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 فيالتحول الديمقراطي على االستقرار السياسي  أثر
 الدول العربية

 
 محمد صالح شطيب م.م

 مدرس مساعد/كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل
 

 مستخلص البحث
مننراتارالديمقراطيننة ليسننر ممننرد مدسسننار  إامننا المد نند  فحسننبل ل ا ننا إلننى  وا 

التني ت نر   واألف نارلقنيم ثقافنة سياسنية تتننما ماةومنة منا ا إلنىمااب ذلك تسنتاد 
غالبينة الندول  واايم ا القول إا الثورار العربية  اانر ماامةنة فممارسة الديمقراطيةل 

غيننر مسننتعدت السننتحقاي سياسنني ب ننذا الحمننمل أس خلنني أاةمننة سياسننية  هنني العربيننة
فالتحنندس الننذس تعددينة مننا دوا الندخول فنني الصننراعار الداخلينة واالحتقنناا السياسنيل 

الينومل هنو لني  بانات الديمقراطينة  اةنام  امنل ومناهبل ول نا بندت  األاةمة يوامه هذه
عملية التحول واالاتقال الطويلنة حتمنا إلنى الديمقراطينة وبشن ل سنلمي ومختنار وبشن ل 

 واع ماةم بما يماب ا الصراعار الدموية واالاامارار والحروب الداخلية والخارمية.
 
 مقدمةال

 Historicalانتصةارا  تاريييةا  -ر الحةدي فةي العصة  -حققت الديمقراطيةة 

Victory) )  علةةةى كافةةةة الوةةةدا ل وكن مةةةة الحكةةةم اليةةةروم فةةةالجمي  اليةةةومم ومةةة
ميتلف االتجاهات الفكرية:  وطنيةي  ووةومي م متةديني  وعلمةانيي م وسةطيي  
ويسةةةةةاريي م يعلنةةةةةو  انحيةةةةةايهم للةديمقةراطيةةةةةةةم ويتحةدثةةةةةةو  عةةةةةة  مةةةةةةيايا الحكةةةةةم 

 صةةةوحت الديمقةةةةراطيةم كن ةةةام حكةةةمم مرادفةةةا  لمف ةةةوم الشةةةرعية الةةةديمقراطيم وك
Legitimacy)  في الحياة السياسةية الحديثةةم كلةن ك  كافةة القةرارات والقةواني )

 والسياسات تكو  مقوولة وموررةم إكا اتيكت وطريقة ديمقراطية. 
كا كانةةةت الديمقراطيةةةةم كفسةةةلوب فةةةي الحكةةةمم تعةةةود إلةةةى كيةةةام العصةةةر   وا 

م فةن  ن ةام الحكةم الةديمقراطي لقديم فةي القةر  اليةامس ووةل المةي داليوناني ا
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فةةةي الدولةةةة القوميةةةة هةةةو  ةةةاهرة حديثةةةة الع ةةةد نسةةةويا م إكا لةةةم يةةةيد عةةةدد الةةةدول 
دولةةةةم إال ك  هةةةكا العةةةدد  (21)م عةةة  2491الديمقراطيةةةة فةةةي العةةةالم فةةةي عةةةام 

 تضةةةاعف نتيجةةةة التحةةةول الةةةديمقراطي فةةةي عةةةدد عيةةةر وليةةةل مةةة  دول العةةةالم. 
وكانةةةت الةةةدول العرويةةةة جةةةيما  مةةة  العةةةالم الةةةكق هوةةةت عليةةة  ريةةةا  الديمقراطيةةةة 
والتغييرمإك لم تتووف دعوة المجتم  العروي إلى اإلص   لح ةة واحةدةم منةك 

 استق ل الولدا  العروية.

حكمةت محةاوالت اإلصة   السياسةي واالنتقةال إلةى  مروي ل العقد اليية
م هيمنةت كوالهمةا فةي كعقةةاب ثنا يتةا  واريتةا لولةدا  العرويةة الديمقراطيةة فةي ا

م اإلص   مة  اليةارأ كو مة  الةدايل :وتمحورت حول 1002 كحدا  كيلول/
تةةونس ثةةم مصةةر  اتوثةةور   1020وانطلقةت الثنا يةةة اليةةرو فةةي كةانو  الول/ 

فةةي  م وكطلقتةةا ريةةا  التغييةةرهةةكا الولةةدا ثةةم ليويةةا التةةي كطاحةةت والن مةةة فةةي 
وكرسةةتا ثنا يةةة كيةةرو هةةي اإلصةة   وةةي  الفعةةل  م كافةةة كنحةةام الةةوط  العروةةي

 الثورق واإلص   التدريجي.

وحينمةةا تفجةةرت الثةةورات العنيفةةة وشةةكل متتةةاو م فةةي تةةونس ومصةةر وليويةةا 
والةةةيم  ثةةةم سةةةوريام علةةةى السةةةاحة العرويةةةةم كةةةا  ال ةةةدف الر يسةةةي ل ةةةام وغةةة  

ة التةي حكمةت ع  الشعارات التي حملت ام هو إسقاط الن م االستودادي الن ر
ووفسةةاليب ميتلفةةم وتمكنةت والفعةل مةة  إسةقاط كروعةة مةة   تلةن الةدول طةوي م

تلةن الةةن مم لتةةديل الةدول وعةةدها مراحةةل جديةدةم تةةم االعتيةةاد علةى وصةةف ا وةةة  
تشةة د الترتيوةةات الياصةةة ونوامةةة الةةن م الجديةةدةم  إ االنتقاليةةة  التةةي يفتةةر  

 لكة  مةا تحسي  الوضةا،م تحقق كهداف تلن الثورات في على كسس جديدةم
االنتقةةةةال إلةةةةى ن ةةةةم  إ  إلةةةةىالميةةةةاوف الن ريةةةةةم التةةةةي تشةةةةير  إ حةةةةد  هةةةةو 

انتشةار الفوضةى  كو م ديمقراطية حقيقة ليس س  م وا  إمكانية عودة االسةتوداد
تمثةةةل احتمةةةاالت وا مةةةةم وةةةد تصةةةاعدت مةةة  الووةةةت وفرضةةةت تسةةةا الت مقلقةةةة 

 وشف  المستقول.
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 إش الية البحث
ترسةةةةيد الةةةةديمقراطي.. فحةةةةدو  اوي  التحةةةةول الةةةةديمقراطي و فةةةةرق مةةةة هنةةةةان

فةةن  التحةةول الةةديمقراطي كمةةر واسةةتمرار وتعييةةي الديمقراطيةةة كمةةر كيةةر تمامةةام 
 إ ديمقراطيةةةةة فةةةةي وعةةةة  الولةةةةدا  اليعنةةةةي والضةةةةرورة  تفسةةةةيس ن ةةةةم سياسةةةةية

تعييةةةةي احتمةةةةاالت ك   إكا الديمقراطيةةةةة سةةةةوف تتعةةةةيي فةةةةي هةةةةكا الولةةةةدا م
 ثةةةلداعمةةةة مال ساسةةةيةال والوضةةةا،ال ةةةروف  ودوجةةة عنةةةد تتيايةةةد الةةةديمقراطي
عنةةةدما يوجةةةد عةةةدد كةةةاف مةةة  الفةةةةاعلي   لندريجي المعتةةةدلم وكةةةكالتغييةةةر التةةة

 مالسياسيي  الكي  يعطو  كولوية عالية للقيم والهداف والترتيوات الديمقراطية
لوضةةةةةا، وفةةةةةي حالةةةةةة عيةةةةةاب ا والةةةةةكي  يملكةةةةةو  الم ةةةةةارات ال يمةةةةةة لتفعيل ةةةةةام

عةدم  حالةة إلى قي د مماو م ةترسيد الديمقراطي تضامل احتماالتوال روف ت
 االستقرار السياسي في تلن الدول.

 
 ياطلي البحث ما فرنيتيا  :فرنية البحث

هنان ع وة طردية وةي  عةدم االسةتقرار السياسةي والمطالةب السياسةية.  -أوال
م وةدرة ك  عدم االستقرار السياسي ييداد وييادة المطالب السياسية وعد إك

 االستجاوة ل ا. لىية عالم سسات السياس
إكا إال م ثوريةةا يكةةو  االجتمةةاعي ال يةةريالتغ الفرضةةية اليةةرو هةةي ك  -ثاايننا

مة  الةيم  ووةل  مةدةواجتماعيةةم تضةرب المجتمة  ل فجر صراعات فكريةة
 .ك  يحقق استقرارا

 كما ارتكي الوح  على المعادلتي  التاليتي : 
 ي دق إلى عدم االستقرار    التكيف   ككور مإكا كا  التغيير  
 رارةةي دق إلى االستق التكيف كصغر م إكا كا  التغيير  

طيةةةة دو  ثقافةةةة م فةةةي الديمقراإكا االنيةةةراط ووالسةةةرعة المطلووةةةةفكيةةةف يمكةةة  
 ؟وم ه ت ديمقراطية

 :اآلتيةالمحاور  إلىوم  ي ل هكا الفرضيات والمعادالت تم تقسيم الوح  
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 ةرس لبعض المااهيمأوال: تأصيل ا
 : أساليب التحول الديمقراطي في الدول العربيةثاايا
: إخانناي م ننود التحننول الننديمقراطي وايصنن ف السياسنني فنني الماطقننة ثالثننا

 1122العربية قبل 
 1122المسارار المنطربة للثورار في الماطقة العربية بعد : رابعا
 
 وال: تأصيل اةرس لبعض المااهيمأ
  قراطيالتحول الديم -أ

كجةةةةرام تعةةةةدي ت دسةةةةتورية وتن يميةةةةةم  يشةةةمل مف ةةةةوم التحةةةةول الةةةةديمقراطي
عادة تويي  السلطةم والنفوك مشاركة م وتوسي  دا رة الوككلن ويميةم وفكريةم وا 

م واجتماعيةةةة ميتلفةةةة تتمتةةة  ودرجةةةة عاليةةةة مةةة  في ةةةام ووةةةروي مراكةةةي سياسةةةية
تاوة  وةدر الجتماعي يني ل هكا العملية فا  الجسم السياسي واو  (1)االستق ل
حيب الواحد يحل محل ةا م والوحدة التي تسود ن م الفقيم الطاعة مم  التغيير
عمليةة االنتقةال  إ  إلةىم فيشةير هةكا المف ةوم (2)م والتنةافسوالتنةو، مويم التعةدد

 م  ن ام حكم عير ديمقراطي)مدني او عسكرق( الى ن ةام ككثةر ديمقراطيةةم
ك  هنةةةان  وعةةة  الكتةةةاب ثاوتةةةةم ول ةةةكا يةةةرو دوهةةةكا العمليةةةة ال تيضةةة  لقواعةةة

وعة  الةديمقراطيات التةي وةد تج ة  ومجةرد ك  ت  ةرم وديمقراطيةات كيةةرو 
التحةةول الةةديمقراطي يمكةة   ال يتحقةةق ل ةةا الةةدعم والمسةةاندةم ول ةةكا فةةا  عمليةةة

تتضم  إرسام مجموعة م  القواعد واإلجرامات التةي و  م ومعقدةمةنسوي عدها
 .    (0)محكومي تن م ع وة الحكام وال

 يلةي وفيمةا وتحلل ةا الةديمقراطي التحول آليات الدراسات م  العديد ترصد
 اآلليات:    هكا لهم موجي عر 

 الديمقراطيةة واتجةاا الن ةام دف وة الموةادرة تةفتي حية ى: كعلة مة  التحةول (2)
 ك  ىإلة الدراسةات وعة  وتشةيرالحةاكمم  للن ةام السياسةية القيةادة مة 

 القيةادة دولة فعليةة سياسةية إرادة تةوافر ضةرورة هةو ةاآللية هةكا جةوهر
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يمةا  الحاكمةة السياسةية فضة  عة   السياسةي واإلصة   والديمقراطيةة وا 
 واتجةاا تحةرن كق كمةام تقةف التةي المعووةات ىعلة التغلةب ىعلة وةدرت ا

 .الديمقراطية
 الموةادرة تةفتي ومة  هةكا الحالةة: التفةاو  ي ل م  الديمقراطي التحول (1)

 التحول يتم حي م و معا والمعارضة الحاكم الن ام ويادة وول م  ةمشترك
 النيةب ميتلةف مة  مفتةو  حةوار فةي الن ةام يةديل عنةدما الةديمقراطي
 المصةالح حسةوا ال فةي يفيةكواتفةاق  يتةوأ وةدم و واالجتماعيةة السياسةية
 .في  المشاركة السياسية والقو  لكافة الحيوية

 يمةام وفيةك المعارضةة جماعةات يةامو ويعنةي :الشةعب ية ل م  التحول (3)
 السةلطوية الن مةة تسةقط م وعنةدماالديمقراطيةة نحو التحول في الموادرة

 وعمليةة يلفة  وموةادرة الديكتاتور الحاكم وفاة نتيجة التحول يحد  ود كو
 التحةول فةن  السةاوقة اآلليةة ووية فىم كعلة مة  ديمقراطةي تحةول

 العنةف كعمةال تيايةد لية  مة  يةفتي المسةار ل ةكا وفقةا الةديمقراطي
ميتلةف  وول م  المن مة عير العامة واالضطراوات واالحتجاأ والشغب

 م  الجماهيرية للمطالب الن ام وادة يرضد عندهاو  مالشعوية التن يمات
 (.4)اليمة احتوام كجل

 
  االستقرار السياسي -ب

االسةةةتقرار السياسةةةي وفنةةة  حفةةة  الن ةةةام دايةةةل المجتمةةة  وفةةةي نفةةةس يعةةةرف 
م ولكةةةة  هةةةةكا يةةةةف مةةةة  الوضةةةةا، والحةةةةدا  المتغيةةةةرةت القةةةةدرة علةةةةى التكالووةةةة

مسةةةةةوق  المتغيةةةةةرات الوةةةةةد وك  تةةةةةتم فةةةةةي إطةةةةةار يمنةةةةةي معتةةةةةدل ووفةةةةةق تيطةةةةةيط
 .(5)للمحاف ة على تواي  الن ام
ى مف ةوم االسةتقرار إل في جامعة القاهرة( الستاكة) وتشير د. نيفي  مسعد

ية وتشةير إلةى وةدرة الن ةام علةى :  ةاهرة تتميةي والمرونةة والنسةوالسياسي وفنة 
تو يةةف م سسةةات  إلجةةرام مةةا يلةةيم مةة  تغيةةرات لمجاووةةة تووعةةات الجمةةاهيرم 
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العنةةةف السياسةةةي إال فةةةي  واحتةةةوام مةةةا وةةةد ينشةةةف مةةة  صةةةراعات دو  اسةةةتيدام
 .(6)م دعما  لشرعيت  وفعاليت كضيق نطاق

في حي  يتج  كصحاب المدرسة السلوكية إلى تعريف االستقرار السياسةي 
م واف  النفسةةية وال ةةروف االجتماعيةةةم وونةةام علةةى كلةةنمةة  ياويةةة السةةلون والةةد

يعةةرف الن ةةام السياسةةي المسةةتقر وفنةة  الن ةةام الةةكق ييلةةو مةة  م ةةاهر العنةةف 
ف إلةةةى م ووةةةد يصةةةل العنةةة  م ةةةاهرات واعتيةةةاالت وحةةةروب كهليةةةةالميتلفةةةة مةةة

لطة م ومعنى آير هو الن ام الكق تتمثل شرعية السكوصى صورا وهي الثورة
 .     (7)في  في الطاعة واحترام القانو 
م الميالفةةةة موةةةدكاالسةةةتقرار السياسةةةي واسةةةتيدام وهنةةةان مةةة  يعةةةرف مف ةةةوم 

م فقةةد انشةةغل الفكةةر اسةةة  ةةاهرة عةةدم االسةةتقرار السياسةةيوكلةةن مةة  يةة ل در 
التفةةاوت االجتمةةاعي  مثةةلل عوامةةل عةةدم االسةةتقرار السياسةةي السياسةةي وتحليةة

ككثةةةةر ممةةةةا انشةةةةغل وتوصةةةةيف  ةةةةاهرة الثقةةةةافي  تتوالتةةةةدهور الم سسةةةةي والتشةةةة
ف نةةان مةة  يعةةرف مف ةةوم عةةدم االسةةتقرار  م االسةةتقرار السياسةةي فةةي حةةد كاتةة 

مة  اليمةات التةي  ونجةا  السياسي على كن  : عدم ودرة الن ام علةى التعامةل
لصةراعات القا مةة دايةل المجتمة  إدارة ا فض  ع  عةدم ودرتة  علةىتواج  م 

مةةةة  ي لةةةة  ك  يحةةةةاف  علي ةةةةا فةةةةي دا ةةةةرة تمكنةةةة  مةةةة   يسةةةةتطي  الشةةةةكل الةةةةكقو
العنةف السياسةي مة   الن ةام م ويصةاحو  اسةتيداموالتحكم في ا علي ا السيطرة

تفيةد  المفةاهيممجمةل هةكا . (8)وكفامت  م  ج ة كيروج ةم وتناوص شرعيت  
وجةةود التنةةاو  فةةي المجتمةة  مةة  اسةةتطاعة السةةلطة القا مةةة الةةتحكم فيةة   وةةف 

ولكة  إكا مةا فشةلت السةلطة فةي الةتحكم فية  م تقرار السياسةيسي دق إلةى االسة
 فسيقود كلن إلى عدم استقرار السياسي وتناوص شرعية الن ام.

لةةةكلن إ  كهةةةم م شةةةرات الصةةةرا، الةةةدايلي فةةةي الدولةةةة والتةةةي تسةةةاهم فةةةي عةةةدم 
 :هي(9)ااستقرار 

 الت السياسية دايل الدولة . عدد االعتيا (2)
 عدد اإلضراوات العامة . (1)
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         عصاوات .       وجود حرب  (3)
 عدد اليمات الحكومية دايل الونام السياسي.  (9)
 ير التي تتم في كج ية الدولة. عدد عمليات التط  (5)
 عدد كعمال الشغب دايل ن ام الدولة.  (6)
 لثورات التي نشوت دايل الدولة. عدد ا (7)
 الم اهرات المعادية للحكومة .  عدد(8)
 دد القتلى الكي  لقوا مصرع م في كل صور العنف المحلي. ع (4)

الم شةري  الساسةيي  لحالةة  مرحلةة تعةد في ةاكةل هةكا الم شةرات إلةى  تقود
عدم االسةتقرار السياسةي وهمةا التغيةرات الوياريةة المتواليةة والسةريعة والتغيةرات 

 في الن ام نفس  وسوب االنق وات العسكرية.
 

  سياسيمدشرار االستقرار ال -أ
التي  م لكا فن  العواملمعقدةال م  ال واهر  اهرة االستقرار السياسي تعد

السياسةية  لحاالتوهنان مجموعة م  العوامل وام ت دق إلي ا متعددة وميتلفة
 : هيياسي و م  كهم م شرات االستقرار الس يمك  عدهاوالتي 

هةةو تغييةةر السةةلطة يقصةةد وةةنمط انتقةةال  :نمةةط انتقةةال السةةلطة فةةي الدولةةة (2)
اسةةي م وهةةي عمليةةة تيتلةةف طوقةةا  لنةةو، الن ةةام السيشةةيص ر ةةيس الدولةةة

م فنكا تمت عملية التغيير واالنتقال وفقةا  لمةا والساليب الدستورية المتوعة
هةةةو منصةةةوص عليةةة  فةةةي الدسةةةتور فةةةن  كلةةةن يعةةةد م شةةةرا  حقيقيةةةا  علةةةةى 

وةةات كمةةا إكا تمةةت عمليةةة التغييةةر عةة  طريةةق االنق م االسةةتقرار السياسةةي
والتةةةةةدي ت العسةةةةةكرية فةةةةةكلن يعةةةةةد م شةةةةةرا  علةةةةةى حالةةةةةة عةةةةةدم االسةةةةةتقرار 

 .(13)السياسي
م شةةةةرعية الن ةةةةةام السياسةةةةي مةةةةة  الةةةةةدعا  دتعةةةةة :شةةةةرعية الن ةةةةةام السياسةةةةي (1)

وةدورا مة  االسةتقرار السياسةي يعد  مثل ماالساسية ل ستقرار السياسيم 
لشةةةرعية جاهةةةات فةةةي تعريةةةف اعةةةدة ات لةةةنهناو . دال ةةةل الشةةةرعية السياسةةةية
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م والةةكق ي منةةا هةةو االتجةةاا السياسةةي مم سياسةةيم دينةةي: وةةانونيالسياسةةية
: توريةر السةلطة الحاكمةة مة  منطةق لكق يعرف الشةرعية السياسةية وفن ةاا

اإلرادة الجماعية. ومعنى ك  الن ام السياسي يكتسةب شةرعيت  مة  ية ل 
ة تحقيةق مصةالح الشةةعب وصةيانة اسةةتق ل الةو د وحمايةةة الحقةوق المدنيةة

وت  ةةر هةةكا الشةةرعية مةة  يةة ل تقوةةل كفةةراد الشةةعب للن ةةام  م والسياسةةية
 .(11)ويضوع م ل  طواعية

 ووصفكة السياسية كحد مقاييس المشار د تعتدعيم المشاركة السياسية :  (3)
طويةةةق وواعةةةد الديمقراطيةةةة فةةةي الن ةةةام واالسةةةتقرار السياسةةةي مةةة  حيةةة  ت

ا القنوات الرسمية للتعوير عة  م وهي الحالة التي يتوافر لألفراد في الحكم
آرا  ةةةةم فةةةةي القضةةةةايا الوطنيةةةةة وايتيةةةةار النةةةةواب والممثلةةةةي  فةةةةي المجةةةةالس 

ووةةةةةكلن تصةةةةةوح المشةةةةةاركة الشةةةةةعوية وسةةةةةيلة لتحقيةةةةةق م النياويةةةةةة والمحليةةةةةة
 االستقرار السياسي الدايلي وتدعيم شرعية السلطة السياسية.

يعةةةد  :النفصةةةاليةروب الهليةةةة والحركةةةات اعيةةةاب العنةةةف السياسةةةي والحةةة (9)
االسةةةةتقرار  لحالةةةةة عةةةةدم التغييةةةةر الةةةةر يس دليةةةةلعيةةةةاب العنةةةةف السياسةةةةي 
 هو م  الم شةرات م ل  ايتفام العنف السياسيالسياسي دايل المجتم 

م ويمكةةةةة  تعريةةةةةف العنةةةةةف السياسةةةةةي وفنةةةةة   سةةةةةتقرار السياسةةةةةيل الم مةةةةةة
يةق م وكلةن لتحقة الماديةة إللحةاق الضةرر وةاآليري االستيدام الفعلي للقو 

كهةةةداف سياسةةةية كو كهةةةداف اوتصةةةادية واجتماعيةةةة ل ةةةا دالالت سياسةةةية. 
لرسمي كو على المستوو عيةر والعنف السياسي ود يكو  على المستوو ا

م كمةةا الرسةةمي ف ةةو الموجةة  مةة  الن ةةام ضةةد المةةواطني  كو ضةةد الرسةةمي
م كمةةةةةا عيةةةةةر الرسةةةةةمي ف ةةةةةو ماعةةةةةات كو تن يمةةةةةات كو عناصةةةةةر معينةةةةةةج

ووالنسةةوة م كو الجماعةةات ضةةد الن ةةام السياسةةي الموج ةةة مةة  المةةواطني 
للحركةةةةات االنفصةةةةالية والحةةةةروب الهليةةةةة والتمةةةةردات فنن ةةةةا تمثةةةةل كعلةةةةى 
مسةةةتويات عةةةدم االسةةةتقرار السياسةةةيم يصوصةةةا  إكا اوتةةةر  كلةةةن والتةةةديل 

 .(12)والدعم اليارجي
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ية في المجتمعات هي إ   اهرة التعدد الوحدة الوطنية والتكامل القومي: (5)
م فالمجتمعةةات التةةي ال تعةةرف  ةةاهرة التعدديةةة سةةوام علةةى ة عالميةةة ةةاهر 

المسةةتوو العروةةي كو الةةديني كو اللغةةوق كو الطةةا في عالوةةا  مةةا تكةةو  كوةةرب 
إلةةى االسةةتقرار السياسةةي مةة  تلةةن التةةي تشةة د التعدديةةة االجتماعيةةة علةةى 

ويمك  القول وا  المشكلة ليست فةي  مالمستوو العروي والطا في والديني
نمةةا فةةي اسةةتراتيجيات النيةةب الحاكمةةة  وجةةود هةةكا التعدديةةة االجتماعيةةة وا 

فةةةةةةوع  الةةةةةةدول نجحةةةةةةت فةةةةةةي تونةةةةةةي م فةةةةةةي التعامةةةةةةل مةةةةةة  هةةةةةةكا التعدديةةةةةةة
اسةةةةتراتيجيات صةةةةحيحة وحولةةةةت هةةةةكا التعدديةةةةة إلةةةةى عنصةةةةر ثةةةةرام ووةةةةوة 
للمجتمةة م والةةوع  اآليةةر فشةةل فةةي كلةةن وحصةةد مييةةدا  مةة  حالةةة عةةدم 

ول عالوةةا  مةةا يةة دق إلةةى تمتةةي  اللحمةةة والنمةةوكأ ال ماالسةةتقرار السياسةةي
عةةة م ال ويةةةة . فةةةي حةةةي  ك  اليةةةرو الوطنيةةةة علةةةى ال ويةةةات الوطنيةةةة وا 

عيةةر الوطنيةةة كو مةةا  الواليةةاتالنمةةوكأ الثةةاني عالوةةا  مةةا ينةةت  عنةة  وةةروي 
م ووالتالي مطالوة واالستق ل كو الحكم الكاتي (10)يدعى الوالمات التحتية

  .كما حد  في العراق والسودا
ييةةر سياسةةات  إ  الن ةةام السياسةةي الةةكق يةةتمك  مةة  تغ :الفعاليةةة السياسةةية (6)

إيام التغييةةةةةرات االوتصةةةةةادية واالجتماعيةةةةةة الحاصةةةةةل فةةةةةي وي تةةةةة   ووراراتةةةةة 
الدايليةةةة هةةةو الن ةةةام الةةةكق يسةةةتطي  تحقيةةةق شةةةرعيت  ويضةةةم  االسةةةتقرار 
السياسةةةيم كمةةةا إكا كانةةةت م سسةةةات الن ةةةام عيةةةر وةةةادرة علةةةى االسةةةتجاوة 

لتغيرات في الوي ة الدايليةة فةن  كلةن سةيكو  مةدعاة إلةى عةدم االسةتقرار ل
 إلى العنف. المناهضة السياسي نتيجة لجوم الجماعات

وتصةةةةةةةةادية الفةةةةةةةةوارق اال إ  تيايةةةةةةةةد التفةةةةةةةةاوت االوتصةةةةةةةةادق واالجتمةةةةةةةةاعي: (7)
وةدورا م والةكق ي دق إلى الحرمةا  النسةوي المجتم  إفراد واالجتماعية وي 
م والغضةةب  ر واإلحوةةاط واالضةةط اد علةةى المسةةتوو الفةةردقيةة دق إلةةى الشةةعو 

م مما يدف  الجماعةات السيط العام على المستوو الجماعياالجتماعي و 
إلةةى العنةةف ضةةد الن ةةام ووياداتةة  المةةر الةةكق يةة دق إلةةى عةةدم االسةةتقرار 



 

 
 
 

  [130] (03) 9وليمية دراسات إ                                                      مركي الدراسات اإلوليمية             

السياسةةيم واسةةتمرار التفةةاوت االوتصةةادق واالجتمةةاعي يةة دق إلةةى تفجيةةر 
فةةةة فةةةي ت القا مةةةة ممةةةا يقةةةود إلةةةى اضةةةطراوات عنيالتناوضةةةات واالنقسةةةاما

 .(14)م حروب كهلية وعيرهاكشكال شتى: حركات انفصالية
 
  الثورت -د

كلمة )الثورة( تجرق على كةل لسةا  وتيط ةا الوة م ويتنةاوا في ةا النةاس 
الن مة السياسية التي تدعي وفن ا ثوريةة ومةا ككثةر  ككثر ويتشاعلو  و ا وما

 هةةي هةةي الثةةورة؟ ومةةا مةة  هنةةا تةةرو مةةا و  وةةفن م ثةةوارمالشةةياص الةةكي  يةةدع
يصا صة ا؟ فةةالثورة تعنةةي كلةن العلةةم الةةكق ي ةةدف إلةى تغييةةر المجتمةة  تغييةةرا 
جةةةكريا فةةةي كياناتةةة  االجتماعيةةةة واالوتصةةةادية والسياسةةةية والفكريةةةة ثةةةم العمةةةةل  

مة  التطةور وتةت مم وطموحةات وواستمرار على إوامة كيانات جديةدة تتسةاوو 
 .(15)الناس

والثورة م  الوج ة السياسية هي )حركة شةعوية واسةعة كات توجة  سياسةي 
تغييةر الن ةام  إلةىمن م تعور ع  الرعوة العامة لجمو، كفراد الشةعب وت ةدف 

وامةةة ن ةةةام جديةةةد يعوةةر عةةة  اإلرادة الشةةةعوية لجمةةةو،  السياسةةي القةةةا م جةةةكريا وا 
 .(16)كفراد الشعب الكي  يمثلو  القوة الحقيقية للثورة(

 ىمةة اجتماعيةة يصةل في ةا المجتمة  إلةك  الثورة فةي جوهرهةا تنشةف عوةر كي 
طريةةةق مسةةةدود. وت كةةةد الدراسةةةات المقارنةةةة حةةةول الثةةةورات هةةةكا الحقيقةةةة حيةةة  

المطالةةةب  تلويةةةةالفشةةةل فةةةي  ىسياسةةةي إلةةةتصةةةل اليمةةةة االجتماعيةةةة والن ةةةام ال
كا الةن م كةو  هةوعالوا مةا ت .تفاعل الي ق م  الوي ة اليارجيةاالجتماعية وال

 (مAbsolutist) طةاليمات التي تنت  الثورات كن مة طغيةا  وتسلةتواج  التي 
تنشةةغل والمحاف ةةة علةةي الن ةةام الةةدايليم ومةة  ثةةم تتحةةول والتةةدري  إلةةي ن ةةم 

 . (17)والية
 الشعوي لألن مة الحاكمة رف الوتعد الثورة م  كهم م اهر التعوير ع  

وةةةت في ةةةا الشةةةعوب وةةةدرت ا علةةةى عةةةدم وهةةةي الوسةةةيلة الكثةةةر فاعليةةةة والتةةةي تث
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اليضو، للسلطة العامة القا مة والتي منعت كفراد الشعب م  ممارسةة حقووة  
وحرياتةة  كو عجةةيت عةة  حمايت ةةا وهةةي اكوةةر دليةةل واوعةةي ملمةةوس علةةى وةةدرة 

 الشعب على فر  إرادت  والتعوير ع  سيادت  الوطنية.
 

 ية: أساليب التحول الديمقراطي في الدول العرباياثا
 

 ايص ف السياسي ما الخارج  -أ
كصةةةةوح مةةةة  كولويةةةةات السياسةةةةة المريكيةةةةة فةةةةي  1002وعةةةةد كحةةةةدا  كيلةةةةول/

فوضةةةةعت  مالمنطقةةةةة العرويةةةةة هةةةةي عمليةةةةة التغييةةةةر الةةةةديمقراطي فةةةةي المنطقةةةةة
 العرويةةة المنطقةةة العرويةةة تحةةت طا لةةة تحلةةي ت متعةةددة حةةول مسةة ولية الةةن م

نتةةةةاأ  (اإلرهةةةاب) عةةة  إفةةةراي جتماعيةةةةوتصةةةادية واالواال السياسةةةية والثقافيةةةة وا 
لكلن   ةرت الةدعوة  موالغة والواليات المتحدة ا  جماعات متطرفة كنيلت كضرار 

ات محةةةةددة ييجسةةةةتراتاسياسةةةةات و  إلةةةةىإلةةةةى التغييةةةةر فةةةةي المنطقةةةةة ثةةةةم تحولةةةةت 
 . (18)حلفا  او  المريكيةالواليات المتحدة مصالح  تتماشى م 

اتج   م اإلص   وعدي  متواييي و يالكق سمكيك المشرو، المريكي وود 
م مثةةةل عةةةل مةةة  اليمةةةات الكوةةةرو فةةةي المنطقةةةةالول للتغييةةةر مةةة  يةةة ل التفا

كترا  وما يرتكب م  انت اكات االوفلسطي  ولونا  والسودا  م  دو  العراق 
م واتجةةةة  الثةةةةاني لطةةةةر  ورنةةةةام  مركةةةةب للتغييةةةةر (19)جسةةةةيمة لحقةةةةوق اإلنسةةةةا 

 .(23)السياسي والثقافي
 
 يص ف السياسي ما الداخلا -ب

ولةم يعةد مةا كانةت  م اإلصة   الدوليةة الحكومةات العرويةة طاليةبكروكت م
م مثةةل رفةة  مةة  اليةةارأ اإلصةة   وتتةةكر، وةة  مةة  حجةة  فةةي مواج ةةة دعةةاو 

كو االسةةةةةتقرار مةةةةة  اجةةةةةل التنميةةةةةة ومواج ةةةةةة  مالتةةةةةديل فةةةةةي الشةةةةة و  الدايليةةةةةة
 م لإلصة   ةالدولية طالةبمالعمةل ومحةاكاة ال م فتحولت إلةىمجديا م(اإلرهاب)
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يام هةةكا الوضةة  وجةةدت  ولةةيس التفاعةةل مع ةةام واسةةتيعاب المطالةةب الدايليةةة وا 
 :(21)يياري هكا الن م نفس ا كمام 

إما ك  تنيرط في ممارسة المييد م  القم  وعلةى نطةاق واسة م وهةو كمةر 
  ل  كلفت  السياسيةم كو ك  تسمح ودرجة مة  اإلنفتةا  السياسةي المقيوةد والمقةنو 

الةةةةكق يمكن ةةةةا مةةةة  اسةةةةتيعاب واحتةةةةوام وعةةةة  القةةةةوو والعناصةةةةر الراعوةةةةة فةةةةي 
المشةةةاركة دو  ك  يةةة ثر كلةةةن وشةةةكل جةةةوهرق فةةةي وضةةةعية النيةةةب الحاكمةةةة 

 ونمط ممارسة السلطة.
م مثةةل ةالدوليةة مطالةةبمةة  ال فوةةادرت إلةةى التجةةاوب مةة  احتياجات ةةا المنيةةة

عةةةةادة الن ةةةةر فةةةةيوالتطةةةةرف الةةةةديني (اإلرهةةةةاب)مكافحةةةةة  . منةةةةاه  التعلةةةةيم م وا 
مثةةةل  موتجاووةةةت مةةة  المطالةةةب التةةةي تشةةةكل مساسةةةا و يمنةةةة النيوةةةة الحاكمةةةة

م واوتكةةرت آليةةات جديةةدة (22)االسةةتجاوة لحقةةوق النسةةام فةةي المشةةاركة السياسةةية
تنةةافس فةةي مثةةل تعييةةي التعدديةةة السياسةةية وال ملتفةةادق كثةةار المطالةةب الشةةا كة

تياوية على نحو يقول و كا التعددية م  ووانين ا االن ا  فعٍدل وعض ماالنتياوات
نفةةس نتةةا   االسةةتغنام  إلةةىشةةكليام وينمةةا فةةر  علي ةةا شةةروطا تصةةل نتا ج ةةا 

كو إعةةةةةةادة إنتةةةةةةاأ نفةةةةةةس النيةةةةةةب فةةةةةةي  مسةةةةةةيةالسةةةةةةاوقة فةةةةةةي االسةةةةةةتحقاوات الر ا
 االنتياوات النياوية والولدية .

 
 التغيير الثورس  -ج

إك ا   مايسةية كيضةتفسنة اسةتثنا ية فحسةبمول سةنة سة 1022لم تك  سةنة 
مة  م سسةات  وول ةام تحوالت هكا السنة هي م  العمةق وحية  إن ةا تلغةي مةا

لسةنة م كحةدا  هةكا اوعةدها ات وسلوكياتم وت سس لكةل مةاوشيصيات وعقلي
مصةةةر وتةةةونس وليويةةةا وسةةةوريا  م لةةةيس فةةةييةسةةةتديل التةةةاريد كفحةةةدا  تفسيسةةة

 ا الثةةورات عرويةةةة ةةكفم (20)وةةل ستشةةمل المنطقةةةة العرويةةة وفسةةرها مفقةةط والةةيم 
 .وودو  تديل يارجي يالصة
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وعةد ا  كانةةت  م صةفة عرويةة ضةد الن ةام السياسةي ولول مةرة تفيةك الثةورة
تحمةل صةفات عديةدةم لةةم تقتةرب من ةا الصةوغة العرويةةة منةك عقةود عديةدةم وةةل 

وادها شعب عروي في تاريي ا م منك ورو  عديدةم حي  لم تحد  ثورة عروية
الثورة الفرنسةيةم والثةورة الميركيةةم كةم  عة  الثةوراتم وكنا نقةرك ونسةم الحدي 

واالنكلييية والروسيةم فيما عةاب مف ةوم الثةورة طةوي  عة  كولمتة  وعة  تحققة  
 .(24)في التروية العروية
توصيف ا المنطقة العروية تعيا تحوالت تارييية وتستورد  ك م  الم ح  

( حية  تةم نقلة  The Arab Sprinحي  كطلق علي ةا وةالروي  العروةي )م م  اليارأ
م  تجارب عالمية علةى الةرعم مة  شةيو، اسةتيدام  مة  ووةل وسةا ل اإلعة م 

ولك  الم ح  إ  الشعوب العروية ايتارت مصطلح الثورة م العالمية والعروية
تقةوم وة  وةالثورة  ( وانحةايت إلةى وصةف مةاThe Arab Revolution) العرويةة

 يا.في تونس ومصر وليويا واليم  وسور 
 

ايص ف السياسي في الماطقة و : إخااي م ود التحول الديمقراطي ثالثا
 1122قبل العربية 

يعةةد التحةةول نحةةو الديمقراطيةةة مةة  كهةةم عوامةةل توطيةةد االسةةتقرار السياسةةي 
السةلطة عة  طريةق انتياوةات تعدديةة  لتةداو  م وكلةن ال واالجتماعي والمني

لةةةةف القةةةةوو والحةةةةياب والف ةةةةات تنافسةةةةية حةةةةرة نيي ةةةةة تفةةةةري ورلمانةةةةا يمثةةةةل ميت
يةةةةدعم و  م ويسةةةةاهم فةةةةي إوةةةةرار حقةةةةوق اإلنسةةةةا  وسةةةةيادة القةةةةانو  ماالجتماعيةةةةة

تضم  و م ك  ي سس مشروعية للن ام السياسي م  شفن المشاركة السياسيةم 
االسةةتمراريةم فاالسةةتقرار السياسةةي فةةي هةةكا الحالةةة يةةرادف عيةةاب العنةةف  لةة  

يالةةةةةةة الفةةةةةةوارق االجتماعيةةةةةةة  يةمالسياسةةةةةةي وفشةةةةةةكال  الرسةةةةةةمية وعيةةةةةةر الرسةةةةةةم وا 
 .(25)لةواالوتصادية وي  الجماعات دايل الدو 

إ  متتوةة  المشةة د السياسةةي والوضةة  االجتمةةاعي واالوتصةةادق فةةي الةةدول 
العروية ي ح  ال وة وي  اليطاب الحداثي والممارسةة السياسةية علةى مسةتوو 
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الرسمية م  ناحيةم والفجوة وي  الطر وال ياكل الدستورية والم سسية  مالواو 
وحي  كصوح التغييةر يتةراو   م والواو  السياسي واالجتماعي م  ناحية كيرو

التةي تقةوم ونديةال  موي  الشعار والواو م فالنيةب الحاكمةة فةي الولةدا  العرويةة
تتو  في  ماإلص   السياسي المحدود والمتردد على ن م ا السياسية م  ودر

مرالةةكق يةة دق إلةةى إضةةعاف كسةةس الحيةةاة ال م الووةةت عينةة  سةةلوكا متناوضةةا
ضعاف ثقة المواطن مالسياسية  .(26)ي  في السياسة والسياسيي وا 

لةةكلن كانةةت ج ةةود ويطةةوات التحةةول الةةديمقراطي واإلصةة   السياسةةي فةةي 
العروةي وةد حملةت فةي طيات ةا وةكور إيفاو ةام فقةد اتسةمت تلةن الج ةود  العةالم

كانةت السةوب فةي فشةل ام ومة  كهةم كفقةةدت ا فعاليت ةا و  واليطوات وسمات عةدة
كعلةى مة  ولوةل الن ةام الحةاكم وعيةر  هةكا السةمات: كن ةا كانةت مفروضةة مة 

السياسةية الحاكمةة  ةةناجمةة عة  توافةق مجتمعةي كو تفاعةل إيجةاوي وةي  النيوة
 والجمةاهيرم وضةعف اوتنةا، النيوةة الحاكمةةة وةالتحول الةديمقراطي وتضةا ل

د ج ود التحول الديمقراطي ويطوات  للمضمو  التيام ا وآليات  وكهداف . وافتقا
وانفصةةةال ا عةةة  السةةةياق الشةةةمل المتمثةةةل فةةةي الرعوةةةة الماسةةةة فةةةي  الحقيقةةةي

الحريةةة والعدالةةة والكرامةةة. وميل ةةا الشةةديد ل نتقا يةةة  التغييةةر الفعلةةي وتحقيةةق
 -طيةةت الولويةةة فةةي وعةة  الةةدولالمثةةال كع والةةتحكم والشةةكليةم فعلةةى سةةويل

السياسيم  لإلص   االوتصادق دو  اإلص   -مث    نمصر في ع د موار 
 ك  الول وثيق الصلة وتحسي  الوضا، المعيشية للمواطني  وتوفير وصفو

االسةةتقرار السياسةةي واالجتمةةاعي الةةكق يشةةكل واعةةدة لإلصةة   السياسةةيم إال 
تحقيةةق تنميةةة اوتصةةادية حقيقيةةةم وترافةةق سياسةةات اإلصةة    ك  الفشةةل فةةي

اإلدارة والفسةةاد السياسةةي والمةةالي وةةد كدو إلةةى  تنةةامي سةةوماالوتصةةادق مةة  
التةةفثيرات التةةي كضةةرت وعمليةةة  إفةةراي سياسةةات اإلصةة   االوتصةةادق لةةوع 

كلةةن  فضةة  عةة  .التحةةول الةةديمقراطي وةةدال  مةة  ك  تكةةو  عنصةةرا  محفةةيا  ل ةةا
 اتسةةمت ج ةةود ويطةةوات التحةةول الةةديمقراطي وتناوضةة ا فةةي واوع ةةا مةة  كطرهةةا

المةةر الةةكق تعةةددت فةةي إطةةارا كشةةكال انت ةةان م لدسةةتورية والقانونيةةةوهياكل ةةا ا
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الدسةتورية والقانونيةة. وفةي هةكا السةياق اتسةعت الفجةوة وةي   والموةاد  السةس
السياسةةي الرسةةمي المتشةةدق وعوةةارات  الشةةرعية الدسةةتورية   الواوةة  واليطةةاب

ن الفجةةةوة لتشةةةمل كافةةةة القطاعةةةات وامتةةةدت تلةةةم "و دولةةةة القةةةانو  والم سسةةةات
االوتصةةةادية واالجتماعيةةةة والصةةةحية  راسةةةمة  صةةةورة  ورديةةةة  يا فةةةة لألوضةةةا،

اوة  الةكق تعيشة  العلويةة الو  والتعليمية والو يفية وعيرهام متناوضة  تماما  مة 
 .(27)الساحقة

االوتصةةادية عةةام   محوريةةا  حاسةةما  فةةي فشةةل ج ةةود  ووةةد مثلةةت الوضةةا،
االسةةةتقرارم والةةةدف  نحةةةو تفجةةةر  ل الةةةديمقراطي فةةةي تةةةدعيمويطةةةوات التحةةةو 

واليطةوات مة  تةدهور  الوضا، في المنطقة العرويةم فقد ترافقت تلن الج ود
 ال ةروف االوتصةادية فةةي الغالةب لقطاعةةات واسةعة مةة  الشةعوبم ولةةم تفلةح

لي  الرسميي  ع  المردودات االيجاويةة لسياسةات  و التصريحات الحالمة للمس
الوتصةةادق علةةى المةةدو المتوسةةط كو الوعيةةد فةةي تيفيةةف االحتقةةا  ا اإلصةة  

مجتمعيةة كويةرة سة مت انت ةار تلةن المةردودات علةى  المتنةامي لةدو وطاعةات
جاف طوال  .(28)مدو سنوات عل

االوتصةةةةةادق والكفةةةةةامة فةةةةةي إشةةةةةوا، الحاجةةةةةات والمتطلوةةةةةات  االسةةةةةتقرار إ 
لونيةةةة التحتيةةةةة ومثاوةةةةة ا دمةةة  كفةةةةراد الشةةةعب يعةةة عةةةةدد ممكةةة  الساسةةةية لكوةةةر

التسةةةلطية وةةةد تةةةنعم وقةةةدر معةةةي  مةةة   حتةةةى ك  الةةةن م م ل سةةةتقرار السياسةةةي
االنجةةةةاي  االسةةةةتقرار فةةةةي حالةةةةة نجاح ةةةةا فةةةةي تحقيةةةةق درجةةةةات معقولةةةةة مةةةة 

 االوتصةةادقم إال ك  تحقةةق االسةةتقرار كو اسةةتمرارا فةةي  ةةل ترافةةق االسةةتوداد
را  مسةةةتحي  . والتسةةلطية مةةة  تةةةدهور الوضةةا، االوتصةةةادية والمعيشةةةية يعةةد كمةةة

الصةةعب علةةى الةةن م العرويةةة االسةةتودادية ك  تحةةاف  علةةى  لةةكلن كضةةحى مةة 
تةةردق الوضةةا، االوتصةةادية والمعيشةةية  اسةةتقرارها كو علةةى وقا  ةةا فةةي  ةةل

  .من ا لقطاعات عريضة م  شعوو ا والسيما الشواوية
وعةةةةة وة  علةةةةةى مةةةةةا سةةةةةوقم جةةةةةامت ج ةةةةةود ويطةةةةةوات التحةةةةةول الةةةةةديمقراطي 

اسةةةةةي فةةةةةي العةةةةةالم العروةةةةةي فةةةةةي سةةةةةياق ثقافةةةةةة سياسةةةةةية عيةةةةةر السي واإلصةةةةة  
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واالنقيةةةةةاد والعةةةةةيوف عةةةةة  المشةةةةةاركة اإليجاويةةةةةةم  م  مةةةةةةم اتسةةةةةمت والسةةةةةلوية
تعمةةةةةةةةيم تلةةةةةةةةن الثقافةةةةةةةةة  علةةةةةةةةى –ويوةةةةةةةة   -ووةةةةةةةةد عملةةةةةةةةت الةةةةةةةةن م الحاكمةةةةةةةةة 

 وتسةةةطيح الةةةوعي الجمةةةاعي وتسةةةفي   عوةةةر الةةةدعايات اإلع ميةةةة السةةةلوية
فةةةةي  ةةةةل علوةةةةة الطةةةةاو  التسةةةةلطي علةةةةى المكثفةةةةةم والتةةةةي آتةةةةت ثمارهةةةةا المةةةةرة 

اليةةةةةد ويوةةةةةرات التسةةةةةلط السياسةةةةةي السياسةةةةةيةم وتةةةةةراكم تق عمليةةةةةة التنشةةةةة ة
ومركييةةةةة السةةةةلطةم وتةةةةدني المسةةةةتويات  الحكةةةةم كو حكةةةةم الفةةةةرد  وشيصةةةةن

تسةةةةةميت   الج ةةةةةل  التعليميةةةةةة فةةةةةي الغالةةةةةبم وارتفةةةةةا، م شةةةةةرات مةةةةةا يمكةةةةة 
 ق الف ةةةةةةةاتالمقنَّةةةةةة   الةةةةةةةكق يعنةةةةةةي انيفةةةةةةةا  مسةةةةةةتوو الةةةةةةةوعي اإليجةةةةةةاوي لةةةةةةةد

المتعلمةةةةةةةةةة. وفةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةكا اإلطةةةةةةةةةار نشةةةةةةةةةطت الوةةةةةةةةةواق اإلع ميةةةةةةةةةة لألن مةةةةةةةةةة 
موةةةةةةادرات اإلصةةةةةة   السياسةةةةةةي الحقيقةةةةةةي  الحاكمةةةةةةة فةةةةةةي توريةةةةةةر رفةةةةةة 

علةةةى االسةةةتقرارم  انط وةةةا  مةةة  حجةةة  وموةةةررات واهيةةةة مةةة  وويةةةل يطورت ةةةا
 كو تعارضةةةةةةةة ا مةةةةةةةة  اليصوصةةةةةةةةية الثقافيةةةةةةةةة والحضةةةةةةةةارية للشةةةةةةةةعوب العرويةةةةةةةةة

كو تتعةةةةةةةار   ماليصوصةةةةةةةية تةةةةةةةفوى الديمقراطيةةةةةةةة وكةةةةةةةف  تلةةةةةةةن مواإلسةةةةةةة مية
ومطالةةةةةب تعةةةةةد مةةةةة  صةةةةةميم الديمقراطيةةةةةة كالحريةةةةةة  مةةةةة  وةةةةةيم كو كهةةةةةداف

ومحاروةةةةة الفسةةةةاد السياسةةةةي  والعدالةةةة والمسةةةةاواةم واحتةةةةرام حقةةةوق اإلنسةةةةا م
وااللتةةةةةيام  واإلدارقم وضةةةةما  التنافسةةةةةية السياسةةةةية و نياهةةةةةة االنتياوةةةةاتم

 .العام كو الحكوميوفسس المساملة والمحاسوة في العمل 
وكييةةةةرا  جةةةةام دور الج ةةةةية المنيةةةةة والعسةةةةكرية ليكةةةةو  سةةةةووا  مةةةة  كسةةةةواب 

االسةةةتقرار فةةةي عالويةةةة الةةةدول العرويةةةةم عوضةةةا  عةةة  ك  يكةةةو   مشةةةكلة عةةةدم
تمثةةةةل تلةةةةن الج ةةةةية عةةةةام   ل سةةةةتقرار  جةةةةيما  مةةةة  الحةةةةلم فوةةةةدال  مةةةة  ك 

اعةةةةةةةات كافةةةةةةةة وط كصةةةةةةةوحت عا قةةةةةةةا  لةةةةةةة م نتيجةةةةةةةة  لتضةةةةةةةيم ا وتغول ةةةةةةةا علةةةةةةةى
المجتمةةةةةة م وتركيةةةةةةي ج ودهةةةةةةا علةةةةةةى حمايةةةةةةة كمةةةةةة  الن مةةةةةةة الحاكمةةةةةةة علةةةةةةى 

كمةةةة  الوطةةةةا م وكلةةةةن فةةةةي سةةةةياق علوةةةةة الطةةةةاو  القمعةةةةي  حسةةةةاب حمايةةةةة
المنيةةةةة الوحشةةةةية  الممارسةةةات لن مةةةة الحكةةةةم. لةةةكلن ال عجةةةةب ك  مثلةةةت
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التةةةةي  القشةةةةة التةةةةي وصةةةةمت   ةةةةر كن مةةةةة الحكةةةةم االسةةةةتوداديةم و الشةةةةرارة
 .(29)ل م  تونس ومصر واليم  وليويا وسورياكشعلت الثورات في ك

 
 1122المسارار المنطربة للثورار في الماطقة العربية بعد : رابعا

نمةةةا مشةةةرو، حكةةةمم  مكةةة  مشةةةرو، دولةةةةتلةةةم  ةالتغييةةةر العرويةةة حركةةةات ك  وا 
م ومشةةةةرو، الحكةةةةم يتنةةةةاو  وتكوينةةةة  واليةةةةة اإلوقةةةةام عليةةةة  مةةةة  مشةةةةرو، الدولةةةةة

كق وتحقيةةةةةق النمةةةةةو المسةةةةةتدام  مالةةةةةكق نعرفةةةةة  وةةةةةالمعنىم والتنميةةةةةة االوتصةةةةةادية
والعدالةةة النسةةوية فةةي توييةة  منافعةة  وةةي  الجيةةال المتعاووةةة  موضةةما  اسةةتمرارا

يمكةة  تحقيقةة  وةةدو  مشةةرو، دولةةةم لةةكلنم المنةةاص  وضةةم  الجيةةل الواحةةدم ال
يحقةةةق ادنةةةي مقومةةةات االسةةةتقرار الةةة يم  لنةةة  ال م مةةة  سةةةقوط مشةةةرو، الحكةةةم

لنةة  يعتمةةد وواعةةد كو  مو، الحكةةم عيةةر واوةةل للديمومةةةومشةةر  لمشةةرو، الدولةةة.
 .(03)اليم تيداد يطرا وهشاشا ومرور كسس هشة 

كيضةةةا ك  يمةةةوأ هةةةةكا الصةةةرا، وصةةةور مةةة  العنةةةف. فثمةةةةة  مةةة  المحتمةةةلو 
 كهم ا:  في مجتم  ما وعد الثورةمعوامل تنت  هكا العنف 

 يةةةةم وعةةةدمالغيةةةاب النسةةةوي للدولةةةةم كمةةةا يتمثةةةل فةةةي ضةةةعف الج ةةةية المن (2)
و  الةو د مقاوةل الحضةور الكلةي لعنةف   فاعلية كج ية الدولة فةي إدارة شة

الدولةم وانيراط ا كطرف كصيل في حواد  العنف. ففةي الحةالتي م فةن  
 الدولة سوف تس م في إنتاأ العنف.

 عياب الراد، الثقافي والقانونيم وحضور الغريية وقوة في السلون. (1)
 والمجةةةةال العةةةةام ىالحةةةةوار والنقةةةةاام كو مةةةةا يسةةةةم كدواتطويعةةةةة وفعاليةةةةة  (3)

(Public Sphere والكق يعور )-عة  القةدرة علةي التةدور  -إكا كةا  فعةاال
العقلةةي والتفةةاو . وعنةةدما يضةةعف هةةكا المجةةال كو يصةةيو  الةةوه م فةةن  

 .(01)النقاا يفقد ودرت  علي التدور والتفاو م ويصير صياحا كو إم م
مةةةر ومةةةرحلتي م تتعلةةةق كوالهمةةةا و ةةةدم الن ةةةام ممةةةا الشةةةن فيةةة  ك  كق ثةةةورة ت

القا م وهي المرحلة الوصر والسر، والس ل وتتعلةق الثانيةة ونعةادة صةياعة 
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الن ةةام السياسةةي وهةةي المرحلةةة الصةةعب والطةةولم ومةة  ال فةةت  للن ةةر ا  
المرحلةةة الثانيةةة مةة  تطةةور الثةةورات العرويةةة سةةوف تقةةود إلةةى كن مةةة سياسةةية 

ي اعتةةدناها مةة  ووةةل هةةكا الثوراتمووالتفكيةةد سةةوف تضةةم ميتلفةةة عةة  تلةةن التةة
تلةةن الن مةةة عةةددا مةة  القةةوو التةةي تتعةةدد وتتنةةو، ر اهةةا وورامج ةةا السياسةةيةم 
وسوف يتحدد كلن التعدد ومقدار المسافات الفاصلة وين ا فيما يتعلق وما يعةد 
ملحةةةةة وطنيةةةةة للولةةةةدم فمةةةة  الممكةةةة  ا  تيتلةةةةف الوةةةةرام  والةةةةر و ليدمةةةةة تلةةةةن 

لح الوطنيةةةةةم ولكةةة  إكا وصةةةةل كلةةةن االيةةةةت ف إلةةةى حةةةةد التنةةةةاو  كو المصةةةا
الصدام التامم فن  الن ام يمك  ك  يواجة  مشةكلة مة  نةو، جديةد وةد تة ثر فةي 

  .(02)شوكة مصالح وع وات الدولة م  اليارأ وعدم استقرار سياسي 
يودو ك  المنطقة العروية تمر وايتيار صعب توةدو فية  كةل الطةرق وكفن ةا 

  الةكق يمثةل مفتةا  الوةاب الكويةر لف ةم السلطةهو  م الى مصطلح واحدت دق 
يجةةرق وةةي   يجةةرق دايةةل الةةدول العرويةةةم ووةةل ك  يةةنعكس الحقةةا علةةى مةةا مةةا

يةةةدور فةةةي االووةةةات المثيةةةرة الحاليةةةة يةةةرتوط وتحةةةدق  الةةةدول العرويةةةةم فةةةفهم مةةةا
 م طةاو التيلةةي عةة  السةةلطةم اوان يةةار السةةلطةم او اعةةادة ونةةام السةةل مالسةةلطة

كو االسةةةةتحواك علةةةةى السةةةةلطةم كو العةةةةودة الةةةةى المروةةةة  م او صةةةةراعات السةةةةلطة
 .(00)االول )تحدق السلطة(

ومةةا الةةت اليةة  اوضةةا، الةةدول التةةي  م ووةةالن ر الةةى حالةةة الثةةورات العرويةةة
وامت في ام يصوصا وعد مةرور ككثةر مة  عةام علةى وعضة امن ح  ان ةا لةم 

ا حةد  فةى مصةر وتةونس يرشةح ما يةرو ك  مة  مة ف نةان تتو  مسارا واحةدام
طويل يشوو  عدم االستقرار ويحةد   يسلم للديول فى مرحلة انتقال سياسي

في  اإلص   الديمقراطي على مراحل وعور صرا، وجدل متواصل وك  صح 
التحليةةةل فةةةن  المجتمعةةةات العرويةةةة مفتوحةةةة علةةةى احتمةةةاالت عةةةدة كورو ةةةا الةةةى 

ولكةة  لةةيس فةةي اتجةةاا الديمقراطيةةة  الواوةة  الميةةداني هةةو التحةةول عةة  التسةةلطية
نما في اتجاا تسلطية تنافسية الكق هو وطويعت  عير مستقر الن  وا م على  وا 

 .(04)وواعد وم سسات ديمقراطية شك  وممارسات وتكتيكات تسلطية
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ففي مصر تم تغيير الن ةام دو  تغييةر فلسةفة الن ةام وونيتة  الةى حةد انةن 
د فعاليةةات مجلةةس الشةةعب كمةةا كانةةت مةة  إك تجةةاويت الوجةةوا والسةةمامم فسةةتج

التةةي هةةي مةة   تاو محتةةوو القةةرارا الن ةةام السةةاوق وا  ايتلفةةت الموضةةوعاتم
م كق طريقةةة العمةةلم الم كةةد تيتلةةف جةةكريا عةة  سةةاوقت ام ولكةة  فلسةةفة الن ةةام

جرامات م وكطراف م كق الوعد الم سسي في العملية السياسية لةم تةيل م وكدوات  وا 
اك نجحةت فةي  مس حد  تغيير في ونية وفلسةفة الن ةامكما في تون م كما هي

كما الحالةة اليمنيةة  كحدا  تغيير جكرق في ونية الن ام وكدوات  وطريقة عمل م
م القولي( الحةاكم -وتحت ضغوط الجوار الجغرافي وهيمنة المركب )العسكرق

وحيةةة   مإجةةرام عمليةةة تجميةةل للن ةةام السةةاوط إاللةةم يكةة  كمةةام الثةةورة اليمنيةةة 
ي انطواعةةا وتغييةةر الن ةةامم ثةةم جةةامت السةةلوكيات التاليةةة للن ةةام الجديةةد تعطةة

لتعييةةد تكةةرار نفةةس من جيةةة الن ةةام القةةديم فةةي نشةةاطات الجماعةةات المسةةلحة 
 .(05)المناو ة

وتقدم الحالتا  الليوية والسورية نموكجا  ميتلفا  تعكس  داللةة العلةم الثةورقم 
لمةا يعةود لن ةام سةاوق عة  الن ةام ففي ك  الحالتي م رفعت جمةاهير الثةورة ع

الكق وامت الثورة إلسقاط م ففي الحالة الليوية كا  علم الملكيةةم وفةي الحالةة 
وفةةي كلتةةا الحةةالتي  يعكةةس العلةةم  .(06)السةةورية كةةا  علةةم االنتةةداب الوريطةةانيم

. والم حةةة  ا  الن ةةةام الثةةةورق فةةةي ليويةةةا لتوج ةةةات الثوريةةةةم ومسةةةارات الثةةةورةا
ولةم ييةرأ مة   مر يةة واضةحة للمسةتقول ولةم تتولةور هيكليتة   اآلاليملن الى 

دولةةم ال  القةةوو التةةي شةةاركت  ونةةامتوعةات إسةةقاط الن ةةام وعةدم ويعةةاني كيمةةة 
 .(07)مناطق وووا ل ميتلفةفي إسقاط الن ام كانت تمثل 

كةةةا  التحةةةدق الر يسةةةي فةةةي دول الثةةةورات العرويةةةة هةةةو كيفيةةةة إدارة عمليةةةة و 
ي كسةةقطت ا الثةةورة إلةةى كوضةةا، جديةةدة تلوةةي طموحةةات التحةةول مةة  الةةن م التةة

إك إ  هةةةكا الثةةةورات فجةةةرت ثةةةورة مةةة   .يكمةةة  التحةةةدق الحقيقةةةي الثةةةوارم وهنةةةا
ياصةةةة فةةةي  ةةةل و التووعةةةات تفةةةوق وكثيةةةر وةةةدرة الدولةةةة علةةةى االسةةةتجاوة ل ةةةام 

ففي مصر وتةونسم كانةت السةياحة مةث   .عير مسووق تناوص الموارد وشكل
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ال، الثةورةم ووةد م  النةات  القةومي عنةد انةد % (12-8) تراو  م ي تس م وما
عيةر  نتيجة النيفا  السةياحة وشةكل -ينضب كو كاد -نضب هكا المصدر

الووةةت نفسةة م فقةةد انيفضةةت الصةةادراتم وتقلصةةت الضةةرا بم  يوفةة .مسةةووق
وةةةةت نتيجةةةةة لتراجةةةة  النشةةةةاط االوتصةةةةادقم وكانةةةةت محصةةةةلة كلةةةةن كلةةةة  ك  انقل

فقةةد تراجةة  .معةةدالت النمةةو السةةري  إلةةى معةةدالت تقةةل عةة  معةةدل نمةةو السةةكا 
 ،%(1)وفةي كةل مة  سةوريا وتةونس إلةةى  ،%(4 )معةدل النمةو فةي مصةر إلةى 

%(2)وفةي ليويةا نحةو م%(3) وفي الةيم 
فةي  ةل هةكا ال ةروفم كةا  و  .(08)

 كيةف :ول هةوالس ال المحورق المطةرو  علةى القيةادات الجديةدة فةي هةكا الةد
يمكة  االسةتجاوة لثةورة التووعةات الشةعوية التةي فجرت ةا الثةورةم فةي  ةل تراجة  

يجةدق هنةا وصةف هةكا التووعةات والمشةروعة وعيةر  النمو ونقص المةوارد؟ ال
وفةةةي  ةةةل  .الواوةةة  ك  هنةةةان ضةةةغوطا وويةةةة تطالةةةب واالسةةةتجاوة .المشةةةروعة
 غوط ع  نفس ا وشكل واضح ودم تعور هكا الضالديمقراطي الحالي االنفراأ

ولقةد اسةتجاوت دول  .يصل إلةى تعطيةل الحيةاة االوتصةاديةم كو العنةف كحيانةا
ل ةةكا الوضةةا، الجديةةدة وطةةرق ميتلفةةةم تراوحةةت وةةي  نةةو، مةة   العروةةي الرويةة 

االنتقةةةال السةةةلس للسةةةلطة فةةةي تةةةونسم إلةةةى تحةةةول ولةةةق نحةةةو الديمقراطيةةةة فةةةي 
وفةةةي  .ويةةا والةةةيم م وحاليةةةا فةةي سةةةورياعيةةر مسةةةووق فةةةي لي مصةةرم إلةةةى عنةةةف

عير مستقرة في هكا الدول واستثنام تونس ومصةرم  تيال التطورات الواو م ال
يمكةةة  الحةةةدي  عةةة  نمةةةوكأ إلدارة التحةةةولم يعتمةةةد علةةةى المضةةةي فةةةي  حيةةة 

التحةةول الةةديمقراطيم مةة  محاولةةة تةةدوير المةةوارد ال يمةةة ل سةةتجاوة لمتطلوةةات 
 .تصادقاستعادة النشاط االو

مةةة  ج ةةةة كيةةةرو اسةةةتطاعت القةةةوو اإلسةةة مية فةةةي ثةةة   مةةة  دول الرويةةة  
)تةةةونس ومصةةةر وليويةةةا( وا   العروةةةي فةةةي الوصةةةول كو المشةةةاركة فةةةي السةةةلطة

كانت الييرة لم تجر في ا االنتياوةات حتةى كال  وينمةا الولةى والثانيةة جةرت 
وعةةد فةةوي  م رةاالنتياوةةات في مةةا ودولةةة واحةةدة فةةاي في ةةا اإلسةة ميو  وةةدو  ثةةو 

حةيب العدالةةة والتنميةة فةةي المغةربم فةةي  ةل انتياوةةات جةرت فةةي  ةل ثواوةةت 
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ومرجعيات التطام السياسي الملكيم ووالرعم م  وي  هكا القةوو سةالفة الةككر 
ومة  ج ةة  مم  التقارب االيدولوجيم فن  ك  من ا يشكل نموكجا وا ما وكاتة 

الولةدا  العرويةة نوعةا مة  للحكم في وعة    كيرو لم يمثل وصول اإلس ميي
اليقةةي  حةةول السياسةةات التةةي تنةةوق الحكومةةات اإلسةة مية إتواع ةةام فقةةد تلعةةب 
 روف كل ولد علةى حةدة دورا فةي تحديةد مضةمو  الحكةم اإلسة مي فةي كةل 
من ا. وود يقول الوع  ك  يوقةى مجةرد شةرين فةي الحكةم الحاكمةا فعليةام كمةا 

ي المغةةةربم امتةةةدادا لمةةةا سةةةمي فةةةي المةةةر والنسةةةوة لحةةةيب العدالةةةة والتنميةةةة فةةة
كواير التسعينات وسياسةة التنةاوب التةي اوتةدع ا الملةن الراحةل الحسة  الثةاني 

ووةةد تشةة د وعضةة ا صةةراعات مريةةرة وةةي   آنةةكان الحتةةوام المعارضةةة اليسةةاريةم
ل ةةكا  الوةةرب)مصةةر  الم سسةةة العسةةكرية والقةةوو اإلسةة مية والقةةوو العلمانيةةة

تحةةاول القةةوو اإلسةة مية اإلسةةرا، وتطويةةق  ك وةة  السةةيناريو(. حيةة  مةة  المتو 
لمنةةة  سةةةقوط ا فةةةي حالةةةة فشةةةل امفي تحقيةةةق انجةةةاي اجتمةةةاعي الشةةةريعة اإلسةةة مية 

 .(09) اوتصادق سري 
كمةةةا وةةةد يسةةةفر حكةةةم الوع ممثةةةل حةةةيب الن ضةةةة فةةةي تةةةونسم عةةة  نجةةةا  

 االردوعانية .  ورة الحكم اإلس مي على الطريقةنسوي ليدعم ص
توقةةى االحتمةةاالت كل ةةا ممكنةةة فةةي العةةالم العروةةي نحةةو وفةةي كةةل الحةةوال 

تطةةةوير ديمقراطةةةي وعدالةةةة اجتماعيةةةة طةةةال يمةةة  انت ارهمةةةام او نحةةةو تةةةدهور 
واضةةطراوات واسةةعة تقضةةي علةةى القليةةل الةةكق تةةم انجةةايا علةةى طريةةق الحداثةةة 

 في الماضي. 
وقيةة الةدول التةي تعةرف حراك ةا يطالةب واإلصة   ال وةالتغييرم وتتمثةةل  كمةا

ا فةةي كةةل مةة  الرد  والمغةةربم ويوةةدو ك  المغةةرب تمكةة  مةة  تةةروي  فكةةرة هةةك
الشةةرو، واإلصةة   وامةةتص وةةدر ا مةة  االحتقةةا  فةةي المةةدو القصةةيرم ورعةةم ك  
الملن استشعر موجة الثورات العروية فقام والةدعوة لعقةد االنتياوةات الورلمانيةة 

لسلطة التشريعية وول موعدها وعام إال ك  سيطرة حيب العدالة والتنمية على ا
( تعطي انطواع ا وف  وي  اإلس ميي  في 345مقاعد م   207) %17ونسوة 
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المغرب يجعل الملن ككثةر اطم نان ةا مة  عيةرا مة  الحكةام العةرب للعةام القةادم 
 .على كول تقدير

وينمةةا مةةا يال الرد  يةةتلمس يطةةاام لكنةة  يوةةدو تا   ةةا كحيان ةةام و ككي ةةا  فةةي 
ك  التعامةةةل مةةة  كةةةل مةةة  المعضةةةلة االوتصةةةادية مةةة  كحيةةةا  كيةةةروم وال شةةةن 

 .ناحية والتوتر االجتماعي م  ناحية كيرو يمثل م شر ا على ما ككرنا
العةةراق  مثةةلالعنةةف فةةي سةةنوات سةةاوقةم كرهق ةةا  التةةي العرويةةة للةةدو كمةةا ا

للسةيطرة علةى كيمت ةا  من ةا م ويودو ك  الجيا ر هةي الوةربوالجيا ر والسودا 
يتفةةام الةةر يس طويعي ةةا وةةد يفةةتح المجةةال لنةةو، مةة  التةةوتر ولةةو ك  احتمةةاالت ا

م ر اسةيةالمة  االنتياوةات   2314 عةامم عيةر ك  التغيةر وةد يحةد  فةي العاور
وهو ما سيعيد إشكالية التعامل م  جو ة اإلنقاك اإلس مية التي ما يال نا ةب 

وينمةةا سيشةة د العةةراق تكوةةكو ا فةةي  .ر يسةة ا يمثةةل موضةة  ضةةغط علةةى السةةلطة
ويات العنةةف الةةدايلي مةة  ميةةل تةةدريجي ل سةةتقرار النسةةوي يةة ل المةةدو مسةةت

المتوسةةطم ويوةةدو ك  الي فةةات وةةي  القةةوو السياسةةية العراويةةة الكوةةرو السةةيما 
م الول: لي فةةةاتيركيةةةة تشةةةير إلةةةى مسةةةتويي  مةةة  اوعةةةد انسةةةحاب القةةةوات الم

 اتوالثةةةةةاني: نةةةةةيا، وةةةةةدك يتولةةةةةور وعةةةةةد االنسةةةةةحاو ليةةةةة ف الطةةةةةا في والقةةةةةوميما
 .السياسية م  دايل كل كتلة م  الكتل واالنشقاوات

 
 خاتمة
الهتمةةةةةةام وتطويةةةةةةق الديمقراطيةةةةةةة فةةةةةةي الةةةةةةن م المسةةةةةةتودة مسةةةةةةفلة م مةةةةةةة ك  ا

وعةاد االحتقةا  السياسةي  يجاد المناخ السةلمي للتعويةرم وا  لإلص   السياسي وا 
المتمثةةةل فةةةي العنةةةف والتةةةوتر وعةةةدم االسةةةتقرار الةةةكق تعانيةةة  الكثيةةةر مةةة  هةةةكا 

فالتحةةةةدق الةةةةكق يواجةةةة  هةةةةكا  ن مةةةةة وسةةةةوب هةةةةكا كاليمةةةةة وتواوع ةةةةا العديةةةةدة.ال
الن مةةة اليةةومم هةةو لةةيس ونةةام الديمقراطيةةة كن ةةام كامةةل وجةةاهيم ولكةة  وةةدم 

 يمقراطيةةةة ووشةةةكل سةةةلميالد نحةةةوالطويلةةةة  الحتمةةةي عمليةةةة التحةةةول واالنتقةةةال
ومةةةا يجنو ةةةا الصةةةراعات الدمويةةةة واالنفجةةةارات والحةةةروب  موا، مةةةن مطةةةوعي 
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عةةةةةة  طريةةةةةةق االنتقةةةةةةال التةةةةةةدريجي  إالوال يكةةةةةةو  كلةةةةةةن  الدايليةةةةةةة واليارجيةةةةةةة.
والسةةةلميم شةةةريطة تةةةوافر كسةةةس ومتطلوةةةات كلةةةنم حتةةةى يحةةةد  االنتقةةةال كثةةةرا 
تراكميةةةةا علةةةةى النحةةةةو الةةةةكق يجعةةةةل عمليةةةةات االنفتةةةةا  السياسةةةةي تفضةةةةي إلةةةةى 
تحوالت كمية وكيفية حقيقية على صعيد عملية الدمقرطةم وكلن ال  التحول 

 يمقراطي المفاجئ سيقود إلى حالة م  الفوضى.الد
إكا الديمقراطيةةة ال تقةةوم فقةةط علةةى القةةواني م وةةل تقةةوم ووةةل كةةل شةةيم علةةى 
مستوو ونوعية الثقافة السياسية وهكا الييرة ال يمك  ك  تنشف وتتولور ما لةم 

دران ف ةل  معمليةة الونةام الةديمقراطيللمجتمة  السياسةي ا مة  يك  هنان ف م وا 
ومفةةاهيم مشةةتركة  تعةةاريففةةي إفةةراي والدينيةةة  نيةةب السياسةةية والمدنيةةةتةةنجح ال

م وتكةةو  وةةادرة علةةي تحجةةيم مشةةتركا تجعةةل المصةةلحة العامةةة مف ومةةا محوريةةا
وضوط الطاوة المسكونة والعنف والقادمة م  كسةفلم كم ك  هةكا الطاوةة كويةرة 

ي تناضل م  ومتدفقةم وال يمك  للنيب العاجية فكريا وكيديولوجيام كو تلن الت
ا؟ إ  المسةةتقول فقةةط هةةو كجةةل كهةةداف كوعةةد مةة  الةةوط م ك  تواج  ةةا وتحتوي ةة

 هكا الس ال. ع ك  يجيب  ىالقادر عل
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Abstract 

It is certain certainly democracy is not only institutions and 

procedures, but also it based on a political culture that includes a 

system of values and ideas that dedicate the practice of democracy, we 

can say that the Arab revolutions was a surprise and that the majority 
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of Arab countries are not ready for entitlement to political of this size, 

which created systems political pluralism without getting into internal 

conflicts and political tension .So, the challenge that facing these 

systems today, is not builti by democracy as complete and ready 

system, but the be yinnig of the conversion process and transition 

inevitably lead to democracy , peaceful, chosen and consciously 

structured that will make it avoid avert bloody conflicts and 

explosions and internal and external wars. 
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