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 كيف نعسز ديمقراطيتنا؟

 رؤيا اقتصادية استراتيجية 

    

 عبداهلل محمد الصادق. د: إعداد       

 

أمهه  بةههحه اههوج بحذتس هه ح  .  دشهه ا بحتذههحال د حقهه  وعيههج وتوقههج اههل دتس  د هه  بحضق صههقج  

بحضق صههقج ا ههل دذههحد بحههتلد وذههت بحااشعحبهقههج تاشههال اههوب بحذتسهه  بححب هها حياتحههج           

ضشل اوب .    دش اج دتل بحع حم مل دذتل مذزباا وذت بحااشعحبهقجبحتذحانقج متبكتج حش

تمهه  ول ههج بحااشعحبهقههج .  بحضههق ت دتههحه أصههييج وااههاث دههتل مهه يب وعنههل ة حااشعحبهقههج  

تاههل بحها تل اهل دعتههج بحااشعحبهقهج صهقتدق قحههو دذعقه  وشههت      .  ة حذنشقهج بق ذاه داج   

 ال بحجاااث تكقف وعزه بحااشت حبهقج ال بحتذح.  ب ذا دق صحاع 

 

- :والمىاطنة.. مفهىم الديمقراطية 

 

دعنهل    -ضهشل بحشه هت    بقةضهذشتحتسل     –ال بحتاء قةا مل بحعهتل ةه ا بحااشعحبهقهج    

ةشعنو آ ح اإا بحااشت حبهقج اهل واه   بدذه ي بحعهحبفبح اهل      .   بحذام مل  تل بحشعب

ة حذ حل صق دث داهم  بحشيتا بحع مج  تيحك مل  لل مش فصج بحهحد حذع  ال بحذاتاخ ت

تدع س بحااشعحبهقج و دث ةشتشح بحذحاه ح بحضق صهقج تبحهوق اعهحق ةذعهتت      .  بألغيتقج

تاعنل اوب بألمح ال دتحهج بحااشعحبهقهج   .  بحشش فكج ةشال قاج ةل ال بحعشيقج بحضق صقج
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دهه  كههل مههتبهل ةيههش صههل بححشهها اههل بحذاههتاخ تبحشن اضههج حيذحشههقخ حيشجيههش بحنقهه ةل   

تاذشهههل بحذعحاهههف حشاههه يخ .  صهههم اهههل بحضق صهههج بحع مهههج حيهههتلد صههه دب بحعهههحبف بحذ 

بحااشعحبهقهج معنهو ضهق  دقهك احكهز ويهو دتف بقوذذه ا تبحنهتبا بحشنذذتهقل بت مه            

تحاهل بحااشعحبهقهج   .  representative democracyاضهشو ة حااشعحبهقهج بحذشلقيقهج    

.  بحشتبهنهج  ال بحت خ بحذ ضهح أصهتذخ دذشهل أةعه دبي سااهاث أاش ه  مه  اذعيه  ةشه هت          

بحذعهتت  :  تاشقح مه ت  بحشتبهنج قحو أاشقج دشذع بحشتبهل ةللثج دعتت أص صقج تال

بحع وتوقج تدششل بحشض تبث ةقل بحشتبهنقل أم   بحع وتا، تبحذعتت بحضق صقج بحشذشليج اهل  

د  كل متبهل حيذاتاخ تبحذحشقخ، تبحذعتت بقسذش وقهج تدعنهل ده  بحشهتبهل اهل      

سذش وقج مل بحشجذشع صتبء ويو شال ضش ا بسذشه ول حيذع وها   بحذاتل ويو  امج ب

تويقه ، اهإا بقصهذذع ت اهل     .  تبحذاتل ويو بحذعيهقم تبحاهذج بحع مهج ةشهال من صهب     

 .بحاتحج بحعاحاج اضذنا ويو كتا بحهحد متبهل تحقش ويو  افد  بحش حقج

 

- :الديمقراطية وعالقتها بالنمى االقتصادي

 

بحضق صهههج تبق ذاههه د اشهههالا، اهههل بحتب هههع، شهههقي ا   اتسههها انههه د بوذعههه د تبصهههع ةههه ا 

تبححاه ج بحشه دق   .  ا حااشعحبهقج أت بحذحا ح بحشذاقج اهل  يهقج صق صهقج   .  منهالا

تحال بحذجحةج بحذ فاذقج حذ تف بحشجذشع ح .  أت بحنشت بق ذا دق ات  يقج ب ذا داج

د ههتف أق بحتشههحاج دشههقح قحههو بوهه  مههل بحاههعب بحهاههل ةههقل بحضق صههج تبق ذاهه د اههل    

تاهت ويهو ده      -تويق ، اإا بق ذا دق بألمحاال مقيذتا احاا م ا اجه دل  .  مجذشع
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ةه ا انه د ول هج تثقعهج ةهقل بحضق صهج تبق ذاه د، تةه ا بحذحاهج           -اهل فأق بحشذاهل   

تويقهه ، اههإا دتصههقع بحذعههتت  .  بحضق صههقج تبق ذاهه داج اههاوم ةعيهه ش  بحههتع  ب  ههح  

بحذعهتت بق ذاه داج تبحذهل ةهاتفا  صهذذي  بحتقيهج       صهقعزه   -بحضق صقج أق بحااشعحبهقج 

اتسههتد بحذشههحاع ح بحذههل دذشههل بحشهه ل بحعهه   تديههشل      .  بحشن صههتج حينشههت بق ذاهه دق  

بحشه اقج، تدضشخ ةذحاج بحذعتقح صذض ام ال ت ف ااف بحش ل بحع   تدشجقع بحشت دفبح 

بح بحشذيقههج بحهحداهج تدع هق م بحلعههج اهل مذ وهج بق ذاهه د تدذههز ويهو وههتدث بقصهذلش ف       

تحاهل بحااشعحبهقهج  ها دذشهل ةعه       .  تسوا بحشزاا مل بقصذلش ف بإل يقشل تبألسنتل

بألدق ا ستبوب معقعج حينشت قيب حم اهذم بقحذهه ح قحق ه  تة حذه حل دج تهاه  ت  صهج اقشه         

 .اذعي  ةذعيقص بحذتباز دج ج بقصذلش ف

 

حذذااهها بحهها ق  حشههال تويههل بحههحغم مههل با انهه د وهها  بدههه ت ةههقل بق ذاهه داقل دههتل ب

بحعل ج ةقل بحااشعحبهقج تبحنشت بق ذا دق، قق با ان د بده   ي و م ي ويو با بقهدا ف 

تويهو بحهحغم مهل با اهوج بحهحضهقج دهذعهح       .  بق ذا دق اتدق قحو بحذ يع حيااشعحبهقج

تحعها د تحهخ دفبصه ح    .  قحو بألص س بحناحق بحا مل قق أا بألدحج بإلدا  قج دتكهاا  

ااث ب ذت ف اوج بحهحضقج صتبء مل  لل بحذذيقل بإلدا  ل أت بحشع فوج بق ذا داج وا

 . بحذ فاذقج حلصذاقل ويو ماى بحذه ول ةقل بحااشعحبهقج تبحنشت بق ذا دق

 

دشههقح بألدحههج ( Robert Barro)اهههل دفبصههج حل ذاهه دق بألمحااههل فتةههحح ةهه فت   

مههل بحذنشقههج ق دضههذ قع بحشذ ااههج  بإلداهه  قج بحههو با بحههاتل ونهها مضههذتا ح منذهيههج
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اعيو صتقل بحشل ل، بحذحا ح بحضق صقج بحذل بوذشحح ال معام دتل .  ويو بحااشعحبهقج

تويهو بحعاهش مهل    .  أاحاعق  بحذل بصذعيخ ال أتب ل بحضهذقن ح حهم ااذهب ح ه  بقصهذشحبف     

ح يحك، اإا بحاتل بأل ل داشعحبهقج تش اح دنشقهج ب ذاه داج اعيقهج أصهتذخ دشقهل أكله      

 .أحل بحااشعحبهقج ملل دتل كتفا ، تد اتبا، تأصت وق ، تبحتحدغ ل

 

 كيف نعسز ديمقراطيتنا؟

 

.  قا بحضتبل بألص صل بحشيخ تبحش حتح د حق ي اهل ةلدوه  اهت كقهف وعهزه داشعحبهقذنه        

حإلس ةج ويو اهوب بحضهتبل انتغهل أتقي با وذجه ته تس هج بحناهح بحذهل دشهقح قحهو أاشقهج           

ةشعنو آ ح، أا بحااشعحبهقهج بحذهل دههح     .  ل احضقج بحااشعحبهقجبحع مل بحذ فسل ا

:  كشهه  تاهذههح  ويقنهه  ث وقهه ي  .  مههل بحذهه في ق اشاههل وهه دث أا ااذههب ح هه  دتب  بحنجهه ح    

.  دج ته بحشعتحج بحش  عج ة ا دعزاز بحااشعحبهقج اذم مل  لل بحشزاها مهل بحااشعحبهقهج   

ل فؤاج ص د ج تمذه  يهج دجه ج بح تقعهج    اعيو بححغم مل م دذشي  اوج بحشعتحج بأل قحث م

قدضههذنا قحههو  -أق اههوج بحشعتحههج-بإلوضهه وقج بحذههل اذشي هه  ماهه يخ بحااشعحبهقههج قق أو هه  

ا حااشعحبهقههج قاشاههل أا داههتا اههل أق حذاههج مههل بحيذاهه ح  .  أصهه س واههحق تبضههخ

وا  صذحاج اشال با دذل سشقع بحششه كل بق ذاه داج بقسذش وقهج بحذهل اعه ول من ه        

تويق ، اإا بحتذك ال صتل دعزاز بحااشعحبهقهج انتغهل أا اهحدتش ةشهحت      .  شع م مجذ

د صههقش بحااشعحبهقهههج تاههل، اهههل بحذعقعههج، شهههحت  دعذشهها ويهههو  مههاى د هههتف بحنشهههت      

تاحسع دهضقح اهوب بألمهح، اهل    .  بق ذا دق تم  اذال ة  مل دذضل مضذتى بحشعقشج
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بق ذاه دق تدذضهل مضهذتى بحشعقشهج     بحتب ع، قحو ب ث ف بإلاج ةقج بحذهل اذحك ه  بحنشهت    

دج ج بوذش ف بحذعيقم تبحاذج بحع مج توشت بح تعهج بحشذتصه ج بحذهل ةهاتفا  ديعهب دتفبي      

كتقحبي ال قاجه د باذشه   صق صهل أكتهح ةهقل بحشهتبهنقل ةشهال مذزباها مشه  اذيه  أصه س            

 .صيتكل من صب حشش فصج بحااشعحبهقج

–
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