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ABSTRACT 

There is no doubt that research in development, democracy and human rights 

are important topics at present, and the researcher can not ignore any of the titles 

mentioned, because they are interrelated with each other, Democracy as a principle is 

based on the idea of human rights. As rights grow under democracy, their role in 

sustainable development, Democracy is a state of great human consciousness that 

contributes to the development of human society, and it is an experience of making 

peoples and nations of the world Democracy is not limited to a particular people or 

nation, but values, culture, practices and new institutions on us, need details and 

disclosures coupled with openness It is based on freedom of opinion and opinion, free 

from oppression, arbitrariness and intellectual terrorism,It must be civil and peaceful 

and is a welcome area to express opinion and trade-offs between good and then resort 

to the people, which is not restraining orders and dictatorship arbitrariness and 

superiority at the expense of the principles and values and the rights of people in civil 

society 
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 الملخص

اكككم الاقكككض الحااكككر   ةنسكككان مكككض المااكككا ات الم مكككوحقكككاق اإ ةوالديمقراطيككك ةن البحكككي اكككم التنميكككأال شككك  

 أكمبككككد ةاالديمقراطيكككك  بعضكككك ا مككككب الككككبع  ةن ككككا متراباككككأل  ةي مككككض العنككككاويض المكككك كارأن يتجاهكككك  أواليسككككتايب الباحككككي 

ة  المسكككتدام ةجكككاو دورهكككا اككم التنميككك ةنسككان ا لمكككا نمكككض الحقككاق اكككم  ككك  الديمقراطيككباإ ةالحقكككاق المتعلقككك ةيقككاع  لككك  ا ككر

مكككي أمككض عكككنب ال ككعا  و ةن ككا  جربكككإو  نسكككانم كبيككر  سكككاهي اككم  اكككاير المجتمككب الب كككريإو ككم  ةهككم حالككك ةوالديمقراطيكك

   لينكككا ةسسكككات جديكككدؤوممارسكككات وم ةبككك  قكككيي و قااككك مكككا  ةمكككأو أ لككك  شكككع  معكككيض  ةولكككي  قتاكككر الديمقراطيككك  العكككالي

بعيكككدا  كككض القمكككب  خكككر ي اآلأي والكككرأالكككر ةس حريكككسكككاأ لككك   ة  ومبنيكككةبالماكككارح ةمقرونكككة عكككي  وم اشككك ألككك   إ حتكككا  

بككككيض  ةي والم ااككككلأبككككداو الككككروهككككم المجككككال الرحكككك  إة  ومسككككالم ةن   ككككان مدنيككككأوالبككككد   رهككككا  ال  ككككريوالتعسككككف واإ

والتعسكككف الكككدكتا اري والتسكككلع ال كككاقم  لككك  حسكككا   ةوامكككر اليجريكككوهكككم ليسكككض األ  لككك  ال كككع إالخيكككرات  كككي االحت كككاع 

 .والقيي وحقاق الناس ام المجتمب المدنم والمبادى

  .نسان  ديمقراطيةإحقاق    نمية :الكلمات المفتاحية  
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 المقدمة:

نسكككككان  يعككككد مككككض الماااكككككيب الم مككككة اككككم الاقكككككض إن البحككككي اككككم مااككككال التنميكككككة والديمقراطيككككة وحقككككاق اإ

وال يسكككككتايب الباحككككككي أن يتجاهككككك  أي مكككككض العناانككككككات المككككك كارة  ألن كككككا متراباككككككة بعضككككك ا مكككككب الككككككبع     الحااكككككر

االديمقراطيككة كمبككدأ يقككاع  لكك  ا ككرة الحقككاق المتعلقككة باإنسككان ا لمككا نمككض الحقككاق اككم  كك  الديمقراطيككة جككاو دورهككا اككم 

إنسكككانية  سككك ي اكككم  اكككاير المجتمكككب الب كككري  التنميكككة المسكككتدامة  والديمقراطيكككة حالكككة و كككم إنسكككانم كبيكككر  وهكككم ممارسكككة 

 ما. ةمأوإن ا  جربة مض عنب شعا  وأمي العالي  ولي  قتار الديمقراطية أبداً  ل  شع  معيض أو 

سكككيما أن كككا قكككيي و قااكككة وممارسكككة ومؤسسكككات جديكككدة  لينكككا   حتكككا  إلككك   أعكككي  وم اشككك ة مقرونكككة بالماكككارحة  

بككككد أن   ككككان  خككككر  بعيككككداً  ككككض القمككككب والتعسككككف واإرهككككا  ال  ككككري  والسككككاس حريككككة الككككرأي  والككككرأي اآلأومبنيككككة  لكككك  

حت كككاع إلككك  ال كككع   وهكككم ليسكككض مدينكككة ومسكككالمة  وهكككم المجكككال الرحككك  إبكككداو الكككرأي والم ااكككلة بكككيض الخيكككارات  كككي اال

ب األوامككككر اليجريككككة والتعسككككف الككككدكتا اري والتسككككلع ال ككككاقم  لكككك  حسككككا  المبككككاد  والقككككيي وحقككككاق النككككاس اككككم المجتمكككك

 .المدنم

والمجتمكككب المكككدنم هكككا شكككب ة العمككك  التاكككا م التكككم   كككم  جميكككب المؤسسكككات والمن مكككات  يكككر الح اميكككة التكككم 

اكككراد المجتمكككب وحلككك  لتحقيكككة رسكككالة واحكككدة هكككم المسكككاهمة اكككم  نميكككة المجتمكككب وراكككب مسكككتاى معي كككة أيقكككاع بت ككك يل ا 

ؤسسككككات  لككك  أسكككك  ديمقراطيكككة أي حلكككك  المجتمككككب أاكككرادو. وهككككم اإطكككار الكككك ي يكككن ي  اقككككات األاككككراد والجما كككات والم

 ال ي  حترع ايه حقاق المااطض السياسية واالقتاادية واالجتما ية.

 و ل  ااو ما  قدع قسي الباحي البحي  ل  محاريض هما:

 أوال: الديمقراطية وحقاق اإنسان لمحة  اريخية مب بيان الترابع بين ما.

 نسان.وحقاق اإ  انيا: التنمية و اقت ا بالديمقراطية

 كما  ضمض البحي خا مة واستنتاجات

 أوال: الديمقراطية وحقوق اإلنسان لمحة تاريخية:

ن التاكككار الكككديمقراطم طريكككة  سكككل ه كككك  شكككعا  المعمكككارة   يكككر أن حلككك  ال يحاككك   لككك  إ ممكككا ال شككك  ايكككه

مكككي  سكككتل ي قكككاانيض ض األن كككك  أمكككة مكككأمكككة  إح أنمكككاط خاعكككة ب ككك  أنمكككاط وقاالككك  جكككاهية مكككض التاكككار  بككك  واكككة أواكككة 
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ن  بنكككم طريق كككا الخكككاال ب كككا وعكككاال لتحقيكككة حلككك  التاكككار  اككك حا مكككا  عكككر  أالاكككرال السكككا دة اكككم مجتمع كككا  و حكككاول 

حلكككك  التاككككار اككككم مسككككار إلكككك  انع اسككككات بسككككب  اخككككتاس ال ككككروس والككككدوااب أو بسككككب   بككككايض سككككر ة التابيككككة لتبككككايض 

السياسكككية واالقتاكككادية واالجتما يككككة والققاايكككة والقاميكككة والتاريخيككككة   كككروس األمكككة أو الدولككككة أو المجتمكككب  لككك  الاككككعيد 

ن الديمقراطيكككة بم  ام كككا العكككاع  مككك ه  السككك م  ال يجعككك  ايكككه التجربكككة الديمقراطيكككة من لقكككة  كككض بقيكككة التجكككار  األخكككرى اككك

قكككدام  سكككقراط ن كككا ن كككاع مكككض أن مكككة الح كككي السكككا دة  ا كككم مككك ه  السككك م نكككادى بكككه ال اسككك ة الأسياسكككم واجتمكككا م كمكككا 

جكككرت المحككاوالت لتابيق كككا منككك  القككدع اكككم رومكككا وأ ينككا و يرهكككا مكككض أن مكككة الح ككي التكككم أوأااطككان وأرسكككاا  كمككا إحكككدى 

ولككك  أوزارهكككا ن واكككعض الحكككر  العالميكككة األأالمكككدن اليانانيكككة  وبكككالرجال إلككك  مسكككت   القكككرن المااكككم ناحككك  أنكككه منككك  

 الكككديمقراطم  خكككر   كككاارة مكككض النييكككف الكككدماي لتلككك  الحكككر  حتككك  أعكككبحض كلمكككةومكككا ككككادت الدولكككة المتميكككية بن ج كككا 

ن  كككاحم لركقريكككة السكككاحقة مكككض سككك ان العكككالي المتمكككدن بم كككاهيي العقككك  والاكككاا  والتكككروي )الديمقراطيكككةح وحكككدها كاايكككة أل

لمجتمعككككات والحككككة والرخككككاو و يرهككككا مككككض المككككدلاالت التككككم   ككككر   لكككك  سككككامع ا اإح ككككان للحقككككا ة المسككككلي ب ككككا اككككم ا

ن  الب كككرية. و عتمكككد الديمقراطيكككة  بابيعكككة الحكككال  لككك  مكككدى  قكككدع اإنسكككان اكككم  نميكككة معاراكككه وا سكككال مدارككككه ول ككك ا اككك

جميككككب الحقككككاق الديمقراطيككككة التككككم اكتسككككب ا الجمككككاهير مككككض الابقككككات المسككككت لة و اعككككف اككككم  ككككداد الم تسككككبات التاريخيككككة 

والت نالاجيكككا ومكككا  حقكككة مكككض  اكككار لقكككاى المجتمكككب المتنجكككة  والتكككم  نجكككازات اكككم ميكككاديض العلكككيلإلنسكككانية إلككك  جانككك  اإ

 . [1]أسس ا اإنسان ن س ا

وم  كككاع الديمقراطيكككة  بكككارة  كككض مجمكككال األسكككالي  والاسكككا   والاكككيأ ال اداكككة لتاسكككيب م كككاركة أبنكككاو المجتمكككب 

ات والخاكككاات العمليكككة ال اداكككة جكككراواكككم الحيكككاة السياسكككية واالقتاكككادية واالجتما يكككة و ن يككك ها مكككض خكككال مجما كككة مكككض اإ

إلكككك  إن ككككاو ال لككككي واالسككككتعباد وال ااكككك  وإشككككا ة االسككككتقرار اككككم المجتمعككككات المختل ككككة و ن ككككيي ممارسككككة الحريككككة اككككم 

نكككه إالمجتمكككب المكككدنم  ألن الحريكككة السياسكككية  وهكككم المن ككك  ل ككك  الكككديمقراطيات  أعكككا وجككك راً  ومكككض القاابكككض المسكككلي ب كككا  

يقككككاع ن ككككاع اسككككتبدادي مت ككككرد وقبكككك  ال ككككرول بككككالتارق إلكككك   ككككاري  الديمقراطيككككة وحقككككاق  إح   يكككك  الحريككككة السياسككككية

  و حديككككداً ةشككككارة إلكككك  أن أ لكككك  شككككعا  العككككالي  وال سككككيما ال ككككعا  العربيككككنككككاال الككككديمقراطيات نبككككدأ باإأالناسككككان  و

ن سككك ي أالع كككريض يجكككدون شكككعا  الم كككرق العربكككم الككك يض  كككاناا مكككض المحنكككة ال بكككرى لمكككاق  ي المبكككد م الحكككر طيلكككة القكككرن 

اليككككاع  اككككم مالككككب القككككران الااحككككد والع ككككريض  لكككك  م تككككرق الخيككككارات بككككيض  رجمككككة أو  ككككدع  رجمككككة م ككككرول الحريككككة 

السياسكككية إلككك  ممارسكككة ديمقراطيكككة  إح مكككا  كككيال الديمقراطيكككة بالنسكككبة ل كككي مجكككرد حلكككي مسكككتقبلم ود كككاة مجمكككدة ومح كككارة  

نسكككان التكككم شكككر ت ا الخكككالة الع كككيي هكككم لمجتمكككب  لككك  واكككة متالبكككات حقكككاق اإو لينكككا أن نكككدرم أن  مليكككة   ييكككر ال كككرد وا
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 مليكككة طماحكككة وم مكككة نبيلكككة مقدسكككة  وهكككم  ايكككة مقلككك  يحتكككا  بلا  كككا شكككح  ال مكككي و قكككد العكككيع و  كككاار الج كككاد الجبكككارة 

 . [2] يمان الراس  بعملية الت يير المن ادواإ

تمعكككات الب كككرية ازديكككاد انبقكككاق بعككك  الكككن ي الديمقراطيكككة وال أمكككا بعكككد الحكككر  العالميكككة القانيكككة  اقكككد شككك دت المج

سكككيما الن كككاع الكككديمقراطم ال كككعبم  وقكككد حاككك  حلككك  اكككم بلكككدان أوربكككا وأمري كككا الا ينيكككة وإاريقيكككا نتيجكككة للنضكككال الكككاطنم 

 ي التحككككرري اككككد ال اشككككية والنازيككككة والعسكككك رية اليابانيككككة. إن أسككككلا  الق ككككر والتعسككككف الكككك ي مارسككككه القككككادة اككككد شككككعاب

إجبكككارهي  لككك  الخضكككال والخنكككال لنكككيوا  ي و ارسكككت ي ككككان اكككم أ لككك  حاال كككه ال أخاقيكككاً وال إنسكككانياً  مسكككتخدميض اكككم 

حلككك  مختلكككف األسكككالي   وككككان سكككب  حلككك  طكككي  القكككادة والح كككاع التكككم داعكككض شكككعاب ا  شكككاوت أع أبكككض  لكككداب الكككقمض  البكككاً 

ااب ال خاككككية  لككك  حسكككا  أرواي ءالس األبريكككاو. واسككككتخدماا إشكككبا اً لنكككيوات هكككؤالو القككككادة و ارسكككت ي  و حقيكككة المنككك

سكككككلاا  ي أسكككككاا اسكككككتخداع والبكككككد أن نككككك ر هنكككككا أن ماكككككالأ سكككككاو اسكككككتخداع السكككككلاة  عبيكككككر شكككككا ب اكككككم أن مكككككة الح كككككي 

 الديمقراطم.

ن الديمقراطيكككة م ككك لة بال كككة التعقيكككد وال سكككيما اكككم مجتمعكككات العكككالي القالكككي  الكككي ي كككض انتاكككار ال كككعا  اكككم إو

م التحككككرر مككككض االسككككتعمار إال مقدمككككة الاككككاال القككككادة المتحككككرريض ديقككككا بمسككككؤوليات بنككككاو الحيككككاة الجديككككدة  ب ككككدس معككككار

 حقيكككة الرخكككاو ون كككر الحريكككة  منالقكككيض اكككم سكككعي ي ومسكككعاهي مكككض واقكككب مختلكككف اقتاكككاديا واجتما يكككا و قاايكككا  و اار كككاو 

رعكككيد مكككض الخبكككرة ببنكككاو األن مكككة االجتما يكككة و لككك   كككض المسكككتعمريض السكككابقيض  لمكككا بكككأن ي يكككؤدون مسكككؤوليا  ي بكككدون 

ن رعكككيدهي م كككاو  كككض ال  كككر الليبرالكككم  جكككاو أوجكككه خكككاال بكككدون رعكككيد مكككض التقاليكككد الديمقراطيكككة بككك  يم ننكككا القكككال بككك

 . [3]الحرية والديمقراطية والدولة

التكككدبير لاسكككا    االسياسكككة هكككم عكككنا ة اإنسكككانية للتكككاري   وهكككم سكككلاان الب كككر وسكككلات ي اكككم القيكككادة الحكككرة اكككم

 . [4]معي ت ي حا  ا وام االنت اع الرامم إل  االنت ال ال ا م

مكككرت  لككك  الديمقراطيكككة كمككك ه  ون كككاع  يكككارات كقيكككرة و قلبكككات  ديكككدة أدت بالتكككالم إلككك  ازدهكككار الديمقراطيكككة 

 ورواج ا أحيانا  وان ماش ا وانحسارها أحاييض أخرى. 

 تاريخية للديمقراطية إل  أربب مراح  أساسية وهم:وام ه ا السياق يم ننا  انيف العاار ال

مرحلككككة  وثالثهمااااا: مرحلككككة الديمقراطيككككة القياككككرية  ثانيهمااااا:مرحلككككة الديمقراطيككككة اليانانيككككة القديمككككة   أولهمااااا:

 . [5]مرحلة الديمقراطية ال عبية ورابعها: الديمقراطية ال اسي ية وال ربية 
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  ألن كككا طبقكككا ل ككك ا الم  كككاع هم  كككاع قكككديي  قكككدع المجتمكككب اإنسككانم ن سككك و لكك  هككك ا يم ننكككا القكككال إن م  كككاع السككيادة

   ولعككك  مكككض الم يكككد اكككم هككك ا الاكككدد أن نكككارد رأي األسكككتاح )جكككارل  مكككرييح [6]نسكككان  لككك  الحيكككاةهكككا مراكككة لقكككدرة اإ

م  قككاع ايككه  ككا نككال مككض التن ككيي السياسككأناككم جامعككة شككي ا ا  ا ككا يعككرس الديمقراطيككة  لكك   ةالعلككاع الساسككي ر ككي  قسككي 

ال يئكككة االجتما يكككة بالسكككيارة  لكككك  السياسكككة العامكككة و اجي  كككا  لكككك  واكككة أسككك  محكككددة وطرا ككككة مناسكككبة  حقكككة أسكككك اع 

 . [7]ال ع  والحاال  ل  ماااقته

ن مكككة الح كككي  بكككر مراحككك  التكككاري  المتعاقبكككة وكانكككض اكككم أشككك اال متنا كككة مكككض ألقكككد شككك دت بلكككدان العكككالي المختل كككة 

 اية  وام حاالت كقيرة استبدادية وق رية وحت  دماية. البيت ا إش اال سلا

 لككككك  الكككككر ي مكككككض ن كككككا  ون كككككاطات الم  كككككريض وال اسككككك ة ود كككككاة  ولقككككد ب كككككض بريكككككة الديمقراطيكككككة وخ كككككض 

ور ككككي انبقككككاق القككككارة ال رنسككككية التككككم   قاككككا م االسككككتبدادي  وال سككككيما اككككم القككككرن القككككامض   ككككراالنعتككككاق مككككض الن ككككاع اإ

ا ككه  ومكككب مككا حاكك  مكككض سككيادة الن كككاع الرأسككمالم و اككارو وان جكككار القككارة الاكككنا ية الحقككاً  ومكككا انككدلعض أواخككر القكككرن ح

شكككرنا إلي كككا  ومكككب حلككك  لكككي   كككض هنكككام عكككي ة ور يكككة واحكككدة لم  كككاع أرااكككة التاكككارات التكككم حاكككلض طكككاال الحقبكككة التكككم 

الاكككعيد االقتاكككادي والاكككنا م مكككب الديمقراطيكككة اكككم  لككك  المناقكككة مكككض العكككالي والتكككم شككك دت هككك ا التحكككاالت ال ا لكككة  لككك  

نحككككاو أخككككرى مككككض العككككالي  ولككككي  حلكككك  احسكككك   بكككك  أن األا ككككار المنبققككككة  ككككض القككككارة أامتككككدادا  ا إلكككك  القككككارة األمري يككككة و

ع والتكككم بلكككارت  إلككك  حكككد كبيكككر  أا كككار الحرككككات االنت ااكككية المناو كككة للن كككاع االقاكككا م 9871ال رنسكككية اكككم  مكككاز  كككاع 

يكككة و لككك  الكككر ي مكككض أ كككر  لككك  األا كككار واا ليت كككا ل ن كككا لكككي  جكككد أراكككية عكككالحة لترجمت كككا  لككك  اكككم  لككك  الحقبكككة التاريخ

أر  الااقككب السياسككم والقككانانم حتكك  اككمض حككدود البلككد الكك ي ن كككأت ايككه وهككا ارنسككا ن سكك ا  إال بعككد مككرور زهككاو قكككرن 

بككككبع  الحقككككاق والحريككككات  واخككككر القككككرن التاسككككب   ككككر  حككككيض أقككككرت الجم اريككككة ال رنسككككية القالقككككةأمككككض الككككيمض أي اككككم 

)للكك كارح  حكككض الضككك ع ال ككديد الككك ي مارسكككته  الديمقراطيككة األساسكككية بمككا اكككم حلككك  حريككة التعبيكككر والتن كككيي وحككة االقتكككرال

ع والحركككككة العماليككككة  والاككككرا ات األوربيككككة المحتدمككككة والمت اقمككككة اككككم زمككككض  بلككككار  نككككامم 9189بككككاري   ككككاع  كامانككككة

 لمكككا   يااليكككا  اضكككاً  كككض الكككتملمات القاميكككة اكككم أوربكككا الاسكككا  وال كككرقيةإلمانيكككا وأ الدولكككة القاميكككة بعكككد  مليكككة  احيكككد

لي ككا هككك ا البحككي كانكككض حريككات منقاعكككة  يككر م تملكككة ناهيكك   كككض إ  ككال الحقكككاق إبككأن الحريككات الديمقراطيكككة التككم  اكككرق 

قكككرار بكككه إال اكككم لمتحكككدة  لكككي يكككتي اإإح أن حكككة المكككرأة اكككم االقتكككرال والترشكككيأ اكككم دول أوربكككا والااليكككات ا  السياسكككية للمكككرأة

اككككم روسككككيا بعككككد  ككككارة أكتككككابر  ككككاع  اككككم حككككيض أن هكككك ا الحككككة أقككككر   ع 9199 – 9191القككككرن الع ككككريض مككككا بككككيض  ككككامم 
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كمكككا أقكككر اكككم  )والتكككم كانكككض جم اريكككة ءنككك امح ع9199ع  واكككم إسكككبانيا سكككنة 9199ع  واكككم الااليكككات المتحكككدة سكككنة 9198

 .9191العالمية القانية سنة  يااليا بعد انت او الحر إارنسا و

وإزاو الااقككب الككك ي أشككرنا إليكككه  بككر الحقكككا ة التككم حكرهكككا  البكككد لنككا أن نمكككر سككريعا  لككك  ماقككف اإسكككاع الحنيكككف 

هميكككة المجتمكككب اقكككد أرسكككض ال كككريعة اإسكككامية األسككك  العامكككة أككككدت أمكككض الديمقراطيكككة  ا كككا أحكككد األديكككان السكككماوية التكككم 

ال ككككرد والمجتمككككب  و ركككككض لإلنسككككان مسككككاحات واسككككعة لممارسككككة الحريككككة وحككككة االختيككككار اككككأقرت للتعككككاي  اإنسككككانم بككككيض 

مبكككدأ االجت كككاد الب كككري المنضكككبع بماجككك  قاا كككد معينكككة  سكككتخدع لتقريكككر ماكككالأ النكككاس حسككك   كككروس اليمكككان والم كككان  

والديمقراطيكككة اكككا ياجكككد أي سكككامية و لككك  هككك ا األسكككاس ي كككان باإم كككان حككك  اإشككك ال ب م انيكككة المااومكككة بكككيض ال كككريعة اإ

 نال مض أناال النيال والخاس حال العناويض المتعلقة ب ا.

 عنككككم م ككككاركة  ىاال ككككار . [8] َّٰىىنينُّٱ)ال ككككارىح بككككأكقر مككككض سككككارة  ولقككككد حكككككر لنككككا القككككرءن ال ككككريي ل  ككككة

تل كككة بحقكككاً  كككض جكككراو اسكككتاال لككك راو المخإمكككر مكككض األمكككار أو اللجكككاو إلككك  أالجما كككة أو م كككاورة الجميكككب اكككم مناق كككة 

ح ماقكككف أو قكككرار ي كككان ايجكككاد أكقكككر مكككض رأي اكككم قضكككية واحكككدة  والتباحكككي والتحكككاور لمعراكككة وج كككات الن كككر سكككعيا ال خكككإ

 .أقر  إل  القبال ب جمال الرأي العاع

ن مككككا  ب كككك  الن ككككر  ككككض التسككككميات  اوومككككض هنككككا يتبككككيض وجككككاد قاسككككي م ككككترم بككككيض ال ككككارى والديمقراطيككككة  

 . [9]لتعبير  ض رأي األ لبية ام المجتمبيمقان أاض  محاولة ل

ن هككك و الممارسككة ليسكككض وليككدة حقبكككة زمنيككة معينكككة أو اتككرة محكككدودة  وإنمككا هكككم  أمككا اككم مجكككال حقككاق اإنسكككان اكك

نتكككا  لتراكمكككات  اريخيكككة متتاليكككة ومتعاقبكككة أسككك مض اكككم  رويج كككا الكككديانات السكككماوية التكككم أ نكككض محتااهكككا ووسكككعض مكككض 

 لمكككاو ال  كككر وال لسككك ة اكككم مختلكككف بقكككال العكككالي والتكككم   كككر أ رهكككا وااكككحا وجليكككا مكككض خكككال  بعادهكككا اضكككا  كككض إسككك اعأ

نسكككان  بح كككي إنسكككانيته  وب ككك  الن كككر  كككض  را  كككا بكككالبحام القيمكككة والن ريكككات العلميكككة والتقنيكككات الحديقكككة المبت كككرة  ااإإ

ن  حكككاا  أعكككات والح امكككات أن  ر اهكككا وجنسكككه أو لانكككة أو ديانتكككه  أو م انتكككه لكككه حقكككاق معينكككة ينب كككم  لككك  جميكككب المجتم

  لي ا و عم   ل  حمايت ا وامان ا ألعحاب ا أاراداً كاناا أع جما ات أو هيئات   املة ام المجتمب. 

مككككا بالنسككككبة لحقككككاق اإنسككككان حات الاككككلة بالديمقراطيككككة اقككككد حقككككة اإنسككككان اككككم مجككككاالت الحيككككاة طككككاال مسككككيرة أ

  مكككض  أكيكككد إنسكككانيته و حقيكككة حريكككة وقكككد كل كككة هليكككإنت ككك  إبل  كككا أ كككراً  مكككا أيمكككة نجكككازات كبيكككرة وانتاكككارات   إالتكككاري   

 . [10]حل  ك احا شاقا وطايا  بر أواال الب رية التم سادت ام األزمان ال ابرة  م بلة بقياد الرق والعبادية
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إن ا كككرة حقككككاق  عنككككم مبكككد يا   ككككض اإنسككككان المحككككرر كانكككه إنسككككاناً أي ب ككككراً باكككرس الن ككككر  ككككض جنسككككيته  أو 

 . [11]و االقتاادي  يمل  حقاقا معينة لايقة بهأع  العرقم أو القامم أو واعه االجتما م األديانته  أو 

نككككض هكككك ا الحقككككاق م قككككادة نسككككان ل ككككا  ككككاري  طايكككك   متككككد جكككك ورو إلكككك  العاككككار القديمككككة  إح كاإن حقككككاق اإ

  بككك  ةاكككو امضكككة  والمجتمكككب مبنكككم  لككك  قا كككدة الحكككة للقكككاة  الكككي   كككض الحريكككة ال خاكككية وال  يرهكككا مكككض الحريكككات معر  

ون الكككرق أمكككراً ااطكككان ككككاناا يميكككيون بكككيض النكككاس  ويعكككد  إ ريكككة واكككم مقكككدمت ي طبيعيكككة  ا اسككك ة اإ ةككككان الكككرق حالككك

 . [12]ون اع الابقات شا عا وال عا  مستعبدة  ومع ي حقاقه معدومةطبيعياً وم رو ا  وحرية العم  مقيدة 

 ككي   يكككر األمكككر  كككدريجياً  اكككالعرس والعكككادة  ابتكككدأ  بككك قرار بعكك  الحقكككاق  األوليكككة من كككا حكككة الحيكككاة وحكككة التملككك  

مكككر اكككم  كككاري  اليانكككان والرومكككان اكككم العاكككر  جكككار المحكككدود وحكككة التقااكككم أمكككاع ر كككي  القبيلكككة وه ككك ا ككككان األوحكككة اإ

ول  كككدويض رومكككانم اكككم األلكككااي األ نكككم   كككر لكككي ي كككض إال  جمكككب للعكككادات والتقاليكككد السكككا دة أالسكككابة لتكككدويض قاانين كككا  إح أن 

 . [13]قرت  ما حكر مض حقاق إل  جان  ما بق  مض أواال قاسيةأالتم 

  لي ككا  مبراطاريككة الرومانيككةاإ لسككيارةا مركيهكك اقككدت نأ  ريقككماإ العككالي اككم الحككرة نالمككد  لبككي لككي ي كك

  نيكككاوواأل ال قكككراوض وبكككيهي و يكككر شكككراساأل بكككيض  قكككار  التكككم والقكككاانيض الديمقراطيكككة الحريكككات ب ل كككاو القياكككر قكككاع حيكككي

 أقاككاو بلككأ الت ككاوت ن اكك حلكك  مككب  ووالحريككة المسككاواة لكك إ ودا يككة خككرواآل الحككيض بككيض النككداوات مككض الككر ي و لكك  ,[14]

  نيكككاواأل ب كككا يعاقككك  ال بقسكككاة الااحكككدة الجريمكككة  كككض يعكككاقبان المستضكككع ة الابقكككات اكككرادأ وككككان الرومكككانم  العكككالي اكككم

 المكككياد قبككك  القكككامض القكككرن اكككم رومكككاة مدينككك  أسككي  منككك  يأ قكككرن    كككر ربعكككةاأل خكككال الرومكككانم القكككانان وبتاككار ,[15]

 والعكككادات العكككرس جانككك  لككك إ الت كككريب ماكككادر  قكككدمض بعكككدو السكككادس القكككرن ) لاسكككتيانناسح اكككم مبراطكككاراإة واكككا لككك إو

 الح كككي الديمقراطيكككة اكككمة ا كككر هكككم الت كككريعية المرحلكككة هككك و اكككم حقكككاق همكككالإ نأ  لككك   الدولكككة  كككض الاكككادرة والقكككاانيض

 . [16] المستضع يض ارادواأل ال عا   حرير وا رو والمساواة وال ريعة

القككككرن السككككابب   ككككر وحتكككك  القككككرن التاسككككب   ككككر أهم ككككا معاهككككدة اينككككا  ككككاع  قككككدت معاهككككدات روحيككككة مككككا بككككيض 

)مقكككك   ع  لتضكككك م  ماميككككة  لكككك  ال ككككروط المتعلقككككة بحقككككاق األقليككككات اككككم الدولككككة المنسككككلخة  ككككض الدولككككة العقمانيككككة9787

 9198  9711ة الهكككاي يكككالمتعلقكككة بمسكككالة الكككرق   كككي ا  اق 9771سكككادح  كككي معاهكككدة بكككرليض رومانيكككا والاكككر  والجبككك  األ

 والمتعلقة بمااال  جارة الرقية و جريمه. 9199  9199المتضمنة قاا د الحر   ي ا  اقيات باري   اع 
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ككككان اإ كككان العكككالمم لحقكككاق اإنسكككان  مكككرة نضكككال طايككك   خااكككته الب كككرية وقااهكككا الخيكككرة  مكككض أجككك  الحقكككاق 

اركة اكككم الحيكككاة العامكككة  والعكككي  ب رامكككة دون الابيعيكككة للب كككر والم كككاركة اكككم الحيكككاة والعمككك  والتعلكككيي والتعبيكككر والم ككك

ق كككر أو اسكككتا   و لككك  الكككر ي مكككض البرجاازيكككة الاكككامدة قكككد خااكككض معركت كككا اكككد اإقاكككال اكككم أوربكككا  حكككض شكككعارات 

العدالكككة واألخكككاة والمسكككاواة التكككم  لتقكككم مكككب بعككك  الحقكككاق المقبتكككة اكككم اإ كككان العكككالمم المككك كار إال أن انتاكككارها لكككي 

و ال ككعارات اكككم بلككدان ا أو مككض نسككيان ا كليككا اككم حكككرو  االسككتعمار واإبككادة والن كك  التككم شككنت ا اكككد يمنع ككا مككض طككم هكك 

ال كككعا  الضكككعي ة اكككم ءسكككيا وأاريقيكككا وأمري كككا الا ينيكككة  ولكككي يتحكككال اإ كككان العكككالمم إلككك  عكككي ة قابلكككة للتابيكككة  لككك  

الرأسكككمالية مكككض ج كككة واالشكككتراكية المتحال كككة المسكككتاى الكككدولم إال بعكككد انكككدحار ال اشكككية وحاكككال نكككال مكككض التكككاازن بكككيض 

ع  بكككك قرار 9191 ككككاو األمككككي المتحككككدة  ككككاع  نمككككب حركككككات التحككككرر الككككاطنم الناهضككككة مككككض ج ككككة أخككككرى التككككم  اج ككككض ب

 . [17]9197اإ ان العالمم لحقاق اإنسان  اع 

م الحنيكككف ويؤككككد حاط كككا بضكككمانات  ديكككدة  يؤككككدها الكككديض اإسكككامأكككك ل  أقكككر اإسكككاع حكككة المل يكككة ال كككردة و

الكككديض اإسكككامم الحنيكككف  لككك  وجكككا  التاكككدية  لككك  ال قكككراو مكككض أمكككاال األ نيكككاو التكككم رزق كككي ب كككا  ااإسكككاع  قيكككدة 

وشكككريعة و بكككادة ون كككاع وروحكككانم ومن كككا   ا كككا ي كككم  أمكككار الكككدنيا  كمكككا يبكككيض شكككؤون اآلخكككرة بمكككا يتضكككمنه مكككض حخيكككرة 

 . [18]كبرى ام حقاق اإنسان

الخل كككاو الراشكككديض جكككاو التابيكككة العملكككم الاكككحيأ ل ككك ا  و)عكككل  اللكككه  ليكككه وسكككليح ومكككض بعكككدواكككم   كككد الرسكككال 

المبكككاد  و بيانكككاً ل ككك و الحقكككاق وإ با كككا ل كككا  اال تكككا  والسكككنة همكككا دسكككتار الحيكككاة  واالجت كككاد والكككرأي همكككا ماكككدر التقنكككيض 

 . [19]للحاجات المتاارة

 نسان.ثانيا: التنمية وعالقتها بالديمقراطية وحقوق اإل

مكككض البكككدي م إن الديمقراطيكككة ليسكككض مجكككرد عكككارة أو شككك    لن كككاع الح كككي بككك  هكككم استقاكككاو وبحكككي اكككم طبيعيكككة 

الدولككككة  وهنكككككا ينب كككككم  لينكككككا التمييكككككي بككككيض الديمقراطيكككككة كمبكككككدأ وبكككككيض ممارسكككككات الدولككككة لتابيكككككة هككككك ا المبكككككدأ وأن هككككك ا 

 الممارسات  ختلف باختاس  روس ك  مجتمب ومرحلة  اارو.

نكككه كلمككككا نمككككض  نسككككان  ومكككض هكككك ا المنالككككة اراطيكككة كمبككككدأ  قككككاع  لككك  ا ككككرة جميككككب الحقكككاق المتعلقككككة باإاالديمق

و رسكككخض هككك و الحقكككاق اكككم  ككك  الديمقراطيكككة جكككاو دورهمكككا. اكككم التنميكككة المسكككتدامة االتنميكككة  بكككارة  كككض  مليكككات   ييكككر 

 اادية.اجتما م وسياسم ل ر  إشبال الحاجات والحقاق السياسية واالجتما ية واالقت
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جمككككال شككككام  مككككض جانكككك  الم  ككككريض  ن الحقيقككككة التككككم ا ضككككحض معالم ككككا بمككككرور الاقككككض  وأعككككبحض  حضكككك  بإ

ن جاانككك  التنميكككة مت املكككة إح ال يتسكككن  واكككب ون ريكككة متميكككية للتنميكككة مكككا لكككي أورجكككال السياسكككية اكككم الاقكككض الحكككالم هكككم 

تكككم ل كككا عكككلة بالتنميكككة  كمكككا أعكككبأ مكككض األمكككار يأخككك  البكككاحقان اكككم  كككدهي لمختلكككف العاامككك  االجتما يكككة واالقتاكككادية ال

  جكككككراوات االقتاكككككادية نكككككا ر اإ المت كككككة  لي كككككا أن يتضكككككمض التخاكككككيع للتنميكككككة الجاانككككك  االقتاكككككادية واالجتما يكككككة إح 

 . [20] ااكب ا و سير مع ا جنباً إل  جن   جراوات أخرى اجتما يةإ

ن  لكككي اجتمكككال التنميكككة اكككم أزمكككة  إح ي تقكككد إلككك  أوإحا كانكككض كقيكككر مكككض ال تابكككات الساسكككيالاجيا قكككد اجتمعكككض  لككك  

ننكككا قكككد ن كككان أكقكككر دقكككة إحا قلنكككا أن  لكككي اجتمكككال التنميكككة ال يعكككانم مكككض نقكككص اكككم الن ريكككات بككك   ن ريكككة مت املكككة شكككاملة  ا

ن  سكككيار  لككك  عكككعيد ال  كككر االجتمكككا م العكككالمم أا ض يعكككانم مكككض كقر  كككا و عكككددا الكككي  هنكككام م ككك لة اجتما يكككة اسكككتا

بقككككدر مككككا سككككيارت م كككك لة التخلككككف والتنميككككة  اأسكككك مض اككككم   ككككار ن ريككككات وءراو ووج ككككات ن ككككر  ديككككدة  ونمككككاح  

 . [21]محدودة األطر

نسككككانم بكككداو ككككك  المحكككاوالت ل ككككر  خدمكككة الامككككاي الب كككري واإإن الديمقراطيكككة الحقيقكككة هككككم التكككم  حككككاول إو

 قاق وه ا ها الدور الحقيقم ام نما و اار التنمية.و لبية الح

ن حريككككة الككككرأي هككككم األسككككاس والركيككككية الم مككككة للتنميككككة المسككككتدامة  ألن ككككا جككككيو مككككض نسككككي  الحريككككة أويبككككدو 

وم كككان أسكككاس مكككض م انكككات الديمقراطيكككة  وحاجكككة حيايكككة لإلنسكككان  وقكككد أدت كمكككا نعكككرس إلككك   كككارات متعاقبكككة  لككك  مكككر 

مقدمكككة أهكككداا ا شكككعار الحريكككة. وحريكككة التعبيكككر اكككم رأينكككا هكككم أداة لاكككيا ة الماقكككف والح امكككة  التكككاري   وككككان دومكككا اكككم

والبرنكككام  وأداة اإ كككرا   كككض الكككرأي ووسكككيلة الحكككاار والمناق ككككة واالسكككتاال واالحتجكككا .. وككككان قمكككب الكككرأي وحريككككة 

قككارة ومقااككات بعكك  األن مككة.. أمككا اككم التعبيككر انت اكككاً ا ككا لحقككاق اإنسككان  بكك  كككان هكك ا القمككب والتحككريي مككض دوااككب ال

بلكككداننا والعكككراق أنماحجكككا اقكككد اقتكككرن القمكككب  المكككيمض والمتااعككك   بمكككن   يقكككاع  لككك   كككأميي الكككرأي والعقيكككدة و قنكككيض حكككة 

التعبيكككر لكككي  اقكككع مكككض خكككال القكككاانيض والمراسكككيي والتسكككلع ال كككردي  بككك  مكككض خكككال معسككك رات مسكككيجة لنقابكككات العمكككال 

 كككككاع والمنككككاه  والمؤسسكككككات النقابيككككة وكل كككككا الجككككي  والمن مكككككات الم نيككككة والاكككككحااة ووسككككا   اإوال ككككبيبة والالبكككككة و

ل يكككض التعدديكككة اكككم الكككرأي أمح امكككة بمبكككدأ الكككاالو المالكككة لل كككرد الحكككاكي.. كمكككا  مكككض محاعكككرة حريكككة الكككرأي والتعبيكككر  و

 . [22]والماقف واالجت اد وبالنتيجة  ي قمب الديمقراطية والسياسة 
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بكككككيض م  كككككاع التنميكككككة وم  امكككككات أخكككككرى شكككككبي ة يم كككككض أن يناكككككاي  لككككك   اجي كككككات قيمكككككة معينكككككة   إن الخلكككككع

ومضكككاميض أيدلاجيكككة قكككد ال  كككتاوع مكككب واقكككب المجتمكككب  وبنا كككه األخاقكككم والكككدينم  ولعككك  هككك و الم  امكككات ال  سككك ي  كقيكككرا 

مجتمككككب  واالنتقككككال مككككض مرحلككككة اككككم   يئككككة الاريككككة لرسككككي معككككالي سياسككككية واقعيككككة  لبككككم احتياجككككات  ومتالبككككات  نميككككة ال

االتنميككة السياسككية مككقا قككد  راككض إلكك  حككد مككا مككض خككال من ككار اككيقض  لكك  ان ككا  نككال  [23]التخلككف إلكك  أاككاق التنميككة.

و خاكككص متيايكككد للقيكككادة السياسكككية مكككب  لمانيكككة متيايكككدة للققااكككة السياسكككية وب ككك ا التنميكككة السياسكككية و تحقكككة ايمكككا  يبكككدو إحا 

ياسكككم اكككم التعامككك  مكككب الم ككك ات التنمايكككة لبنكككاو الدولكككة وبنكككاو األمكككة والتازيكككب والم ككك ات األخكككرى مكككا نجكككأ النسكككة الس

 . [24]المما لة

نسكككان نسكككان اكككم التنميكككة يقادنكككا بالضكككرورة إلككك  الحكككديي  كككض حقكككاق اإإن الحكككديي  كككض الديمقراطيكككة وحقكككاق اإ

تضكككمض حكككة المكككااطض اكككم الحاكككال  لككك  المعلامكككات جككك  التنميكككة وهككك ا يأاكككم االنت كككال بمنجكككيات العلكككي والت نالاجيكككا مكككض 

 كككاع العلمكككم والت نلكككاجم و يكككر حلككك  العلميكككة والت نالاجيكككا  حكككة الم كككاركة اكككم اسكككتخداع العلكككي والت نالاجيكككا للتنميكككة  واإ

مكككككض األمكككككار  وأهميكككككة هككككك ا الحكككككة  تكككككأ   بكككككدورها مكككككض حقيقكككككة الن كككككرة ال اقيكككككة المت  كككككية اكككككم بلكككككداننا العربيكككككة للعلكككككاع 

ن العلكككي والت نالاجيكككا همكككا مكككض األمكككار التكككم ال  خكككتص ب مكككا وال   كككتي  ب مكككا إال النخبكككة إاجيكككا  إح يتاكككار الكككبع  والت نال

ن    ككم هكك ا الم  ككاع أن يكككؤدي إلكك  والدة نخكك    ناقراطيككة اكككم أمككض كبككار العلمككاو والبكككاحقيض العلميككيض والتقنيككيض  ومككض شككك

مكككار بكككد اى أن مسكككا   العلكككاع والت نالاجيكككا والتنميكككة هكككم مكككض األ المكككااطض العربكككم  حت كككر بيكككدها كامككك  العمليكككة التنمايكككة

 . [25]التم ال ي  ما المااطنان وال  ستا ي ا الجماهير

ن الجمككككاهير ال ككككعبية لنضككككال ا المتااعكككك    ككككيب الديمقراطيككككة الحقككككة اككككم كااككككة المجككككاالت بعككككد ق ككككر الدولككككة  اكككك

ال يئكككات التمقيليككككة إلكككك  أدوات اعالكككة إدارة ال ككككع  و قككككيي  البرجاازيكككة  اتحككككال البرلمكككان والمجككككال  البلديككككة و يرهكككا مككككض

 . [26]ش ال التن يي الح امم التقليديةأاجتمال واسب مب االحت ا  ب قير مض  سساأالسلاة ال عبية  ل  

يتضكككمض حكككدا أدنككك  مكككض االحتكككراع ل ككك  شخاكككية ب كككرية ومقكككداراً ال يسكككت ن   نكككه مكككض االهتمكككاع   إن هككك ا ال كككر

ا و  يئكككة وسكككا   التعبيكككر الككك ا م والعكككي  السكككاي والنمكككا الابيعكككم ل كككا ون كككران ال كككروق المبكككالأ اي كككا اي كككا بحمايت كككا و نميت ككك

ن نتاككككار مككككض الناحيككككة الن ريككككة وجككككاد مجتمككككب  يككككر ديمقراطيككككة ين ككككر إلكككك  أبككككيض ال خاككككيات المختل ككككة. وقككككد يم ككككض 

مككب لككض ين كككر إلكك  جميككب ال خاككيات ن كككرة ال خاككية الب ككرية كقيمككة بحككد حا  كككا ويككت ي بالمحاا ككة  لي ككا ول كككض حلكك  المجت

 . [27]ال   ريقية ةأخا ي
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إن الدراسكككات العلميككككة ألي مااككككال  تالكككك   حديككككد الم ككككاهيي التكككم يتناول ككككا ككككك  مااككككال وينب ككككم  لينككككا وكمككككا 

قة أن ن ككككرق بككككيض م ككككاهيي النمككككا والتنميككككة والت ييككككر و نميككككة المجتمككككب والتنميككككة االجتما يككككة بأسككككل نا اككككم الاكككك حات السككككا

 . [28]والتنمية االقتاادية... ال . وي منا هنا أن ن رق بيض النما والتنمية

 Developmentالتنمية Growth النما

م  كككككاع ي كككككير إلككككك  الييكككككادة القابتكككككة نسكككككبياً  -9

المسكككككتمر اكككككم جانككككك  واحكككككد مكككككض جاانككككك  

 الحياة

النمكككا كقيكككرا مكككا يحكككدم  كككض طريكككة النمكككا  -9

 البامو والتحال التدريجم.

 الت ير ال ممي ل   ل  النما  -9

م  كككككككاع ي كككككككير إلككككككك  الييكككككككادة السكككككككريعة  -9

المتراكمكككة التكككم  حكككدم اكككم جميكككب جاانككك  

 الحياة ام اترة زمنية محدد

التنميكككة  حتكككا  إلككك  داعكككة قايكككة ل كككم يحكككرز  -9

 المجتمب حالة التقدع

 ي ل   ل  التنمية الت ير ال ي م -9

 بككككر الاسككككيلة ال ككككر ية وهككككم  ن السككككعم الجككككدي للاعككككال إلكككك  بنككككاو المجتمككككب المككككدنمأوهنككككا نككككاد التكككك كير بكككك

الديمقراطيكككة والمجتمكككب المكككدنم هكككا المجتمكككب الككك ي  ح مكككه مؤسسكككات ديمقراطيكككة حات  اابكككض مكككؤطرة بمبكككاد  مكككض أجككك  

ن المجتمكككب يتمتكككب إاككرادو ب امككك  الحقكككاق ال كككر ية اكككم أول مكككا   ككم  حقاقكككه وأنسككان ب ككك  مكككا   يكككد هكك و ال لمكككة  و  كككم  اإ

 . [29])حقاق االنسانح ددية وسيادة القانان واحتراعاالنتخا  والترشيأ ويؤمض بالتع

جتما يكككة  أي التحكككرر مكككض االسكككت ال االقتاكككادي ن الحريكككة اإإخكككر  وال شككك  حكككدهما ب يكككر اآلأوي كككان باجكككاد 

هكككم األسكككاس با تبارهككككا مضكككمان الحريككككة السياسكككية ومحتااهككككا. والحريكككة السياسككككية  ضكككمض  حقيككككة التحكككرر االقتاككككادي. 

 . [30]ا يعام كا من ما معناو والحة واا ليته العلميةن ار باط ا ها مإ

مكككك  اكككككم أواككككم  كككك  مجتمككككب كمجتمعنككككا العربككككم  قككككف ايككككه المايككككيض العديككككدة  لكككك  حااككككة الجككككال األبككككدي ال 

 . [31]حقيقة هديمقراطية حقيقة  وال شب

مككككض سككككاس أن يقككككاع المجتمككككب  لكككك  أواككككم اككككاو مككككا  قككككدع ي ككككان مككككض متالبككككات ممارسككككة الحقككككاق والحريككككات 

نسكككان لإلنسكككان وب كككك ا يقكككاع المجتمكككب مككككض المسكككاواة واالجتما يكككة اككككم  ككك  ن كككاع اقتاككككادي  كككادل ال يسكككمأ باسككككت ال اإ

قليكككة. و مليكككة إقامكككة المجتمعكككات التبعيكككة االقتاكككادية لر –أي اريكككة مكككض السككك ان   -ال  سكككتعبد األ لبيكككة   مكككااطنيض أحكككرار
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ن يمتكككد إلككك  سكككلاة أولكككة ألدوات االنتكككا  وب ككك ا نمنكككب ن كككاح المكككام مكككض المبكككاد   بكككدأ بتملككك  الدوالعربيكككة  لككك  هككك و األسككك  

إح مكككا بقيكككض األاكككراد ماكككدراً السكككت ال المستضكككع يض. يكككر بع ب ككك ا ا بكككال سياسكككة  –نتكككا  الدولكككة  وحتككك  ال   كككان أدوات اإ

والققاايككككة إلكككك   االقتاككككاد المخاككككع مككككض قبكككك  الدولككككة. واال تككككراس لجميككككب المككككااطنيض بككككالحقاق االجتما يككككة واالقتاككككادية

جانكككك  الحقككككاق السياسككككية والمدنيككككة ااريككككة التقككككدع االجتمككككا م وطريككككة الككككديمقراطم السياسككككم الكككك ي يسككككتند إلكككك  ال ككككع  

 .طرية واحد

ن الديمقراطيكككة ال يم كككض أن  اكككبأ بكككديا  كككض حريكككة الكككاطض  لكككاال أن  كككر بع حريكككة إ هوممكككا  جكككدر اإشكككارة إليككك

حككككدى الحككككريتيض  يككككداب  منككككه نضككككال إيتيض.. وأي  سككككاه  أو  نككككازل اككككم المككككااطض وحريككككة الككككاطض. اككككا ااكككك  بككككيض الحككككر

ال كككع  اكككم الن ايكككة.. االحريكككة دا مكككاً والحريكككة أبكككداً.. اكككم الجامعكككة ..  والنقابكككة والمؤسسكككات الجماهيريكككة والاكككحااة  ومكككض 

 . [32] ساه  ام أي الحريتيض  يبق  أبد الدهر مي يل العقيدة  سقيي الاجدان

 ماق كككككا والسككككك ت ا  عكككككيل الجمكككككاهير  كككككض الح كككككي و منكككككب  جال كككككا و حاعكككككر انااق كككككا  أم ن الدكتا اريكككككة اكككككإو

شكككعار الجمكككاهير بكككالحر  والخكككاس وكككك ل   اكككي  الجمكككاهير بنكككال  مكككض ال كككل  أو السكككلبية  حتككك  ال  ن كككع اكككم إو حكككاول 

 لكككك  الاا ككككة ن ككككا  حبكككك  السككككلبية للجمككككاهير  و خككككرس لسككككان ا  و قادهككككا إخاككككر مككككا اككككم الدكتا اريككككة أخكككك  القككككرار  وأ

 لككك  الدكتا اريكككة روي ومكككن   وال اقكككة ل كككا بال ككك  .. اقكككد ي كككان ال ككك   ديمقراطيكككا  وقكككد نكككص أالم رواكككة  لي كككا مكككض 

حكككيا  وجما كككات وحريكككات قانانيكككة واكككمانات شككك لية  واكككم الن ايكككة ي ككك  أالدسكككتار  لككك  الن كككاع الكككديمقراطم  وقكككد  اجكككد 

يكككة وهككك و األقليكككة قكككد   كككان طبقكككة.. وقكككد   كككان ائكككة.. وقكككد   كككان اكككرداً قلأالككك يض يتمتعكككان بكككالح ي ويمارسكككان الحريكككة مجكككرد 

 . [33]نما  عيل ال ع إواحداً.. وهنا  ابأ الديمقراطية ش لية  ال  مق  ال ع  اعاً 
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 :الخاتمة

خكككر مكككض جانككك  واحتكككراع النقكككا  بكككروي انتقاديكككة ال ن احتكككراع الكككرأي والكككرأي اآلأو لككك  اكككاو مكككا  قكككدع يبكككدو لكككم 

خكككر  وال  حكككض سكككااة القمكككب هكككم برمت كككا الديمقراطيكككة واحتكككراع حقكككاق اإنسكككان ءبكككروي الخضكككال والمسكككايرة مكككض جانككك  

اللكككك ان ي كككك ان الركيككككية األساسككككية للتنميككككة وإدامت ككككا  وحريككككة الككككرأي  ينب ككككم أن  ا ككككف للتعبيككككر  ككككض حقككككاق وحريككككات 

سكككككا ر الميكككككاديض اكككككم المجتمكككككب والكككككدول والمن مكككككات والمؤسسكككككات   كككككان  لككككك  ن أع  وينب كككككم وماكككككالأ ال كككككرد وال ككككك

واإرادات والتالعككككات والعقا ككككد والمنككككاه  وحقككككاق التن ككككيي واالنتخابككككات وحريككككة المسككككا لة والنقككككد والككككرا  لتأخكككك  مككككداها 

ة بككككالابب اككككم إبككككداو الككككرأي الم ككككارك م نككككألتتجسككككد اككككم م ككككاركة اعالككككة اككككم الحيككككاة السياسككككية واالجتما يككككة والققاايككككة و

ن التعدديكككة السياسكككية وال  ريكككة مسكككتحيلة أو  واسكككتخاال الحلكككال اكككم مضكككاميض وأهكككداس القكككاانيض المر باكككة بحقكككاق ال كككرد

طككككاق حريككككة الككككرأي والتعبيككككر التككككم هككككم مككككض م انككككات الديمقراطيككككة ونعنككككم ب ككككا الحريككككات السياسككككية المالقككككة إبككككدون 

 ؤسسات التمقيلية المنتخبة.والحقاق الديمقراطية المضمانة والم

ن مبككككدأ حقككككاق اإنسككككان م  ككككاع واسككككب  ومككككرن  حيككككي يمتككككد اككككم مككككداو بككككاختاس اليمككككان والم ككككان أويبككككدو لنككككا 

  مة السياسية واالجتما ية واالقتاادية السا دة ام ك  دولة.نبخاس م  اع الحريات العامة المقيدة دا ما باأل

ن المجتمككككب المكككككدنم يتالككككك  بالضكككككرورة  جكككككاوز حكككككاالت ال قكككككر أوال ي ا نككككا اكككككم خا مكككككة البحكككككي اإشكككككارة إلككككك  

والتخلكككف والج ككك  ك كككرط لت كككايض الكككرأي والماقكككف واالنكككداال وااللتكككياع بكككالتعبير  كككض الكككرأي. واألمكككر الككك ي يتالككك  حالكككة 

 مض واالستقرار والتا ية الققاايةمعينة مض امانة العي  واأل

 التحال الديمقراطم ام العراق هم:هي التحديات التم  قف أماع  ملية أوكما نرى أن 

 ار  ال نسبة األمية والج   ام العراق وخاعة ام الريف والتم  عرق  بناو المجتمب الديمقراطم.  .9

م ككك لة التعاككك  القبلكككم والاكككا  م والكككدينم وسكككيادة االنتمكككاوات ال ر يكككة و  ليب كككا  لككك  حسكككا  االنتمكككاوات  .9

 الاطنية.

ر الباالككككة مكككككب  ككككردي األواككككال المعي كككككية لعككككدد كبيككككر مكككككض  ككككردي األواككككال االقتاككككادية ب ضككككك  انت ككككا .9

 المااطنيض العراقييض.

 منية معقدة وكبيرة داخلية وخارجية.أمعراة  .9
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 ككككاع اككككم ن ككككر الققااككككة الاطنيككككة والديمقراطيككككة اككككم العككككراق بكككك  أعككككبحض مقيككككدة بأا ككككار قاككككار وسككككا   اإ .1

 المسؤولة  ض  مايل ا.

ن   كككان ممقلكككة للدولكككة كل كككا أا  لككك  هايت كككا الضكككيقة  لككك   كككدع   عيككك  وطنيكككة األحكككيا  السياسكككية و لاهككك .1

 ون ر  قااة المادة والتسامأ و  عي  الرأي اآلخر.

 ككدع الماكككداقية و دالكككة االنتخابكككات التكككم  جكككري اكككم العكككراق و جسكككيد حلككك  مكككض خكككال اسكككتمرار  بكككادل الكككت ي  .8

 بيض ال يانات العملية السياسية.

العراقككككم وسككككيارة الككككاا ي الاككككا  م والمكككك هبم وكككككان وااككككحا  ككككردي األواككككال االجتما يككككة اككككم المجتمككككب  .7

 حل  ام  مليات اليوا  والااق والت جير القار ام مناطة الس ض.

مككككرا  نتيجككككة قلككككة الخككككدمات الاككككحية والج كككك  بالاقايككككة واككككال الاككككحية وانت ككككار االوبئككككة واأل ككككردي األ .1

 الاحية لدى المااطنيض.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 لكككم خلي كككة ال كككااري  المااطنكككة والديمقراطيكككة اكككم البلكككدان العربيكككة  مرككككي دراسكككات الاحكككدة العربيكككة  بيكككروت  [1] 

 .99ع  ال9999

د. أسكككامة  بكككد الكككرحمض  المكككأزق العربكككم الياهكككد هككك  إلككك  خكككاال مكككض سكككبي   مرككككي دراسكككات الاحكككدة العربيكككة  [2] 

 .8ع  ال9111بيروت  

الديمقراطيكككككة أو سكككككيادة القكككككانان اكككككم الكككككاطض العربكككككم  دار الاليعكككككة د.  اكككككمض سكككككيف الدولكككككة  الاريكككككة إلككككك  [3] 

 .8للابا ة  بيروت  با  ال

 .99د. أسامة  بد الرحمض  المادر السابة  ال[4] 

 .99ع  ال9179 بد ال تاي حسنيض العدوي  الديمقراطية وا ر الدولة  دار اال حاد العربم  للابا ة  [5] 

 .89در السابة  ال بد ال تاي حسنيض العدوي  الما[6] 

 7ع  ال9999 99 بد المجيد  باس  الديمقراطية واالشتراكية  من ارات مجلة  الي ال د  ب داد  العدد[7] 

  لعككككككاع 919كككككككريي اليعقككككككابم  شككككككارى االسككككككاع وديمقراطيككككككة العاككككككر  عككككككحي ة ال ككككككرات العراقيككككككة  العككككككدد[8] 

 .9 ال99/1/9991

ن  مجلكككة العدالكككة  وزارو العدالكككة وال كككؤون االسكككامية  االوقكككاس  السكككيد شكككر ان   ابيكككة الحقكككاق الدولكككة لانسكككا[9] 

 .1  ال9189ح  االمارات  أبا  بم  كانان القانم  9العدد)

 .1  ال9189 ادل يان   التاار التاريخم لحقاق االنسان  المادر ن سة  كانان القانم  [10] 

 .19  ال9181إل  الرابب ب داد  الحقاق العربم)مجلةح ندوة حقاق االنسان  العدد مض القالي [11] 

 . 91  ال9181  بيروت  أحار  9عبحم المحماانم  أركان حقاق االنسان  دار العلي للماييض  ط[12] 

 .٦٦ ال٣٨٦١ القاهرة ٨٦نبي  احمد حلمم  حقاق اإنسان ام التنمية السياسة الدولية  العدد [13] 

الماكككرية للقكككانان الككككدولم المجلكككد القكككانم   كككر الجككككيو محمكككد خلكككف اللكككه احمكككد: ماقككككف الحضكككارة االسكككامية [14] 

 .9  ال9111القانم  القاهرة  

 .99عبحم المحماانم  المادر السابة  ال[15] 

 . 9  ال9999حقاق االنسان: مجلة  راقية  ب داد  العدد السابب. كانان القانم  [16] 

  9181  القكككاهرة  91الح كككيي العبسكككلم: حقكككاق األنسكككان اكككم ال كككريعة االسكككامية. السياسكككة الدوليكككة. العكككدد  بكككد[17] 

 . 89ال

محمكككد خلكككف اللكككه احمكككد: ماقكككف الحضكككارة االسكككامية مكككض حقكككاق االنسكككان  المجلكككة الماكككرية للقكككانان الكككدولم  [18] 

 . 9  ال9111المجلد القانم   ر  الجيو القانم  القاهرة  

 . 9 – 9 الي ال ت   القاهرة  ال –الباسع محمد حسض  التنمية االجتما ية  الم اهيي والقضايا   بد[19] 

 . 1خلي  احمد خلي   المادر السابة  ال[20] 

 .9 – 9 الي ال ت  القاهرة  ال   -الم اهيي والقضايا – لم ال اشف: التنمية  االجتما ية [21] 

 .991القاهرة  ال –زهيري  ماقف ومناز ات ام الديمقراطية واالشتراكية ال يئة العامة لل تا   كام [22] 

 بككككد ال ككككادي محمككككد والم)دكتككككارح  التنميككككة االجتما يككككة  مككككدخ  لدراسككككة الم  امككككات االساسككككية  دار المعراككككة [23] 

 .7  ال9177الجامعية  االس ندرية  

 .99دي الجاهري  م تبة ن ضة ال رق  القاهرة  ال رجمة.  بد ال ا H.dODDس. هـ. دود. [24] 
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 مكككككر الخايككككك   أزمكككككة الديمقراطيكككككة اكككككم الكككككاطض العربكككككم  مرككككككي الدراسكككككات الاحكككككدة العربيكككككة  بيكككككروت  [25] 

 . 198ال

 . 189أماندكان  االنسان والديمقراطية   رجمة ماا   حبي   دار اال حاد العربم للابا ة  ال[26] 

 .1مادر سابة  ال  بد المجيد  باس)دكتارح[27] 

مكككككد ر  بكككككد الكككككرحيي الايككككك )دكتار  حقكككككاق االنسكككككان بكككككيض المبكككككدأ والتابيكككككة  دار ال  كككككر والن كككككر  بيكككككروت  [28] 

 .99ال

  9189 بككككد الباسككككع محمككككد حسككككض  التنميككككة االجتما يككككة. جامعككككة الككككدول العربيككككة  القككككاهرة المابعككككة العالميككككة  [29] 

 .17 – 19ال 

 . 199 – 199ام الاطض العربم  مادر سابة  ال حسض جمي   أزمة الديمقراطية [30] 

 مارسح –  )احار 9العدد 97طارق الب ري  )القضاو االداري والحرياتحالمحاماة  السنة[31] 

 .99/1/99179نيسان  ه   ن   م امرة  ق  االبرةح الس ير)بيروتح   91راعض السعيد  )مار بعد [32] 

 . 998ات  شارل ا د الساع  ال ايض  الحسض  لم  حقاق االنسان وكالة المابا [33] 

 


