
تعتر في الكثير مف الدوؿ في التحوؿ الديمقراطي وخاصة في دوؿ العالـ الثالث ،ولدلؾ أكدت

االدبيات السياسية عمى أف عممية التحوؿ الديمقراطي تحتاج إلى مجموعة مف االليات واألدوات
والمرتكزات البد مف توافرىا إلنجاح عمميات التحوؿ ،وأف ىناؾ العديد مف التحديات التي تواجيو

عمميات التحوؿ الديمقراطي في الكثير مف دوؿ العالـ وخاصة دوؿ العالـ النامي.

مشكمة الدراسة.:

تدور مشكمة البحثية الرئيسية حوؿ تساؤؿ رئيس ىو (ما ىي طبيعة االشكاليات الخاصة
بعممية التحوؿ الديمقراطي)

ويمكف تفصيؿ التساؤؿ الرئيسي لمدراسة إلى عدد مف التساؤالت الفرعية إلمكانية التحميؿ

والدراسة وىده التساؤالت الفرعية ىي.:

1ػ ما ىي أليات عمميات التحوؿ الديمقراطي؟

2ػ ما ىي التحديات التي تواجو عممية التحوؿ الديمقراطي؟
 .3ماىي انماط التحوؿ الديمقراطي ؟

 .4ماىي نظريات التحوؿ الديمقراطي؟

أهمية الدراسة.:

تكمف أىمية الدراسة في تناوؿ موضوع يكاد محؿ اىتماـ الجميع وىو عممية التحوؿ

الديمقراطي ،وبناء دولة القانوف والمؤسسات واحتراـ حقوؽ المواطف وتحقيؽ الرفاىية.
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اشكاليات التحوؿ الديمقراطي (دراسة نظرية )
د .عمي دييوـ ،د .رجب العاتي  /جامعة المرقب ؛ د .خالد أبورقيقة  /جامعة المرقب.
أهداف الدراسة.:
تيدؼ الدراسة إلى :

1ػ تحديد طبيعة عممية التحوؿ الديمقراطي.
2ػ تحديد أليات عممية التحوؿ الديمقراطي.

3ػ تحديد التحديات التي تواجو عممية التحوؿ الديمقراطي.
 .4تحديد انماط التحوؿ الديمقراطي ؟

 .5تحديد نظريات التحوؿ الديمقراطي ؟

منهجية الدراسة.:

بالنظر في مناىج البحث في العموـ السياسية وفي ضوء ما يتناسب مع ىده الدراسة فإنو
سوؼ يتـ استخداـ المنيج التحميمي الوصفي والتاريخي ومنيج النظـ.
تقسيمات الدراسة.:
أوالً .:طبيعة ومفيوـ عممية التحوؿ الديمقراطي.
ثانياً .:أنماط التحوؿ الديمقراطي
ثالثا .:نظريات التحوؿ الديمقراطي
رابعا .:أليات عممية التحوؿ الديمقراطي.
خامسا  .:تحديات عممية التحوؿ الديمقراطي
أوال .:اإلطار النظري:
يتسـ التعرض لممفاىيـ والتعريفات الرئيسية التي تدور حوليا الدراسة عمى رأسيا مفيوـ
الديمقراطية والتحوؿ الديمقراطي ،وىدا التأصيؿ النظري يجد مبرره في كوف البحث العممي
المتسـ بالرصانة يتطمب ضبط لمفاىيمو لتبني الدراسة عمى قواعد وأصوؿ نظرية مستقرة تمكف
الباحث في النياية في استخالص نتائج وتوصيات مجدية.
مفهوم التحول الديمقراطي:
يعتبر مفيوـ التحوؿ الديمقراطي أحد المفاىيـ الحديثة المطروحة عمى الساحة الفكرية،
يختمؼ عف مفيوـ الديمقراطية التقميدية ،التي ارتبطت سابقاً بعمميات تحديث وتنمية المجتمعات
المختمفة كشرط إلرساء نظاـ ديمقراطي فييا ،حيث تؤكد األديبات المعاصرة أف عممية التحوؿ
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الديمقراطي تتضمف تتابعا زمنيا لممراحؿ تبدأ بالقضاء عمى النظاـ السمطوي أوال تـ اجتياز
المرحمة االنتقالية ،فالوصوؿ إلى مرحمة الرسوخ.
ورغـ صعوبة إيجاد تعريؼ محدد ونيائي ليدا المفيوـ ،يحظى بإجماع الدراسيف
والميتميف بالديمقراطية جميعيـ ،يمكف إيراد بعض أىـ التعاريؼ فنجد "صموئيؿ ىنتغتوف"
يعرؼ موجة التحوؿ الديمقراطي بأنيا "مجموعة مف حركات االنتقاؿ مف النظاـ غير الديمقراطي
إلى النظاـ الديمقراطي تحدث في فترة زمنية محددة وتفوؽ في عدد حركاتيا االنتقاؿ في االتجاه
المضاد خالؿ المدة الزمنية"
كما أشار في تحميالتو أيضاً إلى أىمية الرابطة بيف الشرعية وموجات التحوؿ الديمقراطي،
مؤكد أف كافة النظـ السياسية تيتـ بقضية التوعية مند أف أكد "جوف جاؾ روسو" أف صاحب
القوة ال يمكف أف يظؿ قوياً ،إال إدا حوؿ ىده القوة إلى حؽ في أف يتولى الحكـ وواجب عمى
الشعب أف يطيعو ،واالكيد ىنا أف الشرعية التي حرص عمييا" ،ىنتغتوف" ىي شرعية قائمة عمى
المنطمؽ الديمقراطي وشعارات الديمقراطية ،وأقرب الف تكوف شرعية دستورية ،فيي تعني في
المقاـ االوؿ أف النظاـ السياسي ىو نظاـ شرعي ماداـ يعتمد الديمقراطية والمشاركة في الحكـ
وتؤدي فيو المؤسسات دور قوياً وفاعالً ومؤث ار في العممية السياسية ،ويشعر مواطنوه أنو نظاماً
صالحاً ويستحؽ التأييد والطاعة ،ويضمف ليـ في المقابؿ مزايداً مف الحقوؽ السياسية
واالجتماعية)1(.
أما "برىاف غميوف" فيرى أف المقصود بالتحوؿ الديمقراطي ىو "ضرورة العمؿ عمى
امتصاص التناقضات الكبرى والعنيفة وتخفيؼ درجة التوتر العالي الدي ال يمكف احتمالو وييدد
المسيرة الديمقراطية قبؿ أف تبدأ")2(.
ويرى "محمد الرضواني" أف التحوؿ الديمقراطي ىو السعي إلى االنتقاؿ مف نموذج سياسي
غير ديمقراطي في عمومتيو إلى نموذج سياسي أو ديمقراطي في مؤسساتو وممارساتو ،ال
يتوقؼ عف إثارة القواعد الديمقراطية وضوابطيا في مختمؼ الممارسات وسموكيات الفاعميف،
وترسيخيا وتدعيميا وىو األمر الدي يتطمب تبني القواعد الحديثة عمى مستوى تكويف
المؤسسات السياسية والعالقة بينيما وعمى مستوى الممارسة السياسية الرسمية وغير الرسمية،
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اشكاليات التحوؿ الديمقراطي (دراسة نظرية )
د .عمي دييوـ ،د .رجب العاتي  /جامعة المرقب ؛ د .خالد أبورقيقة  /جامعة المرقب.
أي تمؾ المتعمقة بصناعة السياسات العمومية وتنفيذىا ،وتمؾ المتعمقة بالفاعميف غير الرسمييف
في مجاؿ التعبير عف المطالب والمشاركة السياسية داخؿ المؤسسات وخارجيا)3(.
وعرؼ" ميند صالحات" التحوؿ الديمقراطي بأنو" إمكانية تحوؿ مجتمع ما مف حالة
انغالؽ تاـ إلى تحوؿ ديمقراطي نحو مجتمع مدني ،مؤكدا عمى عدـ أمكانية إسقاط ىدا التحوؿ
عمى المجتمعات بشكؿ طارئ وانما يمكف دلؾ مف خالؿ خطوات استباقيو تؤسس بمراحؿ سابقة
تتمثؿ نواتيا في وجود مجتمع مدني حقيقي "مجتمع مؤسسات" لكي تأتي الديمقراطية بعدىا
بشكؿ تمقائي"(.)4
أما "محمد عابد الجابري" يرى أف مفيوـ التحوؿ الديمقراطي يحمؿ مفيوماً مركزياً وىو
"التحوؿ" ومف البيف بنفسو أف التحوؿ أي كاف يطرح ثالثة أسئمة جوىرية ىي :مف أيف؟ والى
أيف؟ وكيؼ؟ أما السؤاؿ "إلى أيف" فالعنواف يجيب عنو "التحوؿ إلى الديمقراطية" ولكف يبقى أف
يحدد مضموف ىده الديمقراطية التي نريد التحوؿ إلييا ،وأما "مف أيف" فيدا ىو المسكوت عنو
غاليا باعتبار أف االنتقاؿ يكوف مف الوضعية التي نحف فييا ،والتي مف المفروض أنيا معروفة
غير أف ىدا السكوت يصبح غير محتمؿ بؿ غير ممكف عندما يطرح السؤاؿ الثالث نفسو
"كيؼ" إد كيؼ ممكف تحديد كيفية التحوؿ بدوف معرفة صحيحة لموضع الدي يكوف منو ىدا
التحوؿ وتزداد المسألة تعقيداً عندما تكوف المسافة بيف الوضع الدي يراد التحوؿ إليو ،والوضع
الدي يراد التحوؿ منو تفتقد إلى عناصر االتصاؿ التي تقيـ جسو اًر بيف الوضعيف مما يجعؿ مف
التحوؿ إشكالية نظرية وعممية(.)5
ويرى "ليث زيداف" التحوؿ الديمقراطي بأنو "تغيير بنية النظاـ السياسي غير الديمقراطي
بنظاـ آخر ديمقراطي مف خالؿ عممية انتخابية حره ونزيية وعمنية ودورية تقوـ عمى أساس
المشاركة والتنافس مع توفير الحريات المدنية والسياسية ودعـ ىدا النظاـ لضماف استم اررية
واستدامة عممية التحوؿ الديمقراطي مف خالؿ إقرار دستور ديمقراطي ،دعـ االقتصاد وتوفير
االستقرار ودعـ شرعية النظاـ بتعزيز دور االصالحيف الديمقراطييف وتعزيز دور المجتمع
المدني"(.)6
بينما اعتبر "عبدالعزيز النويضي" التحوؿ الديمقراطي بأنو "مسمسؿ يتـ فيو المرور في
نظاـ سياسي مغمؽ ال يسمح بالمشاركة السياسية ،أو تكوف فيو الحقوؽ المرتبطة بالمشاركة
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السياسية مقيدة تقييداً شديداً إلى نظاـ سياسي مفتوح يتيح مشاركة المواطنيف ويسمح بتداوؿ
السمطة وال سيما عبر االعتراؼ بمجموعة مف الحقوؽ المرتبطة بوثوؽ المشاركة السياسية،
وامكانية ممارستيا بصفة فعمية ،وتتحدد ىده الحقوؽ في "الحؽ في انتخابات عامة حرة ونزيية
والحؽ في تأسيس الجمعيات واألحزاب والنقابات".
ػ الحؽ في حرية الرأي والتعبير.
ػ الحؽ في المحاكمة العادلة(.)7
وبصفة عامة يعني التحوؿ الديمقراطي االنتقاؿ بالمجتمع مف وضع إلى أخر بشرط أف
يكوف أحسف مف سابقتو بتميز مبدأ التداوؿ عمى السمطة السياسية مف خالؿ االغمبية التي
يفرزىا التغيير الديمقراطي الحر والتنافس الحزبي التعددي في إطار احتراـ حقوؽ االنساف
وحرياتو وشخصيتو الحضارية في مستوى أوؿ ويفترض أف يتجسد ىدا التحوؿ داخؿ المنظومة
االجتماعية والثقافية والسياسية(.)8
ثانيا-:أنماط وأشكال التحول الديمقراطي:
صنؼ "صموئيؿ ىنتغتوف" أنماط وأشكاؿ التحوؿ الديمقراطي إلى أربعة أنماط في النظـ
التسمطية وىي كاالتي:
0ـ التحول-:
في ىدا النمط مف أنماط التحوؿ الديمقراطي تتـ عممية التحوؿ الديمقراطي بمبادرات تنبع
مف داخؿ النظاـ التسمطي داتو وبدوف أي تدخؿ مف جيات أخرى ،كقوى المعارضة أو مف
المجتمع ككؿ ،ويرى "ىنتغتوف" أف ىدا الشكؿ مف التحوؿ الديمقراطي عادة ما يتخذ شكؿ
ديمقراطية محدودة تكوف الييمنة فييا لصالح عدد محدود مف النخب التي تستمر في احتكار
السمطة والقوة ،وتأخذ المصالح الشخصية البعد األىـ في عمميات اتخاد القرار السياسي ،ولقد
كاف ىدا النمط الغالب لعمميات االنتقاؿ في العديد مف بمداف أمريكا الالتينية واالسيوية(.)9
0ـ التحول اإلحاللى-:
تتـ عممية التحوؿ الديمقراطي في ىدا النمط أساساً عمى طريؽ مبادرات مشتركة بيف
النخب الحاكمة والنخب المعارضة ،عندما تدرؾ ىده النخب أف ليا مصمحة مشتركة في التحرؾ
في مسار يؤدي إلى ديمقراطية محدودة ضمف نمط التحوؿ االحاللي ،وعادة ما يكوف اليدؼ
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د .عمي دييوـ ،د .رجب العاتي  /جامعة المرقب ؛ د .خالد أبورقيقة  /جامعة المرقب.
مف ىدا التحرؾ حؿ خالفات النخب وتدعيـ نفودىا وتوجيو الفعؿ السياسي بما يالئـ مصالحيا
لضماف االستقرار بعد المرحمة االنتقالية ،ودمج النخب ضمف إطار مستقر مف المؤسسات
الديمقراطية الفعالة التي ال تيدد مصالح ىده النخب ،ألنو إدا لـ تشعر النخب بأف النظاـ الجديد
يضمف مصالحيا ،فإنيا لف تقبؿ شرعيتو وسوؼ تبدؿ ما في وسعيا لتفويضو(.)10
3ـ اإلحالل-:
تنتج عممية التحوؿ الديمقراطي في النمط االحاللي في الغالب ،عف عجز النظاـ التسمطي
حياؿ أزمة وطنية خطيرة ،مما يعرض النظاـ لضغوط كبيرة مف المعارضة الشعبية ،أما النخب
فإنيا تزعـ عمى الخضوع لإلرادة الشعبية الغاضبة ،وفقاً" لينتغتوف" فمف غير المحتمؿ أف يستقر
النظاـ الديمقراطي وفقاً ليدا النمط االحاللي ،في إمكانية عودة نظـ تسمطية بأشكاؿ جديدة تظؿ
قائمة(.)11
4ـ التدخل االجنبي-:
يحدث ىدا النمط مف عممية االنتقاؿ نتيجة لتدخؿ قوى أجنبية ،فإضافة إلى التدخؿ
العسكري المباشر ،فإف نفود البمداف والمؤسسات الدولية ،المانحة لإلعانات االقتصادية قوياً
ومؤث اًر في ق اررات التحوؿ الديمقراطي في بعض النظـ التسمطية الفقيرة ،حيث أنو خالؿ فترة
الثمانينات والتسعينات مف القرف الماضي فشمت البمداف الفقيرة في القياـ أو تفعيؿ برامج
وسياسات محفزة لمتنمية االقتصادية ،واصبح الكثير منيا يعتمد بصورة متزايدة عمى إعانات
وقروض البمداف الغربية والمؤسسات الدولية المانحة التي طالبت البمداف الفقيرة بالشروع في
عممية االصالح الديمقراطي كجزء مف برنامج متكامؿ لمحكـ الصالح الرشيد ،وربطت استم اررية
االعانات الخارجية بموافقة النظـ التسمطية عمى البدء في عمميات الديمقراطية واالصالح
السياسي.
وتجدر االشارة ىنا إلى أنو ميما كانت درجة القوة العسكرية واالقتصادية والسياسية لمبمداف
الغربية والمؤسسات الدولية ،فإنيـ ال يستطيعوف القياـ بفرض خياراتيـ السياسية عمى بمداف ال
ترحب كثي اًر بتمؾ الخيارات ،قد يؤدي التدخؿ االجنبي إلى إقامة ديمقراطية في تمؾ البمداف
ولكنيا ديمقراطية غير مضمونة البقاء واالستمرار ،إال إدا توافرت الرغبة الداخمية والقبوؿ مف
تمؾ البمداف في بقاء واستم اررية الديمقراطية ،وترسخ الديمقراطية يعتمد عمى االتفاؽ العاـ
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واإلجماع الداخمي عمى الديمقراطية كنظاـ مفضؿ عمى آية ترتيبات سياسية أخرى ويشترط
"ىنتغتوف" لبقاء الديمقراطية ،غياب أية انقسامات أثنيو أو دينية أو طبقية خطيرة في المجتمع
المعني بعممية التحوؿ الديمقراطي(.)12
ثالثا _:نظريات التحول الديمقراطي
تشير األدبيات العامة حوؿ عممية التحوؿ الديمقراطي أف ىناؾ ثالث نظريات رئيسية
تفسر عمميات التحوؿ الديمقراطي وانماطيا والعوامؿ والمتغيرات المؤتمرة فييا وىي-:
0ـ نظرية الحداثة-:
تقوـ ىده النظرية عمى قاعدة مفادىا أف لمتنمية االقتصادية دو اًر رئيسياً وميما في إحداث
التحوؿ الديمقراطي ،ىدا إف لـ تكف ىي التي أدت إلى الديمقراطية ،لقد قاـ عالـ االجتماع
السياسي االمريكي الجنسية "سيمور مارتف ليبست" باختبار تمؾ النظرية مف خالؿ أطروحتو
التي جاءت بعنواف "بعض االشتراطات االجتماعية لمديمقراطية التنمية االقتصادية والشرعية
السياسية" ودلؾ مف خالؿ عمؿ مقارنة بيف البمداف االوروبية والبمداف الناطقة باإلنجميزية ،وبمداف
أمريكا الالتينية ،مضافا إياىا لديمقراطيات مستقرة وديمقراطيات غير مستقرة وديكتاتوريات ،وفقاً
لمعايير ومؤشرات تتعمؽ بالتنمية االقتصادية واالجتماعية مثؿ :الثروة ،ودرجة التصنيع،
والحضرية ،ومستوى التعميـ ،وخمص إلى وجود تطابؽ بيف التنمية االقتصادية وبيف النظاـ
الديمقراطي الناتج عف عدة متغيرات اجتماعية.
وقد تعرضت تمؾ النظرية لعدة انتقادات كاف أبرزىا أف النحو االقتصادي وحده غير كاؼ
إلنتاج الديمقراطية ،فيناؾ عوامؿ أخرى تؤثر في عممية التحوؿ الديمقراطي مثؿ الخصوصية
القومية ،أو الثقافية ،أو التبعية االقتصادية ،أو تجربة التحرر القومية بإلضافة إلى ضعؼ
العالقة السببية التي تربط بيف النمو االقتصادي والتحوؿ الديمقراطي ،والعالقة في الحالة
احتمالية وليست سببية ،فاالستنتاج الدي يقوؿ إف مستوى عاليا مف النمو االقتصادي ليس مف
شأنو أف يقود بالضرورة إلى عممية تحوؿ ديمقراطي(.)13
0ـ النظرية البنيوية.:
تفترض ىده النظرية بأف المسار التاريخي ألي بمد نحو الديمقراطية أو نحو أي شكؿ
سياسي أخر يتشكؿ ويتحدد أساساً بالبني المتغيرة لمطبقة والدولة والقوى الدولية وعبر القومية
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د .عمي دييوـ ،د .رجب العاتي  /جامعة المرقب ؛ د .خالد أبورقيقة  /جامعة المرقب.
والمتأثرة بنمط التنمية ،وليست عف طريؽ مبادرات وخيارات النخب ،فعمى الرغـ مف أف النخب
السياسية تقوـ بمبادرات وخيارات معينة اال أف ىده المبادرات والخيارات ال يمكف تفسيرىا دوف
الخضوع لمظروؼ البنيوية.
وبيذا تختمؼ تفسيرات النظرية البنيوية عمى بقية النظريات لعمميات التحوؿ الديمقراطي.
التي تعود لفكرة ومفيوـ "بنى القوة والسمطة المتغيرة" وليس لمنخب السياسية ،مما يستمزـ عمميات
تحوؿ ديمقراطي طويمة المدى ،ىده البنى تتحكـ بشكؿ أو بأخر في سموؾ األفراد والنخب في
المجتمع ،وتقوـ بتشكيؿ تفكيرىـ وصياغة رؤاىـ ،عادة ما تكوف ىده البنى ىي نتاج تفاعؿ
الماضي والحاضر معاً ،ويساىـ قبوؿ األفراد والجماعات في بقائيا أو استم ارريتيا.
فالتفاعالت المتغيرة لبنى السمطة والقوة "االقتصادية واالجتماعية والسياسية" قد تدفع نحو
أحد اتجاىيف ،فيي إما أف تقوـ إلى الديمقراطية او إلى مسارات سياسية أخرى ومف شأف ىده
التفاعالت أف تأخذ مدى طويالً لتحقيؽ عممية التحوؿ الديمقراطي.
ولقد قاـ "بارنجتوف مور" بفحص النظرية البنيوية ودلؾ بتتبع مختمؼ المسارات السياسية
مف مسار انجمت ار وفرنسا والواليات المتحدة االمريكية "مسار الديمقراطية الميبرالية" مرو اًر بالمسار
الدي اتبعتو الياباف وألمانيا "مسار الفاشية" وصوال لممسار الدي اتجيت إليو روسيا والصيف
"مسار الثورة الشيوعية" ،وتجاىؿ "مور" جيود النخب وركز خالؿ تمؾ المقارنة عمى إطار
العالقات المتفاعمة ألربع بنى متغيرة لمقوة والسمطة ،تركزت ثالث منيا في طبقات اجتماعية
"الفالحوف وطبقة مالؾ األرض االرستقراطية والبرجوازية الحضرية" أما البنى الرابعة فيي
الدولة ،وتوصؿ "مور" مف خالؿ مقارنتو السابقة إلى أف الديمقراطية الميبرالية كانت نتاجاً لنمط
مشترؾ مف العالقات المتغيرة بيف البنى األربعة ،مما نجد نمط الفاشية كنتيجة لضعؼ
البرجوازية الحضرية واعتمادىا عمى الطبقات األرستقراطية المييمنة عمى الدولة ،وكدلؾ الثورات
الشيوعية استمدت وجودىا مف ضعؼ البرجوازية الحضرية وخضوعيا لييمنة الدولة( ،)14وقد
تعرضت النظرية لالنتقاد بسبب إغفاليا بدرجة كبيرة لدور العالقات والتفاعالت الدولية وعبر
القومية ،بما فييا الحرب ،في تحديد المسار الدي تتحده البمداف المختمفة ،فضالً عف إبرازىا
الصرعات السياسية بوساطة البنى
لعمؿ ماركسي ظير خالؿ محاولة تعميؿ "مور" لمبنى و ا
صرع الطبقات يعد
والصراعات الطبقية ،وىدا يتفؽ مع رؤية عمـ االجتماع الماركسي في كوف ا
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جوى اًر أساساً لمسياسة ،وىو يستند في تفسيره لمفيوـ الطبقة االجتماعية ،عمى أنو نتاج مجموعة
مف العالقات االقتصادية دات خصوصيو تاريخية(.)15
3ـ النظرية االنتقالية "الديناميكية"
لـ يوؿ الباحث السياسي "دانكورت روستو" دات األىمية التي أوالىا أنصار النظرية
التحديثية لمتنمية االجتماعية واالقتصادية كشرط أساسي لتحقيؽ الديمقراطية ،فالتنمية
االجتماعية واف كانت تساىـ في الحفاظ عمى استم اررية الديمقراطية وازدىارىا ،ولكف األىـ مف
البحث في كيفية تحقيؽ الديمقراطية أوال ويضع "روستو" في اطروحتو وصفة تتكوف مف أربع
مراحؿ أساسية لتحقيؽ التحوؿ الديمقراطي وىي-:
المرحمة االولى-:
مرحمة تعبئة وتحقيؽ الوحدة الوطنية ،وال يشترط لدلؾ توافر االجماع بؿ يكفي البدء
بتشكيؿ ىوية سياسية تشترؾ فييا الغالبية العظمى مف المواطنيف.
المرحمة الثانية-:
ىي مرحمة إعدادية ميمة جداً ،وتتميز بالصراع العنيؼ بيف النخب الجديدة التي ترى انو
بات مف حقيا أخد مواقع متقدمة ومؤثرة في المجتمع السياسي ،وبيف النخب التقميدية المسيطرة
والمعنية بالمحافظة عمى الوضع القائـ وعنؼ الصراع في ىده المرحمة قد يؤدي إلى إجياض
الديمقراطية قبؿ أف تولد بؿ وقد تحطـ استقرار المرحمة وتمزؽ الوحدة الوطنية ،واالحتماؿ الثالث
ىو أف يحسـ الصراع لصالح إحدى الجماعات المتصارعة مقابؿ القضاء عمى قوى المعارضة
وسدا الطريؽ أماـ التحوؿ الديمقراطي(.)16
المرحمة الثالثة-:
وىي مرحمة القرار وىي تعد بداية مرحمة االنتقاؿ ،والتحوؿ المبدئي وىي عبارة عف لحظة
تاريخية تقرر فييا االطراؼ المتنازعة التوصؿ إلى تسويات ،وتبني قواعد ديمقراطية تمنح
الجميع حؽ المشاركة في المجتمع مف المجتمع السياسي.
المرحمة الرابعة-:
وىي تعد مرحمة التعود وفييا تصبح األجياؿ الجديدة مف النخب السياسية أكثر تعوداً
وقناعة وايماناً بالقواعد الديمقراطية ،ويمكف القوؿ فييا إف الديمقراطية قد ترسخت في المجتمع
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السياسي عمى فرض أف أطراؼ الصراع لـ يكف قرارىـ ناتجاً عف قناعة ورغبة في تبني القواعد
الديمقراطية في مرحمة القرار ،فيده النظرية تؤمف بأف المسار التاريخي لمديمقراطية يتحدد مف
خالؿ مبادرات وأفعاؿ النخب ،وليس عف طريؽ بني القوة المتغيرة.
وقد تعرضت النظرية كغيرىا لمنقد مف جانبيف-:
االول-:
يتعمؽ بالجانب النخبوي لعممية التحوؿ ،بمعنى أنيا عممية مف أعمى ،فيي تركز عمى
النخب وتيميش الجانب المجتمعي في عممية التحوؿ الديمقراطي.
الثاني-:
يتعمؽ بالتوجو اإلرادي بمعنى أف عممية التحوؿ ىي نتاج اختيار لالعبيف االساسييف مع
تيميش لمبنى والقيود التي تفرضيا عمى الالعبيف(.)17
رابعا -:أليات التحول الديمقراطي
الشؾ أف أي عممية تغييرية تحويمية واعية بغض النظر عما ترتبط بو تتطمب إعداداً
مسبقاً ،يستدعى شروط ووسائط واليات وقيـ ،وبيذا فقد بات أي تحوؿ ديمقراطي مرىوف بوجود
شروط مدعمة لو اعتبرت أساسية ألي مشروع تغييري ،ىده المؤسسات أو االليات والشروط
تختمؼ في أىميتيا حسب الظروؼ المتاحة لكؿ بمد ومف ىده االليات والمؤسسات والشروط ما
يمي-:
0ـ األحزاب السياسية-:
باإلضافة إلى دورىا الرئيسي في التنشئة السياسية وعمميات التثقيؼ والتنوير السياسي،
تيدؼ األحزاب إلى تنشئة الكوادر السياسية والتجنيد السياسي واحداث حراؾ سياسي ،يساىـ في
التحوؿ الديمقراطي حيث أضحت تشكؿ االحزاب عنصر جوىرياً في النظـ السياسية المعاصرة،
وتتعاظـ فرص التحوؿ الديمقراطي الصاعد في األنظمة التي تمعب فييا االحزاب السياسية
دو اًر حيوياً ومسيط اًر ،حيث يعد الحزب معمالً لتخميؽ النخب الواعية سياسياً والصالحة إدارياً
لممارسة السياسية.
فالحزب تعبير عف جماعة ذات استقالؿ ذاتي تقوـ بدفع مرشحييا لممعترؾ االنتخابي مف
أجؿ السعي لمحصوؿ عمى المناصب الحكومية والتأثير عمى الخطط الحكومية ،ويرى "البالو
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مبار" و "وينر" أنو" تنظيـ دائـ يشتمؿ عمى المستوييف القومي والمحمي يسعى لمحصوؿ عمى
التأييد والمساندة الشعبية ،بغرض الوصوؿ إلى السمطة وممارستيا والقياـ بعممية وصنع القرار"،
وتتسـ االحزاب باالستم اررية والديمومة في نشاطيا االنتخابي بخالؼ جماعات المصالح والتي
واف كاف ليا نشاط انتخابي وتقدـ مرشحيف لممنافسة االنتخابية.
ويستند الحزب السياسي في إحداث الحراؾ السياسي والتحوؿ الديمقراطي إلى أليات عديدة
تتمثؿ في القياـ بعمميات التجنيد السياسي والتعميـ السياسي والتنشئة السياسية ،ويقصد بالتجنيد
السياسي عممية إسناد األدوار السياسية إلى األفراد سواء سعوا إلى دلؾ بأنفسيـ أو وجييـ
أخروف إلى تقمد مناصب وتتمثؿ فوائد الحزب السياسي وتداعياتو عمى الحياة السياسية في الحد
مف االحتكاؾ السياسي ،حيث إف انفتاح البناء السياسي وامكانية المنافسة عمى السمطة وتداوؿ
المناصب السياسية والتجديد فييا مف أبرز سمات النظـ السياسية المعاصرة(.)18
0ـ المجتمع المدني-:
لقى المجتمع المدني روجاً كبير بوصفو عامالً ميماً لو عالقة بالتحوؿ الديمقراطي ،ومف
النظريات التي راجت مند مطمع السبعينات تمؾ التي تطرح أف الديمقراطية تزدىر في الدوؿ التي
تتمتع بمجتمع مدني فاعؿ ،اال أف ىناؾ إشكالية تواجو ىده المسألة وىي دات شقيف "االوؿ دو
طبيعة تعريفية" بمعنى أف الديمقراطية تعرؼ بوجود مجتمع مدني فاعؿ ،أو أف المجتمع المدني
يعرؼ بكونو جزءاً مف الديمقراطية" ،الثاني البعد االيديولوجي" الدي بات يصبغ مصطمح
"المجتمع المدني".
فالمجتمع المدني ىو أداة ميمة لحدوث التحوؿ الديمقراطي ،فيو الدي يدفع الدولة نحو
الديمقراطية ،ومف أىـ وظائؼ المجتمع المدني كأداة لتحقيؽ الديمقراطية مراقبة السمطة ،وتشجيع
المشاركة السياسية والعمؿ عمى تنمية المزايا الديمقراطية ،كالتسامح واالعتداؿ واحتراـ وجيات
النظر المخالفة ،إلى جانب خمؽ قنوات غير رسمية لممجاىرة بالمصالح وتمثيميا ،أضؼ إلى
النزع السياسي،
دلؾ أف المجتمع المدني يعمؿ عمى توليد سمسمة مف المصالح التي تتقاطع مع ا
وبالتالي تعمؿ عمى التخفيؼ مف وطئتو ،ومف جية أخرى فإف المجتمع المدني يعمؿ عمى إعداد
القادة السياسييف ،ويراقب عممية الديمقراطية كما أنو يسيـ في نشر المعمومات واألفكار الجديدة
التي مف الممكف أف تعمؿ عمى التنمية االقتصادية والعمؿ عمى احتراـ المواطف ويتضح مما
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سبؽ إف عممية التحوؿ الديمقراطي وتوفير شروط نجاحيا واستمرار عمميا ىو نابع مف طبيعة
المجتمع المدني ،وبيذا يصبح المجتمع المدني ىو أساس البنية التحتية لتحقيؽ الديمقراطية،
وعمى دلؾ ال يمكف تحقيؽ الديمقراطية بدوف وجود مؤسسات المجتمع المدني ،وتكمف أىمية
المجتمع المدني مف خالؿ تعزيز مبدأ المشاركة الطوعية ،وتعزيز مبدأ المشاركة الجماعية،
والقدرة عمى التعبير عف الراي والراي االخر ،والمشاركة السياسية في اتخاد الق اررات والدورية في
االنتخابات وتحقيؽ نزاىتيا ،كما ويجسد المجتمع المدني دو اًر في بناء الديمقراطية عمى المستوى
الثقافي والتعبيري(.)19
 -3المؤسسات التعميمية -:
حيث تعد مؤسسات التعميـ وخصوصاً التعميـ الجامعي والنخبة الفكرية الموجودة في ىده
المؤسسات المحرؾ الرئيسي ألي عممية سياسية في أي مجتمع ودلؾ مما تقدمة مف إسيامات
وتطورات حوؿ مشكالت المجتمع وادارتو وىي تقدـ قناة لمحراؾ السياسي والتحوؿ الديمقراطي
مف خالؿ إعادة تشكيؿ المؤسسات السياسية ،لما تحممو مف مسئولية تطوير المجتمع وتنويره
وزيادة نسبة الوعي في المجتمع والتشجيع عمى المشاركة السياسية الحقيقة الواعية والتي تيدؼ
إلى تطوير المجتمع(.)20
4ـ االنتخابات-:
تعد االنتخابات وحرية المشاركة فييا ترشيحاً وتصويتاً ىي إحدى الحقوؽ االساسية
والسياسية المكفولة دستورياً لجميع المواطنيف في أي دولة ديمقراطية وىي أولى ركائز النظاـ
الديمقراطي وأىميا وىي كدلؾ مف أىـ أليات التحوؿ الديمقراطي حيث تقوـ عمى تطبيؽ نظاـ
تداوؿ السمطة مف ناحية ،ونظاـ التعددية مف ناحية أخرى ،لدلؾ فكؿ سمطة يجب أف ترتكز
عمى االنتخابات ،ويجب أف تتجدد االنتخابات بفوارؽ زمنية منتظمة ومتقاربة ،كي ال يشعر
الحكاـ بأنيـ مستقموف عف المحكوميف وكي يبقى تمثيميـ ليـ مستمر ،وتعمؿ عمى إصباغ
الشرعية عمى الحكاـ ولمحاسبتيـ شعبياً إدا قصروا أو ارتكبوا األخطاء أثناء تولييـ الحكـ
واالنتخابات كآلية لمتحوؿ الديمقراطي تتمثؿ في عنصريف ىما-:
أ -فرز ممثمي الشعب واعطائيـ الشرعية لمحكـ.
ػب -محاسبة المقصريف منيـ عف فترة حكـ سابقة.
434

aisc.elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة
األىداؼ العالمية لمتنمية المستدامة – الدوؿ النامية بيف تداعيات الواقع وتحديات المستقبؿ

الموافق  01-9نوفمبر 0101
AISC2020

ولضماف النيج الديمقراطي تجري االنتخابات ضمف التعددية وبخاصة التعددية السياسية
(.)21
5ـ االليات الدستورية-:
وىي تعني الترتيبات الدستورية لتحقيؽ عممية التحوؿ الديمقراطي وضماف الحريات
والفصؿ بيف السمطات الثالث التي تشكؿ النظاـ السياسي كمو وىي السمطة التنفيذية والسمطة
التشريعية والسمطة القضائية ولمحد مف ىيمنة أي سمطة عمى أخرى يتـ الفصؿ بيف السمطات
في نصوص دستورية واضحة ودلؾ لضماف استم اررية الديمقراطية ،حيث أف كؿ سمطة تحد مف
تفرد السمطة األخرى ،فمف شأف مبدأ الفصؿ بيف السمطات رقابة كؿ جياز حكومي مف قبؿ
الجياز األخر ،بحيث أف السمطة تحد مف السمطة(.)22
6ـ أليات الثقافة السياسية.:
يعرؼ "لوسياف باي " الثقافة السياسية عمى أنيا "مجمؿ القيـ األصمية والمشاعر والمعرفة
التي تعطي شكؿ وجوىر العممية السياسية" فمجموع االفكار واآلراء والمعتقدات والمشاعر لألفراد
ىي مكونات ثقافتيـ السياسية ،وقد ميز "الموند ،وفيربا" بيف ثالثة أنواع مف الثقافة السياسية
وىي-:
الثقافة المحدودة تكوف الحكومة مركزية وأفراد الشعب ال يعنييـ ما تتخذه مف سياسات،
وثقافة تابعة يشعر االفراد أنيـ رعايا وتابعوف لمحكومة وثقافة مشاركة ،يؤثر مف خالليا
المواطنوف في سياسات الحكومة ويتأثروف بيا ،تزدىر ىده الثقافة في ظؿ األنظمة الديمقراطية
وتفترض استراتيجية التحوؿ الديمقراطي ثقافة سياسية تنظر لعممية الصراع السياسي بوصفيا
"منافسة اجتماعية سممية" وقاعدتيا التوفؽ والتراضي ،مف ىدا المنطمؽ فإف الثقافة السياسية تعيد
تعريؼ السياسية بعيداً عف المماىاة بينيا وبيف الحرب وبعيدا كدلؾ عف التفرد واالحتكار،
فإمكانية حدوث تحوؿ ديمقراطي تستدعي وجود ثقافة سياسية "تحؿ النزعة النسبية في وعي
السياسية والمجاؿ السياسي محؿ النزعة الشمولية "التوتاليتارية" ويحؿ التوافؽ والتراضي والتعاقد
والتنازؿ المتبادؿ محؿ قواعد التسمط واالحتكار وااللغاء فتفتح المجاؿ السياسي بدلؾ أماـ
المجمع وتنفتح معو السمطة أماـ إرادة التداوؿ السممي عمييا(.)23
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7ـ المشاركة السياسية-:
تعني حؽ المواطف في أف يؤدي دو اًر معيناً في عممية صنع الق اررات السياسية وفي أضيؽ
معانييا تعني حؽ دلؾ المواطف في أف يراقب ىده الق اررات بالتقويـ والضبط عقب صدورىا مف
جانب الحاكـ ،والمشاركة تتـ مف خالؿ االنتخابات التي تتيح الفرصة لمثؿ ىدا التداوؿ،
فاالنتخابات ىي وسيمة لتحقيؽ تداوؿ السمطة كنظاـ فرعي مف النظـ المكونة لمديمقراطية ،وىده
االنتخابات ىي التي تفرز حكـ الشعب لممشاركة السياسية الفاعمة "إف حكـ الشعب يتـ في
مستوياتو المختمفة أساساً عمى النيابة ،أي اختيار المواطنوف لممثميف ينوبوف عنيـ لفتره زمنية
محددة في االدارة والحكـ واالختيار في ىدا المقاـ السياسي بطبيعتو يفترض تعدد الفرص أماـ
مف يمارس االختيار أي تعدد االتجاىات السياسية التي يختار منيا"(.)24
والمشاركة السياسية تفترض وجود أحزاب سياسية تخوض التجربة الديمقراطية التنافسية
الستالـ الحكـ ،أو أف تكوف المعارضة إدا لـ تكف ضمف قوى االغمبية التي تستمـ زماـ الحكـ،
فالديمقراطية أوال وقبؿ كؿ شيء تعني إمكاف تداوؿ السمطة شرعياً وسممياً ،وال معنى لمتعددية
مف دوف توافر أليات تسيير شؤوف المجتمع ،بحيث يحظى االتجاه الدي يحوز االغمبية بالسمطة
لتنفيذ برنامج اكتساب التأييد والمواقؼ العامة وبالتالي توفير آليات التداوؿ السممي لمسمطة بال
انقالبات أو تصفيات(.)25
8ـ األليات االقتصادية واالجتماعية-:
إف قضية العالقة بيف التنمية االقتصادية والتحوؿ الديمقراطي مف أىـ القضايا
واالشكاالت المطروحة ،فقد أدى اختالؼ المنظريف وتضارب طروحاتيـ الفكرية وتفاوتيا حوؿ
شكؿ وماىية ىده العالقة إلى حدوث شرخ كاف وراء بروز تيارات فكرية عدة كؿ منيا يدفع
بأسبقية متغير عف آخر ،لكف وبعيداً عف ىدا الجداؿ المرتبط باألسبقية والدي سيؤدي بنا إف
غصنا في أبعاده وتعمقنا في جوانبو ال محالة إلى التغمغؿ في متاىات يستعصي معيا الخروج
بخالصة مجدية وربما نفتقد معيا حتي تقديـ المالئـ ،ويعتبر البعض أف السبيؿ لمديمقراطية
مرتبط بقوة دفع ىائمة تجد أساسيا في النمو االقتصادي ،مستنديف إلى أف البمداف األكثر تقدماً
في العالـ ىي بمداف ديمقراطية ،فيا ىو "سيموف مارتف ليبست" ينطمؽ مف ىدا المضمار معتب اًر
أف الطريؽ إلى الديمقراطية يمر عبر التنمية االقتصادية وفي صدد إثباتو لتصوره ىدا قاـ
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بتصنيؼ االنظمة مف بيف ديمقراطيات مستقرة ،وديمقراطيات غير مستقرة واستبداديات مستقرة
واستبداديات غير مستقرة وكانت النتيجة دائما لصالح البمداف الديمقراطية التي تتمتع بأعمى
درجة مف التصنيع والتعميـ وىي مؤشرات ميمة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية في أي مجتمع
ويرى أنو مف شأف التنمية االقتصادية أف تخفؼ مف حدة التفاعالت السياسية ،مما يساىـ في
خمؽ جو مف االستقرار السياسي والمشاركة وتوفير مجاؿ خصب الزدىار ونمو فاعمية المجتمع،
االمر الدي يدفع بعجمة االنتقاؿ قدما نحو الديمقراطية وألجؿ دلؾ دعا إلى ضرورة االستعداد
االقتصادي لمتحوؿ الديمقراطي.
كما أكد "ىنتغتوف" عمى العالقة بيف النمو االقتصادي والتحوؿ الديمقراطي وتوصؿ إلى
نتيجة في عمومتييا أف النقمة الديمقراطية حسب ىدا التطور توحي بنوع مف العالقة التالزمية
بيف ما ىو اقتصادي "كمتغير مستقؿ" وبيف ما ىو ديمقراطي "كمتغير تابع" ويبقى مف غير
الممكف تصور تحوؿ ديمقراطي في الدوؿ الفقيرة المتخمفة والتي تعرؼ ىشاشة بنيتيا
االقتصادية(.)26
أما االليات االجتماعية فيي كدلؾ ألية ميمة لعممية التحوؿ الديمقراطي حيث أف التحوؿ
يحدث في ظؿ المجتمعات التي تؤمف بالتوفيؽ بيف المصالح االجتماعية وتحقيؽ التوزيع العادؿ
لمثورة ففي ظؿ المجتمعات التي يكتسح فييا الفقر فئات عريضة مف الشعب ،الشؾ أنو سيحوؿ
دوف رحابة ىامش التفكير في قضايا الحرية ،ومف ىنا يبدوا أنو كمما تحسنت البيئة االجتماعية
وتخمصت مف مختمؼ االختالالت والتناقضات كمما كانت أكثر فاعمية واىتماما بالشأف السياسي
وكانت معيا أكثر دفعاً وتسريعا لوثيرة االنتقاؿ والتحوؿ وكدلؾ ضرورة التوافؽ االجتماعي حتي
تصير عممية التحوؿ ممكنة(.)27
خامسا  -:تحديات التحول الديمقراطي
0ـ تحدي البناء المؤسسي.:
يدكر الكثير مف المفكريف أف الضعؼ في البناء المؤسسي ىو الدي يحوؿ دوف استمرار
الدولة حيث يؤدي إلى االنفجار مف الداخؿ وأف سبب ىدا الخمؿ البنيوي يعود إلى ثالث
تفسيرات وىي كاالتي-:
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أ -التفسير االوؿ ىو المدخؿ النفسي السيكولوجي حيث يتصؿ بالنظرة إلى أف إخفاؽ العمؿ
الجماعي إنما يستند إلى بعض االشخاص الديف يعانوف فق اًر في االحساس باألماف الذاتي
والرغبة الشديدة مف في الزعامة والسيطرة ومف ثـ يعتبروا تبؤىـ مواقع السمطة واحكاـ قبضتيـ
عمى مفاتيح تمؾ التنظيمات إنما يشبع غريزة تحقيؽ الدات لدييـ.
ػب -أما المدخؿ الثاني فيو مدخؿ اجتماعي سوسيولوجي والدي يدفع بأف تفكؾ تنظيماتنا
االجتماعية والسياسية والمرتبط بظاىرة التفكؾ االجتماعي وقد دىب "إميؿ دور كايـ" إلى القوؿ
بوجود نوعيف مف التماسؾ بيف البشر في المجتمع أو الجماعة ىما التماسؾ التمقائي القائـ عمى
عالقات غير اختبارية مثؿ تماسؾ القبيمة وتسود في المجتمعات األقؿ تطو اًر ،والثاني ىو
التماسؾ المؤسسي المستند إلى المصمحة المشتركة وىو ناتج عف تطور المجتمع مثؿ االحزاب.
ج -أما المدخؿ الثالث فيو المدخؿ االيديولوجي والدي يعني غياب األطر المؤسسية لتحديد
مف يحصؿ عمى مادا ومتي وكيؼ ولمادا مما ينتيي باألمر إلى مغالبة ميكافيمية بال ضوابط
مسبقة وانما اقتالع شخص آلخر أو شمة ألخرى لعدـ االستناد إلى قواعد مؤسسية حاكمة
لممجتمع تضبط االختالؼ والتعارض في إطار مف القانوف والبحث عف الحموؿ الوسط حتي ال
تنفجر التنظيمات(.)28
0ـ التحديات االجتماعية-:
الشؾ أف عممية االخضاع لالستبداد تستمزـ بنى اجتماعية قابمة لمخضوع قبؿ أي شيء
اخر فالديمقراطية لـ تعد حك اًر عمى أمة أو ثقافة أو مجتمع بعينو ولكنيا الصيغة الوحيدة القادرة
عمى أف تضع االنساف في رتبة المواطف وتحولو إلى إنساف سياسي أي مواطف حر ومسئوؿ
يحمؿ ىوية سياسية تجمعو مع غيره مف المواطنيف ،وحينما فقدت أو غابت الديمقراطية غاب
شعور االنساف بإنسانيتو السياسية ولـ يجد أمامو سبيال سوى العودة إلى قيـ التعصب الديني أو
الطائفي أو القبمي أو العائمي بحيث تتحوؿ ىده القيـ إلى أساس وسبب النزاع والصراع ،واف ىده
القوى البشرية ال تجد ليا متسعاً لتحقيؽ دواتيا مما يحوليا لفريسة سيمة أـ حمى االستيالؾ دوف
االنتاج والستغالؿ النخب الحاكمة لممساىمة في ترشيح االستبداد وقد تجد بعض حركات التمرد
في ىده القوة الضخمة ضالتيا بحجة تخميصيا مف حالة الضياع والخواء النفسي والقيمي الدي
تعانيو ،تتطمب عممية التغيير أي تغيير قوى تتصؼ باإلدراؾ قبؿ الفعؿ ،وال تناط ميمة التحوؿ
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بالنخب فقط دوف العامة أو يساؽ العامة سوقاً دوف إدراؾ لمميمة التي يضطمعوف ليا ،وبعد
عيود مف االستبداد البد أف تفتقد األجياؿ الجديدة لعممية االدراؾ الالزمة لعممية التحوؿ
الديمقراطي مما يشكؿ عائقاً أـ نشكؿ بني فاعمية تكوف قادرة عمى إحداث عممية التحوؿ
الديمقراطي(.)29
3ـ تحدي االندماج الوطني-:
تعد إشكالية التميز السمبي بمختمؼ تجمياتيا الفئوية والعريقة والثقافية واالجتماعية أحد أىـ
ميددات بناء نموذج مجتمعي ليس فقط قادر عمى إحداث التحوؿ ،وانما المحافظة عميو ايضاً،
ومف ثـ تستمر ىده االشكالية كعائؽ أماـ أية محاولة لمتحوؿ نحو الديمقراطية.
4ـ تحدي الثقافة السياسية-:
وىي المعيار األىـ في إحداث أي تغيير قد يقضي إلى تحوؿ ديمقراطي فالثقافة السائدة
بيف أفراد أي مجتمع تؤسس عمى مجموعة مف القيـ والمفاىيـ والمعارؼ التي أكتسبيا مواطنوه
عبر ميراث تاريخي وجغرافي وتركيب اجتماعي متمايز ومف ثـ نتصؼ تمؾ الثقافة بالخصوصية
لالزمة إلخفاء طابعيا القيمي عمى المجتمع ،ولما كانت الثقافة السياسية في ىدا الصدد فرع مف
أصؿ فإنيا تبنى عمى مجموعة المعارؼ والقيـ واآلراء والتطورات والتوجيات السائدة والمشكمة
لوعي المواطف نحو شؤوف السياسية والحكـ والدولة والقيـ المحيطة بيا مف مواطنو ،ووالء
وشرعية ومشاركة ويعد مدخؿ اإلحساس باليوية أحد مكونات منظومة الثقافة السياسية حيث أف
شعور األفراد باالنتماء لمنظاـ السياسي يفضي مزيد مف الشرعية عمى استم ارريتو ،فضالً عما
يوفره مف مناخ مالئـ لمساندة المواطف لو "النظاـ السياسي" في أزماتو وكدا تقبمو لاللتزامات
الممقاة عمى عاتقو جراء االنتظاـ تحت لوائو ومف ثـ تتنامى إشكالية اليوية واالنتماء كمدخؿ
رئيس لمثقافة السياسية ليس عبر تعدد الوالءات التحتية في الدولة كالقبيمة والعائمة والجية والفئة
والعرؽ وغيرىا وانما في عدـ استيعاب الثقافة منظومة الثقافة السياسية التي إف استندت إلى
التعدد في مراكز الوالء ،فإنو ال يخؿ بأولوية الوالء الرضى عمى ما دونو ومف ثـ تعاني بعض
الدوؿ مف تمؾ االشكالية في بناء نموذج إصالحي لعدـ القدرة عمى استيعاب والء
المواطف(.)30
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5ـ التحدي االقتصادي-:
إف الدوؿ التي استطاعت اجتياز مرحمة االستقرار االقتصادي التي تمكنت مف بناء أليات

ومؤسسات تتيح أكبر قدر ممكف مف الحراؾ السياسي واالجتماعي وتداوؿ القوة االقتصادية
والسياسية بيف أفراد المجتمع واالعتماد عمى اقتصاد ضعيؼ محدود الموارد غالباً ما ينتج عنو

تضخـ القطاع العاـ الدي ال ينتج مما يزيد التنافس عمى الموارد مما يؤثر في تصدع البنياف

االجتماعي والسياسي وال يمكف لمثؿ ىده البيئة أف تفرز نظاماً ديمقراطياً ،الف حدوث تفاوت

اقتصادي كبير بيف أفراد المجتمع ،وأف ىدا التفاوت أثر عمى عممية التحوؿ الديمقراطي ،بسبب
وجود تفاوت اقتصادي أدى النشغاؿ المواطف في البحث عف متطمبات الحياة واىماؿ المشاركة

السياسية مف أجؿ تنمية المجتمع(.)31
الخاتمة:

توصؿ البحث إلى أف عممية التحوؿ الديمقراطي عممية معقدة وطويمة وبحاجة إلى فتره

زمنية طويمة لكي يحدث ،ومرد دلؾ أف عممية التحوؿ الديمقراطي بحاجة إلى جدور وأرضية
خصبة لمنيوض فيناؾ استحقاقات البد مف دفعيا ،ومف ىنا نكوف قد اقتربنا مف الحديث عف
وجود تنشئة ديمقراطية تدفع لحدوث ثقافة ديمقراطية تصب في النياية إلحداث تحوؿ ديمقراطي،

واف الغاية الكبرى التي ترجي مف عممية التحوؿ الديمقراطي ىي الوصوؿ إلى ترسيخ دلؾ
التحوؿ والعمؿ عمى تنشئتو و إف لـ يحدث دلؾ فال نكوف بصدد الحديث عف ديمقراطية وال
تحوؿ ديمقراطي..

اال اف التقدـ التكنولوجي اليائؿ وخصوصا في مجاؿ االتصاالت وىو ما يعني بأف العالـ

قرية صغيرة  ،وىدا ىو الجانب االيجابي الدي يدعو الي التفأؿ بقرب التغيير وامكانيتو  ،وميما
بدلت بعض الحكومات االستبدادية فمف تستطيع عزؿ شعوبيا عما يجري في الخارج الدي يشيد

تغيرات كبيرة .

فالوعي ىنا يساعد عمي عممية التغيير والنيضة الحضارية مف خالؿ معرفة االفراد بالظروؼ

والتطورات ودور التكنولوجيا الحديثة في مجاؿ التزويد بالمعمومات  ،كؿ ىدا يكوف بمثابة سبيؿ
الي الوعي السياسي والتنشئة السياسية السميمة  ،بإتجاه تطور المجتمع ونيضتو وتحولو

ديمق ارطيا  ،كما يعمؿ الوعي عمي تحميؿ االحداث بصورة موضوعية وعممية بعيدة عف
العواطؼ وتأثيرات البيئة والمبالغة في رصد عوامؿ التخمؼ  ،وكدلؾ رصد االيجابيات  ،حيث

يساعد الوعي السياسي لممحيط الدي يعيش فيو االنساف عمي تحميؿ االمور السياسية مف زوايا

متعددة .
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التوصيات:
 -1ضرورة ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية و التطوع والعمؿ المدني ضمف المؤسسات
المنظمات المدنية وقيـ المشاركة والتنظيـ
 -2توسيع قاعدة الميتميف بالمصمحة العامة والحد مف النزعة الفردية وتحقيؽ اإلندماج
المجتمعي.
-3إزالة العقبات التي تعترض المسار الطبيعي لتطور ونمو مؤسسات المجتمع المدني واالحزاب
السياسية واحتراـ الحؽ في حرية تكويف الجمعيات والمنظمات المدنية
.-4ضرورة االىتماـ بعممية التنمية بمختمؼ مجاالتيا لموصؿ لعميمة تحوؿ ديمقراطي مستقرة .
 -5االىتماـ بعممية التنشئة السياسية التي تيدؼ الي تحوؿ ديمقراطي حقيقي ودعـ المؤسسات
التي تقوـ بيده العممية.
 -6العمؿ عمي بناء مؤسسات سياسية تتميز بالشفافية والنزاىة والكفاءة والفاعمية والتعددية
السياسية وعدـ االقصاء .
 -7نشر قيـ المواطنة وعدـ التمييز بيف المواطنييف عمي اسس عرقية او دينية او طائفية او
غيرىا والعمؿ عمي تحقيؽ االندماج الوطني
الهوامش:

1ػ نفسية زريؽ ،عممية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر واشكالية النظاـ الدوالتي المشاكؿ

واالفاؽ رسالة ماجستير في العموـ السياسية غير منشورة ،جامعة الحاج لخضر الجزائر ،2009

ص18

2ػ السيد عمي السيد ،التحوؿ الديمقراطي في موريتانيا ،رسالة ماجستير غير منشورة في العموـ

السياسية ،جامعة القاىرة  ،2011ص10

3ػ أسماء بركيطة وأخروف ،نظرية االنتقاؿ الديمقراطي مجمة الدراسات واالبحاث السياسية
والدستورية العددwww.s 2011 ،1ػpol.co.cc/ar

4ػ حافظ عمي أبوعياش ،دور الصحافة المحمية المطبوعة في التحوؿ الديمقراطي في الضفة
العربية (جريدة القدس نموذجا2004( :ػ ،)2007رسالة ماجستير غير منشورة في العموـ

السياسية ،جامعة النجاح فمسطيف  ،2008ص36
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5ػ عزيزة مؤمف ،إشكالية التنمية السياسية في الدولة النامية ،أطروحة دكتوراه في القانوف العاـ،

جامعة الحسف الثاني الدار البيضاء  ،2002ص32

6ػ ليث زيداف ،أتر خطة خارطة الطريؽ عمى عممية التحوؿ الديمقراطي في فمسطيف ،موقع

الحوار المتمرف http://www.ahewaw.org/debat/show.art.asp?aid=99956

7ػ عبدالعزيز النويضى ،شروط االنتقاؿ الديمقراطي بالمغرب ،مجمة دفاتر الشماؿ ،العدد2
 ،1997ص33

8ػ عمر مرزوقي ،حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظؿ التحوؿ الديمقراطي 1989ػ،2004

رسالة ماجستير غير منشورة في العموـ السياسية ،جامعة الجزائر  ،2005ص64
9ػ

محمد

زاىي

المغيربى،

الديمقراطية

واالصالح

http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI@AIO=9960

السياسي،

10ػ فوز نايؼ ريحاف ،العولمة وأثرىا عمى عممية االصالح الديمقراطي في الوطف العربي مند
1990ػ ،2006رسالة ماجستير في العموـ السياسية ،جامعة النجاح فمسطيف ،2007ص94

 -11فؤاد إبراىيـ ،االصالح وجدؿ الداخؿ والخارج ،مما بغو مبطنة أـ رغبة مؤجمة،
http://www.gulfissues.net/gulfarticles/article61htm

 -12محمد زاىي المغيربي ،مصدر سابؽ،

 -13جوني عاصي ،نظريات االنتقاؿ إلى الديمقراطية،ط(،1راـ اهلل المؤسسة الفمسطينية لدراسة
الديمقراطية  ،)286ص ص34ػ

 -14فوز نايؼ ريحاف ،مصدر سابؽ ،ص 87ص88
 -15حافظ عمي أبو عياش ،مصدر سابؽ ،ص102

 -16فوز نايؼ ريحاف ،مصدر سابؽ ،ص 85ص86
 -17عاصي جوني ،مصدر سابؽ ،ص57

18ػ محمد محمود ربيع ،إسماعيؿ ضيري مقمد ،موسوعة العموـ السياسية،ط(،1الكويت جامعة

الكويت  ،)1994ص470

19ػ باسؿ أحمد عامر ،أزمة المشاركة السياسية وتأثيرىا عمى عممية التحوؿ الديمقراطي في

فمسطيف (1993ػ ،)2013رسالة ماجستير في العموـ السياسية جامعة النجاح فمسطيف ،2014
ص53ػ54

20ػ عثماف حسيف ىندي ،الحراؾ السياسي مفاىيـ وقضايا،ط(،1القاىرة دار قرحة

لمنشر ،)2005ص65

 -21باسؿ أحمد عامر ،مصدر سابؽ ،ص 59ص60
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 -22المصرد نفسو ،ص60

 -23فوز نايؼ ريحاف ،مصدر سابؽ ،ص 89ص90
24ػ سعد الديف إبراىيـ ،أزمة الديمقراطية في الوطف العربي،ط(،1بيروت مركز دراسات الوحدة

العربية  ،)1987ص467

25ػ ثناء عبد اهلل ،أليات التغيير الديمقراطي في الوطف العربي،ط(،1بيروت مركز دراسات

الوحدة العربية  ،)1987ص33

 -26أسماء بركيطو ،مصدر سابؽ ،ص
27ػ عبد االلو لمفيزير ،في الديمقراطية والمجتمع المدني،ط 2001(،1ػ المغرب) ،ص136

28ػ معتز باهلل عبدالفتاح ،لمادا تنفجر تنظيماتنا مف الداخؿ ،جريدة الشروؽ2010/3/26 ،

29ػ برىاف غميوف ،معوقات الديمقراطية في الوطف العربي/http://www.aljazeera.net/exeres،

 -30السيد عمي أبوقرحة ،مصدر سابؽ ،ص 118ص119
 -31باسؿ أحمد عامر ،مصدر سابؽ ،ص 117ص118
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