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 الترابط بين التطور االقتصادي والديمقراطية

ان هناا  عققاة وقيقاة باين التطاور تتفق المذاهب السياسية -
 االقتصادي في المجتمع ومقدار التمسك بالديمقراطية.

البلادان المتقدماة فاي التصانيع  وتتلخص ببساطة كلما كانت- 
ث تاااداد الثاروة وماان قاام لااداد الاادكل الفاردي كلمااا ساانحت يابح

 فرصة اكثر للديمقراطية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مستوى الوعي السياسي   -أ

مساااهمة الجماااهير فااي صاانع القاارار بطاايل ديمقراطااي يجااب ان  -1

الاى للاك عان  تكون على مستوى معين من الوعي واليمين الوصول

طريق رفع مستوى التعليم وهذا لتطلب مستوى اقتصادي عالي حتاى 

 تهيأ الجامعات والمراكا الثقافية .

كقل عدة مؤشرات :لذا يمين بيان هذا الترابط من   

   
 

 
وعي التبالن     مستوى الوعي السياسي             التقحم واالندماج     تسوية المنازعات السياسية       



يحتااااج الن اااام الاااديمقراطي عااادد كبيااار مااان السياسااايين االكفاااا  -2

يمتلكااون المعرفااة السياسااية وال يمياان ان لتااوفر للااك اال فااي البلاادان 

 .ة التي تتمتع بمستويات عالية من الثقاف

ان الن ااام الااديمقراطي يحتاااج الااى وجااود مؤسسااات تتوسااط بااين -3

الطااعب والدولااة مثاال االحاااات ومن مااات المجتمااع الماادني والنقابااات 

العمالياة والمهنيااة ورواباط رجااال االعمااال وجماعاات الالاا ط وهااذا ال 

تتوفر اال في المجتمعات لها امتداد تاريخي في التطور .

 التقحم واالندماج -ت

تقوم القرارات السياسية علاى االتفااب باين الجماعاات والقاوى -

 السياسية التي تؤلف المجتمع ولكن الا كان :



المجتمع منقسم الى جمااهير فقيارة واقلياة مترفاة فياؤدي الاى -

 اقلية متسلطه او حيم دييتاتوري واستبدادي .

ان التبالنااات االجتماةيااة تجعاال الطبقااة الاادنيا متسااامحه مااا -

وى معيطااتها ال لااانخف  الااى مساااتوى عميااق فلهاااذا دام مساات

 تميل لقن مة الكلية .

توزيااع الثااروة لااؤقر علااى بنيااة المراتااب والطبقااات وتبعااا لااذلك -

 .لتوزع النطاط السياسي حسب المراكا

 

 تسوية المنازعات السياسية  -ج

ان وفرة الموارد تبعث االمل لدى االفراد باالنتفاع مان الركاا  العاام -

.الن االفاراد فاي الطبقاات  في البقد لذا لبقى البنيان االجتماعي مرنا  



والمراتااب الساافلى فااي المجتمااع يطااعرون ان بوسااعهم تساالق الهاارم 

االجتماعي ،وقد دلت الدراسات كلما كان االنتاج الوطني عاالي زادت 

ل تسااوية المنازعااات بااالطرب الساالمية ال ان هنااا  تاارابط معهااا سااب

مابين التطور االقتصادي والسلم االجتماعي،فكلما كانت البقد غنياة 

 زاد عدد االفراد المتعلمين ، اما في البلدان النامية .

ان التبالن الطاسع بين المستويات لاؤدي الاى اكاتقل ال ايم التاي -

ليا تن ر للسفلى باازدرا  الن اسالوت تتبناها كل طبقة ، فالطبقات الع

حياتهم مختلف وتبعا لذلك تختلاف سااييولوجيتهم ، والطبقاات العلياا 

تن ر الاى ان الطبقاة السافلى لاي  مان حقهاا ان تحيام لاذا تساتخدم 

 مختلف الوسائل للعنف .

من ناحية اكرى ان مستوى الدكل القومي لؤقر على قواعد اللعباة -

لااابقد غنياااة فاااان الحياااام ال يصااارون علاااى الديمقراطيااة فاااالا كانااات ا



التمسااك بمقاعااد الحياام الن انتقااال الساالطة لاان لااؤقر علااى مسااتواهم 

المعاشاااي ، اماااا فاااي البلااادان النامياااة فقااادان السااالطة يعناااي فقااادان 

 االمتيازات لهذا لتطبثون بها

 وعي التبالن  -د

ان الفقاار وحاادي ال يمياان ان ييااون ساابب رئيسااي فااي تبنااي  -

ية فالا ماا وجاد فقارا  متمااقلون فاي وضاعهم االفكار اليسار 

االجتمااااااعي فاااااانهم ال يطاااااعرون باااااالفقر لتبناااااون الناعاااااه 

 المحاف ة وال ي يرون حالة الفقر او لثورون عليها.

الا كاان هناا  وعاي طبقاي وان كاان نسابيا  ستطاعر الطبقااة  -

الدنيا بال بن في توزيع الثروة لاذا فااالحاات اليساارية تميال 

لبلااادان الفقيااارة اكثااار مااان مثيقتهاااا فاااي الاااى التطااارل فاااي ا



البلاادان ال نيااة )بعبااارة اكاارى شااعورها بالتبااالن اقااوى ماان 

 التخلف(.

 البلدان المتقدمة

وقاااد عرفااات الااادول المتقدماااة الكثيااار مااان احااادا  الصاااراع   -

-1972الطبقااي كصوصااا كااقل الثااورة الفرنسااية و عاادها 

 فالمقصلة قطعت رقات االالل الالحايا وال رياب ان 1791

الخول الذي تملاك الطبقاة الحاكماه ادى الاى اعتباار طبقاة 

 .تاريا اجنبية على البقد البرولي

 
قااة العاملااة اال بعااد ان بخفااف الطبقااة الحاكمااة ماان قمعهااا للطلاام ت -

ضاامنت مصااالحها الطب يااة واصاابحت الملكيااة الخاصااة غياار معرضااة 

 للتهدلد .



 العالم الثالث  

االناادفاع نحااو اليسااار يااأتي ماان فااي بلاادان العااالم الثالااث  -

العمال والفقحين والبرجوازية الصا يرة وصاراعها يياون ماع 

الطبقات العليا التي تحالفت مع االمبريالية والتي كانت هي 

الساابب فااي التخلااف ودوام هااذا التحااالف يعتباار ع بااة تجاااي  

 التنمية.

الطبقااات الاادنيا واحاابهااا فااي العااالم الثالااث ال تريااد ان تعيااد  -

زيع الثروة في الابقد وانماا ترياد االساتيق  علاى السالطة تو 

لكاااي تقالاااي علاااى االسااات قل واالحتكاااارات والاااتخلص مااان 

التبعيااة االقتصااادية وماان قاام االنطااقب فااي تحقيااق التنميااة 

 .والتطور



لهااذا االحاااات الطاايوةية فااي البلاادان المتقدمااة ال ت ااف فااي  -

ي قوريتهااا علااى نفاا  االرضااية مااع االحاااات الطاايوةية فاا

العالم الثالث، بالرغم من الدلولوجيتها الثورية )الماركساية( 

فااان واقعهااا يختلااف باال الكثياار ماان االحاااات اليسااارية فااي 

 اور ا فقدت قوريتها واصبحت اصقحية.
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