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 ظروف التخلف ومشكلة الديمقراطية  -أ

  
النامية في القارات الثالث اسيا وافريقيا واميركا تعاني اغلبية الدول 

هذا النظام يعتمد ذ ان أالالتينية خالل اخذها للديمقراطية الغربية ، 

على تعدد االحزاب والتنافس فيما بينها للحصول على اغلبية 

اصوات الناخبين الستالم السلطة من دون التفريط بالمعارضة 

 المنظمة المعترف بها رسميًا.

  
ن نعدد مجموعة اسباب التي تجعل الدول النامية تعاني ويمكن ا

 عند األخذ بالديمقراطية المبنية على التنافس الحزبي وهي :

  غالبا ما يؤدي ان نظام تعدد االحزاب في البلدان النامية -1
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من بين هذه  واحداً  الى الفوضى وعدم االستقرار السياسي، الن حزباً 

لوحده وهناا يلجاا الاى الحكوماة  االحزاب ال يستطيع ان يشكل حكومة

 االئتالفية وهذا النوع من الحكومات تتسم بعدم االستقرار.

فاي السالطة وحازب  سياسي القائم على وجود حزب ان النظام ال-2 

اخر في المعارضة مثل الذي موجود في انكلتارا والوالياات المتحادة ال 

نظاام نشااا وتطاور يمكن تطبيقه في البلدان النامياة وذلاال الن هاذا ال

فاااي ظاااروف تاريخياااة واقتصاااادية واجتما ياااة تختلاااف عااان البلااادان 

 النامية .

ان العمل بالديمقراطية يجب ان تتوفر الوحدة الوطنية اقتصاديًا  -3

وسياسيًا ،فكثير من الدول ال زالت تعاني من عوامل التجزئة القبلية 
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ا الديمقراطية في والعشائرية والطائفية والدينية واالثنية ، فإذا طبقن

 هكذا مجتمعات سيتحول التنافس الديمقراطي الى صراع دموي .

الحكومااااة الديمقراطيااااة ال يعنااااي فقااااط برلمااااان منتخااااب و وزارة -4 

محاساابة امااام البرلمااان ، وانمااا هااي عمليااة ديمقراطيااة علااى جميااع 

المسااتويات فااي االقاااليم وفااي الوحاادات االداريااة الصااغر  وفااي كاال 

   ترتبط بالدولة.المؤسسات التي 

  

ان اكباار المشاااكل التااي تواجههااا الاادول الحديثااة هااو افتقارهااا الااى 

 المؤسسات والمنظمات الشعبية في المستويات السفلى .

وهنا نصل الى نقطة محورية ان وجود برلماان واحازاب وانتخاباات  -

ال يعناااي وجاااود ديمقراطياااة بااال يجاااب ان تعمااال هاااذه الثالثاااة بشاااكل 

الشااعب يعباار عاان نفسااه ماان خااالل االحاازاب  صااحيم ماان خااالل ان
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والحكومة تقوم بمهامهاا  ،واالحزاب تتنافس فيما بينها لتؤلف حكومة

 بطريقة دستورية .

وعند النظر في الواقع الدول النامية نجد ان نظام الحكم يقوم على -

احزاب مؤتلفة فيما بينها اماا المعارضاة محروماة  ةحزب واحد او عد

 السائدة وليست البرجوازية الوطنية .والفالحون هم الفئة 

   المصادر

علااام االجتمااااع السياساااي، أسساااه  :د. صاااادأل األساااود -1
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، ترجماة  علام اجتمااع السياساة ، د. موريس دوفرجياه -2

 1991د . سليم حداد ، المؤسسة الجامعية بيروت ، 

عماان: دار  .علام االجتمااع السياساي .د.ابراهيم أبراش -3

 1991الشروأل للنشر والتوزيع ، 
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