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 إشكالية التنمية السياسية في الدول العربية المعاصرة
 

  *الرحية د. خديجة توفيق
 الملخص

هدددفه هددلد الدراسددة إلددإ تحليددل إشددكالية التنميددة السياسددية فددي الدددول العربيددة 
اليوم، وللك من خالل رصد العديد مدن ازممداه التدي المعاصرة منل استقاللها وحتإ 

تضددافره وشددكله سددبباع فددي ضددعا التنميددة السياسددية اربيدداع، وخلصدده الدراسددة إلددإ 
نتيجة مفادها أن القسم ازكبدر مدن هدلد ازممداه مقصدود مدن قبدل القيداداه العربيدة 

خددر الحاكمدة، بسدبر رفضدها سياسداه ا صدالي التدي   تخددم مصدالحها، والقسدم اآ
كددان نتيجددة تراكمدداه داخليددة تعددود للسدددياق التدداريخي للدولددة، فضددالع اددن ازممددداه 
الخارجيددة التددي ماده مددن حدددة ا شددكالية فددي المن قددة العربيددة. وفددي نهايددة الدراسددة 
ِاْقُتِرَحْه استراتيجية لتفعيدل امليدة التنميدة السياسدية فدي الددول العربيدة، وفدق خ دة 

تحقيددق إصددالحاه اميقددة فددي بنيتهددا السياسددية، تنمويددة محددددة ازهددداا، تضددمن 
 ومنظومتها ا قتصادية، وبنائها ا جتمااي والثقافي.
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The problem of political development in 

contemporary Arab countries 

Dr. Khadija Tawfik Al-Rahayah
*
 

 

Abstract 
This study aims to analyze the problem of political development 

in contemporary Arab countries since its independence until today, 

by monitoring several crises that combined and formed a reason 

for the weakness of Arab political development. The study 

concluded that the majority of these crises are intended by Arab 

leaders Because of its rejection of reform policies that do not serve 

its interests, and the other part was the result of internal 

accumulations due to the historical context of the state, in addition 

to the external crises that have exacerbated the problem in the 

Arab region. At the end of the study, a strategy was proposed to 

activate the process of political development in the Arab countries, 

according to a specific development plan that ensures deep reforms 

in the political structure, economic system, and social and cultural 

construction.  
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مقدمةال  
عربيىىىاا واقليميىىىاا  امعتىىىره ب ىىى ةسياسىىىي اتعلىىىل الىىىرصم مىىىد صىىىمود الىىىدول العربيىىىة ككيانىىى

العدالىىة و ) التنميىىة االقتصىىادية، رصىىم عىىدم تىىوافر المقومىىات ال بيعيىىة ،ودوليىىاا منىىس االسىىتق ل
 ه الىدول ستصىمد مسىتقب ا، ألد  سهى يعني أد ل سا الصمود، إال أد هسا ال االجتماعية،...(

ة علىىىل صىىىعيد التنميىىىة السياسىىىية، والسىىىبيل تعىىىيز أتمىىىات عىىىد    ىىىاأن   معظىىىم الماشىىىرات تىىىدل  
هسه األتمات يتوقه علل الحلول المقدمة لمعالجة الوضع السياسي بصىورة  إلن اءاألمثل 

وفقىداد الشىرعية، وصيىال المشىاركة وتىداول  ،م والغمىو شفافة تنقل الدولة مد حالىة التى ت 
قامىىىة شىىىرو  العىىىدل والمسىىىاواة ،إلىىىل حالىىىة الن ىىىو  ،السىىىل ة، وسىىىوء توتيىىىع المكتسىىىبات  وا 

الحريىات المسىاولة  وا  ى قالسياسية واالجتماعية التي ترتكت بدورها إلل الحوار الو ني، 
 وت سيس لمرحلة تداول السل ة وفق قواعد المصلحة العامة بعيداا عد المصلحة الحتبية.

يسىىتدعي البحىىل والتفكيىىر فىىي الوضىىع العربىىي الىىسا لىىم يعىىد يلبىىي احتياجىىات كل ىى  هىىسا 
ما بعىىد انتشىىار وسىىاصل االتصىىال، وتتايىىد درجىىات الىىوعي، السىىي  و  ،ورصبات ىىا ةاألجيىىال الجديىىد

 حقىىىىىوق وحمايىىىىىة مىىىىىات الداعمىىىىىة للتوج ىىىىىات الديمقرا يىىىىىة،يجانىىىىىل اتديىىىىىاد نسىىىىىبة التنظإلىىىىىل 
خاصة في ظل اتساع ال وة بيد ال بقات االجتماعية، وتفاقم العديد مد الظىواهر ،اإلنساد

 ....أبرتها الفقر والب الة 
 العربيىىىة الىىىدولالباحثىىىة مىىىد خىىى ل هىىىسه الدراسىىىة تشىىىخي  واقىىىع  توبنىىىاءا عليىىى  حاولىىى

 واإلصىى  للتغييىىر  اا أساسىىي اا ودراسىىة قضىىية التنميىىة السياسىىية التىىي تمثىىل محركىى ،المعاصىىرة
وراء تعثىىر هىىسه العمليىىة فىىي  تكمىىد السياسىىي، وسلىىر عبىىر تحليىىل جملىىة مىىد المعوقىىات التىىي

 .لتي مد ش ن ا تجاوت تلر المعوقاتاقترا  بع  الحلول ا فض ا عدالدول العربية، 
التنمية السياسىية  ة مد خ ل تركيتها علل قضيةتنبع أهمية الدراس أهمية الدراسة:

في دراسة الع قة بيد  اا م م التي تمثل جوهر الوظيفة السياسية للدولة المعاصرة، ومدخ ا 
  إشىكالية، كما تنبع أهميىة هىسه الدراسىة مىد التركيىت علىل تحليىل المجتمع والنظام السياسي

العربيىة المعاصىىرة  مىد خى ل رصىد مظىاهر التنميىة السياسىىية  الىدولالتنميىة السياسىية فىي 
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جابات علمية وعملية تدعو إلل ت بيق التنمية السياسىية بشىكل إومخا ر تجاهل ا، وتقديم 
 وهىسا مىا تحتىا  ، واالبتعاد عد التخب  النخبوا الفىوقي، العربيةينسجم مع البيصة الداخلية 

 ة.العربية في المرحلة المعاصر  الدول  إلي
السياسية والدستورية التي قامت ب ىا بعى  الىدول  اإلص حاتإد  :مشكلة الدراسة

فىىي محاولىىة مىىد هىىسه الىىدول مواكبىىة التحىىوالت الدوليىىة  ،تاريخيىىة متباينىىة مراحىىلالعربيىىة فىىي 
فىىىي ظىىىل ت حىىىق موجىىىات التحىىىول الىىىديمقرا ي، وتيىىىادة الضىىىغو  الناتجىىىة مىىىد دول وقىىىو  

وصىىندوق النقىىد الىىدولي... هىىسه  ،كمنظمىىة األمىىم المتحىىدةأو مىىد منظمىىات دوليىىة  عالميىىة،
ا، األمىىىر الىىىسا أوجىىىد شىىىعوب لىىىم تكىىىد نابعىىىة مىىىد واقىىىع هىىىسه الىىىدول وت لعىىىات  اإلصىىى حات

بالتفتىت الىداخلي، وبعضى ا ا خىر بىالت ره الىديني أو يتعلق بعض ا  ،العديد مد األتمات
والتىي تكىاد تصىل إلىل حىد ة اتساع الفجوة بيد الشعل والنخبة الحاكم فض ا عدال اصفي، 

 الق يعة في بع  الدول العربية.
 ة:تيالدراسة إلل تحقيق األهداه ا  ت  ف  د  ه   أهداا الدراسة:

 ه الت ور التاريخي للتنمية السياسية ومقومات ا األساسية.تعر   -1
   تحليىل نظريىىات التنميىىة السياسىىية، وتبيىىاد مىد  اتسىىاق ا مىىع واقىىع الىىدول العربيىىة   -2

 .المعاصرة
والتحىىىىديات التىىىىي  ،العربيىىىىة المعاصىىىىرة الىىىىدولرصىىىىد واقىىىىع التنميىىىىة السياسىىىىية فىىىىي  -3

 .داخلياا وخارجياا  تواج  ا
عامىىىىة لتفعيىىىىل عمليىىىىة التنميىىىىة السياسىىىىية فىىىىي الدولىىىىة العربيىىىىة  إسىىىىتراتيجية اقتىىىىرا  -4

 المعاصرة.
 تن لق الدراسة مد الساال الرصيس ا تي: أسئلة الدراسة:

العربيدة المعاصدرة   الددول التدي تعداني منهداالتنميدة السياسدية  إشدكاليةما  بيعدة 
 :تيةويتفرع عد هسا الساال التسااالت البحثية ا 

 ؟.مقومات  وآليات ت بيق  وما ؟مف وم التنمية السياسية ما -1



 2019-األولالعدد  -35المجلد  -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

277 
 

اتسىىاق مضىىمود النظريىىات السياسىىية وانسىىجام ا مىىع واقىىع الىىدول العربيىىة  مىىد  مىىا  -2
 ؟.المعاصرة

 العربية المعاصرة؟. الدوللتحديات التي تواج  عملية التنمية السياسية في ا ما -3
فىي الىدول العربيىة  ال تمىة لتفعيىل آليىات عمليىة التنميىة السياسىية االسىتراتيجيةما   -4

 المعاصرة؟.
السىىياق التىىاريخي  هالدراسىة المىىن ل التىىاريخي ب ىىده تعىىر   تاعتمىىد مددنها الدراسددة:

عمليىىة االسىىتقرار السياسىىي  فىىيلعمليىىة التنميىىة السياسىىية ومىىد  تىى ثير عناصىىرها المختلفىىة 
 للدولة.

لدراسىىة أبىىرت التحىىديات التىىي  ،كمىىا اعتمىىدت الدراسىىة علىىل المىىن ل الوصىىفي التحليلىىي
لىىىة وا ليىىىات الكفيوتحليل ىىىا، العربيىىىة المعاصىىىرة  الىىىدولتواجىىى  عمليىىىة التنميىىىة السياسىىىية فىىىي 

 بتفعيل ا.
المكانيىىة للدراسىىة فىىي الىىدول العربيىىة التىىي يمثىىل كىىل  تمثلىىت الحىىدود حدددود الدراسددة:

ة لمىىدأمىىا الحىدود التمانيىىة فقىىد شىىملت ا .ودوليىىاا  بى  عربيىىاا واقليميىىاا  اا معترفىى اا سياسىىي اا من ىا كيانىى
م نظىىراا إلىىل ارتفىىاع ماشىىرات تفكىىر الىىدول العربيىىة فىىي ظىىل مىىا 2017-1980الممتىىدة بىىيد

 بالنظام العالمي الجديد. سمي
 مص لحاه الدراسة:

هىي عمليىة  سوسىيو تاريخيىة متعىددة األبعىاد والتوايىا بغيىة ت ىوير ": التنمية السياسدية
مرجعيتىىى  العقديىىىة مىىىد نسىىىق عصىىىرا يسىىىتمد أصىىىول  الفكريىىىة و أو اسىىىتخدام نظىىىام سياسىىىي 

 .1"تقدمي م صم تتسق مقوالت  مع مقتضيات البيصة االجتماعية والمحددات الثقافية إيديولوجي
المعرفىة السياسىية لىد  العمليىة التىي ترتكىت إلىل  ىا ه الباحثة التنمية السياسية ب ن  وتعر  

بشىىكل يسىىاعد النظىىام السياسىىي علىىل وضىىع هىىسه المعرفىىة موضىىع الت بيىىق  ،أفىىراد المجتمىىع

                                                           
 24  ،م 1985الجامعية،اإلسكندرية:دار العاره  ،1، التنمية السياسية، األبعاد والمن جية،  السيد عبد الحليم التيات -1
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يىىر، وتىىداول بالترشىىي ، واالنتخابىىات، وحريىىة التعالسياسىىية المتعىىددة كمىىد خىى ل العمليىىات 
 السل ة سلمياا.

 وايجابىىىاا... ة للعربىىي فىىىي معايشىىىة الدولىىة سىىىلباا هىىي أول تجربىىىة حقيقيىىى":الدولدددة العربيدددة
 .1"قمعاا وتحرراا  وواجباا.... حقاا  استبداداا وانتظاماا...

 قليمياا ودولياا.ا  سياسي معتره ب  عربياا و  ا كياد ه الباحثة الدولة العربية ب ن  وتعر  
فىىي حقىىل التنميىىة السياسىىية، وتوج ىىات م تنوعىىت أبعىىاد البىىاحثيد  الدراسدداه السددابقة:

 دراسىىةمثىىل  ،بعضىى  ينىىدر  ضىىمد المسىىتو  النظىىرا ،وهىىسا أد  إلىىل وجىىود تىىراكم أكىىاديمي
 عىد 3التيىات الحلىيمسة السيد عبىد اودر  ،2التنمية السياسية والديمقرا ية عدعاصشة عياز 

مثىىىل دراسىىىة أبىىىو  ،ا خىىىر ينىىىدر  ضىىىمد المسىىىتو  الت بيقىىىي  اوبعضىىى، االجتمىىىاع السياسىىىي
ودراسىة ، 4فىي عمليىة التنميىة السياسىية ركتت علل متغيىر البيروقرا يىة مديد  امشة التي
ومىا يترتىل علي ىا  ،التي تناولت إشكالية الشرعية في األنظمة العربيىة 5خميس حتام الوالي

مد صراع بيد سل ة فاقدة للشرعية مد ج ة، وشرعيات بديلىة مىد ج ىة أخىر  كالشىرعية 
مشىك ت  ل اا شىرح6أبرتهىا دراسىة ميشىيل شىيحة تناولت دراسات أخىر   في حيد ،اإلس مية

 .الدولة الق رية العربية المعاصرة
مىا يميىىت   أد  ، إال  السىىابقةوعلىل الىرصم مىىد تىداخل موضىىوع الدراسىة مىىع عىدد مىىد الدراسىات 

الدراسىات هىو التركيىت علىل الجوانىل المتعلقىة بت ىور عمليىة التنميىة تلر الدراسة الحالية عد 
بغىى  النظىىر عىىد  بيعىىة  ،العربيىىة االسىىتقرار السياسىىي للىىدولودورهىىا فىىي تحقيىىق  ،السياسىىية

                                                           
 .98-97م ،  1989: دراسات الوحدة العربية ، ، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، بيروتمحمد عابد الجابرا -1
، إشىىىىىىىىىىىىىىىكالية التنميىىىىىىىىىىىىىىىة السياسىىىىىىىىىىىىىىىية والديمقرا يىىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىىي دول المغىىىىىىىىىىىىىىىرل العربىىىىىىىىىىىىىىىي تىىىىىىىىىىىىىىىونس عاصشىىىىىىىىىىىىىىىة عبىىىىىىىىىىىىىىىاز -2

 م.2017،والسياسية واالقتصادية االستراتيجيةالديمقرا ي العربي للدراسات  ،برليد،ألمانيا:المركت1نموسجاا، 
 م.2002، ، مصر: دار المعاره الجامعية2ي، السيد عبد الحليم التيات، التنمية السياسية دراسة في االجتماع السياس - 3
البيروقرا يىىة فىىي الجتاصىىر، جامعىىة الجتاصىىر، دراسىىة تحليليىىة لمتغيىىر  أبىىو مىىديد  امشىىة، اسىىتراتيجية التنميىىة السياسىىية، -4

 م. 2007كلية العلوم السياسية واإلع م،
 م.2003، بيروت: مركت دراسات الوحدة العربية، 1خميس حتام الوالي، إشكالية الشرعية في األنظمة السياسية العربية،   -5
 م.2006، 1العلوم االقتصادية والقانونية، العدد ، إشكالية الدولة الق رية العربية المعاصرة، دمشق: مجلةميشيل شيحة -6
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نميىىة السياسىىية علىىل ت بيىىق نظريىىات الت إمكانيىىةهىىسه الدراسىىة مىىد   ت  ن ىىي  نظىىام حكم ىىا، كمىىا ب  
ى، والثقافيىة ،واالجتماعيىة ،المجتمع العربي بخصوصيت  السياسية ا سيضىيه بعىداا أكاديميىاا مم 

 .في مجال التنمية السياسية واالستقرار السياسي في الو د العربي 
مباحل، تناول المبحل األول ماهية التنمية  ةالدراسة مد ث ث تلف ت خ ة الدراسة:

ىى فضىى ا عىىد، السياسىىية، والسىىياق التىىاريخي لنشىى ت ا ا المبحىىل مقومات ىىا وآليىىات ت بيق ىىا، أم 
الثاني فقد تم التركيىت فيى  علىل تحليىل نظريىات التنميىة السياسىية وتبيىاد مىد  اتسىاق ا مىع 

لتىي تعىاني من ىا الىدول العربيىة علىل تناول المبحل الثالىل األتمىات او واقع الدول العربية، 
ىىىر  ت  ق  صىىعيد التنميىىىة السياسىىىية، وفىىىي ن ايىىىة المبحىىل ا   لتفعيىىىل آليىىىات التنميىىىة  اسىىىتراتيجية ت  ح 

 السياسية في الو د العربي.
 المبحث ازول: التنمية السياسية ومقوماتها.

حقل معرفي ظ ر ك إ س  برت مف وم التنمية السياسية في أعقال الحرل العالمية الثانية، 
المشىىىاركة السياسىىىية الديمقرا يىىة و  علىىل صىىىعيدمتفىىرد ي ىىىتم بت ىىوير البلىىىداد صيىىر األوربيىىىة 

 الواسعة.
 الم لر ازول: قراءة تاريخية في مفهوم التنمية السياسية.

لىم السياسىة، حيىل موضوع التنمية السياسية مد الموضوعات الحديثة نسبياا في ع يعد  
ل مىىا شىى دت  تلىىر لىىإنظىىراا  ت القىىرد العشىىريدياأواصىىل خمسىىينفىىي مف ىىوم هىىسا البىىدأ اسىىتخدام 

مد أبرت سمات  تصاعد حركىات التحىرر الىو ني،  ،حرار دولي واسع الن اق مد المرحلة
والتىىىي اصىىى ل  علىىىل تسىىىميت ا بىىىدول العىىىالم الثالىىىل،  ،ونيىىىل العديىىىد مىىىد الىىىدول السىىىتق ل ا

ة االتحىىاد السىىوفيتي )سىىابقاا(، بىىروت ق بىىيد عىىالمييد أحىىدهما اشىىتراكي بتعامىى إضىىافة إلىىل
الق بىىيد  اتسىىمت الع قىىة بىىيد وقىىدوا خىىر رأسىىمالي بتعامىىة الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة، 

الق ىىل االشىىتراكي لجىىسل الىىدول حديثىىة وسىىعي الصىىراع فىىي مجىىاالت مختلفىىة، و بالتنىىافس 
  .الع د باالستق ل إلي 
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يسىىىمل  التىىىي أحىىىدثت مىىىا فىىىي هىىىسا السىىىياق الىىىدولي انتشىىىرت أفكىىىار المدرسىىىة السىىىلوكية
مىىىد خىىى ل اعتمادهىىىا منىىاهل علميىىىة فىىىي دراسىىىة الظىىىواهر السياسىىىية،  الصىىدمة المن جيىىىة"ب"

أخىس مف ىوم التنميىة  والمتاوجة بيد الدراسات النظرية والدراسىات الميدانيىة الت بيقيىة، عندصىس  
السياسىىية ل والدراسىىات و مراكىىت البحىى السىىي ماو  ،السياسىىية يىىدخل داصىىرة االسىىتخدام األكىىاديمي

ا المجىال ياكىىد الباحىل محمىد أحمىىد اسىماعيل "أد التنميىىة السياسىية لىىم سوفىي هىى ،الت بيقيىة
تعىىد مجىىرد مف ىىوم علمىىي، ومبحىىل مىىد المباحىىل الدراسىىية فىىي مجىىال علىىم االجتمىىاع، بىىل 

كت ىىال علىىم االجتمىىاع السياسىىي  بفضىىل ج ىىود ،حقىىول المعرفىىة السياسىىيةأصىبحت أحىىد أهىىم 
 بحثىىواالىىسيد  James Coleman"جىىيمس كولمىىاد"، و"Almondألمونىىد"وفىىي مقىىدمت م 

 Leonardليونىىىارد بنىىىدر"ومىىىد ثىىىم  م،1960مشىىىكلة التخلىىىه فىىىي دول العىىىالم الثالىىىل 
Binder " ،لوسىىىىياد بىىىىاا " فضىىىى ا عىىىىدفىىىىي كتابىىىى  التنميىىىىة السياسىىىىية فىىىىي مجتمىىىىع متغيىىىىر

"Lucian Pyeبيىل دانيىال"و ،وكتاب  عد السياسة والشخصية وبنىاء األمىة Daniel Bell 
صىىاحبة لعمليىىة التحىىول سىىواء فىىي مال دراسىىة المشىىك ت واألتمىىات السياسىىيةبالىىسا اهىىتم  "

بعىىد الصىىناعة أم فىىي دول العىىالم الثالىىل  المجتمعىىات الغربيىىة مىىد مجتمىىع صىىناعي إلىىل مىىا
علىىىل انتقىىىال االهتمىىىام بالتنميىىىة  وهىىىسا يىىىدل  ، 1"، إلىىىل مجتمىىىع صىىىناعيمىىىد مجتمىىىع تراعىىىي 

                                                           
محمد أحمد اسماعيل، دور المثقفيد في التنمية السياسية:دراسة نظرية مع الت بيق علل مصر، القاهرة، ل  -1

، التنمية السياسية في الو د العربي الضرورات والصعوبات، مجلة نق ا مد عت الديد ديال 152م،  1985د،
 .16  م 2005، 23-22كر السياسي، العدد الف
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 وسلىر بسىبل ؛موضع اهتمام الدول الغربية أصب السياسية إلل دول العالم الثالل بعد أد 
صىىتارة التجىىارل والخبىىرات السياسىىية التىىي تميىىت ب ىىا المجتمىىع الغربىىي مىىع مجتمعىىات العىىالم 

 .الثالل التي تميتت بالتخله السياسي
ىى اسىىتنب  ا العلىىم  التىىيياسىىية مىىد الموضىىوعات الحديثىىة ا تقىىدم أد التنميىىة السي سىىتدل مم 

السياسىىي فىىي أعقىىال الحىىرل العالميىىة الثانيىىة، ودخىىل حيىىت االسىىتخدام األكىىاديمي مىىد قبىىل 
مد خى ل السىعي أمريكية تحت شعارات الت وير والتحديل السياسي،  -الجامعات األورو

مىد  لىرسو  ؛المشىاريع التنمويىة الحديثىة مثىل مشىروع كىاميلوت األمريكىيمىد  دلت بيق عد
الناميىىىة  الىىىدول، ودفىىىع واإلسىىىتراتيجية الغربيىىىةاالقتصىىىادية المصىىىال  تمرار تحقيىىىق أجىىىل اسىىى

 ل قترال الشكلي مد النموس  الغربي.  السيما الدول العربيةو 
مف ىىوم التنميىىة السياسىىية مىىد المفىىاهيم المركبىىة، وسلىىر بسىىبل الخلىى  الواضىى  بينىى   يعىىد  

يديولوجيىىىىىىة ،وبىىىىىىيد مفىىىىىىاهيم سياسىىىىىىية وفلسىىىىىىفية، كاإلصىىىىىى   السياسىىىىىىي، والديمقرا يىىىىىىة،  ،وا 
ج ىة، وارتبا ى  بعلىوم أخىر  كعلىم االجتمىاع السياسىي، والسياسىة المقارنىة  والتحديل...مد

هسا المف وم، وهىسا في ...األمر السا أد  إلل تبايد ا راء واالتجاهات الفكرية والسياسية 
برتها تعريىىىه ،أتنميىىىة السياسىىىيةاجت ىىىادات وتصىىىورات لتحديىىىد مف ىىىوم الالتبىىىايد أفىىىرت عىىىدة 

 ،الجوانىىىل دهىىىي عمليىىىة تغييىىىر اجتمىىىاعي متعىىىد"د التنميىىىة السياسىىىية أيىىىر   "إسلوسىىىيا بىىىاا"
ىىىو  ،1"لىىىل مسىىىتو  الىىىدول الصىىىناعيةإتىىى  الوصىىىول يصا "والىىىت  األمريكىىىيالعىىىالم  ه  د  هىىىسا مىىىا أك 

السياسىىية  التنميىىةعد "عنىىدما  (مراحىىل النمىىو االقتصىىادانظريىىة )فىىي كتابىىة  ويتمىىاد روسىىتو"
 "د"أ هنتنغتىىىىود صىىىموصيل"رأ   فىىىي حىىىيد ،2"هىىىي كمىىىا تمتىىىات ب ىىىا المجتمعىىىىات الصىىىناعية
ساسىىىىية أبعىىىىاد أ ربعىىىىةأضىىىىع وو  ،ل السياسىىىىييالتنميىىىىة السياسىىىىية تعنىىىىي الديمقرا يىىىىة والتحىىىىد

فىىىي تمثلىىىت ، والنظىىىام المتخلىىىه ،بىىىيد النظىىىام المت ىىىور للتمييىىىتوسلىىىر  ،للتحىىىديل السياسىىىي
                                                                                                                                   

  لدراسة الظروه  1964مشروع كاميلوت األمريكي هو أحد المشاريع الم مة التي تبنت  وتارة الدفاع األمريكية
المختلفة داخل دول العالم الثالل مد أجل تحديد عوامل التفكر االجتماعي وصياصة برامل في مجاالت التنمية تضب  

 ات داخل هسه الدول في مسارات تخدم أهداه العولمة االستعمارية األمريكية.التغيير 

1- Lucian W. Pye. Aspects of Political Development, Boston: Little Brown, 1966, pp. 62-67. 
 ،: دار ال ليعة لل باعة والنشربيروت ،3قضايا التخله والتنمية في العالم الثالل،    نق ا عد   ل البابا، -2

 .135-123م،  1985
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 ،تىىدعيم القىدرات النظاميىة والسياسىىيةو  ،والوظىاصه السياسىية لالبنىىتمىايت و  ،ترشىيد  السىل ة
شىىىاعة  الغىىىرل مفكىىىرا محاولىىىة علىىىل اا ماشىىىر إد هىىىسه التعريفىىىات تع ينىىىا  .1"رو  المسىىىاواة وا 
 ،مثل السا يجل األخىس بى   النموس  التنموا األن  أعلل  األمريكي الغربي للنموس  الترويل

 ،السياسىي بىيد الىدول األوربيىةتبايد مستويات الت ىور في الوقت السا تم التغافل في  عد 
 ت ىىىىىور معيىىىىىار الصىىىىىناعة د  فالتنميىىىىىة السياسىىىىىية أشىىىىىمل مىىىىىد التحىىىىىديل السياسىىىىىي الىىىىىسا يعىىىىى

بعىىى  البىىىاحثيد العىىىرل أمثىىىال  فىىىي ثيره تىىىالمجتمعىىىات .إد التىىىرويل للنمىىىوس  الغربىىىي تىىىرر 
تتايىىىد  علىىىلمف ىىىوم التنميىىىة السياسىىىية يتركىىىت "د أيىىىر  الىىىسا نصىىىر محمىىىد العىىىاره  الباحىىىل

وسلىر  ؛وتتايىد علمانيىة الثقافىة السياسىية ،بنيىة السياسىيةوالتخص  فىي األ معدالت التبايد
 ،النمىىو االقتصىىادا وتحقيىىق ،األوروبيىىةعلىىل شىىاكلة الىىنظم نظىىم تعدديىىة  إيجىىادمىىد خىى ل 
والسىىيادة والىىوالء  ،لو نيىىةمىىع ترسىىيا مفىىاهيم ا ،والمنافسىىة االنتخابيىىة السياسىىية ،والمشىىاركة

 ؛إس نجىىد فىىي هىىسا التعريىىه دعىىوة لبنىىاء نظىىم سياسىىية موحىىدة مىىع الغىىرل ،2للدولىىة القوميىىة"
د تشىىاب ت ألد   ،ينسىىجم مىىع المن ىىق وهىسا أمىىر ال ت بيق ىىا يختلىىه   أد  إال   ،القىىيم الثقافيىىة وا 

 ،خصوصىية المجتمعىات حسىبادس بالمد مجتمىع ألخىر، وأا عمليىة سياسىية يجىل أد ت خى
نجىا  الىدول  والتباينات الموجودة بين ا سىواء فىي الثقافىات، أم العىادات، أم الىديانات...ألد  

ص   نظم ىا  ال يعني ،رية السياسية لمجتمعات ااألوربية في تحقيق هامز أوسع مد الح
مىع   أن ى يمكىد القىول مىد ناحيىة أخىر العالم، ولكىد  السياسية كي تكود نموسجاا لبقية دول

 ا جميعاا تاكد ترسيا مبىدأ مشىاركة الشىعل فىي اتخىاس  أن  تبايد النظم السياسية الغربية، إال  
تاحىىىةالقىىىرار السياسىىىي،  المجىىىال لتفعيىىىل دور الشىىىعل، وهىىىسا يمثىىىل جىىىوهر عمليىىىة التنميىىىة  وا 

ىى  الباحىىل ه  د  السياسىىية بصىىره النظىىر عمىىا إسا كىىاد سار النظىىام أوروبيىىاا أو ال، وهىىسا مىىا أك 
، وهىسا 3عامر رمضاد أبو ضىاوية عنىدما عىد  " التنميىة السياسىية هىي المشىاركة السياسىية"

يجىابي فىي إعلل أهمية مشاركة الشعل في اتخاس القرارات وتنفيسها لما لسلر مد أثىر  يدل  
فىىي حىىل الكثيىىر مىىد المشىىك ت السياسىىية  سىى اميحفىىته علىىل اإل ،خلىىق شىىعور بالرضىىا لديىى 

الباحل أحمد وهباد أبرت مد قدم تعريفىاا شىام ا للتنميىة  لسياسي. ويعد  التي تواج  النظام ا
                                                           

1-Samual Huntington, Political Order in Changing Societies, (New Haven: Yale 

University Press, 1968,p40. 
دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضارا  ،ظريات التنمية السياسية المعاصرةن ،نصر محمد عاره -2

 .50م،  1992، فرجينيا، المع د العالمي للفكر اإلس مي، USAاالس مي، 
 .65م،  2000، ليبيا: دار الرواد، 1التنمية السياسية في الب د العربية والخيار الجماهيرا ،  عامر رمضاد أبو ضاوية، -3
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عره  س  إ   ،حاول مد خ ل  تفادا جوانل الضعه الواردة في الدراسات السابقة ،السياسية
 ىىا " عمليىىة سياسىىية متعىىددة الغايىىات تسىىت ده ترسىىيا فكىىرة الموا نىىة، التنميىىة السياسىىية ب ن  

داخىىل ربىىوع المجتمىىع، وتيىىادة معىىدالت مشىىاركة الجمىىاهير فىىي  وتحقيىىق التكامىىل واالسىىتقرار
قوانين ىىىا وسياسىىىات ا علىىىل  إعمىىىالالحيىىاة السياسىىىية، وتىىىدعيم قىىىدرة الحكومىىىة المركتيىىىة علىىىل 

، ورفىىىىىع كفىىىىىاءة هىىىىىسه الحكومىىىىىة فيمىىىىىا يتصىىىىىل بتوتيىىىىىع القىىىىىيم والمىىىىىوارد قلىىىىىيم الدولىىىىىةإدسىىىىىاتير 
لىل أسىىاس إاالقتصىادية المتاحىة ، فضى ا عىد إضىفاء الشىىرعية علىل السىل ة بحيىل تسىتند 

الرقابىىة  وتحقيىىق قىىانوني حىىق.. مىىع مراعىىاة الفصىىل بىىيد الىىوظيفتيد التشىىريعية والتنفيسيىىة...
ة مىدعريىه أد عمليىة التنميىة السياسىية تت لىل ، ي ستدل مد هىسا الت1المتبادلة بيد ال يصتيد"

ومحىىور  ،يتخلل ىىا االنتقىىال مىىد المجتمعىىات التقليديىىة إلىىل المجتمعىىات الحديثىىة تمنيىىة  ويلىىة
ا مىا نىهسا االنتقىال هىو التقىدم التقنىي الىسا يمثىل المحىرر األساسىي لت ىور المجتمعىات، وه

تتوقىه عنىد  لية ت وريىة الجعل الباحل "جيمس كولماد" يصه التنمية السياسية ب ن ا"عم
 .2ات المراحل"سووصف ا بالتاريخية  ،يتوقه ال اإلنساد مو   أد   إ س   ،حدود معينة

التنميىة السياسىية هىي  د  إ :تبىايد آراء البىاحثيد يمكىد  القىول عمد خ ل مىا  سىبق ومى
تتىداخل فيى  العوامىل الماديىة  ،وهي عملية تفاعل ثقافي سياسىي ،أحد أبعاد التنمية الشاملة

صربيىة أم ه الىنظم سالسياسية المتقدمىة سىواء كانىت هى معنوية ، وت ده إلل األخس بالنظموال
مىع ظىروه الدولىة ومقىدرت ا علىل التعامىل مىع النمىاس  المتغيىرة  شرقية، وسلر بما يتناسىل

التنميىىىىة عمليىىىىة التنميىىىىة السياسىىىىية عمليىىىىة ضىىىىرورية إلحىىىىدال   ا، كمىىىىا تعىىىىد  شىىىىك تلحىىىىل م
االقتصىىادية بشىىكل يترافىىق مىىع تنظىىيم أج ىىتة الدولىىة إداريىىاا وقانونيىىاا، وتفعيىىل الماسسىىات مىىع 

 فصات المجتمع في العملية السياسية. إشرار
 
 
 

                                                           
 .110 م، 2003: الدار الجامعية، سي وصايات التنمية السياسية، مصرأحمد وهباد، التخله السيا -1
2- J.Coleman,  G.Amond ,The Politics of developing areas, Princeton, University press, 

 : التنمية السياسية وبناء األمة، القاهرة:ت ور السياسي والتحول الديمقرا ينق ا عد عبد الغفار القصبي، ال  ,1960
 .121م،  2006، كلية االقتصاد والعلوم السياسية
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 مقوماه التنمية السياسية وآلياتها. الثاني:الم لر 
ىىىىد الظىىىىروه والشىىىىرو  الم صمىىىىة للت ىىىىور  إد عمليىىىىة التنميىىىىة السياسىىىىية بوجىىىى  عىىىىام ت وج 

نجىات إومىد أجىل  ا ت ده فىي الن ايىة إلىل بنىاء نظىام سياسىي ديمقرا ىي، الديمقرا ي، ألن  
 أد ترتكت التنمية السياسية علل مقومات عدة أبرتها:  ت بيق فعلي للديمقرا ية البد  

أو  صياب ىا فإد   مد ث م  جوانل التنمية السياسية، و  حدأالمشاركة السياسية: وتمثل  -1
ألن ا تن وا علل ممارسة  ،حتماا إلل خلل في عملية التنمية السياسية عدم فعاليت ا يادا

فىىي والترشىى  للمجىىالس الو نيىىة المنتخبىىة، والمشىىاركة  ،المىىوا نيد لحقىىوق م فىىي االنتخابىىات
لىىىىر واضىىىىحاا فىىىىي تعريىىىىه كىىىىل مىىىىد "صىىىىموصيل سوبىىىىرت عمليىىىىة صىىىىنع القىىىىرارات السياسىىىىية، 

ا يقوم بى  الموا نىود س ا "سلر النشا  ال ن  هنتنغتود" و"جود نيلسود" للمشاركة السياسية ب
لىىر النشىىا  فرديىىاا أو سالعىىاديود بقصىىد التىى ثير فىىي عمليىىة صىىنع قىىرار الحكومىىة سىىواء كىىاد 

علىل أد  .وهىسا يىدل  1"فعىاالا أم صيىر فعىال جماعياا، منظماا أو عفوياا ،متواص ا أو منق عىاا،
ر العلنىي والتى ثي ،المشاركة السياسية هي العملية التي تمن  الموا نيد المقدرة علل التعبير

سىىواء بشىىكل مباشىىر أم مىىد خىى ل اختيىىار ممثلىىيد ل ىىم يفعلىىود  ،الحىىر فىىي اتخىىاس القىىرارات
 .الدولةيجاباا علل توفير األمد واالستقرار السياسي داخل إينعكس ا مم   ؛سلر

مد المفاهيم التي اسىتحوست علىل اهتمىام البىاحثيد منىس  اسية: وتعد  التعددية السي -2
أنصىىىار المدرسىىىة الليبراليىىىة الديمقرا يىىىة الغربيىىىة، مىىىد  ماالسىىىي  ات القىىىرد العشىىىريد، يخمسىىىين

وفىي هىسا السىياق عرف ىا ...اإلنسىادوحقىوق  فس،والتنىا ،علل مفاهيم الحريىة همخ ل ت كيد
"تعدد الجماعىات االجتماعيىة التىي تتبنىل مفىاهيم متميىتة  : االباحل عامر حسد فيا  ب ن  

ا يشىير إلىل سوهى. 2والمستقبل السياسي للو د داخىل المجتمىع الشىامل" ،عد بعض ا للواقع
مىد خى ل شمولية مف وم التعددية السياسية، وانسحاب  علل الحياة االجتماعية والسياسية، 

                                                           
نق ا عد علي الديد ه ل وآخرود، الديمقرا ية وحقوق اإلنساد في الو د العربي، بيروت، مركت دراسات الوحدة  -1

 .25م،  1999العربية،
عامر حسر فيا  ، فكرة التعددية السياسية في العراق الحديل الصيرورة والبواكير، مجلة دراسات عراقية، بغداد،  -2

 .43م،  2005اتيجية ،شبا  ،مركت البحول والدراسات االستر 
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لحريىة، ومشىىروعية االخىىت ه فىىي ا راء د األحىتال لضىىماد التعدديىىة، واضىىرورة تعىىد   ت كيىد
أحىىد  ، ووفقىىاا لىىسلر فىىإد التعدديىىة السياسىىية تعىىد  جميعىىاا  لصىىال  فصىىات المجتمىىع ،والمصىىال 

 الشرو  األساسية لتحقيق الديمقرا ية وعنصر مد عناصر وجودها.
س امات الباحثيد في التعريه بمف ىوم التىداول إدت التداول السلمي للسل ة: تعد   -3

"أنىى  خ فىىة سياسىىية ال ىىده من ىىا انتقىىال : قوادريىىة فىى  الباحىىل بورحلىىةة ،إس يعر  علىىل السىىل 
بىىىىيد الحكىىىىام واألفىىىىراد، أو بىىىيد الحكومىىىىات المتعاقبىىىىة، أو بىىىىيد األحىىىىتال وتىىىىداول ا السىىىل ة 

 " رفىى  الباحىىل حسىىيد مىىرتود ب ن ىى، كمىىا ع  1المتتابعىىة" السياسىىية، أو بىىيد النخىىل السياسىىية
لىىل تغييىر النخبىىة  ،إلىل تغييىىر شىخ  الحىىاكم فىي أضىىيق معانيى عمليىة التعاقىل ال ادفىىة  وا 

 . وهىىىسا يشىىىير إلىىىل أد عمليىىىة التىىىداول علىىىل السىىىل ة ال2فىىىي أوسىىىع معانيىىى "  ىىىاالحاكمىىىة كل  
ن   ،تقتصر علل تغيير الحاكم تنسىحل علىل األج ىتة وال يصىات الرسىمية للدولىة ، وسلىر  مىاوا 

لى ، ويسىم  للجميىع بالمشىاركة  يحقيقىحتل يادا مص ل  التداول علل السل ة المعنل ال
تحىىدل نتيجىىة  أدفىىي الحكىىم، والحفىىاظ علىىل سىى مة النظىىام مىىد التىىوترات التىىي مىىد شىى ن ا 

 والحكم سنيد  ويلة مد التمد. ،التفرد بالسل ة
التي ت تخىس  اإلجراءاتبسلر " مجموعة وي قصد  :وحمايت ا اإلنساداحترام حقوق   -4

والىىو ني مىىد قبىىل الج ىىات المختصىىة فىىي بلىىد مىىا، ببيىىاد  واإلقليمىىيعلىىل الصىىعيد الىىدولي 
 اكىات المرتكبىة، ووضىع والكشه عد االنت ،اإلنسادمد  التتام سل ات سلر البلد بحقوق 

  .3ه االنت اكات بإحالت ا علل القضاء الو ني أو الدولي للفصل في ا"سلوقه هاالقتراحات 
هىىو وجىىود  اإلنسىىادمىىد خىى ل هىىسا التعريىىه نسىىتدل أد األمىىر األساسىىي فىىي مسىى لة حقىىوق 

                                                           
 .52م،  2015، التداول السلمي علل السل ة، مجلة البحول السياسية واإلدارية، العدد السادس، بورحلة قوادرية -1

، جامعة الجتاصر، كلية م(، رسالة دكتوراه2010 -1989اصر)حسيد مرتود، األحتال والتداول علل السل ة في الجت  -2
 13-12م،  2012-2011م، قسم العلوم السياسية والع قات الدولية، العلوم السياسية واإلع 

راسات ، بغداد، مجلة الدوالخلفية السياسيةباسل يوسه، حماية حقوق اإلنساد في الجامعة العربية.. الواقع  -3
 .119-118،  م2002/،9السياسية ، العدد/



 خديجة الرحية                                       إشكالية التنمية السياسية في الدول العربية المعاصرة

286 
 

 تكفىىىىلوتتمثىىىىل هىىىىسه الضىىىىمانات بالوسىىىىاصل واألسىىىىاليل التىىىىي  ،ضىىىىمانات تلتىىىىتم ب ىىىىا الدولىىىىة
 بواس ت ا حماية الحقوق والحريات مد االعتداء علي ا.

هنار العديىد مىد  ،سيةوفي مقابل هسه المقومات التي ترتكت علي ا عملية التنمية السيا
والمشىىاركة فىىي الحيىىاة السياسىىية،  ،ا ليىات التىىي تسىى م فىىي هىسه العمليىىة مىىد خىى ل التثقيىه

 ومد أبرت هسه ا ليات نسكر ا تي:
، إس األحتال السياسية: تباينت آراء المفكريد والباحثيد في تعريف م للحىتل السياسىي - أ

آخىرود وفقىاا   عرفى في حيد ،التنظيمينجد مفكريد عرفوا الحتل السياسي وفقاا لمدلول  
يمكىىد سكىىر تعريىىه الكاتىىل البري ىىاني "أدمونىىد بيىىرر"  اإل ىىارلمبادصىى  وأهدافىى ، وفىىي هىىسا 

"مجموعىة مىد األفىراد اتحىدت بج ودهىا لترقيىة المصىلحة الو نيىة :  للحتل السياسىي ب ن ى
ىىىىد   فىىىىي حىىىىيد ،1علىىىىل أسىىىىاس مبىىىىدأ معىىىىيد متفىىىىق عليىىىى  بىىىىيد المجتمىىىىع"  روسكىىىى"ويليىىىىام  ع 

William Gross "يمكىىىىد إ س   ،األحىىىىتال السياسىىىىية مىىىىد أهىىىىم مرتكىىىىتات الديمقرا يىىىىة
تقريىىر مىىد ث ىىم  و  ،وتعيىىيد الحكومىىة وال يصىىات التشىىريعية ،بواسىى ت ا اختيىىار رصىىيس الىىوتراء

 .2القضايا المصيرية للب د"
لر أد الحتل السياسي هو اتحاد مجموعة مد األفراد بغر  العمىل معىاا سي ستدل مد 

مستنداا في سلر إلىل الت ييىد  ،لتحقيق مصلحة عامة معينة وفقاا لمبادئ خاصة متفق علي ا
ما أوقىىات الحمىى ت االنتخابيىىة أو التظىىاهرات الم مىىة، السىىي  و الشىىعبي واسىىتق ال األنصىىار، 
األحىىىتال السياسىىية مىىىد أهىىم ا ليىىات المتاحىىىة فىىي المجتمىىىع  وان  قىىاا مىىد سلىىىر يمكىىد عىىد  

 اا ل ىىسه العمليىىة مىىد ناحيىىة، وآليىىة أو ميكانيتمىى اا  ىىا تمثىىل نتاجىىسياسىىية، ألن  لتحقيىىق التنميىىة ال
 في ا مد ناحية أخر . اا ماثر 
المجتمع المدني في المرحلة الراهنة أحد أهم أوج  الديمقرا ية  يعد  : المجتمع المدني - ل

، ويفسىى  المجىىال ر عىىد مىىد  انفتىىا  الدولىىة علىىل الحريىىات الفرديىىةكونىى  يعب ىى ،فىىي العىىالم

                                                           
 .378م،  2003نق ا عد ص   الديد عبد الرحمد الدومة، المدخل إلل العلوم السياسية ، الخر وم، م بعة جي تاود،  -1
2William Gross, Political Parties, Canada,2004,p8- 
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بىىداء آراص ىىم وتوج ىىاالمجتمىىع ل ىىر  أ فىىرادأمىىام أ ت م مىىد خىى ل ممارسىىة مختلىىه فكىىارهم وا 
فىي مختلىه   ىاالتي مد ش ن ا أد تس م في ت وير الفرد والمجتمىع والدولىة كل   نشا اتال

والثىىىىورة  ،خاصىىىىة فىىىىي ظىىىىل التغيىىىىرات السىىىىريعة التىىىىي يشىىىى دها العىىىىالم اليىىىىوم ،المجىىىىاالت
العىىادات والتقاليىىد فيمىىا يعىىره وحتىىل  ،والمعىىارهوالتبىىادل المكثىىه للثقافىىات  ،المعلوماتيىىة

 بمف وم العولمة.
مد هنا فقىد اسىتق ل موضىوع المجتمىع المىدني اهتمىام العديىد مىد المفكىريد والبىاحثيد 

ومىىد أبرتهىىا تعريىىه  ،كىىل حسىىل تاويىىة نظىىره ومن لقاتىى  متباينىىة لىى ،ه يتعىىار  واالىىسيد  رحىى
المجتمىىع  إس عىىر ه ،1992ة فكريىىة نظم ىىا عىىام العربيىىة خىى ل نىىدو مركىىت دراسىىات الوحىىدة 

عيىىة والثقافيىىة التىىىي تعمىىل فىىىي الماسسىىىات السياسىىية واالقتصىىىادية واالجتما ":  أن ىى ،دنيالمىى
صىىرا  متعىىددة، من ىىا أصىىرا  أمختلفىىة فىىي اسىىتق ل عىىد سىىل ة الدولىىة لتحقيىىق ال ميادين ىىا

سياسية كالمشاركة في صنع القرار علل المستو  الىو ني، ومن ىا أصىرا  نقابيىة كالىدفاع 
ومن ىىىىىا أصىىىىىرا  ثقافيىىىىىة كمىىىىىا فىىىىىي اتحىىىىىادات الكتىىىىىال والمثقفىىىىىيد  ،عضىىىىىاص اأعىىىىىد مصىىىىىال  

الثقىىىافي وفقىىىاا التجاهىىىات أعضىىىاء كىىىل والجمعيىىىات الثقافيىىىة التىىىي ت ىىىده إلىىىل نشىىىر الىىىوعي 
سىىىاس يتنىىىامل وعلىىىل هىىىسا األ، 1"فىىىي العمىىىل االجتمىىىاعي لتحقيىىىق التنميىىىة  املإلسىىىجماعىىىة 

 م مد خ ل ماسسات المجتمع المدني لدي م قنوات مفتوحة لعر  فراد ب ن  شعور لد  األ
ىىى ؛والتعبيىىىر عىىىد مصىىىالح م وم ىىىالب م ب سىىىلول مىىىنظم ،وج ىىىات نظىىىرهم بحريىىىةو آراص ىىىم  ا مم 

 م قىىادرود علىىل المبىىادرة بالعمىىل اإليجىىابي وبىى ن   ،النتمىىاءبافىىراد يىىادا إلىىل تقويىىة شىىعور األ
 الت وعي دود قيود.

تعىد مرتكىتاا أساسىياا كل  ىا مكونات ىا بمنظومىة المجتمىع المىدني  د  إ :مد هنا يمكىد القىول
ودعىىىم  ،يس المشىىىاركة السياسىىىية سىىىوسلىىىر مىىىد خىىى ل ت وت سيسىىى ا؛ لبنىىىاء التنميىىىة السياسىىىية

 والتنشصة السياسية. ،وحماية حقوق اإلنساد ،الديمقرا ية

                                                           
 112م،  2010عبد الوهال بد خليفة، المدخل إلل علم السياسة، الجتاصر، دار قر بة للنشر والتوتيع،  - 1
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د فىي مجىال اإلعى م واالتصىال علىل الىدور و : ركت الخبراء والبىاحثاإلع م التنموا  - ت
 فىىيالكبيىىر الىىسا ياديىى  اإلعىى م فىىي التنميىىة السياسىىية حيىىل تعىىددت تعريفىىات البىىاحثيد 

رصيسىية الع ميىة  اإلمنظومىة ال"  : ف  الباحل أديل خضىور ب ن ىإس يعر   ،اإلع م التنموا
، ويحىىدد الىىدكتور وجيىى  الشىىيا أدوار اإلعىى م 1التىىي تعىىالل قضىىايا التنميىىة " فرعيىىة الو أ

فمىد الناحيىة االجتماعيىة يقىوم بتوسىيع  ، ا أدوار اجتماعية وسياسية وثقافيىةالتنموا " ب ن  
 ،الناس  إلل القضايا العامة ... وعلل صعيد دوره السياسي انتباهولفت  ،ا فاق الفكرية

وتوسىيع داصىرة الحىوار السياسىي ودفىع النىاس  ،ه إلل ت كيىد مبىدأ الوحىدة الو نيىة  ي دفإن  
. نسىىتنتل 2"بعىىاد الو نيىىة للتنميىىةوتوضىىي  األ ،واتخىىاس القىىرار ،باتجىىاه المشىىاركة السياسىىية

حلقىىىة الىىىسا يشىىىكل مىىىد سلىىىر أد اإلعىىى م التنمىىىوا هىىىو أحىىىد فىىىروع اإلعىىى م المتخصىىى  
مشىىىاركة أهميىىىة المىىىوا نيد وبىىىيد ماسسىىىات الدولىىىة بحيىىىل يعىىىتت  احتياجىىىاتوصىىىل بىىىيد 

المىىوا نيد فىىي التعبيىىر عىىد احتياجىىات م وآراص ىىم، ويعمىىل علىىل إقنىىاع م بضىىرورة التغييىىر 
 .السياسي واالجتماعي واالقتصادا مد أجل التنمية 

 إ س  القيىىادة السياسىىية: ال يوجىىد اتفىىاق عىىام بىىيد البىىاحثيد علىىل تعريىىه موحىىد للقيىىادة   - ل
 ف ا مد التعاريه التي يتناول كل من ا بع  جوانل هسا المف وم، إس عر   اا د كثير نج

الجماعىىة  نشىىا ات ىىا العمليىىة التىىي يىىتم مىىد خ ل ىىا  التىى ثير فىىي د. وجيىى  الشىىيا " ب ن  
 . 3هداف ا "أجل صياصة وانجات أالمنظمة لكي تتمكد مد تنسيق ج ودها مد 

الباحىىل مولىىود سىىعادة ب ن ىىا " جماعىىة تتمتىىع بىىالقوة االقتصىىادية والسياسىىية  ف ىىاعر  كمىىا 
ىىى ،واالمتيىىىات والمكانىىىة أو هىىىي جماعىىىات وظيفيىىىة وم نيىىىة  ،أو مىىىورول ،ا بشىىىكل مكتسىىىلإم 

                                                           
والتلفتيود،   ، االقتصادا، الرياضي، الثقافي، خصاص  الكتابة لإلساعةأديل خضور، اإلع م المتخص  -1

 . 35م،   2003دمشق، 
 150  ،2012، ، م بعة الروضةعة دمشق، جامتصال وأساليل التعبصة الجماهيريةوجي  الشيا، وساصل اال -2
 .168،  م 2012م بعة جامعة دمشق، ، كلية العلوم السياسية معة دمشق ،، جاوجي  الشيا، علم النفس االجتماعي -3
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ا سبق أد القيادة السياسية هي المجموعىة . نستخل  مم  1تحظل بمكانة عالية بالمجتمع "
وصىنع القىرارات الرصيسىة  ،لتحكم في رسم السياسة العامةتاهل ا ل التي تتمتع بمكانة متميتة

فىىىي المجتمىىىع ، وان  قىىىاا مىىىد سلىىىر عىىىد  الباحىىىل عبىىىد الحلىىىيم التيىىىات "أد القيىىىادة السياسىىىية 
ل ىىىا  اا  ا عمليىىىة مخ  ىىىوصىىىفمسىىىاولة عىىىد مسىىىيرة عمليىىىة التنميىىىة السياسىىىية فىىىي المجتمىىىع ب

 .2لتحقيق الصال  العام"ة وموج 
ىى نسىىتنتل  مىىد إلىىل مجموعىىةا تقىىدم أد التنميىىة السياسىىية فىىي أا بلىىد يجىىل أد ترتكىىت مم 
فوجىود أحىتال سياسىية سات  ل ىا،البنية الفكرية والماسسىاتية  تمثلوا ليات التي  المقومات

عى م تنمىوا حىر،  ،نقابىات م نيىة ومنظمىات مجتمىع مىدني فضى ا عىد، قاعدة جماهيرية وا 
كفيىل بىالتخل  مىد كل ى  ر لى، س...ة فىي الحكىم وحرار ديمقرا ىي يىتلخ  بمشىاركة حقيقيى

 .مختله أتمات التنمية السياسية
 النظم السياسية العربية واالقتها بالتنمية السياسية. :الثالثالم لر 

ىى ؛تمثىىل الىىنظم السياسىىية العربيىىة مجموعىىة متمىىايتة فىىي إ ىىار الىىدول الناميىىة ا جعل ىىا مم 
الىىىىدول الناميىىىىة وتشىىىىا رها بعضىىىىاا مىىىىد تتسىىىىم ب ىىىىابع مىىىىتدو  ف ىىىىي مىىىىد ناحيىىىىة تنتمىىىىي إلىىىىل 

وهىي مىد ناحيىة أخىر  سات  ونقى  المشىاركة، كضىعه الماسسىات، ،ا السياسىيةك ت مش
خصوصىىىىية معينىىىىة مصىىىىدرها ع قىىىىة العروبىىىىة التىىىىي تجعىىىىل من ىىىىا مجموعىىىىة متمىىىىايتة فىىىىي 

الباحىىىل عبىىىد اإللىىى  بلقتيىىىت  د  التفىىىاع ت السياسىىىية التىىىي تىىىتم بين ىىىا، وفىىىي هىىىسا السىىىياق حىىىد  
 ،والنظم الملكية ،أساسييد مد أنما  النظم السياسية العربية "هما النظم الجم ورية نم يد

 ،والقاسىىىم المشىىىترر فيمىىىا بين ىىىا شعلىىىل اخىىىت ه أشىىىكال اش هىىىو ضىىىعه قوام ىىىا الىىىديمقرا ي
فضىى ا عىىد ومعادات ىىا ألبسىى  مظىىاهر الحيىىاة الديمقرا يىىة،  ،وتفىىاوت درجىىة الضىىعه بين ىىا

رات بالسىىىل ة خاصىىىة فىىىي الىىىدول الجم وريىىىة، ويضىىىيه اسىىىتصثار ماسسىىىة الجىىىيز والمخىىىاب

                                                           
جامعة  لرهانات " مجلة الباحل االجتماعي، الجتاصر، قسم علم االجتماع، " تجدد امولود سعادة ، النخبة والمجتمع -1

 .95  م،2012 أيلول، 10بانية تاريا 

 .28م،  2001اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  ،3  عبد الحليم التيات، التنمية السياسية األدوات وا ليات، -2
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رسىىاء قواعىىد الممارسىىة السياسىىية ال تىىتال مسىىتقرة فىىي  الباحىىل أد عمليىىة بنىىاء الماسسىىات وا 
وسلر لكون ىا قىد اسىتندت إلىل مبىادئ أساسىية متعىددة مىد  ؛مختله النظم السياسية العربية

مبىىدأ االسىىتغناء عىىد و شىىديدة، مبىىدأ المركتيىىة الو الناحيىىة التنظيميىىة أهم ىىا: دمىىل السىىل ات، 
 ارتكىىات البنيىىة التنظيميىىة لمعظىىم الىىنظم السياسىىية العربيىىة علىىليشىىير إلىىل . وهىىسا 1الحتبيىىة"
إعاقىىة أيىىة محاولىىة للن ىىو  بمجتمعات ىىا ،فمبىىدأ دمىىل السىىل ات ي ضىىعه  امىىد شىى ن  مبىادئ

ديدة المتجسدة مد دور الرقابة علل نشا  الدولة سياسياا كاد أم إدارياا، ومبدأ المركتية الش
في شخ  الرصيس السا يمسر بتمام األمور والقرارات يجعل من  مصدراا للشرعية ومنبعىاا 

ا مبىدأ االسىتغناء عىد الحتبيىة سىواء فىي شىكل تعىدد للسل ة علل ن اق المجتمع ب سره، أم  
األحىىىىىىتال أو الحىىىىىىتل الواحىىىىىىد مىىىىىىد شىىىىىى ن  أد يىىىىىىادا إلىىىىىىل صيىىىىىىال الماسسىىىىىىات السياسىىىىىىية 

 تىىاريا هىىسه الىىدول يفسىىر صنىىل مىىاومجتمىىع مىىدني، وهىىسا  ،ل سياسىىيةالمتخصصىىة مىىد أحىىتا
بالصىىراعات علىىل السىىل ة، وظ ىىور حركىىات سياسىىية معارضىىة، فالسىىياق التىىاريخي لنشىى ة 

خاصىىة تلىىر التىىي عمىدت النخىىل العسىىكرية علىىل ابتكارهىىا واسىىتنبات ا،  ،نظىم الحكىىم العربيىىة
ن  ليسىت ثمىىرة  بيعيىىة مىىد ثمىىرات الت ىىور الحقيقىىي للحضىىارة ا مىىا هىىي نتىىا  هجىىيد لعربيىىة، وا 

هىسه ل سا لم تاد  ،وبعض ا ا خر مستنبت في البيصة الغربية  ،بع  عناصره محلية ساتية
ن   ،في معظم الحاالت الوظىاصه المرجىوة من ىاالنظم  والسىي رة جىل اهتمام ىا االحتفىاظ  مىاوا 

أو  ،إصى  تدرر أد ت بيق أا   االمادية والمعنوية، ألن   الدولةبموارد  يتعلق كل ما لعل
يعنىىي إلغىىاء وجودهىىا نفسىى  لصىىال  صىىعود نخبىىة جديىىدة، لىىسلر تعمىىد إلىىل  ،تثقيىىه سياسىىي

 ،فاقىىىىدة للفعاليىىىىة ،ومتباعىىىىدة ،تحويىىىىل حركىىىىة المجتمىىىىع المىىىىدني إلىىىىل جيىىىىول هواصيىىىىة موتعىىىىة
 ومنق عة عما حول ا.

 
 

                                                           
م، 2001عبىىىد اإللىىى  بلقتيىىىت، فىىىي الديمقرا يىىىة والمجتمىىىع المىىىدني، مراثىىىي الواقىىىع مىىىداص  األسىىى ورة، المغىىىرل، الىىىدار البيضىىىاء ،د.د، -1

 144. 
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 المعاصرة.العربية  الدولالمبحث الثاني: نظرياه التنمية السياسية وواقع 
نظريىىة  :العديىىد مىد النظريىىات أبرتهىىاات القىىرد العشىىريد يات وسىبعينيسىىتينانتشىرت فىىي 

ات يىىىوابتىىىداءا مىىىد ن ايىىىة الثمانين ونظريىىىة التبعيىىىة، التحىىىديل، ونظريىىىة التنميىىىة االقتصىىىادية،
الباحثىىىة تحليىىىل  توفيمىىىا يلىىىي حاولىىىأصىىىب  الحىىىديل مركىىىتاا علىىىل نظريىىىة الديمقرا يىىىة أوالا، 

وتبيىىاد مىىد  اتسىىاق ا مىىع واقىىع  ،نظريىىاتال هىىسهبعىى  المفىىاهيم والمصىى لحات التىىي تبنت ىىا 
 .العربية المعاصرة الدول

 : نظرية التبعية.الم لر ازول
هىىسه النظريىىة بتنىىوع مشىىارب م واتجاهىىات م الفكريىىة، بحيىىل لىىم يكىىد لىىدي م  وتميىىت مفكىىر 

أنىىدرا فرانىىر، و اتجىىاه فكىىرا محىىدد ألسىىبال التخلىىه والتبعيىىة، ومىىد أبىىرتهم سىىمير أمىىيد، 
رفىىع شىىعار االعتمىىاد علىىل الىىسات، إلىىل  المفكىىريد إس عمىىد فريىىق مىىد هىىاالء بىىول بىىاراد،..و 

واالقتصادا لبلىداد العىالم الثالىل مىد منظىور ظاهرة التخله السياسي  والعمل علل تحليل
والموضوعية التي عاشت ا هسه البلداد، وسلر مد خ ل دراسة مقارنىة  ،الظروه التاريخية

مىىىد أنصىىىار نظريىىىة  يىىاا ثان اا فىىىي المقابىىل نجىىىد فريقىىىو بىىيد البلىىىداد الناميىىىة والبلىىداد المتقدمىىىة، 
وال ىامز الىسا تمثلى  الىدول  ،المركت السا تمثلى  الىدول المتقدمىة استراتيجية قد أكدة التبعي

ع قىىىات تحىىىاله بىىىيد القىىىو  الرأسىىىمالية المسىىىي رة مىىىد  إقامىىىةوسلىىىر مىىىد خىىى ل  ؛الناميىىىة
 لمتحكمة داخل دول العالم الثالل.والقو  الداخلية ا ،الخار 

ل نظريىة علل الرصم مد األهميىة العلميىة للموضىوعات والتحلىي ت التىي قىدم ا أصىحا
بىىل  ،التبعيىىة أتمىىةإلىىل تخلىىي  الىىدول العربيىىة مىىد   أد رااهىىم التنمويىىة لىىم تىىاد  التبعيىىة، إال  

، والمواد ال تمة للتصىنيع في استيراد التكنولوجيا علل الخار  علل العكس اتداد اعتمادها
أهميىىىة للجوانىىىل  إع ىىىاءدود  ،علىىىل الجوانىىىل االقتصىىىادية للتخلىىىه همتركيىىىت  وسلىىىر بسىىىبل

 االجتماعية والسياسية والثقافية.
 : نظرية التنمية ا قتصادية.الثانيالم لر 
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 إال   ،دور ال بقىىة الوسىى ل فىىي تحقيىىق التحىىول الىىديمقرا يعلىىل أصىىحال هىىسه النظريىىة  اتفىىق
 والتنمية السياسية ،ونوع الع قة بيد التنمية االقتصادية ،أهمية هسا الدور وقوت  في م اختلفوا أن  

وهىو  ،مد أقو  المدافعيد عىد هىسه النظريىة S.M.Lipst ويعد سيمور مارتد ليبست 
 ماكىداا  ،يجابية  ردية ومباشىرة بىيد التنميىة االقتصىادية والديمقرا يىةإالقاصل "بوجود ع قة 

، وسهىىىل آخىىىرود وفىىىي 1أد العامىىىل االقتصىىىادا هىىىو سىىىبل اسىىىتقرار الىىىديمقرا يات الغربيىىىة"
 ؛مقدمت م صموصيل هنتنغتود السا لم يقلىل مىد دور ال بقىة الوسى ل فىي قيىام الديمقرا يىة

وليسىىىت العامىىىل ، أحىىىد العوامىىىل الماديىىىة إلىىىل الديمقرا يىىىة التنميىىىة االقتصىىىادية   عىىىد   أن ىىىإال  
والتعامىة  ،ممكنىة يقول في هىسا المجىال" التنميىة االقتصىادية تجعىل الديمقرا يىة إس ،الوحيد

ىىى ،2السياسىىىية تجعل ىىىا حقيقيىىىة أو فعليىىىة"   علىىىل الىىىرصم مىىىد أهميىىىة دور ا تقىىىدم أن ىىىي سىىىتدل مم 
 مع يات الواقع العربي تىدل    أد  إال   ،بوصف ا رافعة حقيقية في كل مجتمعال بقة الوس ل 

بسىبل تضىخم  ،وبىوادر التحىول الىديمقرا ي ،عدم وجود تناسل بيد مستويات التنميةعلل 
فىىي عكىىس  ،ت رصىىم مراكتهىىا االقتصىىادية واالجتماعيىىة الحديثىىةأخفقىىال بقىىة الوسىى ل التىىي 

 التوج  الديمقرا ي ألنظمت ا.
 : نظرية الديمقرا ية أو ع.الثالثالم لر 

بتقريىىر  ،تن ىىوا هىىسه النظريىىة علىىل نقىىد شىىديد لنظريىىة التنميىىة االقتصىىادية ومعاكسىىت ا
أسىىبقية الديمقرا يىىة علىىل التنميىىة االقتصىىادية، وسلىىر بنىىاءا علىىل دراسىىات قىىام ب ىىا عىىدد مىىد 

بلىداد فقيىرة متقاربىة حىول تمحىورت  وهىالبريد.. أمثىال هيغىل، وفاينتشىتايد،علماء السياسة 
المسىىىىتو  مىىىىىد حيىىىىىل األوضىىىىىاع االقتصىىىىىادية واالجتماعيىىىىة، لكن ىىىىىا مختلفىىىىىة فىىىىىي أنظمت ىىىىىا 

خاضىعاا ألنظمىة  ا خىر ظىل    اأخس بقدر معيد مد الديمقرا يىة، وبعضىالسياسية، بعض ا 
مثىىل ال نىىد الىىديمقرا يات الفقيىىرة  أد  إلىىل  "سىىل وية. وتوصىىل العلمىىاء مىىد خىى ل دراسىىات م 

مثىىىل  ،يقىىىل سىىىرعة وحجمىىىاا عمىىىا حققتىىى  األوتوقرا يىىىات الفقيىىىرة حققىىىت نمىىىواا ال والموتمبيىىىق 

                                                           
S.M.Lipset,Political Man;The Social Bases Of Politics,Expanded Edition,1981,p122.-1  

2- S.P.Huntington,Understanding Political Development, Harpercollins,1987,p80. 
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سىىىواء فىىىي بىىىل تفوقىىىت األولىىىل علىىىل الثانيىىىة فىىىي األداء وحسىىىد التسىىىيير،  أنغىىىوال والكونغىىىو.
أم فيمىىا يخىى  مقىىاييس الرفاهيىىة  ،ونمىىو الىىدخل الفىىردا ،معىىدالت نمىىو االقتصىىاد الىىو ني

 1" .وأحوال المعيشة ،االجتماعية
الىدول العربيىة التىي شى دت ت ىورات فىي وبالنظر إلل الواقىع السياسىي العربىي نجىد أد 

الت ىىىىىورات التىىىىىي شىىىىى دت ا فىىىىىي الق ىىىىىاع  فضىىىىى ا عىىىىىد مجىىىىىال التعلىىىىىيم والصىىىىىحة والىىىىىدخل.
وبىىىىىرتت لىىىىىد  موا ني ىىىىىا الرصبىىىىىة فىىىىىي  ،اتداد مسىىىىىتو  الىىىىىوعي لىىىىىد  شىىىىىعوب ا االقتصىىىىىادا،

وعىدم القبىول بىالعيز فىي ظىل أنظمىة اسىتبدادية، وهىسا يعنىي أد حالىة  ،المشاركة السياسية
مردهىا إلىل عىدم قىدرة  ،الستقرار السياسي واألمني التي تعيشى ا معظىم الىدول العربيىةعدم ا

 الماسسات السياسية في هسه الدول علل استيعال التغيير االقتصادا واالجتماعي.
 .المبحث الثالث: أمماه التنمية السياسية في الدول العربية المعاصرة

تنميىىىة السياسىىىية فىىىي الىىىدول العربيىىىة هنىىىار العديىىىد مىىىد األتمىىىات التىىىي تواجىىى  عمليىىىة ال
وهسه األتمات  المعاصرة، بعض ا داخلي )سياسي أو اجتماعي(، وبعض ا الثاني خارجي،

مىىىد أد يسىىىتقيم علىىىل قواعىىىد  الدولىىىة تمنىىىع تكىىىويد بوصىىىف ا ظىىىواهر كابحىىىة،تفىىىر  سات ىىىا 
صحيحة حاكمة للع قة بيد الدولىة والمجتمىع، وتحىول دود قيىام كيىاد قىوا يىادا وظاصفى  

 ك ا دولة حديثة في العالم.
ازممدداه التددي تواجددل الدددول العربيددة المعاصددرة الددإ صددعيد التنميددة الم لددر ازول: 

ي تعىىاني من ىىا الىىدول هنىىار العديىىد مىىد األتمىىات التىى .الددإ المسددتود الددداخلي السياسددية
 العربية المعاصرة أبرتها: 

 اا يعنىي أنى  أصىب  أمىر  فىر  نظىام حكىم معىيد ال د  إ :أممة شدراية ازنظمدة الحاكمدة -
شرعية النظىام الحىاكم يجىل  أم الدولية، ألد   ،سواء مد وج ة النظر الشعبية ،مشروعاا 

                                                           
1- S.T. Siegel, Michel M .Weinstein and Morton H. Happens, Why Democraties  Excel, 

Foreign Affairs(sep-oct, 2004). 
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الفىىرد  فكىىرفىىي  يجسىىدأد ترتكىىت علىىل الثقافىىة السياسىىية والىىوعي الجمعىىي الىىو ني الىىسا 
 .هويت  ومبادص  الخاصة

د تىوافرت لبعضى ا اإد مثل هسه الشرعية صير متىو  فرة ألصلىل أنظمىة الحكىم العربيىة، وا 
باألسىىىىاليل  ،وماسسىىىىات ا الرسىىىمية ،تىىى تي ب ىىىىا أج ىىىتة الحكىىىم ، شىىىىرعية شىىىكليةهىىىي إال   فمىىىا

ىنفف ت  التعبوية التي عرفت ا الممارسة السياسية العربيىة، وفىي هىسا السىياق  مصىادر  ةث ثى ص 
 يوجىىد نظىىام يعتمىىد علىىل مصىىدر واحىىد للشىىرعية   اللشىىرعية الىىنظم العربيىىة مىىع م حظىىة أن ىى

المصىىدر األول هىىو التقليىىدا المبنىىي علىىل التقاليىىد الدينيىىة واألعىىراه واإليمىىاد بتجىىسر دور "
 ىىا تلجىى  بعىى  الىىنظم العربيىىة إلىىل نسىىبة حكام اإل ىىاروفىىي هىىسا  ،الىىديد فىىي الىىوعي العربىىي

إلىىل النسىىل النبىىوا الشىىريه، وتسىىتقي معظىىم الىىدول العربيىىة سات األنظمىىة الملكيىىة شىىرعيت ا 
الشخصىية  ا المصدر الثاني ف وفض ا عد بع  النظم الجم ورية، أم   ،مد هسا المصدر

ويكود في  الحاكم نفس  هو مصدر الشرعية، والمصدر الثالل هو  ،التاريخية أو الكاريتما
لىل مجموعىة مىد الماسسىات والقواعىد التىي تتصىل علعق نىي والقىانوني المرتكىت اصىدر الم

كىىىل  وهىىىسا يشىىىير إلىىىل أد   ؛1"وتضىىىب  سىىىير العمليىىىة السياسىىىية ،بتنظىىىيم الخ فىىىات السياسىىىية
مصىىىىدر مىىىىد مصىىىىادر شىىىىرعية الىىىىنظم السياسىىىىية العربيىىىىة يخا ىىىىل أحىىىىد متغيىىىىرات النظىىىىام 

 ا قويىة وه الداصم، وتحاول التركيت علل أن  لسلر تشعر هسه األنظمة بالقلق والخ ؛السياسي
معتمىىدة أسىىلول االسىىتخدام التعسىىفي للقىىوة فىىي مواج ىىة أيىىة معارضىىة سياسىىية أو  ،وراسىىخة

عىدم حصىول معظىم األنظمىة العربيىة علىل  د  إ :يمكد القىولا سبق وان  قاا مم   اجتماعية.
العديىىىد مىىىد الىىىدول    إلىىىل بىىىروت حالىىىة خ يىىىرة شىىى دت اقىىىد أد   ديمقرا ىىىيشىىىرعيت ا بشىىىكل 

وتتامن ىا مىع اهتىتات شىرعية نظىام الحكىم مىد وج ىة  ،تمثلت باهتتات شرعية الدولة ،العربية
وهىىو وضىىع  مثىىل لبنىىاد والسىىوداد وجيبىىوتي وموريتانيىىا... ؛نظىىر ق ىىاع كبيىىر مىىد موا ني ىىا

ىى ؛جديىد لىىم ت لفى  الىىدول العربيىة منىىس اسىتق ل ا  يفىىا أوجىد العديىىد مىد الصىىعوبات المىاثرة مم 
ة التنميىىة السياسىىية المرصىىول في ىا، لىىسلر تبقىىل مواج ىىة األنظمىىة العربيىىة ج ودهىا فىىي عمليىى

                                                           
 www Kotob arabia.Comاالستمرار والتغييرعلي الديد ه ل، نيفيد مسعد، النظم السياسية العربية قضايا -1
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بتعىىديل ع قت ىىا مىىع مجتمعات ىىا، مىىد ع قىىة سات  ىىره واحىىد إلىىل  اا ألتمىىة شىىرعيت ا رهنىى
ع قىىىة شىىىراكة حقيقيىىىة ينظم ىىىا عقىىىد اجتمىىىاعي ي ىىىده إلىىىل العمىىىل علىىىل ترسىىىيا ع قىىىات 

متسىاوية أمىام القىانود، وفىي هىسا اال ىار ياكىد الباحىل  يى  مىد حقىوقتعن الموا نة بكىل مىا
صسىىاد سىى مة أد " ريىىق التعاقىىد يبقىىل السىىبيل األنسىىل للخىىرو  مىىد وضىىعية الىىوهد التىىي 
تعىىاني من ىىا شىىرعية الدولىىة العربيىىة ومىىا انت ىىت إليىى  مىىد وضىىعية الىىرف  فىىي سهىىد األفىىراد 

 .1عبرت عن  أحدال الحرار العربي األخير" والنخل علل نحو ما
االسىىتقرار واألمىىد مىىد أهىىم األمىىور التىىي يمكىىد  يعىىد   أممددة ايددار ا سددتقرار السياسددي: -

للدولة أد توفرها لموا ني ا، ومع سلر لم يتمتع الموا د العربي ب سا الحق كام ا لعىدة 
إلىل  الدولي علل المن قة العربية، السا أد  اإلقليميأسبال معظم ا يتعلق بالصراع 

وتشىريد  ،م1948دولة اسىراصيل  إنشاء  تعتعة استقرار المن قة، وكاد مد أبرت نتاصج
أمىىد لبنىىاد وسىىورية واألردد ومصىىر  فىىيوتىىدمير أمىىن م، والتىى ثير  ،السىىكاد الفلسىى ينييد
وأ لىق  ،الغتو األمريكي للعراق السا دمر اسىتقراره وأمنى  فض ا عدبدرجات متفاوتة، 
ى يميىةاإلقل العناد للتىوترات بىت الحىرول وال اصفيىة، أم  ا فىي داخىل الىدول العربيىة فقىد خر 
وفىي تلىر الحىرول  ،وفلسى يد ،والعىراق ،والصىومال ،والىيمد ،والسىوداد ،األهلية لبناد

 .كانت الوحدة الو نية ضعيفة ولم تكد الدولة قادرة علل منع عسكرة التوترات ال اصفية
الىدول العربيىة قىد دخلىت فىي شىكل  بعى وفي هسا السياق ير  الباحل بول سىالم "أد 

فىىي كىىل  اإلسىى مييدضىىد  ،ومصىىر ،مىىد أشىىكال الحىىرل الداخليىىة كمىىا حىىدل فىىي الجتاصىىر
صىحي  أد الدولىة فىي هىسه الحالىة ال  2من ما، وعراق صدام حسيد ضد األكىراد والشىيعة "

التىىىدابير القمعيىىىة التىىىي تقىىىوم ب ىىىا للسىىىي رة علىىىل مختلىىىه   أد  إال   ،تىىىدخل فىىىي صىىىراع مفتىىىو 
 .ألمد الموا د اا ق اعات المجتمع تشكل في حد سات ا ت ديد

                                                           
بيروت، مركت دراسات الوحدة  صساد س مة، نحو عقد اجتماعي جديد:بحل في الشرعية الدستورية، - 1

 . 12  م،2،2011العربية، 

 .األوس  يروت، مركت كارينغي للشرقم، ب2010/أيلول، 21بول سالم، هل تمكد التنمية أم تعرقل ا؟ أوراق كارينغي، العدد/ -2
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شىاود  للمىوا نيد فىي إدارة أصب  مبىدأ المشىاركة السياسىية المشاركة السياسية: أتمة -
 والدوليىىة ليميىىةاإلقكافىىة المواثيىىق     ت ىىد  ما بعىىد أد أك  السىىي   ،ب دهىىم معيىىاراا دوليىىاا بامتيىىات

فقىى  تقتصىىر  المشىىاركة السياسىىية الوفىىي هىىسا المجىىال يىىر  الباحىىل بوقنىىور "أد  كل  ىىا
ن  و  ،علىىل التصىىويت فىىي االنتخابىىات تشىىمل األعمىىال التىىي تىىدخل فىىي ن ىىاق العمليىىة  مىىاا 

 ، بقىىة أصىىحال النفىىوس أو السىىل ة فىىيال ادفىىة إلىىل التىى ثير  ،السياسىىية بىىالمعنل الواسىىع
والمشىىاركة فىىي تمويىىل الحمىى ت  ،ومثىىال سلىىر االتصىىاالت مىىع المسىىاوليد فىىي الحكومىىة

 .1االنتخابية، ومناقشة القضايا العامة. والحصول علل عضوية التنظيمات السياسية"
معظىىم الىىدول العربيىىة قىىد أخفقىىت فىىي توسىىيع داصىىرة  د  إ :وان  قىىاا مىىد سلىىر يمكىىد القىىول

 ،وفىىت  قنوات ىىا أمىىام التكوينىىات االجتماعيىىة التىىي تتكىىود من ىىا ،المشىىاركة السياسىىية الشىىعبية
 :أبرتهاعد ة ويعتا الباحل محمد نبيل الشيمي هسه األتمة إلل أسبال 

 ا لشعوب ا بما تن  علي  صوعدم وفا ،االنفصام األخ قي للنظم العربية الحاكمة"  - أ
 د الموا نيد.والتكافا في الفر  بي ،دساتيرها مد حرية ممارسة العمل السياسي

بسبل سعي الحكومات العربيىة إلىل  ،ضعه البناء ال يكلي للماسسات السياسية - ل
 والت  بقادت ا في السجود. ،وت ميز أداص ا ،إضعاه دور األحتال المعارضة

ممثليىى  فىىي المجىىالس بوفقىىداد المىىوا د العربىىي لثقتىى   واإلدارا،الفسىىاد السياسىىي  - ت
مىىىد سلىىىر أد صيىىىال المشىىىاركة السياسىىىية مىىىد شىىى ن   . ي سىىىتدل2النيابيىىىة والتشىىىريعية"

 ،موا ني ىىا وشىىرعية وجىىود الدولىىة نفسىى ا فىىي نظىىر ،النظىىام الحىىاكمتقىىوي  شىىرعية 
 .وفي نظر الدول األخر 

التنميىة االقتصىادية فىي أا دولىة تعنىي العجم ان تحقيدق تنميدة اقتصدادية مسدتقلة:  -
ها األعلىل تىوفير وتعني في حىد  ها األدنل توفير الحاجات األساسية لموا ني ا، في حد  

                                                           
 .35،  9،2013فاتر السياسة والقانود، العدد اسماعيل، التخله السياسي في الدول العربية، الجتاصر، د بوقنور -1
 م2008، 2487محمد نبيل الشيمي، معوقات التنمية السياسية، الحوار المتمدد، العدد -2
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مقترناا سلر بقدر واض   ،مد الرفاهية ل م )الحاجات األساسية وبع  الكماليات( قدر  
 مد العدالة التوتيعية.

وواقع حال الدول العربية يشير إلىل أد حالىة عىدم االسىتقرار السياسىي، وكيفيىة اسىت م 
حي بكثيىىىىر مىىىىد البىىىىرامل يجعىىىىل السىىىىل ة الحاكمىىىىة تضىىىى ،نظىىىىام الحكىىىىم، واهتىىىىتات شىىىىرعيت 

برامج ىىىا السياسىىىية، والمحافظىىىة علىىىل النظىىىىام  إنجىىىىا االقتصىىىادية واالجتماعيىىىة مىىىد أجىىىل 
، ويمكىد واقىع التنميىة االقتصىادية فىي الىو د العربىي فىي اا مباشىر  ت ثيراا ا ياثر السياسي، مم  

 أبرتها:عد ة االستدالل علل سلر مد خ ل ماشرات 
ة بىسلر للواقىع عم قىم واإلقليميىة ،العربية نحو الق ريةاتجاه السياسات االقتصادية  -1

 م االستعمارية.1916السا رسمت  معاهدة سايكس بيكو 
الىىدول العربيىىة مىد التعامىىل مىىع  إمكانيىةعىىدم ، و التوسىىع فىىي السىوق العربيىىةعىدم   -2

 أم االستيراد. ،سواء في التصدير ،السوق الدولية بندية مقتدرة
 ة واسعة علل الخار  بقدر انغ ق  علل الداخل.انفتا  االقتصاد العربي بصور  -3

فىىىىي مىىىى تق بىىىىال   ،اقتصىىىىادها الىىىىو ني إدارةقىىىىد أصىىىىبحت الىىىىدول العربيىىىىة بسىىىىبل سىىىىوء 
وفىىي هىىسا  تخلف ىا،الصىعوبة، شىىكل عاصقىاا فىىي سىىبيل تحقيىق تنميىىة اقتصىادية تتخ ىىل عتبىىة 

ت يىىىر  الباحىىىل نصىىىر محمىىىد عىىىاره" أد التنميىىىة االقتصىىىادية تشىىىكل أحىىىد مىىىدخ  اإل ىىىار
النظىىىام السياسىىىي، إس تىىىاثر فىىىي أداصىىى  مىىىد خىىى ل ت ثيرهىىىا فىىىي تفىىىاع ت أ رافىىى  وم ىىىالب م 
ودعم م ل ، ومد ج ة أخر  نجد أد التنمية االقتصادية ك حد مخرجىات النظىام السياسىي 

وقدرتىى  علىىىل تعبصىىة الج ىىود وال اقىىات وتىىىوفيره  ،يتوقىىه نجاح ىىا علىىل شىىىرعية هىىسا النظىىام
 1واالستقرار" مدلأل

: ازممدداه التدي تواجددل الدددول العربيددة المعاصدرة الددإ صددعيد التنميددة الثددانيالم لدر 
تتمثىىل معظىىم هىىسه األتمىىات فىىي السىىي رة االسىىتعمارية السياسددية الددإ المسددتود الخددارجي:

                                                           
دراسىىىة نقديىىىة مقارنىىىىة فىىىي ضىىىىوء المنظىىىور الحضىىىىارا  نصىىىر محمىىىد عىىىىاره، نظريىىىات التنميىىىىة السياسىىىية المعاصىىىىرة، -1

 .190،  م1992د العالمي للفكر اإلس مي، المع  فرجينيا، ،USAاإلس مي،  
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 فىىىي تع يىىىل عمليىىىة التنميىىىة السياسىىىية، اا رصيسىىىي اا دور  أد  ،التىىىي شىىىكلت إرثىىىاا تاريخيىىىاا ثقىىىي ا 
الىىسا عرقىىل مشىىاريع التنميىىة السياسىىية فىىي العديىىد مىىد الىىدول  ياإلسىىراصيلالصىىراع العربىىي 

إلىىىل الحىىىىرول والنتاعىىىات الحدوديىىىىة العربيىىىة كغىىىىتو العىىىىراق  اإلشىىىىارةكمىىىىا يمكىىىد  ،العربيىىىة 
 ،سىى مت فىىي تبديىىد كثيىىر مىىد األمىىوال العربيىىةأللكويىىت، والنىىتاع الجتاصىىرا المغربىىي،. التىىي 

الحصىىىىىىىارات الدوليىىىىىىىة التىىىىىىىي ف رضىىىىىىىت علىىىىىىىل بعىىىىىىى  الىىىىىىىدول العربيىىىىىىىة منىىىىىىىس فضىىىىىىى ا عىىىىىىىد 
كىىاد للت ىىورات سىىورية.(، كمىىا و الشىىعل الفلسىى يني، و السىىوداد، و ليبيىىا، و م)العىىراق، 1990

 بلقتيىت اإللى  عبىد إس يقىول الباحىل ،التي اجتاحت الساحة الدولية نصيل  في هسا المجال
إلىىىل جانىىىل  ،حاولىىىة فىىىر  االسىىىتتباعوم ،سىىى مت العولمىىىةأ والممانعىىىة" العولمىىىة كتابىىى  فىىىي

خضىىاعالسياسىية،  اإلرادةفىر  نمى  م ىدد للت ىىور، فىي تقييىد  الشىعول واألمىم لل يمنىىة،  وا 
تىتال القىو  األجنبيىة سىىواء  واليىوم ال، 1"تنسىجم مىع  موحات ىا وفىر  منىاهل وسياسىات ال

أم الدوليىىة تسىىتمر فىىي ممارسىىة دورهىىا فىىي إعاقىىة مسىىار التنميىىة السياسىىية للىىدول  اإلقليميىىة
تى وا أصلىل  األجنبيىةالش ي وآخرود" أد معظم القو   إسماعيلإس ياكد الباحل  ،العربية

وكىىىىىسلر الجماعىىىىىات  ،القيىىىىىادات السياسىىىىىية لمختلىىىىىه قىىىىىو  المعارضىىىىىة فىىىىىي الىىىىىدول العربيىىىىىة
الىىدعم المىادا والمعنىىوا  فضىى ا عىدالسياسىي، سى مت فىىي أعمىال العنىىه أاألصىولية التىىي 

عدادهال سه القو ،   .2لممارسة أعمال العنه والشغل في معظم الدول العربية" وا 
عىىد مىىد   اا واضىىح اا يع ىىي ماشىىر  ،إد واقىىع الع قىىات الدوليىىة القاصمىىة علىىل المصىىلحة والقىىوة

 مصىر،و  تدخل القو  الدولية في الشىاود الداخليىة لعىدد كبيىر مىد الىدول العربيىة مثىل السىوداد،
وسلىىىر مىىىد خىىى ل تحىىىري  القىىىو  ال دامىىىة علىىىل ممارسىىىة العنىىىه  ؛سىىىورية...و ليبيىىىا، و تىىىونس، و 

، اإلسىتراتيجيةبغية تحقيق أهىداه هىسه القىو  ومصىالح ا  ،السياسي المضاد ألنظمة الحكم في ا
شغ همال  الجانل التنموا. ،ال النظام السياسي في المساصل األمنيةوا   وا 

                                                           
 .65  م،2011، بيروت، منتد  المعاره، ، العولمة  والممانعة، دراسات في المس لة الثقافية بلقتيت عبد االل  -1

إلل الديمقرا ية في البلداد العربية، بيروت، مركت دراسات الوحدة اسماعيل الش ي وآخرود، مداخل االنتقال  -2
 .240م،  2005العربية، 
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هنار العديد مد األتمات التي تضافرت وشكلت سىبباا فىي ضىعه  ا تقدم أد  ي ستدل مم  
التنميىىة السياسىىية عربيىىاا، ولكىىد القسىىم األكبىىر مىىد هىىسه األتمىىات مقصىىود مىىد قبىىل القيىىادات 

تخىدم مصىالح ا،  التىي ال اإلصى  ا سياسىات بسبل رفض  ،الحاكمة في األنظمة العربية
 فضىىى ا عىىىد ،خىىىر كىىىاد نتيجىىىة تراكمىىىات داخليىىىة تعىىىود للسىىىياق التىىىاريخي للدولىىىةوالقسىىىم ا 

 في المن قة العربية. اإلشكاليةاألتمات الخارجية التي تادت مد حدة 
 تفعيل التنمية السياسية في الدول العربية المعاصرة. استراتيجية: الثالثالم لر 

لىل عىامليد عإد التنمية السياسية التي يجل ت بيق ا في الدول العربية البد أد ترتكت 
م وتتماشىىىل مىىىع المعتقىىىدات ءتىىىت  أساسىىييد حتىىىل تنشىىى  وتتجسىىىد وتنمىىىو، العامىىل األول: أد

ىىتخلىىق معارضىىة فىىي المجتمىىع والثقافىىة الو نيىىة، بحيىىل ال ف ىىو يتمثىىل  :ا العامىىل الثىىاني، أم 
، وكرامتىىى  نسىىىادبوجىىىود اسىىىتعداد عقلىىىي ومنىىىام ثقىىىافي واجتمىىىاعي يسىىىوده احتىىىرام حريىىىة اإل

ومشىىاركة مختلىىه الشىىراص  السياسىىية الفاعلىىة فىىي المجتمىىع علىىل تنىىوع مشىىارب ا وتوج ات ىىا، 
 ويمكد تحقيق هسيد العامليد عد  ريق:

سياسىي للقىو  والتنظيمىات نشر الثقافة المدنية التي تقوم علل المساواة وحرية العمىل ال -
يمكىىىد لماسسىىىىات المجتمىىىع المىىىىدني بوصىىىف ا أبىىىىرت أدوات  السياسىىىية المختلفىىىىة ، إس ال

د إ ىىىار ثقىىىافي فىىىي عمليىىىة التنميىىىة السياسىىىية مىىىد دو  العمىىىل السياسىىىي أد تكىىىود فاعلىىىة
مىىىىد تحقيىىىىق اسىىىىتق ل  ، وعليىىىى  البىىىىد  ومبادص ىىىىايسىىىىاعد علىىىىل ترسىىىىيا قىىىىيم هىىىىسه العمليىىىىة 

وضىىىع بمىىىدني مىىىد خىىى ل تعيىىىيد حىىىدود عمىىىل هىىىسه الماسسىىىات  ماسسىىىات المجتمىىىع ال
تمىىىىس حريىىىىة عمىىىىل هىىىىسه  الحىىىىدود الفاصىىىىلة لمجىىىىال عمىىىىل الدولىىىىة وتىىىىدخل ا، بحيىىىىل ال

ة نتلىىىبم فيىىى  تكىىىود الدولىىىة بشىىىكلعلىىىل نشىىا ات ا،  وصىىىايت اعىىىد تتخلىىىل الماسسىىات، و 
  :مد ولكي يتحقق سلر البد  ،  ار السياسي والقانوني للمجتمع المدنياإل

  ،الة لمبدأ التداول السىلمي علىل السىل ةص   دستورا قانوني يكفل صيغة فع  إجراء إ -
 ولمبىىىدأ الفصىىىل بىىىيد السىىىل ات، وتحقيىىىق التىىىواتد بىىىيد السىىىل تيد التشىىىريعية والتنفيسيىىىة،
ولمبىىىدأ التعدديىىىة السياسىىىية، وتحديىىىد دور المجىىىالس المنتخبىىىة بمىىىا يمكن ىىىا مىىىد تجسىىىيد 
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 مد خ ل انتخابات حىرة ونتي ىة تعبىر يمكد أد يتم إال   رادة العامة للشعل، وهسا الاإل
 .عد أوتاد القو  السياسية المختلفة اا حقيقي تعبيراا 

ارتكىىات الع قىىة السياسىىية بىىيد الدولىىة والمىىىوا د علىىل أسىىاس تعاقىىد سياسىىي قىىد يكىىىود  -
ىكل  ىا؛ األحىوال  فىي أو شىف ياا يجىرا احترامى  مكتوباا )دستور( ا يضىفي علىل النظىام مم 

 جمىاع الشىعبي،الشرعية المدنية القاصمة علىل اإل االسياسي للدولة ال ابع الديمقرا ي س
كم في المقبل  ؛أو علل االقتراع النتي " مد التمد بالقيم ألد المجتمعات العربية لد ت ح 

الجمع بيد فكرة الموا نىة  إد   والوساصل والقواعد التي كانت قاصمة في الماضي القريل.
بيىىىة وفكىىىرة الديمقرا يىىىة والحقىىىوق يبقىىىل المىىىدخل األنسىىىل لف ىىىم أتمىىىة الدولىىىة والفكىىىرة العر 

 .1"الخرو  مد م تق شرعيت ا السياسية إلمكانياتالعربية، وبلورة ف م معقول 
القيىىىام بإصىىى حات اقتصىىىادية واجتماعيىىىة، نظىىىراا الرتبىىىا  مسىىىار التنميىىىة السياسىىىية وفاعليىىىة  -

مىىد  ال البىىد  فمىىث ا حتىىل يكىىود للمجتمىىع المىىدني حضىىور فع ىى ؛عناصىىره بالتنميىىة االقتصىىادية
 الظىىىىىروهتشىىىىىكل عمليىىىىىة تحسىىىىىيد  أخىىىىىر  ناحيىىىىىةوجىىىىىود حركىىىىىة اقتصىىىىىادية نشىىىىى ة، ومىىىىىد 

 اا م مىى اا جانبىى االجتماعيىىة للمىىوا د العربىىي بمىىا يسىىم  لىى  بالمشىىاركة فىىي قضىىايا الشىى د العىىام
 ألد   ؛والرخىاء االجتمىاعي في عملية التنمية عد  ريق تحقيق قىدر مىد التنميىة االقتصىادية

الحكومىىىة التىىىي تعجىىىت عىىىد تىىىوفير العىىىيز الكىىىريم لموا ني ىىىا وفىىىق مبىىىدأ العدالىىىة االجتماعيىىىة 
 ستظل حكومة فاقدة للشرعية م ما كانت األسس التي تستند إلي ا هسه الشرعية.

 :الخالصة
بانتقال ىا إلىل إال  الخىرو  مىد أتمات ىاالدولة الق رية العربية المعاصىرة لىد تسىت يع  إد

المبنيىىة علىىل احتىىرام حقىىوق المىىوا د  أا قيىىام دولىىة الماسسىىات ،الشىىكل الماسسىىي للدولىىة
مد  وفي مقدمت ا حق  في المشاركة السياسية الواسعة، وعلي  البد   ،نسانية وحريات  األساسيةالعربي اإل

قىىات الشىىعبية للتصىىدا ال ا إل ىى ق  السىىبيل ألن ىى ،تحقيىىق التحىىول الىىديمقرا ي داخىىل كىىل دولىىة عربيىىة
نجات التنمية المستقلة.   لل يمنة الخارجية، والمحافظة علل االستق ل وا 

                                                           
 .35، مرجع سابق،  جديد، نحو عقد اجتماعي عربي صساد س مة - 1
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