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أدرمددص ضددؼ٘خ بجى ذٞدغ جىؼ ذددٜب تؼحىٞددس ضرْدٜ جىقٞددحر جىدد َٝق جـٜة تحّطاؿدص قحٍيددس ضددؼحرجش ٍدد جرٕح  ىقد 

ؾَٞؼٖح ػيٚ جى َٝق جـٞسة تٖٜ ئذج ٍرطغٚ جىك جك جىطؼرٜ جىؼ ذٜ جُٟة ٕٜٗ ٍسررٔ تٜ جى٘قدص ّاسدٔ... رٞد  أُ 

سٞحسٞس ضسا  ػْٖح غد٘رجش دجليٞدس أٗ  تٜ جىكقٞقس ىٞسص ضيل جىطٜ ضأضٜ تٜ أػقحخ جّقالذحشة جى َٝق جـٞس جىَأٍ٘ىس

بػَيٞس ض جمٌ ٍسطَ ز أٗ ٕدٜ ضنَدِ  ؾغ٘ـ لحرؾٞس؛ ٗئَّح غٞ ٗرز جالّطقحه جى َٝق جـٜ جىَ جد تٜ ذي جّْح ٕٜ

ضؼزٝز تد ظ ضؼدحٌّٖٗ ٗضؿدحٌٍْٖ ٗ جىؿ ٗرٛ ػيٚ ٍؿطَؼحضْح ٍِ أؾو ضغٞٞ  ٗػٜ جألت جدٗ تٜ جىؼَو جىَسطَ 

ٍكد٘رٓ جىكقٞقدٜ ضك ٝد  جاّسدحُ ٗقردو ذىدل ضكد ر أٗىثدل جىدنِٝ ٝإٍْدُ٘ ٗضْظٌَٖٞ... تٖٜ غَد ز ؾٖد  ٍط٘جغدو 

ذطك ٝدد  جاّسددحُة أٗ ٝؼَيددُ٘ تددٜ ققيددٔة ٍددِ غقددحتطٌٖ رٞدد  جى َٝق جـٞددس ٗأسددحىٞد ػَيٖددٌ جىطقيٞدد ٛة تٖددنج جىطدد جمٌ 

يدس ٗٝؿؼدو ٍدِ جالّطاحؾدحش ٗجىػد٘رجش جىَكطَ جىػقحتٜ ٗجىسٞحسٜ ٗجالسط جضٞؿٜ ٕ٘ جىنٛ َٖٝد  ػدحدز ىْقيدس مٞاٞدسة

ٗجىطدٜ أدٙ ئلاحقٖدح ئىدٚ ضؼزٝدز ة ضٞثح آل  رٞ  جىطَ دجش جىطؼر٘ٝس جىطٜ ضٖ ّح ّطحتؿٖح تٜ جىؼق٘د جىقيٞيس جىَحؾٞس

ب.ضق٘ٝطٔٗ جالسطر جد
1
 

ٗئذج محّدددص جىْٖ سدددس جى سدددط٘رٝس ٗجىَإسسدددحضٞس ٗجىقحّّ٘ٞدددس ضؿدددَِ جىطددد ٗـ جى تٞسدددس ٗجألسحسدددٞس ىيرْدددح  

ٗؾددَحُ ػدد ً ض جؾؼددٔ ٗئلاحقددٔ ٝدد ضرف ذطدد ٗـ ألدد ٙة ذجش ـددحذغ جىدد َٝق جـٜة تدداُ جسددطَ جرٝس ٕددنج جأللٞدد  

 جقطػحدٛ ٗغقحتٜ؛ قٞع ئُ جى َٝق جـٞس ال ضقطزه تٜ جىَإسسحش جى سَٞس ٗرٞ  جى سَٞس ٗجاؾ ج جش جالّطقحذٞس

تكسدة ذو ال ضسطقٌٞ ئال ذحّططحر قٌٞ غقحتٞس دَٝق جـٞس ى ٙ جىْقرس ٗجىؿَحٕٞ ة ٍ ػَس ىٖنٓ جىَإسسحشة ٗؾدحٍْس 

طغالىٖح جاٝؿددحذٜة تددال َٝنددِ ئّؿددحـ ضكدد٘ه دَٝق جـددٜ تددٜ ذٞثددس ٍطقياددس غقحتٞددح ٍٗدد ّٞحة ٍددح دجٍددص جىَؼطقدد جش السدد

 .ٗجىَ٘جقف ٗجىقٌٞ ٗجى ٍ٘ز ٗجىؼ٘جـف ٗجىطقَٞٞحش ق٘ه جىْظحً جىسٞحسٜ ضإغ  تٜ ذْٞس جىسيطس ٗأدجتٖح

حسدٞس تدٜ ػَيٞدس جىرْدح  جىد َٝق جـٜ ٕٜ قٌٞ جىػقحتس جىسٞحسٞس جى َٝق جـٞس؟ ٗجىٚ أٛ قد  ضدإغ  جىػقحتدس جىسٞ تَح

ٗئَّحتٔ؟ ٕٗو أدرمص ضؼ٘خ بجى ذٞغ جىؼ ذٜب ٕنٓ جىكقٞقس؟ أً أُ جألٍ  ال ٝؼ ٗ ٍطيرح ٍقط ّح أسحسح ذحألّطيؿْسٞح 

 جىؼ ذٞس؟.

                                                           
1
  8ة ظ 2009جىؼ د جألٗه  ةٍؿيس بذ ٝقب )جىنط ّٗٞس( ضػ ر ػِ جىَْظَس جىؼ ذٞس ىي َٝق جـٞس ةآتحق جى َٝق جـٞس تٜ جىرالد جىؼ ذٞس ةذ ٕحُ ريُٞ٘ -



 

  

ذَؿَ٘ػددس ٍددِ جىقددٌٞ ٗجالضؿحٕددحش ئُ جى َٝق جـٞددس ال ضدد ضرف ذحىرْددح  جىَإسسددحضٜ تكسدددة ذددو ضطددأغ  مددنىل 

جىَ ػَس ٗجىَطؿؼس ىيؼالقحش جى َٝق جـٞس ذِٞ جىاحػيِٞ ٗجىسيطس ٍِ ؾٖسة ٗذْٖٞح ٗذِٞ جىؿَحٕٞ  ٍدِ  ٗجىَطحػ ة

 ؾٖس أل ٙ.

 :ومميزاث الىظام الديممراطي خصائص -1

سدطؼَحىٔ؛ تادٜ غَس ضرٔ ئؾَحع ػيٚ أّٔ ىٞس ْٕحك ضؼ ٝف ٍك د ٍٗطاق ػيٞٔ ىي َٝق جـٞسة َٝندِ جػطَدحدٓ ٗج

بئُ جى َٝق جـٞددس ٕددٜ جىَػددطيف جألمػدد  ضقدد ٝ ج ٗجألمػدد   بقددحٍ٘ا جىسٞحسددسب ّؿدد  ىي َٝق جـٞددس جىطؼ ٝددف جىطددحىٜ:

بئُ ميَس جى َٝق جـٞس : رَ٘ؾح ٍِ ذِٞ جىَػطيكحش جىسٞحسٞس تٜ جىؼحىٌ جىَؼحغ ...بأٍح جألسطحذ ؾ٘لحهة تٞق٘ه

َق جـٞددس ذؿَيددس أٗ جغْطددِٞة ْٕددح ٝ٘ؾدد  ٍػددطيف ٝردد ٗ تددٜ ٍؼ ٗتددس ىينددو ٗىنددِ قدد  ال ٝسددططٞغ أقدد  أُ ٝؼدد   جى ٝ

.جىظحٕ  ٍِ جىسٖو أُ ٝاٌٖ ٗىنْٔ تٜ جى٘جقغ ٍِ جىػؼد ؾ ج أُ ٝؼ   ٗأُ ٝاس  ذ٘ؾ٘ـ ٗضَ٘هب
2
 

ٗسٞؼ   ٍاًٖ٘ جى َٝق جـٞس ضط٘رجش ػ ٝ زة ٗىؼو ٕنج ٍح دػح ػحىٌ جالؾطَدحع ض٘ماٞدو ىيد ػ٘ز بئىدٚ ئّطدح  

ػيدٌ ٝؼْدٚ ذططدد٘ر جى َٝق جـٞدسب
3
ٗٝؼطردد  ضؿدحٗز جىَاٖدً٘ جىالضْٞددٜ ٍدِ أذدد ز ٍدح ػ تدٔ جىَاٖددً٘ ٍدِ ضطدد٘رجشة  .

ٗجىَاٖدً٘ / جىالضْٞدٜ ٝؼد   ذحى َٝق جـٞدس جىَرحضد ز ٗبضدطيقع تددٜ جؾطَدحع مدو جىطدؼد تدٜ ٍندحُ ٗجقد  اقدد جر 

برٞد  ٗجقؼٞدسب. أٍدح ذ٘ضٍ٘د٘رة تٞد ٙ أُ  جىق٘جِّٞ ٗجضقدحذ جىقد جرجش جىََٖدسبة ٗىدنىلة محّدص تدٜ ّظد  ضدٍ٘رٞط 

بجى َٝق جـٞس جىَرحض ز رٞ  ٍَنْدسب
4

بئُ ضؼ ٝدف جى َٝق جـٞدس  . ٕٗدنج ٕد٘ ٍدنٕد جىؿدحذ ٛ أٝؿدحة قٞدع ٝقد٘ه:

ػيٚ أّٖح بقنٌ جىطؼد ّاسٔ ذْاسدٔب ٕد٘ ضؼ ٝدف ال َٝندِ أُ ٝ٘ؾد  ىدٔ ٍؿدحه ىيططرٞدق ئال تدٜ ئقد ٙ ضيدل جىَد ُ 

ػدحىٌ جىاند  ػْد ٍح ىدٌ ٝؿد ٗج تدٜ ػدحىٌ جىاحؾيس جىطٜ ٗؾ  تٖٞح ٍطقٞيٕ٘ح ّ٘ػح ٍِ جىَيؿأ ٕ ذد٘ج ئىٞدٔ تدٜ ٍطحٕدحش 

.جى٘جقغ أٝس ئٍنحّٞس ىططرٞق آرجتٌٖ ٍٗػيٌٖب
5
 

أٍددح ٍددِ قٞددع جىدد الالش جىقحّّ٘ٞددس ٗجىَإسسددحضٞسة تطؼطردد  جىدد مط٘رز غْددح  تددإجد ػردد    بأُ ٍددح َٝٞددز جىكنددٌ 

جى َٝق جـٜ ػِ جىكنٌ رٞ  جى َٝق جـٜ ٕ٘ ٍؼٞحر مٞاٞس جى٘غ٘ه ئىٚ جىسيطسة ٗجىََحرسدحش جىطدٜ ضؿؼدو جىكندحً 

                                                           
2
 50ة ظ 1994ة جىَإسسس جىؼ ذٞس ىي رجسحش ٗجىْط ة جىطرؼس جألٗىٚة الديممراطيت، المفاهيم واإلشكاالثّحؾٜ ػي٘شة  -

3
 86ة ظ 1990ة 63جىَْطيقة جىؼ د  سالٍِٞٞ ٍِ جىَسأىس جى َٝق جـٞسة ٍؿيسٍكَ  ػر  جىؿرحرة ٍ٘قف جا -

4
 87-85 ظ جىَ ؾغ جىسحذقة ظ -

5
 15ة ظ 1994ة ٍ مز درجسحش جى٘ق ز جىؼ ذٞسة جىطرؼس جألٗىٚ الديممراطيت وحموق اإلوسانٍكَ  ػحذ  جىؿحذ ٛة  -



 

  

ٍسددإٗىِٞ ػددِ أتؼددحىٌٖب
6

بضؼٞددِٞ جىكنددحً  رتٞسددسة ٕٗددٜ: ة ٗضطددٞ  ئىددٚ أُ جىددَْف جىدد َٝق جـٜ ٝطؿددَِ ػْحغدد 

ٗٗؾ٘د ذ ىَحُ َٝيل غدالقٞحش ٗجسدؼس ٗض جضرٞدس جىق٘جػد  جىقحّّ٘ٞدس جىطدٜ ضؿدَِ رقحذدس قؿدحز  ذحالّطقحخ جىطحٍو

ٍسطقيِٞ ىيسديطحش جىؼحٍدسب ٗذىدل ذٖد   بٍْدغ جىسديطس جىسٞحسدٞس ٍدِ جالسدطك٘جذ ػيدٚ جىقد٘ز جىزجتد ز ػدِ جىكد ... 

ُ جالّطقددحخ ٝطددنو قحػدد ز جىددَْف جىدد َٝق جـٜ ذْددح  ػيددٚ مددُ٘ أمػدد  ىيكاددحع ػيددٚ ق ٝددس جىَدد٘جـِْٞب ٗضقدد٘ه ذددأ

جىطؼ ٝاددحش ضددٞ٘ػح ىي َٝق جـٞددس ٝسددحٗٛ ذْٖٞددح ٗذددِٞ جالّطقحذددحش جىطددٜ ضؿدد ٛ ذْزجٕددس ٗٝددطٌ ػدد د جألغدد٘جش تٖٞددح 

ذْزجٕددس
7

. ٗضكدد د ؾددٕ٘  جى َٝق جـٞددس ٗرٗقٖددح تددٜ جىْقددحـ جىطحىٞددس: بجقطدد جً ققدد٘ق جاّسددحُة جىطؼ دٝددس جىسٞحسددٞس 

.ض جٗه جىسيطس ض ػٞح ٗسيَٞحب ٗئٍنحُ
8
 

ٗٝنٕد جىؿدحذ ٛ ّادس جىَدنٕد ضق ٝردحة قَْٞدح ٝكد د ٍؼْدٚ جى َٝق جـٞدس ٍدِ جىَْظد٘ر جىد٘جقؼٜ أغْدح  ضْحٗىدٔ 

بئّٖح ّظحً سٞحسدٜ جؾطَدحػٜ جقطػدحدٛ ٝقدً٘ ػيدٚ غالغدس أرمدحُ: ققد٘ق  اضنحىٞس جالّطقحه جى َٝق جـٜ تَٞح ٝيٜ:

طس... ػيٚ أسحا قنٌ جألريرٞس ٍغ قاظ قق٘ق جألقيٞسب.جاّسحُ... جىَإسسحش... ٗض جٗه جىسي
9
 

أٍددح جىكدد  جألدّددٚ ٍددِ جاؾدد ج جش جىطددٜ ٝؿددد ض٘ت ٕددح ٍددِ أؾددو جى َٝق جـٞددس جىسٞحسددٞس جىك ٝػددسة تقدد  ػدد ؼ 

برٗذدد ش دجهب أمػدد  ق٘جّْٖٞددح قردد٘الة ٕٗددٜ: أُ ٝددْع جى سددط٘ر ػيددٚ ضق٘ٝددو جىَسددإٗىِٞ جىَْطقرددِٞ قددق ٍ جقرددس 

ذحىسٞحسحشة أُ ٝطٌ جلطٞحر جىَسدإٗىِٞ جىَْطقردِٞ ػدِ ـ ٝدق جّطقحذدحش دٗرٝدس ضؿد ٛ ق جرجش جىكنٍ٘س جىقحغس 

ذْزجٕس ٗال ٝنُ٘ ىيقس  تٖٞح دٗر مرٞ ة الذ  أُ ٝنُ٘ ىنو جىرحىغِٞ جىكق تٜ جىطػ٘ٝص الّطقحذحش جىَسإٗىِٞ تدٜ 

ّطقدحخ تدٜ جىكنٍ٘دسة جىكنٍ٘سة الذ  ٍِ أُ ٝنُ٘ ىنو جىرحىغِٞ جىكق تٜ جىط ضدٞف ىيَْحغدد جىطدٜ ٝدطٌ ضدغيٖح ذحال

جىَ٘جـُْ٘ ىٌٖ قق جىطؼرٞ  ػِ أّاسٌٖ دُٗ أُ ٝنُ٘ ْٕحك ضٖ ٝ  ذا ؼ ػق٘ذحش ض ٝ ز ػيدٚ جىقؿدحٝح جىسٞحسدٞس 

جىطٜ ضٌ ضؼ ٝاٖح ػيٚ ّطحق ٗجسغة جىَ٘جـُْ٘ ىٌٖ جىكق تٜ جىركع ػِ ٍػحدر ذ ٝيس ىيَؼيٍ٘حش ذو أُ جىَػحدر 

غ ذكَحٝس جىقحُّ٘ة جىَ٘جـُْ٘ ىٌٖ أٝؿح جىكق تٜ ضطدنٞو جضكدحدجش جىر ٝيس ىيَؼيٍ٘حش الذ  أُ ضنُ٘ ٍ٘ؾ٘دز ٗضطَط

أٗ ٍْظَحش ٍسدطقيس ّسدرٞح ذَدح تدٜ ذىدل جألقدزجخ جىسٞحسدٞس ٍٗؿَ٘ػدحش جىَػدحىف. ٗضؿدٞف غْدح  تدإجد ضد ـِٞ 

بالذ  أُ ٝنُ٘ جىَسإٗىُ٘ قحدرِٝ ػيٚ ٍَحرسس سديطحضٌٖ جى سدط٘رٝس... : آل ِٝ ئىٚ ٕنٓ جىط ٗـ جىسرؼس َٕٗحب

.ضكنٌ جىكنٍ٘س ّاسٖحب ٗالذ  أُ
10
 

                                                           
6
 17ة ظ 1997درجسحش جى٘ق ز جىؼ ذٞسة جىطرؼس جألٗىٚ  ة ٍ مزآلياث التغيير في الوطه العربيغْح  تإجد ػر   ة  -

7
 20-19 ظ جىَ ؾغ ّاسٔة ظ -

8
 29 ظ جىَ ؾغ جىسحذق ظ -

9
 86 ظ ةة ٍ ؾغ سحذقالديممراطيت وحموق اإلوسانٍكَ  ػحذ  جىؿحذ ٛة  -
10
 ٍٗح ذؼ ٕح. 33غ سحذقة ظ: ؾغْح  تإجد ػر   ة آىٞحش جىطغٞٞ  تٜ جى٘ـِ جىؼ ذٜ...ة ٍ  -



 

  

ٍاًٖ٘ جى َٝق جـٞس جىًٞ٘ ػيٚ أّٖح بضنو تٜ جىكنٌب؛ أٛ غٞغس ٗآىٞس مَح ٝنٕد ئىدٚ ذىدل ض٘ماٞدوة  سٞسطق 

ٗتٜ ٕنج جاـحرة َٝٞز ذ٘ضٍ٘٘ر ذِٞ ٍاٖدٍِ٘ٞ ىي َٝق جـٞدس: جىَاٖدً٘ جى سدط٘رٛ جىؿدٞق جىدنٛ ٝدطيقع ذاػطدح  

ِٞٞ ػِ ـ ٝق جالّطقحذدحش جىكد زة ٗجىَاٖدً٘ جألٗسدغ جىدنٛ ٝؼطر ٕدح جىكق ىنحتس جىرحىغِٞ تٜ جلطٞحر قحدضٌٖ جىسٞحس

ٗؾددؼح ٝسددٌٖ تٞددٔ محتددس جىَدد٘جـِْٞة ٗٝطددؿؼُ٘ ػيددٚ جىَسددحَٕس ذددأمر  قدد ر ٍَنددِ تددٜ ضْظددٌٞ قٞددحضٌٖ جالؾطَحػٞددس 

.ذأس ٕح
11
 

 بجىَؼْدٚ جألٗه ٕد٘: مَح ٝسطق ً جىٞدً٘ة ٝطدٞ  ئىدٚ ٍؼْٞدِٞة أٍح ذ ٕحُ ريُٞ٘ة تٞ ٙ أُ ٍاًٖ٘ جى َٝق جـٞس

ّظحً جىقٌٞ جىنٛ جرضرف ذان ز جىك ٝس )ذَح ٕ٘( ّظحً سٞحسدٜ قدحتٌ ػيدٚ ٍرد أ ماحىدس جىك ٝدحش ٗؾدَحّٖح. ٕٗدنج ٕد٘ 

ٍؿَُ٘ جىػ٘رز جىسٞحسٞس جىك ٝػس ٗأغو جىَ٘جـْس... أٍح جىَؼْٚ جىػحّٜ جىنٛ ٝطٞ  ئىٞدٔ ٍاٖدً٘ جى َٝق جـٞدسة تٖد٘ 

قَٞس جؾطَحػٞس ػيٞدح ؾ ٝد ز ْٝرغدٜ أُ ضقؿدغ ىٖدح ٍَحرسدس جىْظحً جىسٞحسٜ جىْحذغ ٍِ جسطيٖحً قَٞس جىك ٝس مَر أ ٗ

جىسيطس... ٕٗننجة سٞطري٘ر ٍاًٖ٘ جى َٝق جـٞدس مسديطس ال َٝندِ أُ ضكظدٚ ذحىطد ػٞس؛ أٛ أُ ضْدحه قرد٘ه جألتد جد 

جىَدد٘جـِْٞ ٗٗال ٕددٌ ئال ذقدد ر ٍددح ٝؿددَِ ّظحٍٖددح جىك ٝددحشة ٗٝناددو ٍَحرسددطٖح. ئُ ّظددحً جى َٝق جـٞددس ال ْٝطددة 

.ٔ ٝنايٖح ٗٝناو ٍَحرسطٖحجىك ٝحش ٗىنْ
12
 

ّسطقيع ٍَح ضق ًة أُ ئرجدز جىطؼد ٕٜ ؾدٕ٘  جىْظدحً جىد َٝق جـٜة تٖدٜ ٍْدحـ جىسديطسة ٗجىَ ؾدغ ىطك ٝد  

جىقٞددحرجش جىؼحٍددسة ٗذحىطددحىٜ تاّددٔ ال ٝناددٜ ىقٞددحً ّظددحً دَٝق جـددٜ ٗؾدد٘د دسددط٘ر ٝددْظٌ جىسدديطحش تددٜ جى ٗىددسة 

جألقددزجخة ٗضددْع ػيددٚ ق ٝددس جىػددكحتسة ألُ جٟىٞددحش ٍٗإسسددحش ىطَػٞددو جىَدد٘جـِْٞة ٗقدد٘جِّٞ ضسددَف ذطؼدد د 

ٗجىَظحٕ  جىطٜ ال ضقي٘ ٍْٖح جىَؿطَؼحش جى َٝق جـٞسة ق  ضرقٚ تحررس جىَكط٘ٙة ٍٗؿ د ٗجؾٖس ضنيٞسة ال ضؼندس 

جىَؿحٍِٞ جىكقٞقٞس ىي َٝق جـٞس ػيٚ أرؼ جى٘جقغة ٗجىطٜ ال ضطكقق ئال ذط سٞخ جىسي٘ك جى َٝق جـٜ ى ٙ جألت جدة 

ىؼالقحش دجلو لالٝح ٗؾَحػحش ٕٗٞثحش جىَؿطَغة ٗتَٞح ذِٞ ٕنٓ جألـ ج ة ٗٝط٘قدف ذىدل ػيدٚ ٍد ٙ ٗدٍق ـس ج

جّططدحر جىقددٌٞ جى َٝق جـٞددسة ٗغقحتددس جىكدد٘جر ٗجىطسددحٍفة ٗجاّػددحش ىيدد أٛ جٟلدد ة ٗجقطدد جً جىكددق تددٜ جاللددطال ة 

.ٗقر٘ه جىْق ة ّٗر  جى٘غ٘قٞس ٗجىطؼػد
13
 

ئُ جىان ز جى َٝق جـٞس مان ز ىٞر جىٞس ق ٝػسة ضطأسس ػيٚ ٍاًٖ٘ لحظ ىيك ٝس ٗجىطؼ دة ال ذؼَقٖح جىسٞحسدٜ 

تقفة ذو أٝؿح ذؼَقٖح جىػقحتٜة تَطحرمس جىَؿطَغ تدٜ جىكٞدحز جىسٞحسدٞسة ػدِ ـ ٝدق ذؼدؽ جىكقد٘ق جى سدط٘رٝس أٗ 
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   ػر  جىؿرحرة ٍ ؾغ سحذقة ظ  ٍكَ  -
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جىؼ ذٞسة جىطرؼس  ذ ٕحُ ريُٞ٘ة جى َٝق جـٞس جىؼ ذٞس: ؾنٗر جألزٍس ٗآتحق جىَْ٘ة ٍقحه تٜ مطحخ بق٘ه جىقٞحر جى َٝق جـٜبة ٍ مز درجسحش جى٘ق ز -

 132ة ظ 1994جألٗىٚ 
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 225ة ظ     ة ٍْط٘رجش جىزٍِة ٍطرؼس جىْؿحـ جىؿ ٝ زة جى جر جىرٞؿح  في الثمافت السياسيت الجديدةػر  جىقحدر جىؼيَٜة  -



 

  

سدٞس ققٞقٞدس. ئُ جىطدحرٝخ جىط٘ٝدو ىياند ز جالّطقحذٞسة ىٞس ػيٚ جاـدالق ؾدحٍْح ى٘ؾد٘د أٗ ػد ً ٗؾد٘د ق جغدس سٞح

جى َٝق جـٞدسة ٝاٞد ّح: بأُ جألٍد  ٝطؼيدق ذأسدرقٞس م ّٗ٘ى٘ؾٞددس ٗأٗى٘ٝدس ػقالّٞدس ىيك ٝدس/ جسدطقالىٞس ػيدٚ جىك ٝددس/ 

ٍطددحرمسب
14

. ٍَٗددح الضددل تٞددٔة أُ جىك ٝددس ذددحىَؼْٚ جألٗهة ضقددً٘ ػيددٚ ٍطيددد جىطؼدد د جىػقددحتٜ ٗجاٝدد ٝ٘ى٘ؾٜ ال 

 La disparition deذد:: بجلطادح  جى٘جقد   A.Touraineيرح ؾٕ٘ ٝحة ٕ٘ ٍح ٝسدَٞٔ جىسٞحسٜة ئّٖح ضقطؿٜ ٍط

l’un ٌٞبة ذَؼْٚ ئقػح  مو ٍر أ ٍ مزٛ ىيَْٖٞس ٗض٘قٞد  جىَؿطَدغة أٛ جلطادح  جىَ ؾؼٞدس جالؾطَحػٞدس تدٜ جىطْظد

 La clôture:د:ٜب غقحتٜ ىيَؿطَغة أٗ ٍح ٝسَٞٔ ػر  جىنرٞ  جىقطٞرٜ ذ:: بجىسٞحؼ جىَٞطحتٞزٝق-جىسٞحسٜ ٗجىس٘سٞ٘

métaphysique 
15

. 
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جىػقحتدس جىسٞحسدٞس جى َٝق جـٞدس ذأّٖدح ٍؿَ٘ػدس جىَؼدحٝٞ  جىطدٜ  James L. Gipsonػد   ؾدَٞس ؾٞرسدُ٘

ضطؿغ ػيٚ غٞحرس جىطاؿٞالش جىا دٝس ٗجىؿَحػٞس تٜ ئـحر سٞحق ى ػٌ ٍؿَ٘ػس جىط ضٞرحش جىَإسسٞسة ٍدِ أؾدو 

جىق جر جىسٞحسٜ جىنٛ ٝسطؿٞد ىٖنٓ جىطاؿٞالش. ٗق د إَٔٞس جىَؼحٝٞ  تٜ جىػقس تٜ جىسيطس ٗجىَإسسحش ٍدغ غْغ 

جاَٝحُ ذحىكق تٜ جّطقحدٕحة ٗجىطسحٍف جىسٞحسٜ ٗجىك ٝسة ٗجالػطقحد ذكق جىَ٘جـِ ئزج  جى ٗىس.
16
ٗٝؼد ؼ مَدحه  

ىطددؼ٘ر ذحالقطدد جر جىسٞحسددٜة ٗجالسددطؼ جد جىَْدد٘تٜ ىَؿددَُ٘ جىػقحتددس جىسٞحسددٞس جى َٝق جـٞددسة ٍكدد دج ئٝحٕددح تددٜ ج

ىيَطحرمس جىسٞحسٞسة ٗجىطسحٍف جىان ٛ جىَطرحدهة ٗض٘ت  رٗـ جىَرحدرزة ٗجىال ضقػحّٞسة ٗجىػقس جىسٞحسٞس جىَطرحدىس 

.ذِٞ جىَ٘جـِ ٗجىْظحً جىسٞحسٜ
17
 

َ٘جـِْٞة ٗٝنم  دجَّٝ٘  أُ ّظ ٝحش جى َٝق جـٞس ضإم  ؾ ٗرز ٗؾ٘د ٍؿَ٘ػس ٍِ جىقٌٞ ٗجالضؿحٕحش ٍِ جى

ٗإَٖٔح جى٘سطٞس ٗجىطسحٍف ٗجىَ ّٞس ٗجىاؼحىٞس ٗجىَؼ تس ٗجىَطدحرمس. مَدح أُ جىَؼطقد جش ٗجىَد رمحش ػدِ ضد ػٞس 

جىْظحً ضَػو ػحٍال قٞ٘ٝح السطَ جر جىْظحً جىد َٝق جـٜ أٗ جّٖٞدحرٓ. ٗػيٞدٔة تحاَّدح  جىد َٝق جـٜ ٝد ضرف ذط جؾدغ 

 جؾغ جّغالقٞس جىْظدحً جىسٞحسدٜة ٗجىالٍردحالز ٗجىا ؾدس قٞدحه جىْظدحً جىػقحتطِٞ جىسٞحسٞطِٞة جىَْغيقس ٗجى ػٞسة أٛ ذط

ٗدٗر جىادد د تددٜ جىكنددٌ ٍددِ لدداله جىقْدد٘جش جىَطؼدد دز  جىسٞحسددٜة ٗجىػددؼ٘د جىطدد رٝؿٜ الّاطددحـ جىْظددحً جىسٞحسددٜة

ٞس جىَؿس ز ىنىلة محالقط جعة ٗجالٕطَدحً جىسٞحسدٜ ٗجاػالٍدٜة ٗجىَؼ تدس ٗضندُ٘ جىد أٛ جىؼدحًة ئُ جىػقحتدس جىسٞحسد

جىَطددحرمس جىَ ػَددس ىالّطقددحه جىدد َٝق جـٜ ضدد ضرف ذحىػقددس ذددحىْاسة ٗذحاقسددحا ذحىؿدد جرز ػْدد  جىَدد٘جـِْٞ جىَطدد ؾٌ 
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ذاَٝحٌّٖ ذأُ ّطحـٌٖ جىسٞحسٜ ق  ٝك ظ ذحىاؼو ضغٞٞ  تٜ سٞحسس جىكنٌ
18
ٗػيٚ ذىل َٝػو ٕدنج جىدَْف ٍدِ جىػقحتدس . 

مددو ٍددِ دجَّٝ٘دد  ذ٘ضْدحً تددٜ ؾدد ٗرز ضطدد٘ٝ  غقحتددس  أسحسدح السددطق جر جىددْظٌ جى َٝق جـٞددس ٗجزدٕحرٕددحة ٗقد  جػطقدد 

سٞحسددٞس دَٝق جـٞددس مأسددحا ىَ قيددس جالسددطق جر جىدد َٝق جـٜة ػيددٚ جىدد رٌ ٍددِ ئدرجمَٖددح اٍنددحُ جسددطَ جر ٕددنٓ 

.جىؼَيٞس ػق٘دج ٗأؾٞحال
19
 

ٗػيٚ ٍسط٘ٙ جىان  جاسالٍٜة تاُ إٌٔ جىقٌٞ جىسٞحسٞس ضطَػو تٜ جىطد٘رٙة جىؼد هة جىك ٝدسة جىَسدحٗجز. ٗتدٜ 

ٕنج جىسٞحق ٝ ٙ رضٞ  رؾح أُ جىقٌٞ جىسٞحسٞس جاسالٍٞس ضطأسس ٗض ضنز ػيٚ جىقَٞس جىؼيٞح ٕٜٗ جىط٘قٞ  ٗجىؼ ه؛ 

ٗتٜ ذىل ٝقطيف جىان  جاسالٍٜ ػِ جىان  جىيٞر جىٜ جىنٛ ٝؿؼو جىك ٝس قَٞس ػيٞحة ٗػِ جىان  جالضدط جمٜ جىدنٛ 

.ٝؿؼو جىَسحٗجز قَٞس ػيٞح
20
 

جد بجاغالقٞسب ٍؿَ٘ػس ٍِ جىَردحدب جىطدٜ ضؼد  أسحسدح ىايسداس جىكندٌ تدٜ ٝسطقيع رضٞ  رؾح أق  إٌٔ رٗ

جاسالًة ٕٜٗ: جىط٘قٞ  جىنٛ ٝقً٘ ػيٞٔ جاسالً ٗٝطْحتٚ ٍؼٔ جىطسيف ٗجىقٖ  ٗجىكنٌ جىَطيقة ْٗٝرػق ػِ جىط٘قٞد  

أٗ ْٝزػٖدح جىؼ ه جىنٛ َٝػو جىقَٞس جىػحّٞس ىيكنٌة تٖد٘ ضد ـ ضد٘ىٜ جىسديطس ٗجىدنٛ ٝؿدٞف جىطد ػٞس ئىدٚ جىسديطس 

بأَْٝدح ٗؾد  جىؼد ه تدطٌ ضد ع  ب ٗجىؼد ه ٝطادق ٍدغ جى٘سدطٞسة جىَٞدزز جى تٞسدس : ٍْٖحة ْٗٝقدو ٍدح ٝق٘ىدٔ جذدِ جىقدٌٞ

 ىإلسالً ٗجألٍس جاسالٍٞسة ٗٝ تؽ جالسطر جد جىنٛ جػطر ٓ بض ـ جٍطْحعب ٍطٚ ٗؾ  رحذص جىؼ جىس.

ٞس ىيكندٌة مك ٝدس جىطْظدٌٞ ٗجىطؿَدغة ٗق ٝدس ٗأػطٚ رضٞ  رؾح أذؼحدج مرٞ ز ىيك ٝسة ذحػطرحرٕح قَٞس أسحسد

جىطؼرٞ  ٗجى أٛ ٗجىْط ة ٗق ٝس جالػطقحد ٗجىؼرحدزة ٗجىَطحرمس تٜ جىكنٌ ٗغْحػس جىق جر جىسٞحسٜة ٗٝ جٕح ضطيق 

جاذ جع ٗجىػقس ذحىْاسة ٕٜٗ ضطاق ٍغ جىؼ جىس ٗضسحّ ٕح. ٗق  جػطَ  رضٞ  رؾدح تدٜ ضؼ ٝادٔ ىَاٖدً٘ جىسٞحسدس ػيدٚ 

جظ جىسٞحسٜ جاسالٍٜ ٗضؼ ٝاحش ر ذٞس ق ٝػس ٍسطاٞ ج ٍِ ٍر أ تػو جىسيطحش؛ قٞدع َٝٞدز ذدِٞ جىؿَغ ذِٞ جىط 

ّ٘ػِٞ ٍِ جىسيطس: جىط ػٞس ٗجىقٖ ٝسة ٗىنو ٗجق ز ٍَْٖح ٍك دجش جىؼزهة تاٜ جىْ٘ع جألٗه ٍِ جىسديطسة ضؼدزه 

ٍٗسدإٗىٞحضٔ ٗل قدٔ  ئذج ق غص أٍ٘ر أٗ جسطك غص أقد جظ ضغٞد  ٍدِ ضد ػٞطٖح ٍػدوة ضقػدٞ  جىكدحمٌ تدٜ ٗجؾرحضدٔ

جىرٞؼس ٗجىؿ٘ر ٗجىطغٞحُ. ٗأٍدح قندٌ جىقٖد  ٗجىغيردسة تداُ ذقدح ٓ ٍد ضرف ذحىؿد ٗرجشة ألُ جألغدو رتؿدٔ ٗػد ً 

.ٗؾ٘دٓ
21
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ئُ جى ٗر جىنٛ َٝنِ أُ ضيؼرٔ جىقدٌٞة ٕدٜ أّٖدح ضسدَف ىيَؿطَدغ ذطقٞدٌٞ جألتؼدحه ٗضْظدٌٞ جىؼالقدحش جالؾطَحػٞدسة 

ٝو ٗضكسدِٞ ؾَٞدغ جأللطدح  ٗجالّزالقدحشٗٝطؿيٚ جى ٗر جىػدحّٜ تدٜ جىؼَدو ػيدٚ ضؼد 
22

. ٗٝدطٌ جىط مٞدز تدٜ ذؼدؽ 

جألقٞحُ ى رجسدس جىقدٌٞ ػيدٚ ذؼدؽ جىؿ٘جّدد جىَطؼيقدس ذٖدحة محىطْطدثس جالؾطَحػٞدس أٗ جىسٞحسدٞس أٗ ٍ٘جؾدٞغ ٍطؼيقدس 

اله ذحىسي٘ك جىسٞحسٜة تحىطْطثس جىسٞحسٞس ضنَِ إَٔٞطٖح تٜ أّٖح ٗسٞيس ى ػٌ ٗضأٝٞد  جىْظدحً جىسٞحسدٜة ٗضدطٌ ٍدِ لد

ليدق قدٌٞ ٍٗؼدحٝٞ  ىد ٙ جىَد٘جـِْٞ ضؿدحٓ ّظدحً سٞحسدٜ ٍؼدِٞ؛ قٞدع ئُ ذىدل جىطأٝٞد  ؾد ٗرٛ ىؿدَحُ جسدطَ جر 

جىْظحًة ذحاؾحتس ئىٚ أُ جىطْطثس جىسٞحسٞس ضيؼد دٗرج تٜ ليق غقحتس سٞحسٞسة ق  ضزٝ  ٍِ قٌٞ جىَطحرمس ٗجىطؼدحُٗ 

ٜ جىَؿطَدغة ٗىندِ قد  ٝ ردد جىْظدحً تدٜ ليدق قدٌٞ أٗ ضؼزز ٍِ جالػطزجز ذحى٘ـِة ٗق  ٝقيق ٕنج ّطحتؽ ئٝؿحذٞس تد

ضؼزز جى٘ال  ىٔ ٗض تغ ٍِ إَٔٞس جىَ٘جـِة ٗىنِ ضزدرب ذقٞس جىطدؼ٘خة ٕٗدنج ٍدح قد ظ تدٜ جىقد ُ جىَحؾدٜ تدٜ 

أىَحّٞح جىْحزٝسة تأدٙ ئىٚ ّطحتؽ ٍ ٍ ز ألىَحّٞح ٗىيؼحىٌ
23

. ٕٗندنج ضؼطرد  جىطْطدثس جىسٞحسدٞس ٍدِ إٔدٌ ٗعدحتف جىْظدحً 

ؿْ  ٍ٘جردٓ ٗلر جضٔ ٗرٍ٘زٓ ٍِ أؾو ضكقٞق ضْطثس سٞحسٞس ضؿَِ ىٔ جى٘ال  ٗضَْكٔ جىط ػٞس. جىسٞحسٜ؛ قٞع ٝ

ئُ جٕطَحً جىؼيَح  جىسٞحسِٞٞ ذاٝؿحد جىسرو ٍِ أؾو ضْطثس ٗض ذٞس قنحً ٝطَٞزُٗ ذحىْزجٕس ٗجىؼد هة ٗجٕطَدحً جىقدحدز 

إَٔٞس جىطْطثس جىسٞحسٞس رردٌ أّٖدح ىدٌ جىسٞحسِٞٞ ذ٘ؾغ سٞحسحش ضؼَق ٍِ جى٘ال  ىيْظحً جىسٞحسٜة أدٙ ئىٚ ئذ جز 

 ضنِ ٍ٘ؾ٘دز جغطالقح تٜ جىَؿطَؼحش جىق َٝس جىطٜ جٕطَص ذٖح.

ضطؼ د جىػقحتحش جىسٞحسٞس تٜ جىَؿطَؼحش ئذُة ترؼؿٖح ٝقً٘ ػيٚ جىَطحرمسة ٗذؼؿٖح جٟل  ٝقً٘ ػيٚ أسدحا 

جاٝ ٝ٘ى٘ؾٞس جى َٝق جـٞسة ضيؼد دٗرج  جىطحػس. ٍِٗ جىكقحتق جىطٜ ٝإم ٕح ػيٌ جىسٞحسس جىًٞ٘ أُ جىقٌٞ جىسٞحسٞس تٜ

 ٍَٖح تٜ ػَيٞس جىطنحٍو جىسٞحسٜ.

 :دور الثمافت السياسيت في البىاء الديممراطي -1

ٝ ؾددغ جىطقؼٞدد  جىْظدد ٛ ىيؼالقددس ذددِٞ جىػقحتددس جىسٞحسددٞس ٗجى َٝق جـٞددس ئىددٚ ـ ٗقددحش جىَاندد ِٝ جىسٞحسددِٞٞ 

جىنالسٞنِٞٞ جىّٞ٘حِّٞٞ؛ قٞع ئُ أرسط٘ سرق ٗأُ مطف جىْقحخ ػِ إَٔٞدس جالػطد جه ٗجىطسدحٍف ٍٗردحدب ضك ٝد  

ٗجى َٝق جـٞدس ٍدِ ػالتدقة  جىطؼ٘خ ٍٗقدحـ  جىػد جع جىسٞحسدٜ تدٜ ٍؼد ؼ درجسدطٔ ىَدح ذدِٞ جىػقحتدس جىسٞحسدٞس

ٍحزجه ذجتؼح غ جٓ ٗذق٘ز قطٚ تدٜ جىطكيدٞالش ٗجىَؼحىؿدحش جىَؼحغد ز ىٖدنٓ جىَْظٍ٘دس جىؼالتقٞدس. تططد٘ٝ  جىقحػد ز 
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- Mohammed Aziz Lahbabi: la crise des valeurs, traduit de l’arabe par Ahmed Sbai, publisud (Paris), Okad (Rabat), 

1987; P: 29 
23
 16ة ظ 1998رضطحرد ٗآل ُٗة جىطْطثس جىسٞحسٞس: درجسس ضكيٞيٞسة ض ؾَس ٍػطاٚ ػر    قٞػٌة ٍكَ  جىَغ ذٜة ؾحٍؼس قحرّٝ٘سة ىٞرٞحة  -



 

  

جىػقحتٞدس ػيدٚ لياٞدحش جالػطد جه ٗجىطؼدحُٗ ٗجىَسدحٍٗس ٗجىطنٞددف؛ أٛ ضطدنو سٞحسدٜ ٍدِ ٕدنٓ جىؼْحغد  ؾدد ٗرٛ 

قحق ٗجىػ جع ٍِ ؾٖدسة ٍدغ جىكحؾدس ئىدٚ جاؾَدحع ٍدِ ؾٖدس غحّٞدسة ىػُ٘ جى َٝق جـٞس ٗاٝؿحد ض٘جزُ ذِٞ جالّط

ٕٜٗ جىان ز جىطٜ جػطْقٖح ذحقػُ٘ ّظ ُٝ٘ أٍػحه أىَّ٘  ٗتٞ ذح ٗىرسص ٗدجٕو ٗجّنٞيٞس ٗرٞ ٌٕ ٍِ ٍإٝ ٛ ٕنج 

جىط ـ.
24
 

جىسٞحسدٞس ٗضق ً جالؾطٖحدجش جىْظ ٝس جىنػٞ  ٍدِ جىَؼطٞدحش جىطدٜ ضد ػٌ ٕدنٓ جىؼالقدس ضدرٔ جىكطَٞدس ذدِٞ جىػقحتدس 

 ٗجى َٝق جـٞسة َٝنِ جاضحرز ؾَْٖح ئىٚ جألٍػيس جىطحىٞس:

ضإم  جىْظ ٝحش جى َٝق جـٞسة جىنالسٞنٞس ٗجىك ٝػس ػيٚ ق  س٘ج  أُ جى َٝق جـٞس ضططيدد ٍدِ جىَد٘جـِْٞ  -

ٍؿَ٘ػس ٍِ جىقٌٞ ٗجىط٘ؾٖحش جىسٞحسٞسة جىؿحٍْس السطَ جرٕح ٗػ ً جرض جدٕحة ٍطَػيس تٜ جالػط جهة جىطسحٍف 

.ىاؼحىٞس ٗجىَطحرمسٗج
25
 

جٕطٌ جىطٞحر جىطَْ٘ٛة السَٞح ٍغ رحذ ٝٞو أىَّ٘  ٗى٘سٞحُ ذحٛ ٗسٞ ّٜ تٞ ذحة ذحىػقحتس جىسٞحسدٞسة ٗجىركدع  -

.ػِ غقحتس سٞحسٞس ٍ ّٞس ضاس  ئّؿحز َّ٘ دَٝق جـٜ
26
 

ة تٜ درجسس ضَيص أمػ  ٍدِ ػطد ِٝ دٗىدس أٗرذٞدسة ئىدٚ أُ جىقْحػدس 1990سْس  ليع رّٗحى  ئّغيٖحرش -

جىكٞحضٞسة ٗجىػقس جىَطرحدىس ذِٞ جألضقحظة ٗرتدؽ جىطغٞٞد  جىػد٘رٛ ضد ضرف ذدحىطط٘ر جالقطػدحدٛة مَدح ضد ضرف 

ذحى َٝق جـٞس جىَسطق ز.
27
 

الّطقحه جى َٝق جـٜة تطرِٞ جى ٗر أٍح جىطؿحرخ جىطحرٝقٞس ارسح  جى َٝق جـٞس جىنالسٞنٞس ٗجىطؿحرخ جىك ٝػس ى

جىنرٞ  جىنٛ ٍحرسٔ جىطك٘ه تٜ قٌٞ جىػقحتس جىسٞحسٞس تٜ ئرسدح  جى َٝق جـٞدسة ٗجقطؿدحُ ٍإسسدحضٖح ٗقَٖٞدحة ٗتدٜ 

( تددٜ درجسددطٔ قدد٘ه جىطؿ ذددس Richard Sissonجسددطَ جرٝطٖحة تؼيددٚ سددرٞو جىَػددحه ٝددنٕد رٝططددحرد سسددُٞ٘ )

جىسٞحسٞس جىقحتَس ػيٚ جىَسحٍٗس ٗجىطنٞف ٗضط٘ر جىؼَيٞس جالّطقحذٞسة أسدَٖص جى َٝق جـٞس جىْٖ ٝسة ػيٚ أُ جىػقحتس 

تددٜ جىططدد٘ر جىدد َٝق جـٜ تددٜ جىْٖدد ة ٗٝددنٕد برٝططددحرد رددّ٘ط ب ئىددٚ أُ ضطددرغ جىْقرددس جىسٞحسددٞس جاسددرحّٞس ذقَٞددس 

أسددٌٖ تددٜ جالّطقددحه جىدد َٝق جـٜ تددٜ ئسددرحّٞح جىنرجتؼٞددس ٗجالػطدد جهة
28

جىسٞحسددٞس  . ٗتددٜ ٍؼحىؿطٖددح ىؼالقددس جىػقحتددس
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 22ظ  ة    ٗىٚ ة جىطرؼس جألجىَغ خ جىَغ ذٞسة دتحض  ٗؾٖس ّظ ة تٜ جىػقحتس جىسٞحسٞسْٕ  ػ ٗخة جىَقزُ  -

25
 9الرٛ دجَّٝ٘ ة ٍ ؾغ سحذقة ظ  -

26
رؼس رٜ ٕ ٍٞٔ ٗآل ُٗة ٍؼؿٌ ػيٌ جىسٞحسس ٗجىَإسسحش جىسٞحسٞسة ض ؾَس ٕٞػٌ جىيَغة جىَإسسس جىؿحٍؼٞس ىي رجسحش ٗجىْط  ٗجىط٘زٝغة ذٞ ٗشة جىط -

 169ظ ة 2005جألٗىٚ 
27
 10ظ  ةالرٛ دجَّٝ٘ ة ٍ ؾغ سحذق -

28
 20ٗ ظ  15جىَ ؾغ ّاسٔة ظ  -



 

  

ٗجى َٝق جـٞس ذات ٝقٞحة مطاص بّؼً٘ ضحزجُب ػِ ٍسأىس ضطٖ ٕح ؾَٞغ جىَؿطَؼحش جىَطقياس ٗجى ٗه جىْحٍٞسة ٕٜٗ 

جىْظ  ئىٚ جى َٝق جـٞس ٍِ قرو جألّظَس جىقحتَس بمَؼحرؾس ٍٗقحٍٗسب؛ ٗذىل ّحؾٌ تٜ ّظ ٕح ػدِ ـرٞؼدس جىػقحتدس 

ب : ضؼ٘د ئىٚ ٍ قيس ٍح قرو جالسدطؼَحرة تات ٝقٞدح ضقد٘ه بضدحزجُجىسٞحسٞس جى جتؿس تٜ ٍػو ٕنٓ جىَؿطَؼحشة ٗجىطٜ 

ػ تددص ضرحْٝددح غقحتٞددح ٕحٍددح ٗجّقسددحٍحش ضدد ٝ زة ٍٗددح لياددٔ جالسددطؼَحر مددحُ أؾْرددٜ جىَْطددأ ٗجىطقطددٞفة ٗذؼدد  ّٞددو 

جالسطقاله ضطنيص ّقد جتطالتٞس ىنْٖح ضاطق  ئىٚ جالىطكحً جىاؼيدٜ أٗ ئىدٚ ق٘جػد  ؾَحٕٞ ٝدس رجسدقس ضد ػٌَٖة ٝد ذف 

ْٖٞح جٕطَحً ذرجتؼٜ ذحىسيطسة مو ٕنج أدٙ ئىٚ ئلادحق جىَسدحر جىد َٝق جـٜ ذات ٝقٞدح ضكدص ٗـدأز جىاسدحد ٗجىؿدٞق ذ

ذحىَؼحرؾس ٗضَ مز جىسيطس ٗض سرحش جىَد٘رٗظ ٍدح قردو جالسدطؼَحرٛ ٗجالسدطؼَحرٛة ٗئسدح ز جسدطق جً جىسديطس 

ْفة قٞدع ذقٞدص جى َٝق جـٞدس ضقد ً ّاسدٖح ٗجىقَغ جىسٞحسٜ ئذحُ جىكنٌ جىنجضٜ ٗضر ه جىكنٍ٘حش ػِ ـ ٝق آىٞس جىؼ

ػيٚ أّٖح بٍؼحرؾس ٍٗقحٍٗسب. ئُ ٍح ذْٞطٔ بّؼٍٜ٘ ضحزجُب تٜ ٍؼحىؿطٖح ٕحضٔة ٝؼ  دىٞال ٍِ أدىس رزٝد ز قد٘ه 

.جى ٗر جىرحرز جىنٛ ضيؼرٔ جىػقحتس جىسٞحسٞس ٗجىطغٞٞ  جىػقحتٜ تٜ تطو جى َٝق جـٞس ٗسق٘ـٖح
29
 

ئُ جالّطقددحه جىدد َٝق جـٜ ٝططيددد جالّاطددحـ تددٜ ضطددنٞو جىَإسسددحش جىسٞحسددٞسة جىددنٛ ٝسددططرغ ضؼ دٝددس قزذٞددس 

ٗسٞحسددٞس ٍطؿدد رز تددٜ جىَؿطَددغة ٗٗؾدد٘د قْدد٘جش ٗآىٞددحش اٝػددحه جىَطحىددد ٗجىطددأغٞ  تددٜ جىسدديطسة ٗجالّاطددحـ تددٜ 

ٍؿَ٘ػددس ٍددِ جىؿددَحّحش غددْحػس ٗجضقددحذ جىقدد جرجش جىسٞحسددٞس ٗضرْددٜ جىؼقالّٞددس تددٜ ذىددلة مَددح ٝططيددد ئرسددح  

جى سط٘رٝس ٗجىقحّّ٘ٞس ٗجىسٞحسٞسة جىقحتَس ػيٚ جىَسحٗجزة ٗجقط جً جىك ٝدحش جىا دٝدس ٗجىؿَحػٞدس. ٗئُ ض سدٞخ ٕدنٓ 

جىَقٍ٘حشة تٜ جىرٞثس جى جليٞسة ٗض٘سٞغ دجت ز جىَكطؿِْٞ ىٖح ٗجىَد جتؼِٞ ػْٖدح ٗجىَْحغد ِٝ ىٖدحة ٝططيدد جّططدحر 

.قٌٞ غقحتٞس ٍ ػَس ىٖح
30

 

ٗجىَؼطق جش ٗجىكسحسٞحش جى َٝق جـٞس ضْرغ ٍِ جىَإسسدحش جى َٝق جـٞدسة ٗضطدنو دػَدح ىٖدحة ٗقٞدع ئُ جىقٌٞ 

ضؿؼف ٕنٓ جىَقٍ٘حش جىػقحتٞس جى َٝق جـٞس أٗ ضاطو تٜ جىطؿ د ػر  جألؾٞحهة ضػرف جىَإسسدحش جى َٝق جـٞدس تدٜ 

ىٖح تدٜ جػطَدحد جى َٝق جـٞدس لط . ٗىػُ٘ جى َٝق جـٞس ْٕحك غالظ ـ جتق رتٞسس ضسٌٖ جىػقحتس جىسٞحسٞس ٍِ لال

أٗ ئػحدز ض سٞقٖحة ٗضنَِ ٕنٓ جىط جتدق تدٜ ضغٞٞد  جىَؼطقد جش ٗجىَؼدحر  ػدِ أتد جد جىْقردس جىسٞحسدٞسة ٗئقد جظ 

 ضغٞٞ جش أٗسغ تٜ جىػقحتس جىسٞحسٞس جىؿَحٕٞ ٝسة غٌ ئقٞح  ٍرحدب ٗأٗى٘ٝحش دَٝق جـٞس تٜ قحىس مَُ٘.

 :أفك الديممراطيت ما بعد الربيع العربي -2

ذحضص قؿٞس جىطك٘ه جى َٝق جـٜة ئق ٙ إٌٔ جىقؿدحٝح جىَط ٗقدس ػيدٚ سدحقس جىركدع جى ٗىٞدس ٗجىَكيٞدسة تادٜ 

ضػدرف ٗ مو ٍ قيس ٍِ ٍ جقو جىطط٘ر جىسٞحسٜ تٜ جىطحرٝخ جىَؼحغ  ضر ز ٍْطقدس ذؼْٖٞدح ىطكطدو أٗى٘ٝدس ٍؼْٞدسة
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 25ْٕ  ػ ٗخة جىَقزُ تٜ جىػقحتس جىسٞحسٞسة ٍ ؾغ سحذقة ظ  -

30
 100ة ظ 2009ة ٍطرؼس جىَؼحر  جىؿ ٝ زة جى ذحـة جىطرؼس جألٗىٚ الحداثت السياسيت في المغرب، إشكاليت وتجربتٍكَ  جى ؾ٘جّٜة  -



 

   

ٍ٘ؾحشة مَح ٝكػدو ألٞد ج تدٜ جىؼدحىٌ ٕٜ بجىَْ٘ذؼبة ٕٗننج جّطط ش جى َٝق جـٞس تٜ جىؼحىٌ جىك ٝع ػيٚ ضنو 

جىؼ ذٜة جّ ىؼص جىَ٘ؾس جألٗىٚ تٜ أػقحخ جىػ٘رضِٞ جألٍ ٝنٞس ٗجىا ّسدٞسة ٗدضدْص ٍ قيدس ٍدِ جى َٝق جـٞدس تدٜ 

ة ىندِ ٕدنٓ جىَ٘ؾدس 1848 ػدحً بجى ذٞدغ جألٗرذدٜب أٗرذح ٗجألٍد ٝنٞطِٞ تدٜ جىقد ُ جىطحسدغ ػطد ة لػ٘غدح ذؼد 

جىاحضدٞس ؛ ٗعٖد ش جىَ٘ؾدس جىػحّٞدس ٍدِ جى َٝق جـٞدس رد جز جىكد خ  جّكػ ش ذاؼو غدؼ٘د جىطدٞ٘ػٞس ٗجىك مدحش

جىؼحىَٞس جىػحّٞس ٗضدٖ ش ئػدحدز جّططدحر جى َٝق جـٞدس تدٜ أٗرذدح جىغ ذٞدس ٗٗغد٘ه جى َٝق جـٞدس ئىدٚ جىٞحذدحُ ٗجىْٖد  

حه ٗذؼؽ جىد ٗه جىَسدطقيس قد ٝػح ػدِ جالسدطؼَحر. ٗذد أش جىَ٘ؾدس جىػحىػدس تدٜ أٗجتدو جىسدرؼْٞٞحش ٍدغ ػَيٞدس جالّطقد

ٗأٝؿدح ٍدغ جالّطقدحه جىد َٝق جـٜ تدٜ جىر جزٝدوة ة جىّٞ٘دحُ(ٗ جى َٝق جـٜ تٜ أٗرٗذح جىؿْ٘ذٞدس )جسدرحّٞح ةجىر ضغدحه

ٍِٗ غٌ تٜ ذي جُ أل ٙ تٜ أٍ ٝنح جىؿْ٘ذٞس ٗجى٘سطٚ. ٗأؾدكص جىَ٘ؾدس أمػد  جضسدحػح ذاؼدو ضؿؼؿدغ جالضكدحد 

قيٞيسة محّدص أٗرذدح جىطد قٞسة ٗجى٘سدطٚ  ة ٕٗننج تٜ رؿُ٘ سْ٘جش1989حضٜة ٗض جػٜ ؾ جر ذ ىِٞ ػحً جىس٘تٞ

.ضق ٝرح ق  ضك٘ىص ئىٚ جى َٝق جـٞسة ذَح تٜ ذىل رٗسٞح
31
 

جاضددنحالش ذجش جىػدديس ٗ ىقدد  أمدد ش جىَ٘ؾددس جىػحىػددس ىيطكدد٘ه جىدد َٝق جـٜ ػيددٚ أُ ْٕددحك ؾَيددس ٍددِ جىقؿددحٝح

حٍددو ٍددغ ٕددنٓ جىقؿددحٝح ذؼَيٞطددٜ جىطكدد٘ه جىدد َٝق جـٜة ٗض سددٌٞ جى َٝق جـٞددس. ٗقدد  ضاحٗضددص قدد رجش جىدد ٗه تددٜ جىطؼ

مادح ز ٗ جالؾطَدحػٜة ٍٗد ٙ جسدطق جرٗ ٗجاضدنحىٞحش جسدطْحدج ئىدٚ ػ٘جٍدو ػ ٝد ز ٍْٖدح درؾدس جىططد٘ر جالقطػدحدٛ

ٍٖحرز جىاحػيِٞ جىسٞحسِٞٞ جى تٞسِٞٞ ٗ أؾٖزز جى ٗىس ٍٗإسسحضٖحة ٗدرؾس ضط٘ر ق٘ٙ ٍْٗظَحش جىَؿطَغ جىَ ّٜة

ق٘جػد  جىيؼردس ٗ قٞق ض٘جتق سٞحسٜ ذطدأُ جىٖ٘ٝدس جى٘ـْٞدس ىي ٗىدستٜ ئدجرز ػَيٞس جىطك٘ه جى َٝق جـٜ ٍِ لاله ضك

جىقحّّ٘ٞدس ٗ جىسٞحسٞس جى َٝق جـٞس جىطٜ ٝؿد أُ ضنُ٘ ٍكدو قرد٘ه ٗجقطد جً. تؿدال ػدِ ْٕ سدس جألـد  جى سدط٘رٝس

جى ٗىٞدسب جىَكٞطدس ٗ ٗجىَإسسٞس ػيٚ ّك٘ ٝد ػٌ ػَيٞدس جىطكد٘ه جىد َٝق جـٜ. مَدح أُ جىرْٞدس جىقحرؾٞدس بجاقيَٞٞدس

ى ٗىس ق  ضيؼد دٗرج دجػَح أٗ ٍؼ٘قح ىؼَيٞس جىطك٘ه جىد َٝق جـٜة سد٘ج  ٍدِ قٞدع جىطدأغٞ  ػيدٚ َّدف جىطكد٘ه أٗ ذح

ٍق ؾحضٔ.
32
 

ىددٌ ٝنددِ جىؼددحىٌ جىؼ ذددٜ ئذُة جسددطػْح ج أٗ جسطؼػددح ج أٗ ضددنٗذج ػيددٚ قددحُّ٘ جىططدد٘ر جىطددحرٝقٜ جىؼددحىَٜ؛ تقدد  

ػدِ ض جمَدحش ذطٞثدس ٗـ٘ٝيدس جألٍد ة ٗىندِ ٕدنٓ  ٗغيص ئىٞٔ ٍ٘ؾس جىطغٞٞ  قطٚ ٗئُ ضدأل شة ٗىنْٖدح محّدص ضدٌْ

جىَ ز ٍغ ذٞثس دٗىٞس ٍطؿؼسة دُٗ أُ ٝؼْٜ جألٍ  غْحػس لحرؾٞسة ذو محّص ضؼرٞد ج ػدِ عيدٌ ٍؼطدق ٍدغ جلدطاله 
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 http://www.elsyasi.comٗجردز تٜ جىَ٘قغ جالىنط ّٜٗ:  ةجى ذٞغ جىؼ ذٜ ٗجىطك٘ه جى َٝق جـٜ تٜ جىؼحىٌة ذ٘ه سحىٌ -
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 جىطك٘ه جى َٝق جـٜ ٍِ ٍْظ٘ر ػ ذٜ:ة د. قسِْٞ ض٘تٞق ئذ جٌٕٞ -

Http://democrocy.ahram.org.eg 

http://www.elsyasi.com/


 

   

تٜ ض٘زٝغ جىػ ٗز ٗزٝحدز ّسرس جىاق ة ى رؾس أُ ٍالِٝٞ جىؼد خ ٕدٌ دُٗ لدف جىاقد ة قطدٚ تدٜ ذيد جُ ّاطٞدس رْٞدس 

ٍيُٞ٘ ػ ذٜ.   ٝ  ػِ ٗجسطَ ش جألٍٞس ذَح ٝز
 33
 

ئُ ٍح ٝطٖ ٓ ػحىَْح جىؼحىَٜ ٍِ جّطاحؾحش ٗغ٘رجش ضؼرٞس جؾطحقص مو ٍدِ ضدّ٘س ٍٗػد  ٗجألردُ ٗجىدَِٞ 

ٗجىرك ِٝ ٗألٞ ج س٘رٝح...ة ٝطرٔ ئىٚ ق  مرٞ  ٍدح ؾد ٙ تدٜ غَحّْٞٞدحش جىقد ُ جىَحؾدٜ تدٜ دٗه أٗرذدح جىطد قٞس 

 )جالضط جمٞس سحذقح(.

ٍِ ٕنٓ جىػ٘رجش ٗجالّطاحؾحش ٗجق  تٜ جىكحىطِٞة ٕٗ٘ جىطقيع ٍِ جألّظَس جىَسطر ز جىَطكؿد زة  ٗجىغ ؼ

ٗئقحٍددس أّظَددس دَٝق جـٞددس ضكطدد ً جىطؼ دٝددس ٗقددق جاللددطال  ٗجىطدد جٗه جىسدديَٜ ىيسدديطس ٗققدد٘ق جاّسددحُ ٗق ٝددس 

جىطؼرٞدد  ٗجىطانٞدد ة ٗق ٝددس جىادد د ٗضطددنٞو ٍْظَددحش جىَؿطَددغ جىَدد ّٜ...جىخ.
34 

تددٜ جىددرالد جىؼ ذٞددس ض٘ؾدد  رٞدد  أّددٔ 

ٍؼ٘قحش مػٞ ز ػيٚ ٍسط٘ٙ جىػقحتس جىسٞحسٞس جى َٝق جـٞسة ىٌ ضنِ ٍ٘ؾ٘دز تٜ رٞ ٕح ٍدِ جىريد جُ ٍػدو جىَْظٍ٘دس 

ة ٗجىػ جػحش ذِٞ ٍنّ٘حش ضؼ٘ذٖح جى ْٝٞس ٗجىطحتاٞس ٗجاغْٞس ٗضاطٜ ”culture“ جىان ٝس ٗجىَ٘رٗظ جالؾطَحػٜ

ٕدنٓ جىؼ٘جٍدو ٗرٞ ٕدح مػٞد زة ضطدنو ػ جقٞدو تدٜ ـ ٝدق جالّطقدحه ٍدِ قندٌ جادجرٛ ....جىدخ؛ ٗٗ جىاسحد جىسٞحسدٜ

جالسطر جد ئىٚ جىْظحً جى َٝق جـٜ. ئُ ٍح ٝؿ ٛ تٜ جىؼدحىٌ جىؼ ذدٜ جُٟ ىدٞس ٕد٘ جىرْدح  جىد َٝق جـٜة ٗىندِ ذ جٝدس 

جىَطدحىرِٞ ػَيٞس ضحقس ٗـ٘ٝيس ىالّطقحه ئىٚ جى َٝق جـٞس؛ ٗجىٌَٖ أُ رقيس جألىدف ٍٞدو قد  ذد أش ذػد٘رجش جىطدرحخ 

 ذحىطغٞٞ .

ضطدد٘زع ضقدد ٝ جش جىرددحقػِٞ قدد٘ه قػددٞيس جى ذٞددغ جىؼ ذددٜ غددؼ٘دج ٕٗر٘ـددحة ٗضطْدد٘ع جىَ٘جقددف ذددِٞ ّظ ٝددس 

جىَإجٍ زة ٗذِٞ جاَٝحُ جىػ٘رٛ جىكحىٌ ذحىق رز رٞد  جىَكد ٗدز ىيطدؼ٘خ ػيدٚ ضَيدل ٍػدحت ٕحة ضطردحِٝ جىطقد ٝ جش 

ٜ جىاؿدح  جىؼ ذدٜ جى٘جسدغة ٗضؿدؼٔ أٗال ؾدَِ ئـدحر منىل ذِٞ جى ؤٝس جىَْ ٍؿسة جىطٜ ضقٞس ٍنحسد جىكد جك تد

ئقيَٜٞة ٗضْظ  ئىٞٔ ذَؼحٝٞ  جىقؿحٝح جىؼ ذٞس جىنرد ٙة ٗذدِٞ جىد ؤٙ جىقط ٝدس أٗ جىطاػدٞيٞس جىطدٜ ضطؼحٍدو ٍؼدٔ تدٜ 

قدد ٗد جىططيؼددحش جالؾطَحػٞددسة ٗجألٕدد ج  جىَ قيٞددس ىإلغددالـ جىسٞحسددٜ؛
35 

رٞدد  أُ جىَسددأىس جى َٝق جـٞددس ضَػددو 

 ٛ ٍط ٗع ٌٖٝ جىك جغس جىسٞحسٞس جىََنْس.ػػد جىطانٞ  تٜ أ

سطنُ٘ جىََٖس جألمر  ئذُة ٕٜ ذْح  ّظٌ قنٌ سٞحسٞس ؾ ٝ ز تٜ ٍْطقس جىط ق جألٗسف جألدّٚة ّظدٌ ضطكَدو 

أمػ  ضَػٞال ىيطؼد ٍَح ٕد٘ ػيٞدٔ جىكدحه جُٟ؛ ٕدنٓ ة جىَسإٗىٞس ٗضؼَو ػيٚ ّك٘ دَٝق جـٜة أٗ ضنُ٘ ػيٚ جألقو
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 سٞحسٞس. ظجىَك٘ر: ٍ٘جؾٞغ ٗأذكحة 3675جىؼ د  ةجىك٘جر جىَطَ ُ ة!ٍحذج ذؼ  جى ذٞغ جىؼ ذٜ ةػر  جىكسِٞ ضؼرحُ -

34
- http://www.abdulkhaliq hussien.nl 

35
 جى جرة دجر جىْط  سٍ٘حم جً ةٍؿيس رٕحّحش ة.. ذِٞ ٍْطق جىطحرٝخ ٗغ٘جذص جىطقيٞ  سٞحقحش جىطك٘ه جىسٞحسٜ ذحىَغ خ جى جِٕ ةد.جىَقطحر ذْؼر الٗٛ -

 2012ل ٝف  24جىؼ د  ةجىرٞؿح 



 

   

جىََٖس ضسطغ ق قطؼح ػق ج ٍِ جىزٍِة ئُ ىٌ ٝنِ أمػ . ٗىٞسص ْٕدحك ؾدَحّحش ذْؿدحـ ٕدنٓ جىؼَيٞدس جىطدٜ سدطَػو 

ػيددٚ سددٞ  ٕددنٓ جىؼَيٞددس جىطددٜ ضطددٖ ٕح دٗه جىَْطقددس  أٝؿددح ضكدد ٝح ذحىْسددرس ألٗرذددح جىطددٜ ضسددططٞغ ذحىطأمٞدد  أُ ضددإغ 

جىَؿحٗرز ىٖحة قطٚ ٗئُ محّص ال ضسططٞغ أُ ضكسٌ ّطحتؿٖح.
 36
 

ال ضقطددزه تددٜ جىدد تحع ػددِ جىَػددحىف جىقحغددس ذؿَحػددس ٍددح  –قسددد ٕحذ ٍددحا  –ىؼَيٞددس جى َٝق جـٞددس ئُ ج

ٗال ػِ جىَؼحىٌ جىا دٝس جىيٞر جىٞدس جىسٞحسدٞس ٍدغ رجٗىدزة ٗئَّدح جى َٝق جـٞدس  (communautariens)جىؿحٍؼُٞ٘ 

ىد تحع تدٜ عدو تؿدح  ٗػيٚ ٕدنج جألسدحاة تندو ٍد٘جـِ ٍطحىدد ذح ٕٜ ضؼرٞ  ػِ جىَػحىف جىؼحٍس ىيَؿطَغ منو.

ػَدٍٜ٘ دَٝق جـدٜ.
37
ئُ ػ٘جٍددو ض٘جتدق جارجدز ٕدنٓ ٕددٜ أٝؿدح ٍدِ إٔددٌ ػ٘جٍدو جىقد٘ز جىالزٍددس ىؼَيٞدس جالّطقددحه  

دٗىٞدس؛ ٕٗدنج جىط٘جتدق ذدال ضدل  جى َٝق جـٜة ذحاؾحتس ىؼ٘جٍو أل ٙة إَٖٔدح ٍدح ٕد٘ لدحرؾٜ ٗٝطؼيدق ذَطغٞد جش

س ىٞسدص ّظدحً قندٌ أٗ جلطٞدحرج قؿدحرٝحة ئَّدح أسدي٘ذح بتحى َٝق جـٞد ٝؿد أُ ٝرْٚ ػيدٚ أسدحا ٍدِ غقحتدس جىكد٘جر

ىطسددٞٞ  جىقالتددحش ضؿدد خ أمػدد  ٍددِ ـدد   ىَددح قدد  ضْطؿددٔ ٍددِ ٍنطسددرحش ىتـدد ج  ٗىتتدد جد ٗجىؿَحػددحشة ٗىَددح 

ضاط ؾٔ ٍِ ذ جتو ٍَنْس ىَؿحٗزز أّظَس جىقٖ  ٗجالسطر جدب.
38

 

جى َٝق جـٞددس ٗسددٞيس ٗىٞسددص رحٝددس ذكدد  ذجضٖددحة ئّٖددح بىٞسددص قَٞددس ٍؼْ٘ٝددس ٍسددحٗٝس ىيك ٝددسة ٗال ضؼددٞص ئذج  ئُ

ٗضطغٞ  ذطغٞ  جىظ ٗ  ٗجألق٘جهب. ذحىَطيق ٗئَّح ضكطحؼ ئىٚ ضؼِٞٞ. ٕٜٗ مْظحً ٍٗإسسس ضر ه غ٘رٕح
39
  

تال ذ  ىدٔ ٍدِ جىػد٘رز ة ٍسٍٗؿٚ تٜ غ٘رضٔ ٍِ أؾو جىك ٝس ٗجىن جة ئُ جىَؿطَغ جىؼ ذٜ ٗق  جسقف جالسطر جد

جىسٞحسٞس ّك٘ جى َٝق جـٞس جىكقس ضؿدحٗزج ىَ قيدس جالسدطؼرحد جىطدٜ ٝقد٘ه ػْٖدح ذ ٕدحُ ريٞدُ٘ة ئّٖدح رحٝدس جىطدحرٝخ 

 جالؾطَحػٜ جىك ٝع ٗسَطٔ جألسحسٞس.
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: ٍح ٕٜ قػٞيس جىػ٘رجش جىؼ ذٞس: 2011ت٘ىن  ذٞ ضس )ٍ ٝ  جىَؼٖ  جالىَحّٜ ىتٍِ ٗجىسٞحسس جى ٗىٞس تٜ ذ ىِٞ(ة جى ذٞغ جىؼ ذٜ  -

http://www.aljadidah.com 
37
 217ظ  ةٍكَ  جألضٖد –ض ؾَس  ة2009ٍؿيس غقحتحش  ةغالغس َّحذؼ ٍؼٞحرٝس ىي َٝق جـٞس ةٝ٘ررِ ٕحذ  ٍحا -
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 19ظ ة 2011 سرطَر  ةذٞ ٗش ٍ مز درجسحش جى٘ق ز جىؼ ذٞس ةجىطك ر ٍِ جىسيط٘ٝس ٗجى َٝق جـٞس جىَؼيقس تٜ جى٘ػٜ ذحىطؼ دٝس ةٍكَ  ّ٘ر جى ِٝ جتحٝس -
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 221ة ظ 2006جىػقحتٜ جىؼ ذٜ  جىَ مز ةٍق ٍس جىطرؼس جى جذؼس ؾو جى َٝق جـٞسة جىطرؼس جىقحٍسس: ٍيكقسذ ٕحُ ريُٞ٘ة ذٞحُ ٍِ أ -
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