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البحث: ملخص

والمساواة بالحرية صلة كل ما له معناه رفض الديمقراطية نقد الشرقيين أن مناهضة أو من لكثير يبدو قد
يخشى سلطوي، مفهوم إلى عندنا الديمقراطية تحولت لقد والبطش. القهر مظاهر كل وتأييد والعدالة،
فالديمقراطية أنفسهم؛ الغربيين موقف هو  ليس هذا أن  والغريب والنقد،  بالدراسة له التعرض الباحثون

ا. دائمً األمثل ليست النظام وهي ،األخر الحكم أشكال من كغيرها عندهم
دراسة تاريخ في االنطالق نقطة فهو للفكر اليوناني، للحكم يرجع الديمقراطي للمفهوم التاريخية األصول
جاء اليونانية التقاليد  في للحكم الديمقراطي المفهوم فإن ذلك ومع الغربي، الديمقراطي والتطبيق  الفكر
ثابتة معارضة تقدم أنها سنجد الرومانية الخبرة في الديمقراطية إلى نظرنا ولو ومعارض، مؤيد بين متباينًا

للحكم. وحيد كنظام للديمقراطية
حجب آنذاك عاشت فيه الذي فالظالم المفهوم الديمقراطي للحكم، العصر الوسيط في أوروبا تعرف لم

اإلسالمي. الشرق من يشع كان الذي النور عنها
العلم، نطاق في الكاثوليكية الكنيسة تدخالت استبعاد تم فقط عندما أوروبا في النهضة عصر انبثق لقد
الكنيسة تعسف  من ملجأ  الديمقراطية في األوروبيون  وجد وقد  السواء. على  السياسة مجال وفى
العصر فترة طوال اختفت -التي تناقش المسألة الديمقراطية جديد من أوروبا عادت لذا واضطهادها،

الحكم. أنظمة من نظام كأمثل ره وتصدّ للحكم، كأسلوب الديمقراطية وتطبق الوسيطـ-
الحكومات  فسعت الجديد، أوروبا دين إلى وتحولت المسيحية، محل حلت والديمقراطية حينها  ومن
الديمقراطية نشر سبيل «للجهاد» في وجيوشه بوش حمالت نابليون إلى حمالت وفرضها، منذ لنشرها

طريقها. في يقف من كل وإبادة األمريكية،
الواقعية الناحية شراؤه، ومن وممكنًا ا، مباحً شيء كل أصبح الديمقراطي ظل الحكم في أنه ا واضحً وبات
وإن بها، تضطلع أوروبا هي التي السياسي في محترفي العمل من فإن قلة تستطيع أن تحكم، ال فإن الكثرة
الغربيين المفكرين من للكثيرين الديمقراطية بدت ولذلك الحكم، ة دّ سُ عن ا تمامً بعيدة الشعب عامة

وخيال. وهم كمجرد
أو الواقع اإلدراك، حقيقة عن ا دائمً تعبر لم التطبيق- وفي النظرية -في الديمقراطية أن على تبرهن الشواهد
مستو إلى ق تَرْ لم اللحظة هذه  القديمة، وحتى اليونانية  التقاليد  في  رفت ومنذ عُ وأنها الغربي، السياسي

والمصداقية في التطبيق. االستمرارية أو التنظير، في المثالية

القاهرة املوهبني- ورعاية العلم لنرش العربية للجميع العلم مجعية رئيس





صقر العزيز د/عبد - الغربي للفكرة الديمقراطية النقد

١٥

ومقتطفات أفكار

أشكال الحكم من شكل كأفضل وينظر إليها نقد، يسمو على كل مثالي�ا ا مفهومً أضحت الديمقراطية لقد -
البشرية. عرفتها التي المختلفة

عبر تاريخهم روه المفهوم، وطــوَّ هذا الذيــن ابتدعوا أنفســهم الغربيين موقف هو ليس هذا أن - الغريــب
أشــكال الحكم من -كغيرها فالديمقراطية عندهــم اللحظــة! وحتــى هذه اليوناني العصر الممتــد مــن

كل الحاالت. في أو ا دائمً األمثل النظام ليست وهي عليها، ما وعليها لها ما لها -األخر

هذا  وعلى د. ــدَ العَ في المثالي يكمن الحكــم أن معيار ق.م) الخامــس Otanes (القــرن أوتانــس - اعتبــر
ل الديمقراطية وفضّ الواحد، الفرد ســلطة على تقوم الحكم؛ ألنها أشكال أســوأ الملكية اعتبر األســاس
أمام الجميع بين إرادته، وتساوي إلى وتستند الشعب، ملكية على تحافظ األكثرية التي ســلطة باعتبارها

الشعب. لرقابة ذاتها الحكومة وتُخضع القانون،

الفرد كرامة حماية وضــرورة الســلطة، نظام توارث من رفض أكثر تعني تكن لم الرومانية - الديمقراطيــة
المبدأ ترفض أرســتقراطية حضارة بطبيعتها الرومانية والحضــارة والضمانات. من الحقوق بحد أدنــى
حتى الحرية الالزم منــاخ وعدم توفير تقديس األوضــاع القائمة، على وتقــوم الحكم، في الديمقراطــي

السياسية. األوضاع تقييم لعملية

اإلسالمي، الشرق من الذي كان يشع النور عنها العصر حجب هذا في عاشت فيه أوروبا الذي الظالم إن -
الخبرة نقلت التي الترجمة بحركة أو ،الشــور على القائمة السياســية بالممارســات يتعلق ســواء فيما
الحدود العبــور عبر من اإلســالمي الفكر ن عندمــا تمكّ العربية. فقط اللغــة إلــى اليونانيــة الديمقراطيــة
تراثهــا اليوناني على تتعرف أوروبــا بدأت األكوينــي، وتوماس ألبرتــوس الكبير خــالل من األوروبيــة

المرتبط بأشكال الحكم.

وفي نطاق العلم، في الكاثوليكية الكنيسة تدخالت استبعاد عندما تم فقط أوروبا النهضة في عصر انبثق -
الكنيســة تعســف من ملجأً بالذات الديمقراطية في وجد األوروبيون وقد الســواء. على مجال السياســة
-التي الديمقراطية المســألة جديد تناقش من أوروبا عادت الطغيان، لذا لمقاومة ا ومســوغً واضطهادها
ره وتصدّ بل وتطوره، وتنتقده للحكم كأسلوب الديمقراطية وتطبق الوسيط- العصر فترة طوال اختفت

المسيحية. سبيل في قبل من تجاهد كما كانت سبيله و«تجاهد» في الحكم، أنظمة من نظام كأمثل

اإليجابية المفردات من تلك قوتها وجاذبيتها تستمد ـ النظرية من الناحية ـ الديمقراطية الغربية أن شك ال -
وأمثالها. والضمانات والكرامة والحقوق الحرية قبيل التعريف، من عملية تتضمنها التي
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والفكر النظرية

السلطة، تَرض: تداول تَفْ (التي الغربية إيمانها بالفكرة الديمقراطية الحكومات باقي من ادعاء الرغم على -
حقوق من االنتقاص وعدم واألقلية، لألغلبية المتساوية والحقوق الجنس، أو الدين بسبب التمييز وعدم
األغلبية وطغيان تعصب يؤكد الغربي اإلطار الحضاري إلى تنتمي التي الدول سائر واقع فإن األقليات)
تنقص أن شأنها من التي الممارســات القرارات والقوانين، ودعم على إصدار وحرصها الدول، في هذه

فيها. المشاركة حتى السلطة، أو على استيالئها دون وتحول األقليات حقوق من

السلطة أصحاب فما حال التعسف، إلى ا دومً بهم ومتدلية مفسدة ألصحابها بطبيعتها الســلطة كانت - إذا
باســم تتســلط (برلمانات) مجالس عون في مجمّ األســاس «انتهازيون في وهم الديمقراطية، فــي النظم
من غير تسلطها في تنطلق ثَم ومن عن إرادته، تعبِّر إنما أنها وتدعي «األمة»، له هو وجود ال كائن خيالي

المسئولين. بتعدد لضياع المسئولية ا تبعً مسئولية؛ أو قيد

في الترويج لها أو الديمقراطيــة الفكرة يقبلون ال ــا تقريبً الغربيين رين المحرِّ ثلث أن - أثبتــت الدراســات
أمكن نسبة من األمريكيين أعلى الفرنسيين و٦٣% البريطانيين و٦٨% من ٦٩% من نسبة وتمثل كتاباتهم.
هذه تكن الغربي. ولم العالم الكلمة في هذه اســتخدام لون يفضِّ الذين رين المحرِّ ألولئك إليها التوصل

الماضي. القرن منتصف عند ألمانيا في %٤٠ عن تزيد النسبة

الشركات تقدمها كبيرة هبات أن ثمة بوضوح تظهر -الديمقراطية- األمريكية العملية االنتخابية متابعة إن -
إلى الدخول حق مقابــل الكونجرس؛ وعضوية للرئاســة للمرشــحين المختلفة والمنظمــات األمريكية

بحقها. القرارات الصادرة والتأثير في واشنطن

وإنها الغربي، السياسي الواقع أو اإلدراك حقيقة ا عن تعبر دائمً لم ـ التطبيق وفي النظرية في الديمقراطية ـ -
أو التنظير؛ في المثالية إلى مســتو قَ تَرْ لم اللحظة هذه وحتى اليونانية القديمة التقاليد في رفت عُ ومنذ

التطبيق. في والمصداقية االستمرارية

الديمقراطي المفهوم من االنطــالق على واإلســالمي العربي عالمنا في والمفكرين الحكام بعــض - دأب
الظروف، كل وفى الخبرات، كافة على للتطبيق ا وعالمي�ا وصالحً مثالي�ا ا الغربي للحكم؛ باعتباره مفهومً

«المتقدمة». الغربية الحضارة لواقع أمينة صياغة وأنه

منطلق من لبالدنا الحكــم ونختار أســاليب نتصد لمشــاكلنا أن بضرورة قناعتنا عــن تخلينا - حتــى لــو
لو قبلنا وحتى الراهنة، وظروفنا الحضاريــة وأوضاعنا تقاليدنا التاريخية ضوء اإلســالمي، وفي التصور
الطبيعة اختالف عن النظر بغض المحلي، في واقعنا والتطبيقات الغربية النظريات وتطبيق إمكانية استيراد
أن تجريبي�ا غربية ثبت تصورات نقبــل فكيف الجماعي، الواقع القائم واإلدراك وخصائص الحضاريــة،
المشــكالت بســبب الجماعي، ووعيه السياســي إدراكه مع الصطدامها لفظها؛ ذاتــه قد الواقــع الغربي

تطبيقها؟! على ترتبت التي الضخمة
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فقط تتعارض ال تطبيقات أو تصــورات أو نظريات ننقل أن في شــيء الواقعية من العلمية وال مــن - ليــس
تاريخية ظروف في أوجدها الذي ذاته، الغربي اإلدراك ومع بل السياسي، وإدراكنا الحضاري واقعنا مع
الذي الواقع ذلــك عن طبيعته وخصائصه فــي المعاصر الواقع اختلف بعدمــا لها يتنكر بات معينــة، ثــم

تطبيقها. إلى ودعا أفرزها
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نقد أن مناهضــة أو الشــرقيين لكثير مــن قــد يبــدو
بالحرية صلــة لــه رفــض كل مــا معنــاه الديمقراطيــة
والبطش. القهر مظاهر كل وتأييد والعدالة، والمساواة
مفهوم ســلطوي، إلى عندنا تحولت الديمقراطية لقد
إن نقد والنقد. بالدراسة له التعرض يخشــى الباحثون
ونظام عندنا ـ دعــم الديكتاتورية ـ معناه الديمقراطيــة

الشمولي. الحكم
على يســمو ا مثالي� ا مفهومً الديمقراطية أضحت لقد
الحكم أشكال من شكل كأفضل إليها نظر ويُ نقد، كل

البشرية. عرفتها التي المختلفة
الغربيين أنفســهم موقف هو ليــس هذا أن الغريــب
تاريخهم عبر روه وطــوَّ المفهوم، هــذا ابتدعوا الذين

اللحظة! هذه وحتى اليوناني العصر من الممتد
الحكم أشــكال من كغيرها ـ عندهم فالديمقراطيــة
ليســت وهي عليها، ما وعليهــا لها مــا لها األخــر ـ
أن ورغم الحــاالت. كل في أو ــا دائمً األمثــل النظــام
يتعمــدون تجاهل اآلن الغربييــن السياســة متعاطــي
خيار بــأن لفــرض االعتقاد ويســعون هــذه الحقيقة،

العالم، دول كل أمام الوحيــد هو الخيار الديمقراطية
الغربيون الفكــر ورجــال السياســة فال يــزال علمــاء
أشــكال مــن كشــكل الديمقراطيــة يدركــون حقيقــة
لمجتمعٍ ال يكون األمثل وقد يكون قد الحكــم، الذي

(١) ما. وقتٍ في أو ما
المفهــوم الديمقراطي تقييــم عمليــة أن والحقيقــة
والدته لحظة منــذ الغربية بدأت فــي التقاليد للحكــم

(٢) آثينا. في للحكم كنظام وتطبيقه كفكرة،

الديمقراطي للمفهــوم التاريخيــة األصول
للحكم:

دراســة في االنطالق إذن نقطة اليوناني الفكر يمثل
نشــأ وقد الغربي. الديمقراطي والتطبيق الفكر تاريــخ
أو تاريخي، واقــع في عامة السياســي اليوناني الفكــر
وبالتالي فإن فيه، ا ومؤثرً به ا متأثرً معين، إطار حضاري
فالسفة طرحها التي السياسية مجمل اآلراء واألفكار
الحكم أشــكال بخصوص أو عامة، القدماء اإلغريــق
بالديمقراطية يتعلــق فيما الخصــوص، أو علــى وجه
تلك البيئة وليــدة الحقيقة في هــي أخص، علــى وجه
والدينية والجغرافية والسياسية بأوضاعها االجتماعية

وغيرها. واالقتصادية
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خصومه بين للحكم الديمقراطــي المفهوم
اليونانية: التقاليد في وأنصارہ

ثراســيماخوس أن إلــى اإلشــارة تجــدر ابتــداءً 
رفض قد ـ الراديكالــي Thrasymachusـ السوفســطائي

كلية ورفض بــل غيره، مــن الديمقراطيــة كنظــام أفضل
أمثل نظام ال يوجد أنه ا مؤكدً األفضل؛ الحكم نظام فكرة
هي رأيه ـ في ألن نظم الحكم ـ زمان؛ لكل وصالح بذاته
في الســيطرة، غرائزهم إلشــباع يضعها األقوياء وســيلة

أنانيّتهم. من بدافع الطبيعية حاجاتهم وإلشباع
المثالي السوفســطائي للفكــر الرفض هذا علــى أن
إيناع دون يحــل الحكم بصفــة عامة؛ لم عن أشــكال
أصبحت بالــذات، والتي تلك المســألة في هذا الفكر
يني، الهيلّ الفكر حوله دار الذي الثاني المحور ل تشــكِّ
ظاهرة في تمثل والذي المحور األول، باإلضافــة إلى

.(Polis) City - State المدينة دولة
ق.م)  الخامس Otanes (القرن اعتبر أوتانــس فقد
هذا وعلى د. دَ العَ في يكمن المثالــي الحكم أن معيار
ألنها أســوأ أشــكال الحكم؛ الملكية اعتبر األســاس
الديمقراطية ــل وفضّ الواحد، الفرد ســلطة تقوم على
ملكية علــى تحافظ التــي األكثريــة ســلطة باعتبارهــا
أمام الجميع بين وتساوي إرادته إلى وتستند الشعب،

الشعب. لرقابة ذاتها الحكومة ضع وتُخْ القانون،
ميجابس فقــد رفــض مــن ذلــك، وعلــى العكــس
المعيار العددي  ق.م) الخامــس Megabyse (القــرن

الشــعب ســلطة أن ا معتبرً المثالي؛ كأســاس للحكــم
عادة يفتقد ألن الجمهــور الســديد؛ للحكم ال تصلح
وهو والرأي، التفكير أهل من تجعله التي للمؤهالت
الحاكم وفساد مغاالة من أخطر وسفاهته جموحه في
يفكر كيف يعرف األخير هذا األقل؛ ألن على الطاغية،
الشــعبي. العمل يفتقده ما وهو ما، بعملٍ يقوم أن قبل
«األفضلية» عنده فهو المثالي معيار للحكم أفضل أما
إلبداء ا دائمً تؤهلهم والتي األفراد، لبعض تتأتــى التي

للقيادة. ثَمَّ ومن السديد الرأي
ألنها  الديمقراطية؛ يرفض بدوره Darius داريــوس

إلى تقود الخبثاء بين المؤامرات وألن بــث؛ ي الخُ تنمّ
وانهياره. النظام انحراف

مقاله المنســوب وفي األوليجاركي»، أما «الشــيخ
اآلثينييــن»  «دســتور  Xenophon إكســينوفون إلــى
الديمقراطــي للمفهــوم الشــديد فقــد أظهــر عــداءه
الشــعب يعني األشــرار؛ بحكم إيــاه ا  للحكــم واصفً
الجهــل درجــات بأقصــى - عنــده -  الــذي يتميــز

والفساد. والفوضى
فهو هــذه الفتــرة في الديمقراطيــة أمــا ألــد أعــداء
عن  بالتعبير جاهر Aristophanes الذي أرسطوفانيس
أعطت السلطة من الديمقراطية التي الشــديد اســتيائه
الموروثة، القيــم وزعزعت الديماجوجــي، للشــعب
قوي مواطن من لته وحوّ اآلثيني، المواطن وأفســدت
مريض ومنحل مواطن إلى وجاد ومحــارب ورياضي

(٣). ويّ سَ وغير ونفعي
حروب في آثينا في رثاء شهداء الشهيرة خطبته وفى
اليونان، مدرسة هي آثينا أن بركليس أكد البيلوبونيس،
ال ألنه النظــم؛ أفضل هــو الديمقراطــي وأن نظامهــا
إســبرطة)، في (كما أوليجاركية أقليــة يعمــل لصالح
ما على يقوم ال وألنــه األكثرية؛ لصالح يعمــل ولكنه
تميز من إســبرطة في عليــه النظام األوليجاركي يقوم
وألنه والحرية؛ المســاواة على يقــوم وإنما وتوجيــه،
تؤهله الذي العمل فرد بأداء لكل يســمح طبيعي نظام
يُخضع الذي خالف النظام اإلسبرطي على طبيعته، له
محاربين شجعان خلق بهدف شاقة الجميع لتدريبات
الميــول الطبيعيــة عــن المؤهــالت أو ــضّ النظــر بغَ
لمواطنيه يســمح النظــام الذي ا أخيرً وألنــه لرعايــاه؛
وليس الفــراغ، أوقات في والتســلية اللهو بممارســة
الروحية المطالــب هذه يراعي مثــل الــذي ال النظــام

اإلسبرطي.(٤) كالنظام
زعيــم   -  Protagoras بروتاجــوراس يأتــي
موقفه في بركليــس صديقه ليدعــم - السوفســطائيين
لتطلعات الحزب والمعــارض للديمقراطية، المؤيــد
الرغم اآلثيني. وعلى األوليجاركي أو األرســتقراطي
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في مباشــر بشــكل يســهم لــم مــن أن بروتاجــوراس
األســطورة في ـ زعم أنه الدســتوري إال هذا الجــدل
الفن الجميع زيوس قد منح اإلله أن ـ باسمه المعروفة
وبالتالي ،The Art of Ruling الحكم فن أو السياسي،
ا حكرً تكون أن يجب ال السياسي ممارســة العمل فإن

سائر الشعب. فئة دون على
الراديكالي  Callicles ـ السوفســطائي يكليــز كلّ أما
الديمقراطيــة فقــد هاجــم - اآلثينــي األرســتقراطي
األفضل تُخضع ألنهــا الطبيعة؛ ضد واعتبرها بشــدة،
لألدنى ،Aristocrats األرســتقراط يعني - واألقــو
غير بين المساواة وتفرض الشعب، يعني ـ واألضعف
ولكنه الحد، هذا عند يكليز كلّ يقف ولم المتســاويين.

لألخذ  The Best «األفضل» األقلية أفراد بدعوة جاهر
الديمقراطي النظام هذا وتحطيم الشــعب، من بثأرهم

للطبيعة». «المخالف
ــا  أيضً ق.م)  ٣٩٩- ٤٦٩) Socrates ســقراط
لفن الجميع بروتاجــوراس عن امتــالك رفــض فكرة

الجميع ومــن ثَم حــق السياســة،
وحصــر السياســي، فــي العمــل
تتميز قلة فــي السياســة فن معرفة
ـ عنده الفضيلــة ـ ألن بالفضيلــة؛
تتركز بأن وطالــب هــي المعرفة،
التي القلــة هــذه الســلطة فــي يد

بالمعرفة.(٥) تتميز
األســاس هاجم  هــذا  وعلــى
الديمقراطــي المفهــوم  ســقراط

من ألنــه يجعــل الحكم آثينا؛ ــدته جسّ للحكــم كمــا
والباعة والبنّائيــن «اإلســكافيين مــن نصيــب أغلبيــة
بمعنى عندهم معرفة ال الذين اقيــن» واألفّ المتجولين

وال دراية لديهم بفن السياسة. السياسة،
جديــد  عــدو ــاـ ولــد ٤٢٧ ق.م ـ تقريبً عــام وفــى
تدعوه التــي األســباب لديه وتوفــرت للديمقراطيــة،
بالذات، الحكــم مــن أشــكال الشــكل لبُغــض هــذا
Plato الــذي ولــد قبــل نهايــة حروب  أفالطــون إنــه

تقريبًا، قرن بربع آثينــا فيها انهزمت البيلوبونيــس التي
وقد  ا. ٢٨ عامً بحوالــي ســقراط مه علّ مُ وقبــل إعــدام
موقف تشــكيل في البالغ أثرهما الحدثين لهذين كان
انهزم الذي اآلثيني الديمقراطــي النظام أفالطــون من
وأعدم  ٤٠٤ ق.م، عــام األوليجاركيــة مــن إســبرطة

٣٩٩ ق.م.  عام سقراط الكبير مه معلّ
وبين «المصائــب»، هــذه بين أفالطــون وقــد ربط
طالما استمر لن تتوقف أنها النظام الديمقراطي، وأكد
والفتن واألنانية، الجهــل على يقوم الذي النظام هــذا
والرشــوة والســلبية الكفاءة وعــدم واالضطرابــات،
المتســاويين، غير بين المبادئ، والمســاواة واحتقــار
ظل تزدهــر في التي  وغيرهــا مــن الصفــات الشــريرة

النظام.(٦) هذا
النظــام وقــوة بصراحــة  أفالطــون عــارض وقــد 
نظام ووصفه بأنــه ـ كمــا عرفتــه آثينــا ـ الديمقراطــي
وصف مــن ده وجرّ بــل غيــر أخالقــي، ديماجوجــي
على للدســاتير، ا عرضً مَ اعتبره حين السياســي النظام
يقوم التي الكاملة الحرية أن أساس
الفوضى حالة من إلــى قادت عليها
يمتلك فرد كل بات حتى والغــرور،
في قدرته ويعتقد دستوره الخاص،

شيء. عمل كل على
أعلن أفالطون ذلك ا على تأسيسً
الديمقراطي، الحكم لشــكل رفضه
الفكروقراطي الحكم شــكل م وقدَّ
من كامل وكشــكل كبديــل أفضل،
أما «الجمهورية»(٧)، وذلك في كتابه الحكم، أشكال
الفاســدة الحكم م صنّفها ضمن نُظُ فقد الديمقراطيــة
للتطور عرضه سياق في «الجمهورية» في ذكرها التي
المنطقي للنظام االنحطاط أو الحكم، لنظم المنطقــي
الديمقراطية لم يجعــل الكامــل. وهو الفكروقراطــي
متردية فــي مرتبة جعله ولكنه فحســب، ا ا فاســدً نظامً
األخيرة قبل المرتبة فــي إذ جعله الفاســدة؛ بين النظم
تســبق التــي المرحلــة وهــي فــي ســلم االنحطــاط،

لشكل رفضه أفــالطــون أعلن
م ــدَّ وق الديمقراطي.. الحكم
الفكروقراطي الحكم شكل
من كامل وكشكل أفضل كبديل
كتابه في وذلك الحكم، أشكال

«الجمهورية»



والفكر النظرية

يريد أفالطون أن أي مباشــرة. المرحلــة االســتبدادية
هو أســوأ الطغيان حكم كان إذا إنــه يقول: بذلــك أن
الديمقراطي الحكم فإن له - بالنسبة الحكم- أشكال
أنه يجعل الرغم من وعلى المرتبة. مباشــرة في يسبقه
ا أيضً األوليجاركية والحكومة التيموقراطية الحكومة
مرتبة في يجعلهما إال أنه الفاسدة؛ الحكومات ضمن

الديمقراطية.(٨) الحكومة من وأرقى أفضل
إكســينوفون انتقد فقــد وكذلك

ق.م)   ٤٢٦-٣٥٤) Xenophon

التــي اآلثينيــة بشــدة الديمقراطيــة
والفوضى باالنقســام ـ برأيه ـ تتميز
تفتقــد والتــي الكفــاءة، وعــدم 
والجدارة (الكفاءة القيادة مقومات
عمليــة رفــض كمــا  والمعرفــة).

ا الحكام، معتبرً الختيار كأسلوب القرعة أو االنتخاب
صفاتها امتالك للقيادة هو ل المؤهِّ الوحيــد العامل  أن

مقوماتها. أو
ق.م)   ٣٣٨  -  ٤٣٦) Isocrates إيســوقراط أمــا
بإدخال طالبوا الذيــن أولئك المصلحين إلــى فينتمي
طبّقته كما الديمقراطي النظام على اإلصالحات بعض
العديد إلى ـ ـ برأيه اآلثينية قــادت فالديمقراطية آثينــا.
لذلك وأنها واالنحراف، والفساد الفوضى مظاهر من
التي التعديالت أو بعض اإلصالحات، إلى في حاجة

والنظام. العدل تضمن
 ٣٨٤-٣٢٢) Demosthenes ديموســثينيس وأمــا
الذي النظام واعتبرها الديمقراطيــة، ل فضّ ق.م) فقــد

األول. اهتمامه ويوليها المدينة، بمصلحة يهتم
ســخر أنتســثينيس فقد ذلــك، مــن علــى العكــس
الديمقراطيــة اآلثينية؛  مــن ـ Antisthenes ـ الكلبــي

إلى ا يومً اآلثينييــن بدعوتــه هــذه ســخريته وعبَّر عن
خالف على والحمير، الخيل باستخدام األرض حراثة
مناســب، غير هذا إن لــه: فقالــوا المعهــود عندهــم،
لَيس أَوَ ضرر، ال لهم: فقال ذلك، يمكنها والحميــر ال
يصلحون هل تعرفوا لم رجاالً للحكم تختارون أنكم

(٩) ! إياهم اختياركم بمجرد تكتفون بل أم ال، لذلك
(٣٨٤-٣٢٢ ق.م)  Aristotle ألرسطو نصل ا وأخيرً
وبخاصة تلك الديمقراطيــة، يرفض الذي -بــدوره-
القانون، والتي يســميها الديماجوجية، تحترم ال التي
الطبقة به تتميز ما بسبب واالنحراف؛ ويصفها بالفساد
وبســبب وانحطاط، جهل وحســد من فيها الحاكمــة
وحين ،(١٠) القيادة لمؤهالت الطبقة هذه امتالك عدم
ـ كما الملك هو يصبح الشعب
القانون ويفقــد يقول أرســطوـ 
الديمقراطية تتحــول ســيادته،
تستبدل التي الديماجوجية إلى
القانون الشعبية بسيادة األوامر
فــإن الحــال وبطبيعــة  ،(١١)

الطبقة هذه على الحكم ارتكاز
وأفالطون الفالســفة كســقراط كبار ليرضي لــم يكن

وغيرهم. وأرسطو
مه قدَّ الذي الحكم ألشكال السداســي تصنيفه وفى
ضمن الديمقراطية وضع أرسطو «السياســة» في كتابه
ال تسعى التي الفاســدة أو المنحرفة، الحكم أشــكال

العامة.(١٢) المنفعة لتحقيق

الرومانية: الديمقراطية في الخبرة موضع
ثابتــة معارضــة لتقــدم الرومانيــة تأتــي الحضــارة
فالديمقراطية كنظــام وحيــد للحكــم. للديمقراطيــة
توارث نظام رفــض من أكثر تعني تكــن لم الرومانيــة
من أدنى بحد وضرورة حماية كرامة الفــرد الســلطة،
بطبيعتها الرومانية والحضــارة والضمانات. الحقوق
في الديمقراطي المبــدأ ترفض أرســتقراطية، حضارة
وعدم القائمة، األوضاع تقديس علــى الحكم، وتقوم
األوضاع تقييم لعملية الالزم حتى الحرية مناخ توفيــر
كل مصير بهذا الخصوص نتذكر ويكفي أن السياسية،

وإيبكتيتوس. وسينيكا، شيشرون، من
الدولــة الرومانيــة أن واقــع ظــل فــي ــا كان طبيعي�
بالمفهوم له صلة ما كل والفالســفة المفكرون يرفض

فىتصنيفهالسداسيألشكالالحكم
في كتابه «السياسة» وضع مه قدَّ الذ
أشكال ضمن الديمقراطية أرسطو
التي الفاسدة  أو المنحرفة، الحكم 

العامة لتحقيق المنفعة تسعى ال

٢٢
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الملكي، النظام عليه يفضلوا وأن للحكم، الديمقراطي
حكم أن ســينيكا األرســتقراطي. بل اعتبر ثم النظــام
الجماهير الديمقراطي؛ ألن الحكم أفضل من الطغيان
ذلك فقد رغم من الحاكم الفــرد. ا وفســادً ا أكثــر ظلمً
للحكم تفضيلهما وشيشــرون بوليبيوس من كل أعلن
وأرسطو أفالطون بأفكار ذلك في متأثرين المختلط؛

.أخر جهة من الروماني وبالواقع جهة من
وصاغه كل ســبق مــا بوليبيــوس ترديد لقــد أعــاد
الحتمي وأرســطو بخصوص التدهــور مــن أفالطون
«دورة بوليبيــوس عليــه أطلــق مــا للدســاتير، وهــو

كالتالي: الدساتير تعاقب يفرض والذي الدساتير»،
األوليجاركي - األرستقراطي - الطغيان - الملكي
تعود وهكذا الملكــي.... - الدهماء - الديمقراطــي
النظام فــي الفســاد يــدب عندما جديــد الــدورة مــن
موقعه بحكم أفضل هذه األشــكال الملكي، الذي هو

الدورة. في
(بمعنى نظم الدســاتير لــدورة العــرض وبعــد هذا
باعتباره المختلط، الدستور بوليبيوس يقترح الحكم)
والــذي لالنحطــاط، القابــل غيــر الدســتور الوحيــد
من ذلك يفرضــه بما الدســاتير، تعاقــب يحــول دون
مزج على المقترح النظــام ويقوم هذا عــدم اســتقرار.
والديمقراطيــة واألرســتقراطية  الملكيــة العناصــر
تعمل أي التي الصالحة، الثالثة (باعتبارها األشــكال
ذاتها بذور في تحمل كانت وإن لصالح المحكومين،
ومزج جمع فســاد)، أي من يعتريها ما بســبب فنائها؛

الكثرة. وسلطة القلة وسلطة الفرد سلطة
أفضل المختلط الدســتور هذا بوليبيوس اعتبر وقد
بتجربة ذلك على واستشهد ، كماالً وأكثرها الدســاتير
هذا إلى بوليبيوس أرجع وقد روما. وتجربة إســبرطة
إنها حتى واســتقرارها؛ رومــا قوة في الفضل النظــام
القديم تقريبًا.(١٣) العالم كل قرن في نصف أخضعت
دســتورها المختلط ـ يكمن في عنده ـ ذلك إن تفســير
الذييجمعبينعناصرملكية(القناصل)وأرستقراطية

العامة). (الجمعيات وديمقراطية الشيوخ) (مجلس

الشــأن، هذا في ا جديدً لم يقــدم شيشــرون بــدوره
بخصوص وصاغــه بوليبيــوس ســبق ما ر ولكنــه كــرّ
وجود وضــرورة وانحطاطها، الحكــم دورة أشــكال
ملكية عناصــر بين الجمــع على يقــوم نظــام مختلط
ليس ذلك فــي كل ا متأثرً وديمقراطية، وأرســتقراطية
ا بعباراتها أيضً ولكن اليونانية، بمضمون الفلسفة فقط
هذه م قــدَّ أنه مــن ذلك علــى أدل وليــس وكلماتهــا،
«في على األول اســم أطلق خالل مؤلفين من األفكار
وهما «في القوانين»، اســم الثاني وعلى الجمهورية»،
أهم على أطلقهما قــد أفالطون كان اللذان االســمان

السياسية. مؤلفاته
بوليبيوس  مــن كل إلى أفكار النظر يمكننــا  وهكــذا
والشــكل الحكــم عامــة، أشــكال وشيشــرون حــول
لألفكار الالتيني المقابل باعتبارها خاصة؛ الديمقراطي

وأرسطو. أفالطون أفكار خاصة وبصفة اليونانية،

الوسيط: العصر الديمقراطية في غياب
الديمقراطي المفهوم تعــرف لم الوســيط فترة العصر
مســتو علــى وال للحكــم، ال علــى مســتو الفكــر،
في أوروبا فيه الذي عاشــت (١٤). إن الظالم الممارســة
الشرق يشــع من كان النور الذي عنها حجب العصر هذا
السياســية بالممارســات يتعلق فيما ســواء اإلســالمي،
نقلت التي الترجمــة بحركة أو ،الشــور على القائمــة
فقط العربية. اللغــة إلــى اليونانية الخبــرة الديمقراطيــة
الحدود العبــور عبر من اإلســالمي الفكر ن تمكّ عندمــا
وتوماس األكويني، الكبير ألبرتوس خالل من األوروبية
المرتبط اليونانــي علــى تراثهــا تتعــرف بــدأت أوروبــا
في مرة ألول كما بــدأت تمــارس - الحكــم، بأشــكال

(١٥) الموضوعي. والتفكير العلمي المنطق تاريخها-
الكنيسة بفصل ارتبطت التحول لهذا المنطقية النتيجة
من أوروبا إليه آلت عما المسئولة باعتبارها الدولة؛ عن
النهضة عصر انبثق لقد سياسي. وتدهور علمي تخلف
الكنيســة تدخالت اســتبعاد تم عندما فقط في أوروبا
السياســة مجال العلــم، وفي في نطــاق الكاثوليكيــة
الديمقراطية األوروبيــون في وجد وقد على الســواء.

٢٣
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واضطهادهــا، الكنيســة تعســف مــن بالــذات ملجــأً
جديد من عادت أوروبا لمقاومة الطغيان؛ لذا ا ومسوغً
طوال فترة اختفت التي ، الديمقراطية المســألة تناقش
للحكم كأسلوب الديمقراطية وتطبق الوسيطـ، العصر
أنظمة من نظام كأمثــل ره وتصدّ بل وتطوره، وتنتقــده
من تجاهد كانــت كما في ســبيله و«تجاهد» الحكــم،

المسيحية. سبيل في قبل

الديمقراطية: سبيل في الجهاد
الديمقراطية محل المســيحية، وتحولت حلت لقد
على أساسه، الدول تبني الذي الجديد دين أوروبا إلى
ويضحي األفراد بحياتهم بالوالء، له الشــعوب وتدين
وفرض دعوته لنشر الحكومات وتسعى عنه، الذود في
مبادئ تنشــر نابليون جيوش خرجت هكذا رســالته!

في والمســاواة واإلخاء الحرية
شــعوبها وتجبر أوروبا، ربــوع
ممــا بالقــوة، اعتناقهــا علــى 
إلــى األوروبيــة حــدا بالــدول
-١٨١٤) فيينــا مؤتمــر  عقــد 
«الجهــاد» لمواجهــة  (١٨١٥
الديمقراطية وإعاقة الفرنســي،

(١٦) النابليونية.
ا من تفويضً تحمــل األمريكيــة الجيــوش وهــا هي
نشــر ســبيل فــي الكونجــرس األمريكــى «للجهــاد»
طريقها، يقف في من كل وإبادة األمريكية، الديمقراطية
األمريكيين. وأرواح أمــوال مــن ذلــك مهمــا تكلف
الغرب حــكام من العشــرات نابليون وبوش ومــا بين
واستعمروا الحروب، وشنوا الجيوش أرســلوا الذين
الحضارية»، «بالبعثــة أســموه إطــار ما في األراضــي
وتحقيــق «التنمية الديمقراطية، إلى نشــر التي ترمــي
هذه ترتكبه مــا ذلك ســبيل يهــم في وال السياســية»،
وهتك ونهــب وتدميــر، قتــل أعمــال الجيــوش مــن
كل يتضمن كتابهم المقدس فــي «فالجهاد» أعراض،
ولكنه اإلنســان، حــدود يقف عند وال ذلــك وأكثــر،

(راجع والماء والمأو والــزرع الحيوان ا أيضً يطول
المقدس). الكتاب

لهذا كهدف الديــن محل الديمقراطيــة وقــد حلت
محــل المعارضة حــل «اإلرهــاب» كمــا «الجهــاد»،
وكافر، مؤمن تصنيف إلــى يعــد ثمة فلم والمقاومــة،
الفكرة ظل هيمنة فــي اآلن المتداول التصنيف وإنمــا
واإلرهابي!! الديمقراطي بين التمييز هو الديمقراطية

المثالي المفهوم بين الغربية الديمقراطية
والمفهوم الواقعي:

لمعنــى مانــع جامــع معاصــر تعريــف يوجــد  ال 
المعاصرة الغربية التقاليــد قدمت وقــد الديمقراطية،
ذلك الديمقراطيــة، ولعل عــن المفاهيم العديــد مــن
جوهــر المفهوم مفهــوم أو يرجــع إلــى الخلــط بيــن
جهــة، مــن للحكــم الديمقراطــي
المفهوم هــذا تطبيقــات أو وآليــات
ــا ارتباطً االجتماعــي؛ الواقــع فــي 
وســماته مجتمــع  كل بخصائــص
أخــر. فهناك جهــة الخاصــة مــن
والديمقراطية الليبرالية، الديمقراطية
والديمقراطية المســيحية، والديمقراطية االشتراكية،
والديمقراطيــة الجمهوريــة والديمقراطيــة الملكيــة،

الواحد.....إلخ. الحزب وديمقراطية النيابية،
جوهــر أن مــن تنطلــق التطبيقــات هــذه  جميــع 
المناقشــة، وحرية التعبير حرية يتعد الديمقراطية ال
الجماهيري. والتوجه والحرية النيابية، الحكومة هو أو
هي  الديمقراطية Tocqueville فــإن توكفيل وحســب
أجل ومن ذاته، يحكم المجتمع حيث الذاتي، الحكم

Lasswell فيحدد  الســويل الخاصــة. أمــا مصالحــه
الديمقراطية: للممارسة خصائص ثالث

المسئولية. تركيز الذاتية، بمعنى عدم المسئولية (١
جهة فرد أو انفراد عدم بمعنى الســلطة، ٢) تشتيت

القرار. اتخاذ بسلطة

٢٤
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غيــاب بمعنــى المحابــاة، وعــدم اإلنصــاف  (٣
واالستثناءات. االمتيازات

يقول:  Max Lerner حيــن ليرنــر ماكــس ويتوســع
الحريــات  األول تعنــي المقــام فــي إن الديمقراطيــة
واألقلية األغلبية حقوق وحماية والسياســية، المدنية
ثانيًا ليســت  وهي الدســتورية. الضمانات من خــالل
حرية اقتصاديــة، بمعنى ــا أيضً فقط سياســية، ولكــن
االقتصادية.  الفرص وحرية األعمال، وتملك العمل،
يتم  طريــق نواب عن األغلبية حكــم ثالثًا تعني وهــي
ما  على ــا ا؛ وترتيبً رابعً وهــي باالنتخــاب. اختيارهــم
إرادة االجتماعــي بناء على التغيير حرية تعني ســبق،
اإلحســاس  تعني هي ا- ــا -وأخيرً وخامسً األغلبيــة.
على وقدرتــه اإلنســان العــادي، بكرامــة ومســئولية

السياسي.(١٧) مصيره صياغة

الناحيــة مــن - الغربيــة الديمقراطيــة وال شــك أن
تلك المفردات من وجاذبيتها قوتها تســتمد - النظرية
قبيل مــن التعريف عمليــة التــي تتضمنهــا اإليجابيــة
وأمثالها، والضمانــات والحقــوق والكرامــة  الحريــة
المثالي -في  الديمقراطي التطبيــق أن ا أيضً  وال شــك
مســتو ارتقاء إلى يؤدي الســابقة- ضوء التعريفات
تصبح بحيث اإلنســانية؛ الكرامــة ــن وتحسّ التعليــم،
الديمقراطية هل ســلكت ا، ولكن تحضرً أكثر الحيــاة
احتــرام عــن وتمخضــت الصــواب، الغربيــة طريــق
حياة وتوفيــر التعليــم، الكرامــة اإلنســانية، وضمــان

لمواطنيها؟ ومتحضرة كريمة

تعرضت فقد مثلما حــدث للديمقراطيــة اآلثينيــة،
للعديد المعاصرة تطبيقاتهــا في الغربية الديمقراطيــة
أهمها أنفســهم، الغربيين جانب من من االنتقــادات؛

:(١٨) ثالثة موضوعية وأكثرها
األغلبية. استبداد أو طغيان عن تمخضت أنها (١

انتشار الجهل. إلى ت أدَّ أنها (٢
األوليجاركي للحكم مزيفة واجهة أصبحت أنها (٣

القلة). (حكم

األغلبية: وطغيان الغربية الديمقراطية
إنكاره يمكن للسلطة ال األغلبية اســتخدام سوء إن
الطغيان تمارس التي المعاصرة الديمقراطيات ظل في

األقليات(١٩): ضد

غير دينيــة قو أي بإينــاع فرنســا ال يســمح  ففــي
سياسية صراعات في الحكومات وتدخل كاثوليكية،
عن تختلــف عقيدتها دينيــة قــو أي وعدوانيــة مــع
القرن في اليعاقبــة مع حــدث مثلما األغلبية، عقيــدة
اإلســالمية القو مع ومثلما يحــدث عشــر، التاســع
وحتى القرن العشــرين، من األخيــر الربع مــن ابتداءً

اللحظة.(٢٠) هذه
السياســية الشــرعية حيــث ترتبــط بريطانيــا، وفــي
باالنتماء المدنيــة الحقوق ترتبــط الدينية، بالشــرعية
المواطنيــن األنجليــكان مــن غيــر الدينــي، ويحتــل
حقوق ويحصلــون علــى أدنــى، مرتبــة البريطانييــن
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القطاع مــن المواطنون عليــه يحصل مما مدنيــة أقــل
تزال ال الوظائف بعــض أن ذلك ومن األنجليكانــي.
إنجلترا كنيســة أتبــاع من األنجليــكان قاصــرة علــى
القضاة، رئيــس وظيفة مثل غيرهــم، على ومحظــورة
القــوات  فــي  Chaplain General العــام والقــس

عمداء الكليات المسلحة، وبعض
أن كمــا الالهــوت، وأســاتذة
والكليــات والمعاهــد المــدارس

جميعها   Chaplaincies الكنســية
أن كما األنجليــكان، على قاصرة
أنجليكانية، كلها الثانوية المدارس
بممارســة أي ــا مطلقً وال يســمح
ور فــي دُ عبــادة غيــر أنجليكانيــة

خاصة وبصفة والكليات، بالمدارس الملحقة العبادة
وكمبردج. أكسفورد في

الخالية الوظائف عن قسم اإلعالن في والمدقق بل
أن كيف وهلة، ألول الصحف البريطانية يكتشــف في
الدينية والدراسات البحوث مجال في الوظائف معظم
فإن الواقع وفي األنجليكانية. الديانــة ألتباع فقط هي
أي ألتباع بالنسبة بريطانيا في آخر عمل بأي االلتحاق
كبيرة؛ عوائق أمامه تقف تزال أنجليكاني ال غير مذهب
جانب من والتفوق الشعور بالتميز عليه يغلب إطار في
الله «شعب وحدهم أنهم يعتقدون الذين األنجليكان،
طويل تاريخ لها إنجلترا كنيسة أن والحقيقة المختار».
االضطهاد وهو المذهب، في معارضيها اضطهــاد في
الديمقراطية فأين الكنيسة، باسم الدولة تمارسه الذي

الممارسات؟! وتلك التصور هذا ظل في
الكثلكــة Catholicism  تأتــي  إيطاليــا فــإن وفــى
عن موضــع للحديث وال الديمقراطيــة، قبــل ــا دائمً
الكنســية الوصاية بإقصاء األمر تعلق إذا الديمقراطيــة
إلــى ذلــك أد لــو علــى الحيــاة السياســية، وحتــى
الناخبون بهــا األصــوات التي يُدلي ماليين مصــادرة
بل وحتى القيــم الكاثوليكية، يعارض حــزب لصالح
خارج من أجنبية  قــوً مع التحالف األمــر لَّبَ لــو تَطَ

إلى كاثوليكية غيــر قــو وصــول أي إيطاليــا، لمنــع
لماذا ظل الحزب يفسر هذا ولعل السلطة في إيطاليا.
بعد) الشعبي فيما (الحزب المســيحي- الديمقراطي
السياسية الحياة على يســيطر الكنيســة- الذي تدعمه
في فيها فشــل التي الفترات تلك في حتى فــي إيطاليا؛
الكثير البــالد، وفي حــلِّ قيــادة
السياســية المشــكالت  مــن 
التي واالجتماعية، واالقتصادية
الحــرب بعــد واجهــت إيطاليــا
ولمــاذا  ،(٢١) الثانيــة العالميــة
اإليطالي الشــيوعي الحزب كان
فيمــا اليســاري (الديمقراطــي
المرتبة يحتــل كان بعد)-الــذي
إلى الوصول مــن يُحرم إيطالي- كأكبر حزب الثانيــة
وماليين األصوات الشــعبي، التفويض رغم السلطة؛
لتحقيق ضمانات من كان يقدمه ما ورغم االنتخابيــة،
في هذا واالزدهار االقتصادي، السياســي االســتقرار
ال تمثل صغيرة ألحزاب فيه كان يُســمح الوقت الذي
باالشــتراك اإليطالى العام الرأي من عريضة قطاعات
والليبرالــي، الجمهــوري، كالحــزب  الحكــم، فــي 
لمجــرد الديمقراطــي؛ واالشــتراكي  واالشــتراكي، 
الكنيســة فرضتها التي الوصايــة ترفــض تلك أنهــا ال
بين االرتباط وذلك السياسية؛ الحياة على الكاثوليكية

ا. إيطاليا أيضً في الدينية والشرعية الشرعية السياسية
األلمانيــة أمــام تخبــو الديمقراطيــة ألمانيــا وفــى
االســتعالء أمام المدنيــة Germanness، والحقــوق

األغلبية طغيان أمام الدينية األقليات وحقــوق اآلري،
واأللمانية، المســيحية بين ــد فهناك توحّ المســيحية.
أن يســتطيع الذي هو المســيحي وحــده بأن واعتقــاد
يمكنهم قد األخر أتباع الديانات وأن ألماني�ا، يكون
والتجنس بجنســيتها، الدولــة األلمانية، إلى االنتمــاء
األلمانية. في األمــة بُوا عَ ــتَوْ سْ يُ أن يمكنهــم ال ولكــن
الديني بالتفوق العنصري، واالســتعالء الشــعور هذا
إلى يقود وال الديمقراطية، مع الفكــرة كلية يتعــارض

في  - الدستور يعلن أسبانيا وفى 
الديمقراطي للمفهوم صريح دٍّ تَحَ
دولـــة ــا ــي ــان أســب أن   - لــلــحــكــم 
االنتخاب حق وأن كاثوليكية،

الكاثوليك في األسبان محصور
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المسيحيون فرجال الدين ديمقراطية سليمة؛ ممارسة
التشــريعية؛ والجمعيــات المجالــس فــي ــونَ نُ يَّ عَ يُ
تحتكر السلطة، تكاد المســيحية السياسية واألحزاب
وحدها المســيحية األغلبية مصالــح عن ــا وتعبــر دائمً
الوســط -حــزب الديمقراطــي (الحــزب المســيحي
-الحزب االجتماعي المسيحي الحزب الكاثوليكي-
الديمقراطي االشتراكي الحزب االشتراكي- المسيحي

البروتستانتي).(٢٢)
صريح ــدٍّ - في تَحَ الدســتور يعلــن أســبانيا وفــى
أســبانيا دولــة أن - للحكــم للمفهــوم الديمقراطــي
األســبان في محصور حق االنتخاب وأن كاثوليكية،
النفــوذ ببعــض الكنيســة تحتفــظ الكاثوليــك، كمــا
بموجب السياســية؛ الحياة مجــال في واالمتيــازات
وتكاد الفلســفة والفاتيكان، أســبانيا بين قد عُ اتفــاق
والتعاليم الفلســفة -وليســت الكاثوليكية والتعاليم

للدولة،  الطابــع االجتماعــي ــف الديمقراطيــة- تغلّ
إقليم في الســكان أغلبية الحكومة مطالــب وترفــض
دون وتحول باالنفصــال، وإقليــم قطلونيــة الباســك
والمناقشــة االجتماع بحرية اإلقليميــن ســكان تمتُّع

المصير. وتقرير
اللحظة ســارعت منذ دولة في طبيعي�ا يبدو ذلك كل
األولىبإعالنرفضهالمبادئالثورةالفرنسية، ونظرت
والمســاواة، لمبــادئ الحريــة والعدالــة بــكل ازدراء
شيئًا تعني اإلنسان حقوق مبادئ تكن لم لها وبالنســبة

(٢٣) البابوية. ومقام الكاثوليكية مبادئ أمام وزن ذا
الغربية ادعــاء باقي الحكومــات من وعلــى الرغــم
تداول التي تفتــرض: الديمقراطيــة بالفكــرة إيمانهــا
الجنــس، بســبب الديــن أو التمييــز الســلطة، وعــدم
وعــدم واألقليــة،  لألغلبيــة المتســاوية والحقــوق
الدول فإن واقع سائر األقليات، حقوق من االنتقاص
تعصب الغربي يؤكد الحضاري اإلطار إلى التي تنتمي
على وحرصهــا هذه الــدول، فــي وطغيــان األغلبيــة
الممارســات التي ودعم والقوانين، القرارات إصدار
دون وتحول من حقوق األقليات، تنقص أن شأنها من

فيها: ففي  المشاركة حتى الســلطة، أو على اســتيالئها
البروتســتانت- من الكبيرة األغلبية -حيــث النرويج
على الــوزراء عدد ونصــف الملك يجــب أن يكــون

أتباع لوثر. األقل من
بالعقيدة  يدين معظم سكانها التي ا سويسرا أيضً وفي
االحتياطــات كل الدســتور يتضمــن البروتســتانتية،
الدين رجــال ســلطة نمو دون والقيــود التــي تحــول
الكاثوليك،ودونإجابةكلمطالباألقليةالكاثوليكية
الشــعب السويسري، ٤٠% من يقارب تشــكل ما التي
الواليات، في بعض ســكانية أغلبية تشــكل بل والتي
الطوائف بعض ضد االضطهاد يمارس الدســتور كما
مثل مذهــب األغلبية؛ مع تختلف التي البروتســتانتية

للجزويت.(٢٤) جمعيات تكوين تحريم
المســيحية باألحزاب وغيرها الــدول هذه وتكتــظ
والتــي الدينيــة، والقيــم بالكنيســة الصلــة ذات 
على الدينية التصــورات وفــرض االضطهاد تمــارس
به ما يقــوم أحــد علــى األقليــات(٢٥)، وهــل يخفــى
البروتستانت المحافظين وجماعة الجمهوري الحزب
للقيم واألخالقيات تصورهما فــرض من األمريكيين
واستخدام األمريكيين، كل على الســلوكية واألنماط

التصور. فرض هذا الدولة في سلطة

الجهل: وانتشار الديمقراطية
الكثرة أن الشــواهد أظهرت فقــد آخر ومــن جانب
عليها يغلب اليونــان- فالســفة توقع -كما الحاكمــة
بالســلب يؤثر بشــكل والجموح وقلة المعرفة، الغباء
ســبب هناك فليس الســليم. القرار اتخاذ علــى عملية
ماليين وال األولــى، العالميــة يبرر الحــرب معقــول
هناك وهــل فيهــا. وجرحــوا تلــوا الضحايــا الذيــن قُ
-واليزال- في وقــع الذي والدمار القتل لكل ســبب
ا جموحً اإلنسانية شهدت وهل والعراق؟، أفغانســتان
الممارسات عنها تمخضت التي تلك من أكثر وسفاهة
فلسطين ولبنان، في الغربية الخارجية للديمقراطيات
في فيتنام قبل ومن والصومال وأفغانســتان، والعــراق

(العنصرية)؟(٢٦) إفريقيا وجنوب واليابان
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فته الذي خلّ كذلك وخرابًا ا دمارً شــهد العالم وهل
بين وغيرهما والثانيــة، األولــى العالميتــان الحربــان

الغربية؟(٢٧) الديمقراطيات
اإلنساني التاريخ صفحات في نجد أن نستطيع وهل
الحكام مستو تدني إلى يشير ما الديمقراطي- -غير
التقاليد في التي نشهدها هذه الدرجة إلى عين والمشرِّ
الرؤســاء خلفيــة (راجــع المعاصــرة  الديمقراطيــة

؟! المثال) سبيل على األمريكيين
ألصحابهــا فســدة مُ بطبيعتهــا الســلطة وإذا كانــت
أصحاب حال فمــا التعســف، إلى ا دومً بهم ومتدليــة
األســاس في النظــم الديمقراطية، وهم فــي الســلطة
تتســلط (برلمانات) مجالس في عون مجمّ «انتهازيون
وتدعي «األمــة»، هو له وجود خيالــي ال كائن باســم
في تســلطها تنطلق ثَم ومن إرادته، عن أنها إنمــا تعبر
المســئولية بتعدد لضياع ا تبعً مســئولية؛ قيد أو من غير
لســلطة الوحيد الممثل وتعتبــر نفســها المســئولين،
ال يملك الذي للقانــون، والمصــدر األوحد الشــعب
األمر انتهى وهكذا له. واالنصياع طاعته «الرعايا» إال
لطاغية كبديــل الــرؤوس بمئات رهيــب إلــى طاغية
في حــد تعبير أرســطو (٢٨)، أو علــى واحــد» بــرأس
طغياني الديمقراطــي: «حكم للنظام وصفه المتقــدم

م على عدة أفراد». قسَّ مُ

ة:
ّ
الِقل وحكم الديمقراطية

ال الواقعية الناحيــة مــن فإنــه ثالــث، ومــن جانب
كل أنه في فالحقيقة ولذلك تحكم، أن الكثرة تستطيع 
قال وكما تَحكم، التي هي القلة الديمقراطيــة حاالت
أن تصور يمكن ال إنه «العقد االجتماعي»: في روسو
قلة مؤهلة ا دائمً هناك إن تُحكم. والقلة الكثــرة تَحكم

الالزمة. المهارات وتملك للحكم،
أن لنجد الغربي الحكم في الواقع وظيفة إلى ولننظر
بها، تضطلع التي العمل السياسي هي محترفي من قلة
وأقصى الحكم، ة سدّ عن ا تمامً بعيدة الشعب عامة وأن
االنتخابات صناديــق إلى التوجه هو عملــه ما يمكنها

على الشــرعية إلضفاء كإجراء ســنوات؛ عدة مرة كل
السياســة في متعاطــي أحصينــا ولــو حكــم األقليــة،
ا جزءً تتجاوز نســبتهم وجدنا ما الغربية الديمقراطيات

الشعب. عامة من األلف واحد في ا من صغيرً
المجالس أو الحكومة في كانت -وسواء القلة هذه
صلتهــا وتنقطــع الحكــم، بعمليــة تنفــرد النيابيــة- 
حكم التصويت، فأين عملية انتهــاء بمجرد بالناخبين
تبرير في ارتكاز هذه األقلية ذلك! كما أن األغلبية في
كالديمقراطية، واجهــات واســتبدادها إلــى طغيانهــا
يختلف ال وغيرها العامة واإلرادة الشــعب، وســلطة
االســتبداد عليها ارتكز التي الواجهــات عن فــي كثير
أو وغيرها، والنبالــة اإللهــي قبيــل الحق من القديــم
والنازية، الفاشية الشيوعية الشمولية، النظم واجهات
وغيرها، االجتماعية واالشــتراكية الشعب سيادة مثل
وطريقة سنده اختلف مهما االستبداد، هو فاالستبداد

يمارسونه. الذين وعدد ممارسته،

الديمقراطية: َوْهم
مــن للكثيريــن الديمقراطيــة بــدت لذلــك لعلــه 
هي أو ،Fiction خيــال كمجــرد الغربيين المفكريــن
ما  هذا أفالطــون. ســبق ووصفها Illusion كما ــم هْ وَ
الشهيرين  مؤلفيه Pareto في باريتو كتابات إليه انتهت
،Sociologyو  (١٩٣٥) The Mind and Society

كتابيــه  فــي  Thurman Arnold أرنولــد وثورمــان
 Theو ،(١٩٣٥) Symbols of Government

 Mosca وكذلك ،(١٩٣٧) Folklore of Capitalism

The Ruling Class» (١٩٣٩). فعنــد فــي كتابــه «
Thinking Man القادر  فــإن المواطن المفكــر هؤالء
جميع في وإنه ، بعــدُ يوجد لم علــى العمل السياســي
هي فقط قلة فإن الديمقراطية تزعم التي المجتمعــات
مقاليد على وتســيطر القرارات، وتتخذ التي تحكــم،
تكون أن دون ومصالحهــا؛ نظرتها في ضــوء األمــور

لألغلبية.(٢٩)  وال حتــى للجماهيــر الفعليــة الســلطة
القرن أرباع ثالثة حوالي منذ السكي هارولد عبر وقد
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ا راصدً التطبيق الديمقراطي؛ األزمة في هذه أبعاد عن
الديمقراطية الممارســة «انحطاط» مظاهر من العديد

(٣٠) وتطبيقاتها. صورها مختلف في الغربية

والتحفظ: بين القبول والرفض الديمقراطية
ري ومحرِّ كتّــاب آراء ــا إليــه أيضً وهــذا ما انتهــت
الفكرة إزاء ــا تحفظً أبــدوا الصحــف الغربيــة الذيــن

والممارســة الديمقراطيــة، 
السواء، الديمقراطية على حد
بعضهم عن امتنــاع إلــى حــد
«الديمقراطية» كلمة استخدام

وبحوثهم. تحقيقاتهم في
أن الدراســات  أثبتــت لقــد 
تقريبًا الغربيين رين المحرِّ ثلث
الديمقراطية، الفكرة ال يقبلــون
فــي كتاباتهم. لهــا أو الترويــج

الفرنســيين البريطانيين و٦٨% من ٦٩% من نســبة وتمثل
إليها التوصل نســبة أمكــن أعلى األمريكيين و٦٣% مــن
الكلمة هذه استخدام لون يفضِّ الذين رين المحرِّ ألولئك
%٤٠ عن تزيد الغربي. ولم تكن هذه النســبة في العالــم

الماضي. عند منتصف القرن ألمانيا في
الكتــاب والمحررين موقــف قيــاس أما دراســات
تمخضت فقد الديمقراطية الممارســات الغربيين من
الممارسات؛ لهذه الغربي التقبل عدم تعكس نتائج عن
كان هناك األولى العالمية الحرب قبل ما فترة فخــالل
الفرنســيين األمريكييــن، و٣٩% من ٢٨% مــن فقــط
الممارسات. هذه يؤيدون ممن البريطانيين من و٤٠%
الحرب العالميــة الثانية بعــد النســبة هذه وقــد زادت
فرنســا و٦٢% أمريكا و٥٠% في ٨٨% في لتصــل إلى
لقياس  معاصرة دراســة أجريت بريطانيا.(٣١) ولو في
معاناتهم بعــد الغربييــن، عنــد التوجــه الديمقراطــي
باتت تنتهجها التــي الهائج» «الثــور سياســة من نتائج
وأفغانســتان العــراق فــي حكوماتهــم الديمقراطيــة
هذه داخل الهوة اتساع عن فضالً والصومال وغيرها؛

لتدنت والفقراء، األغنيــاء بين الغربية الديمقراطيــات
الذين نسبة أولئك مسبوق غير حد، وبشكل أدنى إلى

الديمقراطي. التطبيق جدو في يعتقدون يزالون ال
الديمقراطي الحكــم ظل في أنه ــا واضحً لقــد بات
المناصب شــراؤه؛ ــا وممكنً ا مباحً شــيء أصبــح كل
السياســي السياســية، الدعــم القــرارات السياســية،
على ولو خارجيــة، لقو والعســكري واالقتصــادي
القوميــة، حســاب المصلحــة
األنفس وقتل الحــروب إثارة
بالحق؛ قتلها إال م الله حرَّ التي
لمنتجات الترويــج من أجــل
التغاضي األســلحة، شركات
االقتصاديــة النشــاطات عــن 
الملوثــة أو للبيئــة المدمــرة
وبيــع األعضاء ســرقة للهواء،
والبغــاء العــري البشــرية،
جريج إن حتى ذلك كثير، الجنسي،... وغير والشذوذ
الصحفى  ق والمحقِّ المراسل Greg Palast باالســت
على ا مبيعً األكثر وضع كتابًا أُعتبــر الشــهير األمريكى
ديمقراطية «أفضــل بعنــوان تايمــز قائمــة النيويــورك
 The best democracy شــراءها» المــال يســتطيع
بالوقائع  يثبت أن خالله من استطاع money can buy

ووحشية األساليب في أمريكا، السلطة واألرقام فساد
بقيادة العالمــي، االقتصــاد ينتهجهــا التــي السياســية

.الكبر الصناعية الديمقراطية الدول
عائلة ســرقت روي-كيف -فيما جريــج لقد رو
فلوريدا والية في االنتخابات األمريكي بوش الرئيس
من بوش» «جيب ٢٠٠٠؛ حين طالب حاكمهــا عــام
تًا  مصوِّ ٥٧٫٧٠٠ محــو االنتخابات على المشــرفين
مجرمون ال أنهــم باعتبار تيــن؛ المصوِّ من ســجالت
من %٩٠٫٢ أن رغــم التصويت، الحق فــي يملكــون
جور آل فقــدَ وقد أبريــاء! كانوا هــؤالء المشــطوبين
العملية،  نتيجــة هــذه األقــل، ٢٢٠٠٠ صــوت علــى
 ٥٣٧ بزيــادة الواليــة هــذه عن بــوش فــي حين فــاز

الحكم ظــل فــي أنــه ــا بــات واضــحً لقد 
ا مباحً شــيء كــل أصبح  الديمقراطي
السياسية، المناصب ــراؤه؛ ش وممكنًا
السياسي الدعم  السياسية، الــقــرارات 
خارجية، لقو والعسكري واالقتصادي

المصلحة القومية على حساب ولو
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العملية هــذه تتم لــم جــور، ولو آل عــن ــا فقط صوتً
التاريخ وربما األمريكيــة، االنتخابات نتيجة  لتغيــرت

كله!(٣٢)  المعاصر
يحظر األمريكي القانون ورغم أن
أجل من أموال دفع الشــركات على
االنتخابيــة، الحمــالت مســاندة
للهبات- الوحيــد المصدر ويجعــل
األفراد، هــو الرســمية- من الناحية

أن إال ،PACs السياســي العمــل بلجــان وما يســمى
العمليــة االنتخابية األمريكيــة -الديمقراطية- متابعة
الشــركات، تقدمها كبيرة هبات ثمة أن بوضوح تظهر
للرئاسة والمنظمات األمريكية المختلفة للمرشــحين
الدخــول إلــى حــق مقابــل وعضويــة الكونجــرس؛
بحقها.(٣٣)  الصادرة القرارات في والتأثير واشنطن،

ســبيل على الذكر ســالف كتابه جريج في لقد أثبت
وقود أقذر تســتخدم «التي الطاقة أن شــركات المثال
بماليين بــوش حملــة لــت موّ قــد يمكنــك حرقــه»،
الحكومــة تتعقــب  ال أن مقابــل فــي  الــدوالرات،
إلــى للهــواء؛ والملوثــة  للبيئــة المدمــرة نشــاطاتها 
فــي المناطق األطفــال وقتل األمــراض درجــة نشــر
نفاياتها دفــن بتلــك الشــركات، أو بمناطق  المحيطــة

الخطرة.   الكيمائية
فتــه خلَّ الــذي االجتماعــي  الظلــم وكدليــل علــى
«أفضل كتــاب صاحب نقــل الديمقراطيــة األمريكيــة
إدوارد الدكتور عن شراءها» المال ديمقراطية يســتطيع
معهد دراســات الدخل فــي مشــروع وولــف -مديــر
في النمو من %٨٥٫٥ أن نيويــورك- في ليفــي جيروم
اســتولى  ١٩٨٣و١٩٩٧ قد عامــي بيــن ثــروة أمريكا
إجمالي أن فرغــم األمريكييــن. ١% مــن عليهــا أغنى
بشــكل الوقت فــي ذلك ارتفع قد الدخــل األمريكــى
تتلق منه لم األمريكية العائالت من %٨٠ أن إال هائــل،
٢٫٩ تريليون  بالمائة ربحت طبقة الواحــد بينما شــيئًا،
اإلجمالية  القيمة هــي دوالر، ٣٫٥ تريليون من أصــل
لذلك وكنتيجة األمريكي، الشــعب وأســهم لســندات

تتحول أن كتاب «الحلم األمريكي» توقع صاحب فقد
تشــهد حيث دول العالم الثالث؛ إحــد أمريــكا إلــى
المجتمع في خصائــص تغييــرات
المعيشــية الظروف بتدهور ترتبط
العالم الثالث، ظروف وتقاربها من
األمريكيين نســبة تزايد من قبيــل:
أيدي فــي الثــراء ــز وتركُّ الفقــراء،
ــص األثريــاء، وتقلُّ ١% مــن أثــر
الذين هاتيــن الفئتين مــن بين مــا الواقعة أعــداد الفئــة
ينتموا لكــي والعائدات األمــالك من مــا يكفي  لديهــم

للطبقة الوسطى.(٣٤)

خاتمة:
أن الديمقراطية- على تبرهن التي قدمناها الشواهد
حقيقة عن ــا دائمً التطبيــق- لم تعبر فــي النظرية وفي
رفت عُ ومنذ الواقع السياسي الغربي، وأنها أو اإلدراك
لم اللحظة هذه اليونانية القديمة، وحتــى فــي التقاليد
االستمرارية أو التنظير، في المثالية مســتو إلى قَ تَرْ
موضع كانت وال تزال وأنها في التطبيق، والمصداقية
المشــكالت، العديد من ومناقشــة، وتكتنفها تســاؤل
جانــب مــن والحــذر للحيطــة األمــر الــذي يدعــو
الغربية، الحلول اســتيراد على ون يصرِّ الذيــن أولئك
تعبير أنها أنفسهم- الغربيين خالف على ويعتقدون-

والكمال! المثالية عن
فــي عالمنا والمفكريــن الحــكام لقــد دأب بعــض
المفهــوم مــن االنطــالق علــى العربــي واإلســالمي
ا مثالي� ا مفهومً باعتبــاره للحكم؛ الغربــي الديمقراطي
وفي الخبرات، كافــة على للتطبيق ا وصالحً ــا وعالمي�
الحضارة لواقــع أمينــة صياغــة وأنــه  كل الظــروف،

(٣٥) «المتقدمة». الغربية
هذه النظرة، خطأ آخر موضع في ناقشــنا قد كنا وإذا
وخطورةعمليةالنقلالحرفيللمدركاتوالتجريدات
اســتخدامها ومحاولة الغربية، والمناهج والنظريــات
لعملية إخضاعها دون اإلســالمي واقعنا في وتطبيقها

النظرية -في الديمقراطية إن
ا دائمً تعبر لم  التطبيق-  وفــي
الواقع أو اإلدراك حقيقة عن

الغربي السياسي
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إعادة صياغة تسمح األقل لعملية على أو نقدي، تحليل
ننتمي إليه، الذي والحضاري الفكري باإلطار بربطها
السياسي مجتمعنا الجماعي لعناصر وبحقيقة اإلدراك
الدراســة هذه في هنا أوردناه ما (٣٦)، فإن اإلســالمي
عملية نقل ضوابــط عملية أو يضيــف إلى محــددات
يرتبط ا، جديدً ا متغيرً الغربية والتطبيقــات التجريدات
الواقع عن التعبير في التجريدات هذه مصداقية بمد
مطابقتها مد وطبَّقهــا، أو أفرزها الذي ذاتــه الغربي
تخلينا حتى لو أننــا الغربي؛ ذلك الواقع هــذا لحقيقة
ونختار لمشــاكلنا، نتصد أن بضــرورة عن قناعتنــا
اإلسالمي، التصور منطلق من لبالدنا الحكم أساليب
الحضارية وأوضاعنــا التاريخية تقاليدنــا وفي ضــوء
اســتيراد إمكانية قبلنــا لو وحتــى وظروفنــا الراهنــة،
واقعنا فــي الغربيــة والتطبيقــات وتطبيــق النظريــات
الحضارية الطبيعة اختــالف عن بغض النظر المحلي
فكيف الجماعي، واإلدراك وخصائص الواقــع القائم
الغربي الواقع ــا أن تجريبي� ثبت غربية تصــورات نقبل
ووعيه إدراكه السياسي الصطدامها مع لفظها؛ قد ذاته
ترتبت التي الضخمة المشــكالت بســبب الجماعي،

؟! تطبيقها على
للديمقراطيــة كقيمــة النقــدي إن عمليــة التحليــل
مد عن للتســاؤل تتطرق أن يجب للحكــم وكنظام
ومد الغربي، السياســي بالواقع الديمقراطية ارتباط
االســتمرارية الواقع، تلك هذا تطبيقها في اســتمرارية
والواقعية على بإضفاء الصالحية وحدها تســمح التي
تبرر صالحيته ثم ومن للحكم، المفهوم الديمقراطي
مجتمع تتوافر فيــه خصائص الواقع كل فــي للتطبيــق
الواقعية من من العلمية وال الغربي. وليس السياســي
تطبيقات ال أو تصورات أو نظريات ننقل أن شــيء في
السياسي، وإدراكنا الحضاري واقعنا مع فقط تتعارض
ظروف في أوجدها الذي ذاته الغربي اإلدراك ومع بل
اختلف الواقع بعدما لها يتنكر بات ثم تاريخيــة معينة،
الذي الواقع ذلك عن وخصائصه طبيعته في المعاصر

تطبيقها. إلى ودعا أفرزها

الفكرية المعطيات ال الدراســة أنــه هذه لقــد أثبتت
المفهوم بخصوص الغربيــة، الواقعية وال المعطيــات
لهذا ه» إدراكنا «المشــوّ تؤيــد للحكــم، الديمقراطــي
العكس على بل السياسية، المثالية عن كتعبير المفهوم
الديمقراطيــة تؤكــد تعــرض فالنصــوص والشــواهد
إلى بعدما قــاد تطبيقها للحكم للنقد، وكنظــام كقيمة
ولية صُ وُ انتهازية أقليات واســتقطاب األكثرية، طغيان
تتســم الحكام من طبقة وظهور القرار، صنع في دوائر
والطغيان، الفســاد تتدلــى إلى وســرعان ما بالجهل،
تعبير حد على الذهنية»؛ النشــاطات «أحط وممارسة

عــام ١٩٢٥  المنشــور Alain فــي مؤلفــه الفيلســوف
(٣٧). «عناصر الفكر الراديكالي» بعنوان

المتميزة،  فإن تجاهــل تراثنا الرائع وخبرتنا ا  وأخيرً
ثم والحكــم، بالسياســة المرتبــط وفقهنــا السياســي
تراثنا، عــن تأخذ أن خبــرات اعتــادت اللهــث خلف
لهو المجــاالت، مختلف فــي وأن تنتفــع بإســهاماتنا
نبحث عن أن بنــا لحري وإنه وقفــة، إلى أمــر يحتــاج
الفكري نظامنا مقتضى على السياسية لمشاكلنا حلول
الخنزيرَ يَستورد ولماذا أكثرها. وما الحضارية، وقيمنا
ولحــم طير والغــزال، والضــأن الشــاة ــنْ عندهــم  مَ

يشتهون!! مما
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انظر: الغربية السياسية
Ball, Terence & Bellamy, Richard (eds.): 

Twentieth-Century Political Thought, 2003, 
pp. 165-180.

الهوامش:
كام الديمقراطية إال هنا يعنينا ال أنه ابتداءً  نؤكد  أن جيب (١)
غري من غرينا نحن وال نراها كام أنفسهم، ال الغربيون يراها

الغربيني.
لديمقراطيتهم ىف: القدماء اليونانيني نقد راجع ( ٢)

Lipson, Leslie: The Democratic Civilization, 
1964, p21-33.

حممد ترمجة احلضارة، قصة  : ديورانت ول  : ا أيضً راجع (٣)
.٣١٧ ص ،٢٠٠١ الكتاب السابع، ،٤ جملد بدران،

جملد٢ص٤١٤: العامل، تاريخ هامرتن: راجع: (٤)
Lipson, Leslie: The Democratic Civilization, 

1964, p24-25.
.١٥ ،٨ ص ، سقراط أيام آخر : أفالطون : (٥) راجع

 ٣ جملد ص٤٣٥، جملد٢ ، العامل تاريخ  : هامرتن : راجع (٦)
: ص٧٠ عدد٢٦

Lipson, Leslie: The Democratic Civilization, 
1964, p28.

، ص٢٨٧. سابق مرجع أفالطون ، مجهورية (٧) راجع:
بعدها. وما ، ص٣٠٣ السابق املرجع نفس (٨)

. ٩٧ - ٩٨ ص ، سابق مرجع الفالسفة ، (٩) تاريخ
راجع :  (١٠)

Leyden: Aristotle on Equality and Justice, 
1985, p.24; Kiernan: Aristotle Dictionary, 
1962, p.418; Lipson, Leslie: The Democratic 
Civilization, 1964, p.30. 

:٣٢٢ ،٣٢١ ،٢٠١ السياسة ١٩٤٧، ص٢٠٠، : أرسطو  (١١)
.٢٢٧-٢٢٨.Ibid. pp

بعدها.  : السياسة ،١٩٤٧، ص١٩٨ وما (١٢) أرسطو
اليونانيةـ الدولة عكس وعىل ـ الرومانية الدولة أن احلقيقة (١٣)
تفوقها بفضل  الكرب إمرباطوريتها تبني أن  استطاعت
نظامها أو  قيمها بفضل وليس القتالية، وقدرهتا العسكري
أساسه القيارصة عىل يبني الذ وهو نفس األساس السيايس،

إمرباطوريتهم. اليوم الواليات املتحدة ىف اجلدد
يف: أخر وجهة نظر قارن (١٤)

Livingston, William S. (ed.): A Prospect of 
Liberal Democracy, 1979, pp.218-220.

األوروبية النهضة عرص بني العالقة املبارشة تفاصيل حول (١٥)
الرتاث نقل ىف العلامء هؤالء ودور املسلمني، العلامء وجهود
ربيع حامد د. : راجع أوروبا، إىل العلمي واملنهج اليوناين 
ج١ ،  الربيع، البن أيب تدبري املاملك ىف املالك سلوك (حمقق):

.٣٥ ١٩٩٦، ص٣٣-

٣٢
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راجع: (٢٢)
Merkl and Smart (eds.): Religion and Politics 

in the Modern World, 1985, pp. 72, 73, 78; Ball 
and Millard: op.cit. pp. 219,229; Hagopian: 
Regimes, Movements, and Ideologies, 1978, 
p. 467. 

تعريب احلديث، العرص  ىف أوروبا تاريخ فرش: راجع:  (٢٣)
:٨٦-٨٨ ص ،١٩٤٦ الضبع ووديع هاشم نجيب أمحد

.١٩٨٦.Alpher (ed.): Nationalism and Modernity

-١٩.pp.١٩٥٩ .Graham: Vatican Diplomacy ;٢٥.p
.٢٠٥ .ball and Millard , op. cit. p ;٢٠

أمحد ترمجة احلديثة، ستيوارت: نظم احلكم (٢٤) راجع: ميشيل
. ٢٥٩-٢٦٠ ،١٩٤-٢٠٧ ص ،١٩٦٢ كامل،

يف: األحزاب هذه لبعض نامذج (٢٥) راجع
 ، ٢٨٥ ، ٣٩٥ - ٣٩٧  .Day and Degenhardt. op. cit. pp

.٩٠ .p .١٩٨٦ .Macridis: Modern Political Regimes

سطح عىل تطفو  إمرباطورية الدباغ: مصطفى راجــع: (٢٦)
هاردت  مايكل بعدها؛ وما  ٤٣ ص ،٢٠٠٤ ــاب، اإلره
جتكر، فاضل تعريب اإلمرباطورية، نيجري:  وأنطونيو

.٣٦١ بعدها، ٣٤٦، ٢٠٠٢، ص٢٦٦ وما
راجع: (٢٧)

Russett, Bruce: Grasping the Democratic 
Peace, 1993, pp.11, 16, 54,120; Rosenberg, 
Arthur: Democracy and Socialism, 1939, 
p.361. 

للنظم األوليجاركية الطبيعة حول التفاصيل من ملزيد (٢٨)
السياسية، النظرية ــدوي:  ب طه د. راجــع: الديمقراطية،

.١٢٣-١٣٢ ص ،١٩٨٦
١٩٨٦، ص١٢٣  النظرية السياسية، بدوي: د. طه راجع: (٢٩)

بعدها: وما
Hallowell, John H.: The Moral Foundation 

of Democracy, 1965, pp.1, 7; Rosenberg, 
Arthur: Democracy and Socialism, 1939, p.362; 
Sartori, Giovanni: The Theory of Democracy 
Revisited, 1987, pp. 137,139, 145, 148,225, 
227, 230, 231, 235, 236, 238, 239; Ball, Terence 
& Bellamy, Richard (eds.): Twentieth-Century 
Political Thought, 2003, p. 87. 

(30) Laski, Harold J.: Democracy in Crisis, 
1933, pp.61ff. 

الرأي واستطالعات  الدراسات ونتائج تفاصيل راجع (٣١)
الغربية يف: الدول ىف الديمقراطية املوقف من حول

Przeworski, Adam: Sustainable Democracy, 
1995, p.57ff; Pool, Ithiel de Sola: op. cit., 13, 
40-42, 67ff. 

قرين تب كُ قد وعددهم ٣٢٦ـ ـ املشطوبني بعض تبني أن (٣٢)
القادم؛ القرن ىف بعضها مستقبلية بجرائم أدينوا أهنم أسامئهم
عام  يناير  ٣٠ ىف أدين بجريمة أنه مثالً أحدهم قرين فكتب
واحلقيقة ، !!٢٠٠٠ عام أعدت القائمة أن رغم ،٢٠٠٧
السود من أمريكيني ملواطنني كانت املشطوبني قائمة أن
ع املتوقّ من كان الديمقراطيني الذين من غالبيتهم واألسبان،
بوش جلــورج وليس الديمقراطي، جور آلل توا  يصوّ أن
عىل فقط تؤثر مل الواقعة هذه نتيجة أن شك وال اجلمهوري.
منصب جور آل كلفت حيث أمريكا؛ الداخلية ىف األوضاع
اخلارجي، العامل  عىل ا أيضً تأثريها هلا وكان بل  الرئاسة،
بوش جلورج بالنسبة بات الذ اإلسالمي، العامل وبالذات

لثور هائج! بالنسبة األمحر لَم اجلمهوريني كالعَ وسائر
لألحزاب واملنظامت الرشكات متويل  ظاهرة أبعاد (٣٣)حول
النظام حتويل ىف وأثرها العملية  هذه  وخطورة األمريكية،
مصالح خلدمة قائم نظام من  «الديمقراطي»  األمريكى
املال، لرأس اخلاصة املصالح خيدم  نظام جمرد إىل الشعب
الدين صقر: عبدالعزيز : ىف واملصادر  التفاصيل راجــع 
.٢٤٥ ،٢٣٤ ١٩٩٥، ص٢٣٢- الواقع الغريب، ىف والدولة

راجع: وغريها الوقائع هذه حول التفاصيل من ملزيد (٣٤)
رشاءها، املال يستطيع  ديمقراطية أفضل باالست:  جريج
إدوارد ليتواك: ٢٤٥؛ ،١١١ ،٩٤ ،٩ ، ١٧ ٢٠٠٤، ص٧،
،١٩٩٨ ، غانم ليىل تعريب ، أيــن؟ إىل األمريكى احللم
اإلمرباطورية ــرون: وآخ كــالرك  رامــزي  ،٢١٩ ،١٦ ص

٢٠٠١، ج١،  ص١٩٠-١٩٥. األمريكية،
الفكر النابليس:  شاكر  ىف: واملصادر التفاصيل راجع (٣٥)
وص  بعدها، ٩ وما ص ،٢٠٠١ العرشين، القرن ىف العريب

بعدها. وما ١٦٣
السياسية احلياة ىف الدين  دور صقر: عبدالعزيز  راجع:  (٣٦)
،١٩٩٠ دكتوراه، رسالة  جتريبي، حتليل القومية، الدولة ىف
،١٠٣ ،٩٨ ،٩٦ ،٧٩ ،٧٦ ،٤١-٤٢ ،١٠-١٦ ص
الدين صقر: عبدالعزيز  ١٣٥؛ ،١٢٧ ،١٢٥ ،١٠٥-١٠٦
ىف الدولة الدين ودور الغريب، دراسة ملوقع الواقع ىف والدولة

بعدها. وما ٢٨٢ ص القومية،١٩٩٥،
.١٣٠ ص السياسية، ١٩٨٦، النظرية بدوي: طه ( ٣٧)

٣٣



والفكر النظرية

والمراجع المصادر قائمة

: : مصادر
ً
أوال

إلى اإلغريقيــة مــن ترجمــه السياســة، - أرســطو:
ســانتهيلير، بارتلمي عليه: ــق وعلّ م له وقــدَّ الفرنســية
لجنة (القاهرة: الســيد لطفي العربية: أحمد نقله إلــى

.(١٩٤٧ والنشر، والترجمة التأليف
العربية: إلــى نقله ســقراط، أيام آخــر - أفالطــون:
د.ت). العربي، (بيروت: دار الكتاب الشيباني أحمد

زكريا، فــؤاد د. ترجمة الجمهوريــة، - أفالطــون:
ســليم محمــد د. األصــل اليونانــي: راجعهــا علــى
للتأليف العامــة المصرية المؤسســة  ســالم (القاهرة:

د.ت). والنشر،

ثانًيا: رسائل علمية:
الحياة السياســية في الدين دور - عبدالعزيز صقر:
دكتوراه رســالة تجريبيـ  القوميــة، تحليل  فــي الدولة

.(١٩٩٠ اإلسكندرية، جامعة التجارة، كلية )

: ا: مراجع
ً
ثالث

: العربية باللغة كتب {أ}
في المالك ســلوك (محقق): ربيع عبدالله - حامد
بن محمد بــن أحمد الدين لشــهاب الممالك، تدبيــر
ج١ ســنة ١٩٨٠، دار الشــعب، أبــي الربيع (القاهرة:

ج٢ سنة ١٩٨٣ ). 
القــرن فــي العربــي الفكــر  النابلســي: شــاكر   -
للدراسات  العربية المؤسسة ج٢ (بيروت:  العشــرين،

.(٢٠٠١ والنشر،
في والدولة الدين صقر: عبدالغني عبدالعزيــز - د.
الدولة في الدين ودور لموقــع الغربي، دراســة الواقع

.( ١٩٩٥ للجميع، العلم دار (القاهرة: القومية

ـ النظرية السياســية النظرية بدوي: طه - د/محمــد
السياســية (القاهرة واإلســكندرية: للمعرفــة العامــة

.(١٩٨٦ الحديث، المصري المكتب
الســطح على تطفو إمبراطورية الدباغ: - مصطفــى
للدراســات العربيــة اإلرهــاب (بيــروت: المؤسســة

.(٢٠٠٤ والنشر

: العربية إلى مترجمة كتب {ب}

العربية: إلى الفرنسية من ترجمه الفالسفة، تاريخ -
دار بدون (القاهــرة: المصري أفندي حســين عبدالله

.(١٩١٠ نشر،
تعريب أين؟، األمريكي إلى الحلم ليتواك: إدوارد -

.(١٩٩٨ األزمنة الحديثة، دار (بيروت: غانم ليلى
يستطيع المال ديمقراطية أفضل باالســت: - جريج
(بيروت: والبرمجة التعريــب مركز ترجمة شــراءها،

.(٢٠٠٤ للعلوم، العربية الدار
إدارة ترجمــة: العالم، تاريــخ هامرتــن: - جــون أ.
مكتبة (القاهرة: العموميــة المعارف بــوزارة الترجمة

د.ت) المصرية، النهضة
نيجري: اإلمبراطورية، هــاردت وأنطونيو - مايكل
جتكر العولمــة الجديدة، تعريــب فاضل إمبراطوريــة

.(٢٠٠٢ العبيكان، مكتبة (الرياض:
ترجمة الحديثة، الحكم نظم ســتيوارت: - ميشــيل

.(١٩٦٢ العربى، الفكر دار (القاهرة: كامل أحمد
الحديث، في العصر أوروبا فشــر: تاريخ - هـ.أ.ل.
الضبع (القاهرة: ووديــع هاشــم نجيب أحمد تعريب

.(١٩٤٦-١٩٥٣ المعارف، دار
محمد الحضــارة، ترجمــة قصــة - ول ديورانــت:
 ٧،٨ الكتاب اليونــان: حياة الرابــع: المجلد بــدران،

للكتاب،٢٠٠١). العامة المصرية (القاهرة:الهيئة

٣٤
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: اإلنجليزية باللغة كتب {ج}

• Alpher, Joseph (ed.): Nationalism and 
Modernity (N.Y.: Praeger Publishers, 1973).

• Ball, A.R. and Millard, F.: Pressure 
Politics in Industrial Societies (London: 
MacMillan Education Ltd., 1986).

• Ball, Terence & Bellamy, Richard (eds.): 
Twentieth-Century Political Thought, (UK & 
N.Y.: Cambridge University Press, 2003).

• Bratton, Michael & Van de walle, Nicolas: 
Democratic experiments in Africa (United 
Kingdom & N.Y.: Cambridge University Press, 
1997). 

• Day, A.J. and Degenhardt, H.W. (eds.): 
Political Parties of the World (United Kingdom: 
Longman Group Limited, 1980).

• Downing, David: Democracy (Britain: 
Heinemann Library, 2002).

• Graham, Robert A.: Vatican Diplomacy - 
A Study of Church and State on the International 
Plane (N.J.: Princeton University Press, 1959).

• -Hagopian, mark N.: Regimes, 
Movements and Ideologies (N.Y.: Longman 
Inc., 1978).

• -Hallowell, john H.: the Moral Foundation 
of Democracy (Chicago and London: the 
University of Chicago Press, 1965).

• Laski, Harold J.: Democracy in Crisis 
(USA: The University of North Carolina Press, 
1933).

• Lerner, Max: It is Later than You Think, 
the Need for a Militant Democracy (N.Y.: the 
Viking Press, 1938).

• Leyden, W. Von: Aristotle on Equality 
and Justice (London: The Macmillan Press 
Ltd., 1985).

• Lipson, Leslie: The Democratic 
Civilization (N.Y.: Oxford University Press, 
1964).

• Livingston, William S.: A Prospect of 
Liberal Democracy (USA: The University of 
Texas Press, 1979).

• Macridis, Roy C.: Modern Political 
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Regimes (Canada: Little, Brown & company, 
1986).

• Merkl, P.H. and Smart, N. (eds.): Religion 
and Politics in the Modern World (N.Y.: N.Y. 
University Press, 1985).

• Ostrom, Vincent: The Meaning 
of Democracy and the Vulnerability of 
Democracies (USA: The University of 
Michigan Press, 1997).

• Przeworski, Adam: Sustainable 
Democracy (U.K. & N.Y.: Cambridge 
University Press, 1995).

• Rosenberg, Arthur: Democracy and 
Socialism (N.Y.: Alfred. A. Knopf, 1939).

• Pool, Ithiel de Sola et al: Symbols of 
Democracy (USA: Greenwood Press, 1981).

• Russett, Bruce: Grasping the Democratic 
Peace (Princeton University Press, 1993).

• Sartori, Giovanni: The Theory of 
Democracy Revisited (New Jersey: Chatham 
House Publishers, 1987).

• Spitz, David: Democracy and the 
Challenge of Power (N.Y.: Columbia University 
Press, 1958).

• Thorson, Thomas Landon: The Logic of 
Democracy (N.Y.: Holt, Rinehart & Winston, 
1962).

مجالت: {د}

الدولية. السياسة مجلة -
اشتراكية. دراسات مجلة -
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إضافية معلومات

الديمقراطية: تعريفات

المعاصرة الغربية التقاليد قدمت وقــد الديمقراطية، لمعنى مانع معاصر جامع تعريف ال يوجــد
المفهوم جوهر أو مفهوم بين الخلط إلى يرجع ذلك ولعل الديمقراطية، عن المفاهيم من العديد
ا ارتباطً الواقع االجتماعي؛ في المفهوم هذا تطبيقات أو وآليــات جهة، من الديمقراطــي للحكم

.جهة أخر من الخاصة وسماته مجتمع بخصائص كل

بوردو أما الشــعب»، لمصلحة الشــعب بواســطة «حكم الشــعب بأنها لنكولن ويعرفها أبراهام
عشــرات السياســية»، وهناك العالقات إدخال الحرية في إلى يهدف حكم نظام «بأنهــا فيعرفهــا
للديمقراطية تعريف جامــع مانع يوجد ال القــول: إنه خاللها نســتطيع من ،األخر التعريفــات
مراعاتها من بد ال ــا وقيمً قوانين للديمقراطية أن ينفــي ال ذلك ومكان، لكن زمــان صالــح لكل

الرفاهية. التسامح، العدل، المساواة، الحرية، وهي:

تداول عملية لتنظيم إجرائــي سياســي «خيار بأنها الشــبوط الجبار عبد محمد ويعرفها األســتاذ
أن أساس على هذا الناحية السياسية.. من ا مستقر� ا مجتمعً كونه اإلنساني، المجتمع الســلطة في
تنظيم إلى الهادفة المحايدة اآلليات من المنظومة تلــك تعني: المعاصر معناها الديمقراطيــة في
باالنتخابات، المتمثل الشعبي االختيار أساس وعلى ودورية، سلمية بطريقة تبادل السلطة عملية
السلطة والنفوذ على اإلنســاني المجتمع في التدافع أو الصراع، لمســألة ســلمي حل وهي بهذا
والدموية». بالعنف التي تتصف المسألة، لهذه األخر الحلول عن بهذا تفترق وهي والحكم،

«ديمقراطيا»، القديم المدعلىالمفهوماليوناني هذه،تعتمدلبعض الديمقراطية فإنكلأشكال
«حكم». «وكراتوس»، «شعب» «ديموس»، الكلمتين من المشتق الشعب» «حكم يعني والذي

الديمقراطية الحديثة، أساسية في تعريفات نقطة يشكل ال يزال من المفهوم، المركزي الجزء هذه
أن: فيه جاء الذي ،١٩٩٣ سنة إعالن فيينا ذلك ويتضمن

االقتصادي،  السياســي، نظامه عــن رغبته في تقريــر الشــعب تعبير على ترتكــز  «الديمقراطيــة
الحياة». نواحي في جميع الكاملة والثقافي، ومشاركته االجتماعي

من منفردة بصورة لنفسه تعني حكم الشعب الحر فإن الديمقراطية المجتمع عن بالحديث ولكن
الفردية)، والمســؤوليات (الحريات والواجبات المدنية والحقوق الخاصة، الملكية حق خالل
المجتمع بالفعل في والســيادة المواطنين، األفراد إلى مــن القمة الســلطات توزيع يعني وهو ما

العكس. وليس ومنه تنتقل للحكومة للشعب، هي الحر

القرن فــي القديمة في آثينــا نحتــه تم القديــم قد اإلغريقــي بشــكله  إن مصطلــح الديمقراطيــة
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مع  تتطابق التي األمثلة أولى من أنها على لها نظر يُ ا عمومً اآلثينية والديمقراطية ق.م،  الخامــس
الديمقراطي. المعاصرة للحكم المفاهيم

فترة في جدت وُ والتي في جمهوريات الهنــد القديمة، ظهرت الديمقراطية أشــكال أولى إال أن
في وذلك وسامباستاي، ساباركايي دولتي فإن اليونانيين للمؤرخين ا ووفقً ق.م، السادس القرن
ا ديمقراطي� الحكم فيهما شكل كان وأفغانستان بباكستان اليوم تعرفان ق.م، واللتان الرابع القرن

ا. ملكي� وليس

الديمقراطية: أنواع

على  الشعب فيه ت يُصوِّ نظام وهي النقية، بالديمقراطية عادة المباشرة: وتســمى الديمقراطية -
ألن الناس بالمباشــرة؛ وتســمى رفضها، أو القوانين علــى المصادقة مثــل قــرارات الحكومــة،

عنهم. نواب ينوبون أو وسطاء دون من القرار صنع سلطة بشكل مباشر يمارسون

الحكومة  أعضاء اختيار على الشعب أفراد فيه ت يصوِّ سياسي نظام وهي النيابية: الديمقراطية -
ال الشعب ألن بالنيابية؛ تتفق ومصالح الناخبين، وتسمى القرارات التي يتخذون بدورهم الذين

ذلك. عنهم يقررون ينتخب نوابًا الحكومة، بل قرارات على يصوت

الديمقراطية  بيــن خطأً الخلط الشــائع يتــم (الحرة): في االســتخدام الليبراليــة - الديمقراطيــة
أشكال الديمقراطية من شكل بالتحديد هي الليبرالية الديمقراطية ولكن والديمقراطية الليبرالية،
األفراد وحريات حقوق بدوره يحدد بدســتور مقيدة للحكومة السياســية حيث الســلطة النيابية؛
إرادة ممارسة ا على قيودً الدستور يضع ولهذا الدستورية). الليبرالية (وتسمى كذلك واألقليات،
الحقوق والحريات هــذه فيها احترام يتم التــي ال فهي الليبرالية غير الديمقراطية أمــا األغلبيــة.
الطوارئ، ألوقات لديها صالحيات الليبرالية الديمقراطيات بعض نالحظ أن ويجب أن الفردية.
كان الصالحيات (سواء تلك بقت طُ ما إذا مؤقتًا؛ ليبراليةً أقل الليبرالية األنظمة هذه تجعل والتي

االستفتاء). عبر أو البرلمان أو الحكومة قِبَل من

وفيه  ديمقراطية، انتخابات فيه توجد حكــم نظام الحرة): هي (غير الليبرالية غير - الديمقراطيــة
األفراد حريات حرمــة انتهاك من مقيــدة ولكنها غير الحكومــة، الديمقراطية تنتخــب األغلبيــة
التنفيذية الهيئة الدســتورية على ســلطات القيود انعدام إلى ذلك ســبب وقد يعود أو األقليات.
الســوفييتي الســابق دول االتحاد بعض . إن تجربة موجودة أصالً قيود انتهاك إلــى أو المنتخبــة،
لنظام المنتقدين ذلك. بعض أقدم من أصلها أن رغم هذه الظاهرة، األنظار إلى جلبت التي هــي
يتضمن ما وهو على الديمقراطية، القانون سيادة بأسبقية اآلن يقترحون الليبرالية غير الديمقراطية

الليبرالية». غير «الديمقراطيات يسمى بما الواقع باألمر الغربي القبول

االشتراكية  األفكار من مشتقة االشتراكية الديمقراطية بأن القول يمكن االشتراكية: الديمقراطية -
االشتراكية الديمقراطية األحزاب من العديد ودستوري. وتدريجي تقدمي إطار والشــيوعية في
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من التدريجي التغيير اســتراتيجية تبنت أو براغماتية– -ألســباب أيديولوجية توصلت العالم في
عن ا عوضً اإلصالحات على تحقيق العمل سياسة خالل أو من الموجودة، المؤسســات خالل

المفاجئ. الثوري التغيير

الجمهوريــة والديمقراطيــة الملكيــة والديمقراطيــة المســيحية الديمقراطيــة ا هنــاك - أخيــرً
الواحد.....إلخ. النيابية وديمقراطية الحزب والديمقراطية

تاريخية: خلفية

الناس، والنصف وتعني عامة ،Demos أو Δήμος اليونانية الكلمة من مشتقة كلمة الديمقراطية
الديمقراطية  النــاس، حكــم، Demoacratia حكــم عامــة Κρατία أو kratia وتعنــي الثانــي
إلى تؤدي الجماعات، التي أو األفراد بين لتداول الســلطة الســلمية هي العملية العام بمفهومها
شكل أخالقيات اجتماعية. على ككل ويسير عليه المجتمع به، يؤمن اجتماعي مميز نظام إيجاد
أوســع بمعنى أو قومية، دولــة- بمعنــى ضيق لوصف الديمقراطية مصطلــح يمكــن اســتخدام
بصورة لنفسه الشعب حكم هي الحكم أشــكال من كشــكل والديمقراطية لوصف مجتمع حر.
النيابي. والتمثيل للتصويت طريق نظــام عن األغلبية، حكم عبر ذلك يكون ما وعــادة جماعيــة،
من منفردة بصورة لنفسه تعني حكم الشعب الحر فإن الديمقراطية المجتمع عن بالحديث ولكن
الفردية)، والمســؤوليات (الحريات والواجبات المدنية والحقوق الخاصة، الملكية حق خالل
بالفعل والسيادة المواطنين. األفراد إلى القمة من الســلطات توزيع توســيع مفهوم يعني وهو ما

العكس. وليس الحكومة إلى تنتقل ومنه للشعب، هي الحر المجتمع في

قبل الخامس القرن في القديمة آثينا في نحته تم القديم اإلغريقي الديمقراطية بشــكله ومصطلح
عليها تنطبق التــي األمثلة أولى من أنها علــى إليها نظر يُ ا عمومً والديمقراطية اآلثينيــة الميــالد،
حق لهم فقط الذكور آثينــا ســكان ربع أو نصف كان الديمقراطي. للحكم المعاصرة المفاهيــم
فبغض االقتصادية، بالمكانة له عالقة وال قومي�ا، ا حاجــزً الحاجز لم يكن هذا ولكن التصويــت،
العمومية. الجمعية في والتحدث التصويت في ا أحرارً آثنيا مواطني كل كان فقرهم درجة عن النظر
ينوبون نواب اختيار على التصويت من بدالً مباشرة قراراتهم يتخذون القديمة مواطنو آثينا وكان
القديمة آثينا في به كان معموالً الــذي الديمقراطي الحكم من الشــكل وهذا اتخاذها. في عنهــم
«الديمقراطية» معنى الزمن تغيــر وبمرور النقية. الديمقراطية المباشــرة أو يســمى بالديمقراطية
المتعاقبة «الديمقراطية» األنظمة ظهور مع عشر الثامن القرن منذ ا كثيرً الحديث تعريفها وارتقى

العالم. دول من العديد في
الصباح. عليوي، جريدة حسن هادي د. والديمقراطية، الشمولية األنظمة بني أهم املصادر:  
نورمن. للباحثة جويل اإلنسان، الديمقراطية وحقوق عنوان حتت بحثية  مادة
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