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 فاخر جاسم.د
 

فٜ  عيٚ اىظشٗف اىذاخيٞح ٗاىخاسجٞح  ءعِ  تعض اىَقذٍاخ اىتٜ تيقٜ اىض٘شقْا فٜ اىقسٌ األٗه طت 

تجشٛ فٖٞا االحتجاجاخ اىشعٞح اىعشتٞح، حٞث قذٍْا استعشاضا ٍنثفا عِ تأثٞش اىَٞحطِٞ  اىتٜ اىثيذاُ

 ْا ىَحح ٍختصشج عِ ٍع٘قاخ اىذَٝقشاطٞح ، ٍقذمَا  ، يَٜٞ، عيٚ ٍساس االحتجاجاخىذٗىٜ ٗاالقا

اىتٞاساخ اىسٞاسٞح  اضافح إىٚ ّظشجٗتْاء اىذَٝقشاطٞح،  اىسٞاسٞحاالجتَاعٞح ٗاىثْٞح طثٞعح ِٞ ت ٗاىعالقح

اىحشاك فٜ  ح اىتٜ تْشظ طثٞعح اىق٘ٙ االجتَاعٞ ىَحح عِّقذً  ، اىقسٌٕزا فٜ   .ىيذَٝقشاطٞحاىعشتٞح 

 .  االجتَاعٜ ـ اىسٞاسٜ،  ٗاىسْٞاسٕٝ٘اخ اىَحتَيح ّٗختتٌ اىذساسح تَجَ٘عح ٍِ االستْتاجاخ ٗاىت٘صٞاخ

 

 .المبحث الثاني، طبيعة القوى االجتماعية  المشتركة في الحراك السياسي الراهن

، والثانٌة، الحتجاجاتسبقت ا ، ثالث موضوعات، األولى طبٌعة المرحلة التًا المحورنتناول فً هذ 
 .القوى االجتماعٌة المشاركة فٌها، والثالثة، المخاطر التً تواجه تطور االحتجاجات الشعبٌة

  
  سمات المرحلة وطبيعة النزاعات السياسية :الموضوعة األولى

 
دولة طبٌعة المرحلة ٌشٌر إلى وجود أزمة شاملة تعانً منها المجتمعات العربٌة فً ظل حكم ال   

الوطنٌة، كنتٌجة طبٌعة للسٌاسة التً طبقتها السلطات الوطنٌة خالل مرحلة االستقالل السٌاسً فً بداٌة 
وٌمكن أن نشٌر إلى  ثالث سمات مشتركة مٌزت السلطات التً تولت . النصف الثانً من القرن الماضً

ثروة والسلطة، أدت سٌاساتها على السمة األولى، سلطات استبدادٌة، والسمة الثانٌة، تحكم قلة بال. الحكم
الصعٌد االجتماعً إلى انقسام المجتمع إلى أقلٌة غنٌة جداً وأغلبٌة تعانً الفقر والتهمٌش االجتماعً 
والسٌاسً، والسمة الثالثة، تالشً الهوٌة الوطنٌة لصالح هوٌات عصبٌة فرعٌة، عشائرٌة ، طائفٌة ـ 

مات السابقة هً توصٌف واقعً ألغلب المجتمعات العربٌة إن الس. مذهبٌة، قومٌة ـ عنصرٌة وإقلٌمٌة
فً المرحلة الراهنة، وما ٌظهر من وحدة سٌاسٌة أو وحدة هوٌة هو مظهر فقط لٌس له وجود فً وعً 
أغلبٌة المكونات االجتماعٌة للدول العربٌة، فً حٌن بقى الوعً الوطنً محصورا بٌن قلة من النخبة 

 . د على البٌئة االجتماعٌة ـ السٌاسٌةالمثقفة ذات التؤثٌر المحدو

 .طبيعة القوى االجتماعية  الفاعلة في التحرك الشعبي: الموضوعة الثانية

فً البداٌة ال بد من التنوٌه إلى وجود عالقة بٌن طبٌعة المرحلة والقوى االجتماعٌة المشاركة فً     
الوطنٌة إلى تؤثٌرات عمٌقة على البنٌة  النشاط السٌاسً الراهن، حٌث أدت السٌاسة االقتصادٌة للدولة

 :  أصبحت تتمٌز بالعدٌد من السمات المشتركة من أهمها االجتماعٌة،

 .ـ  أغلبٌة من الفئات الكادحة والفقٌرة تتكون من العاطلٌن والمهمشٌن اجتماعٌا1

ادة من وسائل ـ أغلبٌة شبابٌة، تمتاز بالحماس الثوري والفعالٌة الجماهٌرٌة والقدرة على االستف2 

االتصاالت الحدٌثة، التً توفرها شبكة اإلنترنت، كؤدوات للتنظٌم والتواصل وإٌصال أفكارها إلى أعداد 

 .كبٌرة من فئات المجتمع

 .ـ سٌطرة الوعً الدٌنً على أغلبٌة الفئات المشتركة فً الحراك االجتماع3ً 



ٌة، نتٌجة  للبٌئة االجتماعٌة التً ٌسٌطر علٌها ـ شعبٌة الحركات السٌاسٌة التً تتخذ من الدٌن أٌدٌولوج 4

 .  الوعً الدٌنً

ـ ضعف فعالٌة األحزاب، القومٌة واللٌبرالٌة والٌسارٌة بسبب القمع واالضطهاد الذي تعرضت له خالل 5

الفترة السابقة، إضافة إلى استمرارها بالخطاب السٌاسً األٌدٌولوجً والشعارات التقلٌدٌة إضافة إلى 

ر بنٌتها التنظٌمٌة لتكون أكثر دٌمقراطٌة  بحٌث تكون قادرة على االنفتاح على الفئات عدم تطو

 ( .1)االجتماعٌة الجدٌدة، والشبٌبة بشكل خاص

تزاٌد دور المإسسة العسكرٌة فً ضبط  الحراك االجتماعً وإدارة السلطات االنتقالٌة، كما حدث  ـ 6 

ٌة التبدل السرٌع فً السلطة، أو كما ٌحدث فً لٌبٌا استغالل المؤسسة العسكرفً تونس ومصر، بعد 

والٌمن،  نتٌجة الفراغ الذي نتج عن تفكك سطوة السلطات االستبدادٌة، وتحول االحتجاجات إلى نزاع 

 .مسلح

 :المخاطر التي تواجه تطور االحتجاجات الشعبية: الموضوعة الثالثة

 :ـ الفوضى الشاملة1

اللٌبرالٌة  ً حالة استمرار الصراع بٌن أطراف الحركة الوطنٌة،ف الفوضى الشاملة ٌمكن أن تحدث

وٌمكن أن تتحول المخاوف من حدوث فوضى شاملة إلى واقع،  .وأحزاب اإلسالم السٌاسًالدٌمقراطٌة 

إذا فشلت القوى الوطنٌة فً االتفاق على برنامج وطنً مشترك متوافق علٌه بٌن أغلبٌة القوى السٌاسٌة 

شاركة فً الحراك االجتماعً الراهن، خاصة وأن الدول الغربٌة والوالٌات المتحدة واالجتماعٌة الم

بشكل خاص، ٌمكن أن تإجج الخالفات بٌن القوى الوطنٌة وتشجع األصولٌات الدٌنٌة، مما ٌإدي إلى 

 حالة الفوضى الشاملة، وهو نهج جربته الوالٌات المتحدة فً العراق والسودان وأفغانستان، األمر الذي

ٌوفر الظروف المناسبة للقوى الدولٌة لالستفادة من مظاهر األزمة التً تنتج عن الفوضى الشاملة، 

إلعادة بناء الدولة ومإسساتها بما ٌتالئم مع خلق ركائز سٌاسٌة واجتماعٌة داخلٌة تقوم بتنفٌذ مصالح 

 .الوالٌات المتحدة الخاصة فً البلدان العربٌة

 :وف غير مناسبةـ  إجراء االنتخابات في ظر2
  

إن االستعجال فً إجراء االنتخابات، فباإلضافة إلى استتغالله متن قبتل بقاٌتا األنظمتة االستتبدادٌة والقتوى 
مبتدأ التوافتق التوطنً التذي ٌقتوم  عرقلتةإلتى  التً تملك المال السٌاسً والدعم التدولً واإلقلٌمتً، ٌتإدي 

، علتى أستاس ت الشعب القومٌتة والطائفٌتة والمذهبٌتةعلى القواسم المشتركة، بٌن القوى السٌاسٌة ومكونا
برنامج  الحد األدنى، المرتكز األساس لعبور الفترة االنتقالٌة التً تمر بهتا الشتعوب العربٌتة، بعتد استقاط 

 . األنظمة االستبدادٌة
تلفتتة وبمتتا أن يلٌتتات الدٌمقراطٌتتة ٌمكتتن أن تتتوفر األجتتواء المناستتبة للحتتوار بتتٌن مكونتتات المجتمتتع المخ   

إلٌجاد الحاجات المشتركة وحل الخالفات عن طرٌق الحتوار واإلقنتاع  ولتٌس فترم األمتر الواقتع علتى 
األطراف المتنافسة، فإن محاوالت القوى التتً تحصتل علتى نتتائج جٌتدة فتً االنتخابتات فتقتوم باستتغالل 

 .ٌمقراطٌةالشرعٌة االنتخابٌة إلقصاء اآلخرٌن واالنفراد بالسلطة،  ٌتعارم مع جوهر الد
  
ـ  تحول االختالفات الفكرٌة والسٌاسٌة حول سبل تحقٌق أهداف االحتجاجات، إلى صراعات حادة  3

أدى إنهاء السلطات االستبدادٌة إلى انتقال  ٌمكن أن تشتت القوى التً تشارك فً الحراك الثوري، بعدما
ر السلطة كضابط لهذه الصراعات دو اءانته لحركات السٌاسٌة إلى العلن نتٌجةالصراع بٌن األحزاب وا



إن هذا التطور فتح المجال إمام محاوالت التٌارات الشمولٌة لفرم مشارٌعها . بواسطة القمع واإلرهاب
السٌاسٌة وأٌدٌولوجٌاتها على المجتمع، األمر الذي أدى  إلى  إثارة مخاوف فئات اجتماعٌة واسعة لم تكن 

ا الصدد ٌمكن رصد مجموعة من العناوٌن التً ٌتمحور حولها وبهذ. لها خبرة سابقة فً العمل السٌاسً
الصراع بٌن مختلف التٌارات السٌاسٌة والفئات االجتماعٌة التً كان لها المبادرة فً التحرك الشعبً ضد 

 :األنظمة االستبدادٌة، من أهمها

 .ـ دولة مدنٌة أو إسالمٌة 

 .ـ دولة علمانٌة أو دولة دٌنٌة

 م األغلبٌةـ حكم األقلٌة أو حك

 .ـ  حقوق األقلٌات الدٌنٌة والقومٌة

 .ـ الحكم ٌقوم على الشورى أو الدٌمقراطٌة

 .ـ الفٌدرالٌة أو الحكم الالمركزي

 .ـ سبل إعادة توزٌع عادل للثروة االجتماعٌة ومفهوم العدالة االجتماعٌة 

 

 :السيناريوهات المحتلمة :المبحث الثالث
  

جتماعً وتداخل المشارٌع المطروحة من القوى الوطنٌة مع التؤثٌرات على ضوء متابعة الحراك اال   
 :ٌمكن ان ٌإدي إلى أربع سٌنارٌوهات وهً  النزاع االجتماعًان تطور اإلقلٌمٌة والخارجٌة أرى 

  
 السيناريو األول 
 
النخب من بقاء السلطة االنتقالٌة ألطول فترة ممكنة، ٌقودها تحالف من قادة المإسسة العسكرٌة وبعم  

وهناك بعم المظاهر التً تدل على تحقق هذا (. 2)األنظمة السابقة وبعم أطراف التٌار الدٌنً
السٌنارٌو، متمثلة بتعاون بعم األطراف الدٌنٌة وأقسام من النخب المحسوبة على األنظمة السابقة وقادة 

الشتراك بالمباشر بسلطة اتخاذ وقد اقترن هذا التحرك بإبعاد الفئات الشبابٌة من ا. المإسسة العسكرٌة
وتدلل القرارات التً صدرت من المجلس العسكري الحاكم فً مصر، على . القرار خالل الفترة االنتقالٌة

سبٌل المثال،  بخصوص تعدٌل الدستور واالنتخابات، والتً تنسجم مع أهداف قوى اإلسالم السٌاسً 
 (.  3)داث باتجاه تحقٌق هذا السٌنارٌووبقاٌا النظام السابق، على إمكانٌة أن تسٌر األح

 
 السيناريو الثاني

  
ٌقوم هذا السٌنارٌو، على إجراء انتخابات مستعجلة، وفق قوانٌن انتخابٌة تخدم تٌار اإلسالم السٌاسً   

وبقاٌا األنظمة السابقة، ٌنتج عنها برلمان فٌه أغلبٌة لصالح تٌار اإلسالم السٌاسً ونخب من النظام 
قوم هذه األغلبٌة بإعادة بناء الدولة ومإسساتها وفق رإٌتها الخاصة، باسم الشرعٌة السابق، ت
وٌشكل النموذج التركً، دعما لهذا السٌنارٌو، نظرا للدور الذي تلعبه تركٌا فً دعم (. 4)االنتخابٌة

الشعبً العام كما ان المناخ . االحتجاجات، وكذلك دعم الدول اإلقلٌمٌة العربٌة والدول الغربٌة بشكل عام
الذي ٌوجهه الوعً الدٌنً، ٌشكل دعامة هامة فً ترجٌح كفة اإلسالم السٌاسً المعتدل، الذي ٌمكن أن 



تتبلور معالمه من مخام التحوالت السٌاسٌة ـ الفكرٌة التً  تجري داخله وبدأت تفرز أحزاب دٌنٌة 
 (.5)تتبنى نموذج حزب العدالة والتنمٌة التركً

 
  
 الثالسيناريو الث 

  
ظهور تحالف دٌمقراطً ـ لٌبرالً، ٌتآلف مع القوى الشبابٌة، ٌتفق على برنامج دٌمقراطً للمرحلة  

إن تحقٌق هذا السٌنارٌو . القادمة، ٌإكد على الدٌمقراطٌة السٌاسٌة وقدر معقول من العدالة االجتماعٌة
ار الضغط الشعبً لتحقٌق أهداف ٌعتمد على قدرة القوى المكونة له على توعٌة المواطنٌن بؤهمٌة استمر

 .الثورة
  
 :السيناريو الرابع 
 

ٌقوم هذا السٌنارٌو على التدخل الخارجً المباشر، سواء بطلب مباشر من بعم األطراف السٌاسٌة    
تحت ذرٌعة حماٌة حقوق األقلٌات الدٌنٌة والعرقٌة، مما ٌفسح  التً تشترك فً االحتجاجات الشعبٌة، أو

وضى شاملة، تكون من نتائجها نشوب الصراعات السٌاسٌة والمذهبٌة والعرقٌة فً المجال لخلق ف
إن خطورة هذا السٌنارٌو تكمن فً تشكٌل حكومات تقوم بإدارة األزمة المجتمعٌة . المجتمعات العربٌة

 (. 6)بدالً من حلها وهذا ما ٌتوافق مع مصالح الدول الغربٌة، وخاصة الوالٌات المتحدة
   
تحقٌق أي من السٌنارٌوهات السابقة، تشٌر إلى إن األول والثانً أكثر احتماالً من إن فرص  

السٌنارٌوهات، بناًء الظروف الخارجٌة وتناسب القوى على الصعٌد الوطنً فً البلدان التً تحدث فٌها 
 .االحتجاجات

 
  االستنتاجات والتوصيات  

 االستنتاجات: أوالا  
  
بل االحتجاجات العربٌة، ٌعتمد بشكل أساسً على قدرة القوى المحركة لهذه ـ مما ال شكل فٌه أن مستق 1

االحتجاجات فً الثبات على المطالبة بتحقٌق األهداف االجتماعٌة والسٌاسٌة التً كانت الدافع الرئٌسً 
 . الندالعها، واالستفادة من المحٌط اإلقلٌمً والدولً بما ٌحقق هذه األهداف

  
أكدت التجربة العراقٌة، بعد االحتالل، عدم قدرة القوى واألحزاب التً عارضت النظام السابق، ـ 2

فً  االنتخابٌة الشرعٌة وباالستناد علىوسٌطرت على السلطة بالتعاون مع قوى االحتالل فً البداٌة 
ى بٌن الوالءات الفترة الالحقة، على قٌادة المرحلة االنتقالٌة بؤفق دٌمقراطً، بسبب ضٌاع هذه القو

اإلقلٌمٌة والدولٌة وصراعاتها الداخلٌة على النفوذ من أجل السٌطرة على سلطة الدولة، لٌس لتحقٌق 
 . بل  لتقاسم السٌطرة على الثروة والسلطة برامجها السٌاسٌة واالجتماعٌة، 

  

مقراطٌة، فبالنسبة لدول والدول الغربٌة، ال ٌمكن أن تشكل سنداً القامة أنظمة دٌ ،ٌةدول اإلقلٌمالإن ـ 3
أما الدول . اإلقلٌم ٌتناقم ذلك مع طبٌعتها باعتبارها أنظمة تقوم على حكم الفرد أو العائلة أو القبٌلة

الغربٌة، فإنها ال ٌمكن أن تشجع على إقامة  دٌمقراطٌة حقٌقة، ألن مصالح الشركات متعددة الجنسٌة 
رباح خالل تعاملها مع البلدان األخرى، ولٌس توسٌع الغربٌة تسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من األ

وبناًء على ذلك تفضل الدول الغربٌة ودول اإلقلٌم، التً ترتبط بعالقات . الدٌمقراطٌة فً البلدان المتخلفة
متشعبة بالدول الغربٌة، التعامل مع القوى الدٌنٌة، خالل الظروف الراهنة على األقل، إلدارة المرحلة، 



لك رإٌة واضحة للتطور السٌاسً واالجتماعً، بدال من األحزاب اللٌبرالٌة والقومٌة ألنها ال تم
 .  والدٌمقراطٌة التً تمتلك برامج سٌاسٌة واجتماعٌة

التجربة العراقٌة بعد االحتالل األمرٌكً للعراق، حٌث فشل تطبٌق النموذج  إن هذا االستنتاج تإكده 
لدولة العراقٌة على أسس دٌمقراطٌة حقٌقٌة، حٌث ٌالحظ الباحث األمرٌكً للدٌمقراطٌة فً إعادة بناء ا

إن النظام السٌاسً فً العراق الذي تشكل بمشورة قوى االحتالل، أدى إلى بناء أسس دولة تقوم على 
 (. 7)المحاصصة الطائفٌة والقومٌة

  

" امة دولة إسالمٌةوبتقدٌر الباحث، فؤن المحٌط اإلقلٌمً والدولً، ٌدعم التوجهات التً تتبنى إق  

فً المرحلة األولى من إعادة بناء الدولة فً البلدان التً استطاعت التخلص من األنظمة " مستترة

االستبدادٌة، حٌث ٌمكن ان تشكل هذه األنظمة مقدمات لتوسٌع النموذج التركً فً البلدان العربٌة، فً 

    .فترة الحقة

شمولٌة الممثلة بقوى اإلسالم السٌاسً وأنصار اللٌبرالٌة ـ إن محاوالت القوى ذات األٌدٌولوجٌة ال 4

استغالل الظروف الراهنة لتطبٌق أٌدٌولوجٌتها، وكؤنها هً التً نظمت وحركت وقادت ( 8)الجدٌدة

الجماهٌر الثائرة، تإدي إلى حدوث إنشقاقات خطٌرة فً صفوف قوى الثورة، األمر ٌحد من إمكانٌة 

  .قال إلى سلطة دٌمقراطٌة حقٌقةإزالة تركة االستبداد واالنت
ـ تواجه القوى اللٌبرالٌة والدٌمقراطٌة مهمة المحافظة على الوحدة السٌاسٌة للدول العربٌة، نظرا لما  5

ٌمكن أن تتركه سٌاسة  الجناح المتطرف من التٌار الدٌنً، من تهدٌد لهذه الوحدة بسبب سٌاسة التعصب 
لقومٌات غٌر العربٌة، األمر الذي ٌستغل من قبل القوى الغربٌة، ضد األدٌان والمذاهب األخرى وحقوق ا

فتقوم بدفع األقلٌات الدٌنٌة والقومٌة لتقدٌم مطالب متطرفة ال تنسجم مع الظروف الموضوعٌة الراهنة، 
مما ٌإدي إلى خلق حالة من التوتر االجتماعً، ٌنتج عنه توفٌر فرص مناسبة للدول الغربٌة لزٌادة 

 . لشإون الداخلٌة للدول عربٌة تحت ذرٌعة حماٌة حقوق األقلٌات الدٌنٌة والقومٌةتدخلها فً ا
  
 التوصيات: ثانياا  

  
ٌتطلب وضع مبادئ دستورٌة ملزمة،  العربٌة، ٌة لدى قادة النخب السٌاسٌةئإن تحكم العقلٌة االقصاـ 1 

زاب السٌاسة، والدٌنٌة منها إن تحقٌق هذا المطلب ٌمنع محاوالت بعم األح. للتداول السلمً للسلطة
الشرعٌة االنتخابٌة التً ٌمكن أن  نتائج بشكل خاص، من عرقلة التداول السلمً للسلطة تحت ذرٌعة

االستنتاج تإكده تجربة إٌران والسودان  إن هذا. تحصل علٌها بعد إجراء االنتخابات فً الظروف الراهنة
 .والعراق

ول السلمً للسلطة، الفٌدرالٌة، االتد: حول مفاهٌم جدٌدة مثلً احتدام الصراع الفكري والسٌاسـ إن  2 
الدٌمقراطٌة، االنتخابات، التعددٌة الحزبٌة، وكذلك اإلشكالٌات الناتجة عن التقدم الحاصل فً مجال 

االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تحول دون التمتع بتلك الحقوق ٌتطلب من التٌار  الحقوق السٌاسٌة والعقبات
 :اطًالدٌمقر

أ ـ االبتعاد عن االنغماس بالصراع األٌدٌولوجً وطرح أهداف اجتماعٌة واقعٌة، وكذلك توضٌح  
المفاهٌم الجدٌدة بلغة قرٌبة من المواطن العادي الذي ٌقع فرٌسة للخطاب التضلٌلً لقوى التعصب 

والسٌاسٌة والتطرف، األمر الذي ٌساهم فً استمرار الزخم الشعبً لتحقٌق األهداف االجتماعٌة 
    .الشعبٌة لالحتجاجات

 . ب ـ توسٌع التحالف الوطنً بضم القوى المعتدلة من تٌار اإلسالم السٌاسً والقوى الشبابٌة الجدٌدة
فً البٌنة السٌاسٌة للمجتمع، باعتباره أحد األسس الرئٌسٌة  اإلسالم السٌاسً ج ـ استٌعاب قوى تٌار

 .   دٌمقراطٌة لالستقرار االجتماعً وخلق بنٌة سٌاسٌة



ٌنبغً االبتعاد عن استغالل مظاهر التدٌن المنتشرة فً المجتمعات العربٌة وتجٌٌرها لصالح تٌار  ـ 3
سٌاسً معٌن ألن ذلك ٌإدي إلى تنمٌة العصبٌات، المذهبٌة، الطائفٌة، العرقٌة ـ القومٌة، العشائرٌة 

ى أسس فدرالٌات، طائفٌة ـ مذهبٌة أو عرقٌةـ واألقلٌمٌة، واستغالل هذه العصبٌات إلعادة بناء الدولة عل
 .قومٌة

 
  :الخاتمة 
 

تجربة على ضوء تحلٌل البنٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة والفكرٌة للمجتمعات العربٌة فً المرحلة الراهنة، و
األنظمة االستبدادٌة فً تشوٌه الدٌمقراطٌة، وبناء على نتائج تطبٌق النموذج األمرٌكً للدٌمقراطٌة فً 

لالختالف الكبٌر بٌن  نظراً  عراق بعد االحتالل، أرى أنه ال ٌمكن تطبٌق النموذج الغربً للدٌمقراطٌة،ال
 .والوعً والممارسة التارٌخٌة للدٌمقراطٌة ،البٌئتٌن، السٌاسٌة واالجتماعٌة

فٌها  ٌناسب المجتمعات العربٌة التً تجري وبناء على الرإى السابقة، أرى أن نموذج الدٌمقراطٌة الذي 
، هو دٌمقرطٌة الشراكة الوطنٌة التً تقوم على مبدأ التوافق الوطنً الذي ٌوفر االحتجاجات الشعبٌة

الفرصة لكل المكونات السٌاسٌة والفكرٌة المشاركة الحقٌقة فً صنع القرار، األمر الذي ٌضعف حاجة 
فرص بعم تٌارات  القوى الوطنٌة لالستقواء بالعامل الخارجً ضد بعضها البعم، كما ٌقلل من

إن تحقٌق ذلك . الحركة السٌاسٌة لالنفراد بالسلطة سواء باالستناد على الشرعٌة االنتخابٌة أو إلى العنف
وأهم مبادئ . ٌساهم فً  توفٌر الظروف المناسبة لالستقرار السٌاسً واالجتماعً خالل الفترة اإلنتقالٌة

 : دٌمقراطٌة الشراكة هً
 
سٌة للمواطن، كحرٌة تشكٌل األحزاب والمنظمات االجتماعٌة والمهنٌة، وحرٌة ر الحرٌات األساٌـ توف1

 .التعبٌر والتجمع والتظاهر
 .ـ قبول التعددٌة الفكرٌة والسٌاسٌة2
 .ـ  التداول السلمً للسلطة3
 .ـ انتخابات حرة ونزٌهة 4
الكاملة وتكافؤ الفرص  نتخابات، كقانون األحزاب، وقانون انتخابات ٌوفر الحرٌةـ بنٌة قانونٌة لال 5

 .للترشٌح واالنتخاب
 .ـ توفٌر حد معقول من العدالة االجتماعٌة 6
    .ـ اعتماد مبدأ التوافق الوطنً، فً اعداد الدستور وقانون االنتخابات والمشاركة فً السلطة االنتقالٌة7



 الهوامش  
                                                 

 2111مية العربية في الدنمارك، العدد العاشر نشرت هذه الدراسة كاملة في المجلة العلمية لألكادي 
إن ضعف فعالٌة األحزاب والحركات التقلٌدٌة، ال ٌعنً التقلٌل من دورها التعبوي الرئٌسً فً التحرٌم المتعدد ( 1)

 التً قدمتها خالل مسٌرتها النضالٌة والتً شكلت عوامل  األشكال ضد استبداد الحكومات العربٌة أو التضحٌات الكبٌرة
 .هامة لنشوب الثورات العربٌة الراهنة

(
2

تشٞش اىتجشتح اىتاسٝخٞح، إىٚ إُ مثٞش ٍِ حشماخ اإلسالً اىسٞاسٚ، تتعاُٗ ٍع األّظَح االستثذادٝح، ىَنافحح اىق٘ٙ ( 

اىذَٝقشاطٞح، ٗتجشتح األخ٘اُ اىَسيَِٞ ٍع ّظاً اىساداخ خاله سثعْٞٞاخ اىقشُ اىَاضٜ، ٗمزىل تعاُٗ ٕزٓ اىحشمح ٍع 

  .   إُ ٕزٓ اىتجشتح تثٞش ٍخاٗف  ٍششٗعح ٍِ إٍناّٞح تنشسٕا فٜ اىظشٗف اىشإْح. ىق٘ٙ اىَحافظح خاله فتشج حسْٜ ٍثاسكا

(
3
عداد إاستعان المجلس األعلى للقوات المسلحة فً مصر باإلسالمٌٌن والنخب المحسوبة على نظام حسنً مبارك، فً (  

فً حٌن تم استبعاد الدٌمقراطٌٌن واللٌبرالٌٌن والٌسارٌٌن من اللجان التً أعدت التعدٌالت الدستورٌة وقانون االنتخابات، 
 .هذه القرارات

،  حٌث  أدت االنتخابات التً أجرٌت إلى 2003هذا السٌنارٌو تم تطبٌقه فً العراق، بعد االحتالل األمرٌكً للعراق ( ( 4)
على إعادة بناء الدولة على ضوء رإٌتها الفكرٌة  مستغلة ظهور أغلبٌة برلمانٌة ، ذات توجهات دٌنٌة ـ طائفٌة، عملت 

 .  الشرعٌة االنتخابٌة التً فازت بها
من الدالئل التً تإٌد نموذج حزب العدالة والتنمٌة الحاكم فً تركٌا تصرٌحات، راشد الغنوشً، رئٌس حركة النهضة ( 5)

إعجابه بنجاح  أبدى حٌث 2011/ 3/ 9فً  11789د صحٌفة الشرق األوسط اللندنٌة، العد: اإلسالمٌة فً تونس،  أنظر
، 2011النموذج التركً، وكذلك تؤسٌس حزب الحرٌة والعدالة المنبثق من حركة األخوان المسلمٌن المصرٌة، بداٌة أٌار 

بنموذج حزب العدالة والتنمٌة  شادتهمحمود مرسً، فً أول تصرٌح صحفً له بعد تؤسٌس الحزب إ. حٌث أعلن رئٌسه د
 .  2011أٌار  4ـ  45439صحٌفة األهرام المصرٌة، العدد . تركٌافً 

تشٌر التجربة العراقٌة بعد االحتالل األمرٌكً، إلى أن الحكومات التً تشكل بعد االحتالل إلى أنها  حكومات من ( 6)
إن هذه الحكومات لم  ،أوالا النوع الذي ٌطلق علٌه حكومات إدارة األزمة، على ضوء السمات التً اتصفت بها ومن أهمها، 

. تتشكل على أساس االختصاص إلدارة مإسسات الدولة بكفاءة، بل على أسس المحاصصة الطائفٌة والمذهبٌة والقومٌة
، شخصنة الخالفات السٌاسٌة بٌن قادة الكتل واألحزاب لخلق حالة من االستعصاء، ال تقبل الحلول الوسط بٌن وثانياا 

الف بٌن زعٌمً، أكبر كتلتٌن فً البرلمان العراق الحالً، نوري المالكً، رئٌس الوزراء الزعماء السٌاسٌٌن، وٌمثل الخ
وكان من نتائج سٌاسة هذه الحكومات، . وزعٌم كتلة دولة القانون وأٌاد عالوي زعٌم كتلة العراقٌة، مثاال حٌاً على ذلك
لعراقٌة، واستمرار التدهور األمنً وعدم انتشار الفساد المالً واإلداري على نطاق واسع فً كل مإسسات الدولة ا

 . االستقرار االجتماعً
لمزٌد عن دور االحتالل األمرٌكً فً بناء الدولة الطائفٌة فً العراق، مراجعة، لطفً حاتم، االحتالل األمرٌكً ( 7)

 . وانهٌار الدولة العراقٌة،  مصدر سابق
(

8
ٕٗزا اىشعاس ٝثٞش شن٘ماً ح٘ه ٍصذاقٞح  قث٘ه " سالً ٕ٘ اىحواإل" تطشح ٍعظٌ أحزاب  تٞاس اإلسالً اىسٞاسٜ شعاس ( 

ٕزٓ األحزاب ىَثذأ اىتعذٝذٝح اىفنشٝح ٗاىسٞاسٞح ٗاىتعاٝش اىفعيٜ ٍعٖا، مَا أُ اّصاس تٞاس اىيٞثشاىٞح اىجذٝذج، ٝطشحُ٘ 

٘ اىذَٝقشاطٞح، تاعتثاسٓ ّٖاٝح اىَْ٘رج اىغشتٜ ىيذَٝقشاطٞح تاعتثاسٓ اىشنو اى٘حٞذ اىزٛ ٝجة اُ تسينٔ مافح شع٘ب اىعاىٌ ّح

 .  1989اىتاسٝخ، ٕٜٗ اىَق٘ىح اىتٜ أطيقٖا ، فشّسٞس ف٘م٘ٝاٍا عاً 

 

 

 

 

  2 -1لعربية وآفاق تطورها الديمقراطي االحتجاجات الشعبية ا
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