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الملخص
لقد هدف هذا البحث إلى إظهار مفهوم الديمقراطية في مختلف المجتمعات ومن مختلف اإلتجاهات المتباينة من
غربية وعربية وإسالمية وشيوعية وغيرها ،ويُعتبر هذا البحث هو بحث نظري فقط ،مستخدما بذلك المنهج التحليلي
باالعتماد على الدراسات السابقة عن موضوع الديمقراطية دون غيرها ،كما كان من األهداف األخرى لهذا البحث العمل
على تحديد مجاالت الديمقراطية وتطبيقاتها والجذور التاريخية للديمقراطية من حيث نشأتها ومراحل تطورها ووجودها
في العصر الحديث ،وتناول الفكر والتطبيق حولها من قبل المنظرين واإلطار الفكري والفلسفي لها ،باإلضافة الى إظهار
أنوعها في كل من الفكر الليبرالي الغربي والفكر الماركسي والفكر اإلسالمي ،وقد ظهر في النهاية انه يوجد الكثير من
التعريفات التي تناولتها هذه الدراسة عن الديمقراطية كمفهوم وتطبيق ،باإلضافة الى قدامة الوجود والنشأة لها وأن إختلفت
في التسمية والطريقة إال أن الوجود لها كان قائما في التطبيق وانها شاملة أيضا لمختلف مجاالت الحياة وغير مقتصرة
على الناحية السياسية فقط مثلما يفهم البعض ،كما ظهر إختالفات وتعارض في مفهومها وطريقة تطبيقها في كل من الفكر
الغربي والماركسي واإلسالمي.
الكلمات المفتاحية :مفهوم الديمقراطية :مجاالتها ،جذورها ،تطورها ،أنواعها.
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Theoretical trends in defining democracy and defining its fields

Abstract
This research aims to show the concept of democracy in different societies and from
different directions, from Western, Arab, Islamic, Communist and others, and this research is
considered a theoretical research only, using the analytical method based on previous studies
on the subject of democracy exclusively,
as was another goal for this The research is to work on identifying the areas of democracy
and its applications and the historical roots of democracy in terms of its inception, stages of
development and existence in the modern era, and dealing with thought and application
around it by theorists and the intellectual and philosophical framework for it, in addition to
showing its types in both Western liberal thought, Marxist thought and Islamic thought, and
it appeared in The conclusion is that there are many definitions that this study dealt with
about democracy as a concept and application, in addition to its ancient existence and its
emergence, and that it differed in name and method, but that its existence was present in
application and it is also inclusive of various areas of life and is not limited to the political
aspect only as some understand There have also been differences and oppositions in its
concept and method of application in both Western, Marxist and Islamic thought.

Keywords: The concept of democracy: its fields, its roots, its development, and its types.
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المقدمة:
قبل الحديث عن االتجاهات المختلفة لتعريف مفهوم الديمقراطية كمفهوم سياسي في البداية ال بد من توضيح معنى
السياسة بشكل عام ،فلقد وصُف مفهوم السياسة باعتبارها "فن حكم الناس األحرار" مما يعني احترام الحريات الموجودة
في داخل المجتمع وضمانها ،والفن يُفترض له طريقة ،وموهبة معينة موجودة بشكل واضح ،بحيث تقوم على عمل صعب
ال يستند الى وصفات معينة :والرجال األحرار ال يشعرون على األرجح إال برغبة واحدة دون غيرها وهي رغبة أال
يكونوا محكومين من قبل أحد من غيرهم (. ) 1
لقد جعل الفيلسوف القديم أرسطو مفهوم السياسة في وجوده من أجل خدمة الناس ،حتى لو كان قد أولى السلطة
السياسية القائمة في حكمها في أي بلد مهمات تبدو لنا في أيامنا مبالغ فيها .أما الفيلسوف اآلخر أفالطون فقد أعتبر مفهوم
السياسة في وجودها وتطبيقها علما قائما َ بذاته ،عانيا بذلك إعادة تنظيم العمل الموجود ،وعلى إنها أيضا عمل إداري يقوم
على فرضيات موضوعية تخص الجميع في داخل الدولة (،) 2
كما أن كلمة السياسة تتفاعل مع جميع الفئات االجتماعية من الناس على اختالف اتجاهاتهم وزعاماتهم ومكاناتهم وأدوارهم
كل حسب هواه ،وكما يرى العالم االسالمي أبن خلدون (2041 – 2331م) فإن السياسة تعمل على تنظيم االجتماع
البشري ككل (.) 3
لقد ظهر أن عالقة علم السياسة بالتاريخ عالقة أساسية على اعتبار أنهما قد ُوجدوا مع بعضهما البعض منذ القدم،
ناهيك عن ترابطهما العميق مع بعضهما البعض أيضا ،حيث يعتبرها سيلي  Seelyبأنها أشبه بالعالقة بين غصون
الشجرة وجذورها ،فالتاريخ وهو األم الحاضنة للجميع يُعتبر جذور علم السياسة بينما ناحية السياسة تُعتبر إحدى غصونه
وإحدى ثماره الموجودة ،وهذا يعني أن هناك تالزما وثيقا بين مفهوم ومصطلح السياسة وبين التاريخ مهما كانت الفترة
الزمنية القديمة للتاريخ بشكل طويل أم متوسط أم قليل .فعلم السياسة يعتمد على الوقائع التاريخية والسياسية الموجودة
وال ُمتعاقبة جيال بعد جيل ،وهو الذي يقوم بتحليلها بشكل واضح ليكشف عما هو موجود خلفها .كما أن التغيرات في
األوضاع السياسية تتأثر في كثير من الحاالت بالمتغيرات االقتصادية الموجودة في داخل المجتمعات على حد سواء( ،

)4

وعليه يمكننا استخدام كلمة وعلم السياسة في تثقيف المواطنين في المجاالت الحياتية المختلفة وباألخص المجال السياسي
وغيره مما سوف يساعدهم في التعرف على حقوقهم وواجباتهم اتجاه الدولة والنظام السياسي الحاكم فيها والنُخبة السياسية
المتولية للحكم فيه مما قد يؤدي الى زيادة نسبة الوجود لتطبيق الديمقراطية بشكلها السليم (.) 5

( ) 1شانتال ميلون دلسول ،األفكار السياسية في القرن العشرين ،ترجمة جورج كتوره ،بيروت :مجد – المؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة االولى 2990 ،م ،ص .142
( ) 2شانتال ميلون دلسول ،مرجع سابق ،ص .149
( ) 3عبد المجيد عرسان العزام ومحمود ساري الزعبي ،دراسات في علم السياسة ،د .م :دار الحامد ،د .ط 2922 ،م ،ص ص
.21 - 20
( ) 4عبد المجيد عرسان العزام ومحمود ساري الزعبي ،مرجع سابق ،ص ص .04 - 00
( ) 5عبد المجيد عرسان العزام ومحمود ساري الزعبي ،مرجع سابق ،ص .11
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إن الغاية من جعل مفهوم السياسة علما قائم بذاته ،تظل بعيدة عن التحقيق الكامل بقدر ما تظل السياسة عملية
تصحيحية في جوهرها خاصة للنظام الحاكم ،وبقدر ما تظل هذه العملية التصحيحية تتمرد كالحصان الجموح ،على عملية
الترويض العلمي الكمية الدقيقة ،لذلك فإن النظام الديمقراطي يتأرجح بين التطبيق السليم بشكله الموجود تبعا لمعرفة علم
السياسة في وجودة وفهمه تاريخيا ،واجتماعيا واقتصاديا وقانونيا ) 6( .كما أن غاية مفهوم علم السياسة هي في االصل لُتفهم
الواقع السياسي الموجود في داخل المجتمعات وبالتالي وبناء على هذا الفهم وبغض النظر عن جوهره في الوجود فإن
محاولة تغيير هذا الواقع تحتاج لتطبيق الديمقراطية ،بحيث ينسجم أكثر واكثر مع مخططات رجاالت المجتمع الفاهمين
والمسؤولين المتمثلين بالنُخب الحاكمة فيه لتظل تُعطي

() 7

الحق في أن السياسة هي التي أنتجت مبادئ الحرية والعدالة

االجتماعية والمساواة بين الجميع وليس العكس ) 8( ،وتُعطي الشكل الصحيح الذي يعكس الواقع االجتماعي لمختلف فئات
المجتمع حتى لو كانت هذه الفئات في وجودها أقلية منه أو أغلبية تمثل قطاعا مهما ُمفسرا للمعنى السياسي ومفهوم النظام
الحاكم ،حيث تتمثل سلطة األقلية بـ ( :النخبة)  .أما سلطة األكثرية فتتمثل بـ( :عامة قطاعات الشعب) (. ) 9
 – 2تعريف الديمقراطية:
يعود التعريف االصلي لمعنى كلمة الديمقراطية إلى العصر اليوناني القديم (أثينا) وهي مركبة من كلمتين (ديموس
 ) Demosوتعني الشعب و ( كراتوس Cratos

) بمعنى السلطة ليصبح معناها سلطة الشعب ( .) 10أما المعنى

الكالسيكي للديمقراطية فهو "حكم الشعب بواسطة الشعب" ،وفي المفهوم الماركسي تعني الديمقراطية "نظام سلطة الطبقة
السائدة" ،أما التعريف المعاصر للديمقراطية فيعني (تمليك السلطة للشعب والمحاكمة) مع إظهار الدور األهم في ذلك
لألحزاب السياسية الموجودة والعاملة في داخل المجتمع مهما كانت طبيعة فكرها (. ) 11
إن معنى كلمة الديمقراطية يتطلب أهمية كبيرة بالتنوع في التعريفات والمعاني المتعلقة بها حتى يتم فهمها بشكل
صحيح وعميق ،وذلك بسبب تعدد مجاالت اهتماماتها الشاملة لمختلف النواحي ،وتداخل أهدافها نظريا ومن ثم قياسها
تجريبيا وبشكل دقيق وصحيح وعلى مختلف الشرائح المتقبلة لبعض المعاني مع غيرها ،فهنالك مفهومين للديمقراطية كما
يُعقب على ذلك سمير أمين فيقسمها إلى:
 -2الديمقراطية البرجوازية الغربية.

( ) 6ملحم قربان ،الواقعية السياسية ،بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية 2922 ،م ،ص .29
( ) 7ملحم قربان ،مرجع سابق ،ص .02
( ) 8ج .س .هيرسون ،سياسات ...وأفكار "دراسة علمية تحليلية لمفهوم النظرية السياسية االجتماعية مع تطبيقاتها على واقع
السياسة األمريكية العامة" ،ترجمة صالح الدين الشريف ،القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية ،د .ط 2924 ،م ،ص .311
( ) 9ج .س .هيرسون ،مرجع سابق ،ص .114
( ) 10عبد القادر رزيق المخادمي ،آخر الدواء  ...الديمقراطية ،القاهرة :دار الفجر للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى1440 ،م،
ص .31
( ) 11عبد القادر رزيق المخادمي ،مرجع سابق ،ص .33
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 -1المفهوم االشتراكي للديمقراطية.
فالمفهوم االول :يقوم على أساس الحرية الفردية ،وتحقيق المساواة القانونية للجميع ،وعدم تدخل السلطة في ميادين الرأي
والشخصية

(12

) .أما المفهوم الثاني :فيقوم على أساس الحرية للجميع (جميع أفراد المجتمع) وفقا للنظام االشتراكي

اليساري.
وهنالك العديد من التعريفات واآلراء المختلفة حول موضوع الفهم لمعنى الديمقراطية ،حيث تبين في دراسة الباحث
وليد سالم أن الديمقراطية تعني "خضوع األقلية لرأي األغلبية والقبول بما يتم طرحه من األغلبية" وبدون ذلك ال يمكن أن
يوجد ديمقراطية ال من األغلبية وال من األقلية ،فهذا يتضمن المضمون العميق لمفهوم الديمقراطية وهو حرية الرأي لكل
مواطن ( .) 13أما على الدين هالل فيُعرف الديمقراطية بأنها "حكم الشعب بالشعب وللشعب" (. ) 14
وكما جاء به على الدين هالل أيضا فيصفها بانها تعمل على "المساواة في فُرص الحياة بين مختلف الفئات
االجتماعية عن طريق توسيع دائرة الحقوق بينهم وذلك بواسطة مشاركتهم والعمل على زيادة الحريات الالزمة لهم"
ويعتبر هالل أن الديمقراطية وخاصة الديمقراطية الليبرالية في وصفه لها بانها تقوم على اساسين هما:

() 15

 - 2تعظيم المنافع الفردية.
 - 1تعظيم القدرات الفردية.
لذلك فالديمقراطية تكاد تشمل كافة القطاعات وليس فقط علم السياسة لوحده ،ولكن هنا يتم دراستها من ناحية سياسية
واجتماعية مع االشارة بشكل مختصر الى بعض الجوانب االخرى ،ألنه ال يمكن دراستها سياسيا واجتماعيا بشكل ُمطلق
ومنعزل عن بعض الجوانب االخرى ،فهي تؤثر وتتأثر في الكثير من النواحي األخرى االقتصادية والتعليمية والثقافية و...
الخ.
وفي دراسة أخرى لمحمد عابد الجابري والذي عرف الديمقراطية بأنها "حكم الشعب نفسه بنفسه او الحكم بإرادة
الشعب" فقد ظهر المعنى الوجودي للحرية فيها ( ،) 16إال انه يظهر من خالل هذه التعريفات المختلفة للديمقراطية الواردة
في الدراسات السابقة أن هنالك صعوبة في تعريف أو فهم معنى الديمقراطية بشكلها الصحيح والشامل لمعناها ،وذلك
بسبب عدم اشتمال هذه التعريفات على ما تقوم به الديمقراطية عند تطبيقها أو من يقومون بتطبيقها والعمل بها كنظام
شامل ،إال أن الكثير من الكتابات أخذت تعرفها بمفاهيم بسيطة توضح معناها بشكل عام.

( ) 12سعد الدين إبراهيم ،أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ـ بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى2920 ،م ،ص .344
( ) 13وليد سالم ،المسألة الوطنية الديمقراطية في فلسطين ،رام هللا :مواطن (المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية) ،الطبعة
األولى1444 ،م ،ص ص .242 -244
.
( ) 14سعد الدين ابراهيم ،مرجع سابق ،ص 31
.
( ) 15سعد الدين ابراهيم ،مرجع سابق ،ص ص 39 -32
( ) 16محمد عابد الجابري ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى2990 ،م ،ص
. 11
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أما صامويل هنتنجتون فيما جاءت به احدى دراساته على أنه ال يكفي عامل واحد في كل الدول أو في دولة واحدة
لتفسير نمو الوجود للديمقراطية ( ،) 17ألنه قد يتم استخدام الكثير من التشويه والتزوير والتقرير والتصديق على المعاهدات
الغير وطنية تحت اسم الديمقراطية ( ،) 18لذلك فان تأييد الديمقراطية بالشكل الصحيح يتطلب باألساس معرفة أبعادها
ونتائجها وليس تعريفها العام فقط.
إن مفهوم كلمة الديمقراطية جاء في االصل وحسب اتفاق المنظرين له من العصر اليوناني ومعناها "سلطة الشعب"،
وأن اول من وضع االساس النظري للديمقراطية هو( :بروتاغوراس) فيما يتعلق وصفة لها بنشأة المجتمع باألساس لتجمع
مجموعة من االفراد لتحقيق االمن لهم من االخطار ،ولكن هذا التجمع الذي أصبح فيما بعد يسمى بالمجتمع او الدولة
أصبح يحتاج الى فن الحياة في اطار هذا التجمع وهو فن علم السياسة الذي يقوم على االحترام المتبادل والعدالة الموجودة
للجميع

() 19

.

كما ان االحترام المتبادل يقوم على اساس وجود الحرية ،والعدالة تقوم على اساس اعطاء كل مواطن حقة من دون
االعتداء على غيرة ،فهذه اصبحت تُشكل المناهج االساسية فيما بعد والتي أخذت الديمقراطية تقوم عليها في كافة
المجتمعات المنتشرة فيها ،بل وعملت على التوسع في تطبيق هذين المفهومين وهما( :الحرية والعدالة االجتماعية) لتكون
شاملة لكافة افراد المجتمع وليس على حسب رأي بروتاغوراس مجتمع المدينة فقط.
كما ويعرف عبد القادر رزيق المخادمي الديمقراطية في دراسته لها على" :انها نظام المشاركة الشعبية في صنع
القرارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اآليلة الى كفالة أمن المواطنين وسعادتهم ورقيهم الحضاري" .أما ابراهام
لنكولن أحد رؤساء الواليات المتحدة االمريكية السابقين فيعرفها بأنها "حكم الشعب من قبل الشعب ومن أجل الشعب" .أما
روبرت دال فيعرفها بأنها "نظام حكم الكثرة الساعي من اجل الوصول الى حكم الشعب" هذا على اعتبار انها لم تُطبق
بشكل مثالي ،ولكن بشكل نسبي فيما عرضها المنظرين لحد االن .وتسعى الديمقراطية من خالل ُدعاتها الى وصول تلك
الغاية وهي التمثيل الحقيقي لها ،ولكن حسب رأي جان جاك روسو وغيرة فال يمكن تطبيق ذلك بين البشر ولكنها تعمل
على توازن القوى فقط بشكل نسبي في داخل الدول والمجتمعات كافة (.) 20
وفي تعريف اخر لها فيعرفها احمد بكار في احدى دراساته المتعلقة بهذا الموضوع بأنها "حكم الشعب نفسه بنفسه"،
وفي تعريف اخر لها أيضا جاء بأن "الديمقراطية هي نظام حكم يتمتع في ظلة الناس جميعا بالمساواة امام القوانين ويُنتخب
نوابه على اساس كفاءاتهم ال على اساس الطبقة التي ينتمون اليها" (.) 21

( ) 17صامويل هنتنجتون ،الموجة الثالثة – التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين ،ترجمة عبد الوهاب غلوب،
الكويت :دار سعد الصباح ،الطبعة األولى2993 ،م ،ص .99
( ) 18محمد عابد الجابري ،مرجع سابق ،ص . 11
( ) 19عبد القادر رز يق المخادمي ،مرجع سابق ،ص ص .30 - 33
( ) 20عبد القادر رز يق المخادمي ،مرجع سابق ،ص .31
( ) 21احمد موسى حسن بكار ،الديمقراطية حاضرا ومستقبال ،اربد -عمان :مطبعة الروزنا :الطبعة األولى2994 ،م ،ص .24
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وفي تعريف اخر لها جاء (ان مفهوم الديمقراطية ينطلق اوال وأخيرا من مفهوم الحرية)

(22

) .كما اوضح الباحث

الفلسطيني جورج جقمان ان الديمقراطية ال تحمل معنى واحدا ثابتا ومتفقا علية ( .) 23اما الليبرالية في تعريفها للديمقراطية
فتعرفها بأنها "حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب" ،والتي اعتبرت بأنه من المستحيل تطبيق النظام الديمقراطي بشكل
كامل وخاصة الديمقراطية المباشرة حسب ما جاء به المنظر الفرنسي جان جاك روسو (. ) 24
إن النظام الديمقراطي ليس في مضمونة فقط االهتمام بالفرد وأنما يهتم بالفرد في إطار المجتمع الديمقراطي لهذا
النظام ،فهدف النظام الديمقراطي هو ايجاد التعاون بين جميع افراد المجتمع والعمل على تحقيق االهداف المشتركة
للجميع ،هذا باإلضافة الى حل الخالفات بطريقة سلمية قائمة على االسلوب العلمي الحديث القائم في اساسة على النهج
الديمقراطي في تشكيلته.
كما يعرفها بكار في دراسته وحسب وجهة نظر المنظرين لها بأنها( :نظام سياسي لتنظيم الدولة والمجتمع ويرتكز هذا
النظام على حرية الفرد في ابداء رأيه في انتخابات ممثلية وفي توجيه الرأي العام ومناقشته للشؤون العامة والسلطات
القائمة ،حيث أنها ترتكز السلطة في ايدي جماعة تتكلم باسم الشعب) ،وفي تعريف اخر للديمقراطية فقد تم تعريفها "بأنها
الحكم بواسطة زعيم شريطة ان يمثل الشعب ال جماعة ذات مصالح خاصة" (. ) 25
وهناك تعريف آخر للديمقراطية في دراسة بكار لها وهو أنها "نظام يكفل الرفاهية" فالمنظرون يُقرنون الديمقراطية
بالرفاهية بغض النظر عن الكيفية التي تتحقق بها او تُصان ،على ان االمر الذي ال يُدركه هؤالء المنظرين ،هو ان
الديمقراطية في جوهرها نظام سياسي يهدف لغايات سياسية محددة في مقدمتها الحرية السياسية .وهناك تعريف اخر
للديمقراطية وهو "الديمقراطية التي تمثل رقابة الشعب على الحكومة" (. ) 26
كما يوضح بكار في دراسته على ان مفهوم الديمقراطية ينطلق من مفهوم الحرية وكما يقول بكار "ان الحرية تصبح
غاية في حد ذاتها ووسيلة في نفس الوقت لتعمل على تفجير الطاقات الفردية واالنتفاع منها لدى الجميع" ،كما ويعتبر
الديمقراطية بأنها من أفضل الطرق المتبعة بين الحاكم والمحكوم والتي تعمل على اعطاء افراد المجتمع القوة والوعي
والقدرة على العمل بإخالص .كما ويعتبرها بكار في دراسته لها بأنها مسألة انسانية وأخالقية تقوم على اساس المشاركة
للفرد (المواطن) في تحمله لمسؤولية البناء الحضاري القائم على اساس عدالة ال تقبل الظلم،
وتعترف بدور الشخص وترفض التمييز في المجتمع ،فهذه عالقتها باإلنسان ،فالعالقة بين الفرد والمجتمع عالقة اخذ
وعطاء ومنفعة للطرفين من خالل تطبيق المنهج الديمقراطي السليم (. ) 27

( ) 22احمد موسى حسن بكار ،مرجع سابق ،ص .13
( ) 23برهان غليون وآخرون  ،....حول الخيار الديمقراطي – دراسات نقدية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة
األولى2990 ،م ،ص .24
( ) 24عبد القادر رز يق المخادمي ،مرجع سابق ،ص .02
( ) 25احمد موسى حسن بكار ،مرجع سابق ،ص ص .29 - 22
( ) 26احمد موسى حسن بكار ،مرجع سابق ،ص .29
( ) 27احمد موسى حسن بكار ،مرجع سابق ،ص ص . 10 -13
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كما أن الديمقراطية تعني في تعريف اخر لها ومعنى جديد بأنها( :منح الشعب فرصا لإلبداع ،أي تحقيق مبدأ
المساواة في الفرص المتاحة للجميع ويتُرك لإلنسان حرية التعبير عن قدراته العملية والفنية باعتبار ان الجماهير هي القوة
الفاعلة إلرشاد القيادة وتوجيهاتها) ( . ) 28أما جوخال ( )K. Gokhale.Bفيرى بأن الديمقراطية تصور "مفهوم" واضح
متعدد الرؤوس ،ومركب من عوامل عدة ،وبالتحديدُ :مثُل سياسية ،وقوى اقتصادية واجتماعية ،ومبادئ أخالقية ،وطريقة
حكم ،وطريقة حياه.
أما بورنس ( )C. D. Burnsفجاء قوله في كتابه الصادر في سنة 2931م ،وهو على أن الديمقراطية كلمة بمعاني
مختلفة ،وبشيء من التلوين العاطفي ،وأنها ليست رمزا من رموز الجبر ،ولكنها راية أو نداء النفير لدى البعض ،ولدى
آخرون مجرد ميثولوجيا قديمة ( )obsoleteلها عالقة غير مرغوبة بالرأسمالية واالمبريالية كنظم سياسية واجتماعية
موجودة في هذا العالم (.) 29
إن االختالف في التعريفات المتباينة والمذكورة اعاله تابعة لتعدد وجهات النظر حول مفهوم كلمة الديمقراطية
وحول القضايا األساسية الخاصة والمتعلقة بها ،مثل االنتخابات والتمثيل وأعطاء الحقوق واإلرادة العامة وطبيعة السلطة
 ...الخ.

() 30

ولقد ظهر على أن التأكيد هنا في الوجود للديمقراطية وعلى الرغم من كثرة هذه التعريفات للديمقراطية

واختالفها من ايجابية في بعض التعريفات إلى السلبية في تعريفات أخرى ،إال أن جميع تلك النظريات والتفسيرات
والمذاهب والتعريفات ال ُمفسرة لمفهوم الديمقراطية ال تستطيع أن تُخفي أن مفهوم كلمة الديمقراطية ،يعني "حكم الشعب
نفسه بنفسه ولمصلحته" وعليه ،فإن الديمقراطية أصبحت معروفة بانها هي" :حكم الشعب"  ،أي حكم العامة ال األباطرة
وال القياصرة الموجودين مثلما كان في العصور السابقة ،وال حتى رجال الدين بغض النظر عن الديانة الموجودة ،وهو
الحكم الذي يُعبر عن إرادة جميع فئات الشعب ،ويخدم مصالح الجميع أيضا ،لذلك فأصبح من حق الشعب الذي عانى من
حكم المذكورين أن يحكم نفسه بنفسه ويجعل من الحكم أداة من أجل تحقيق المصالح الخاصة به بعد قرون من الظلم
واالضطهاد (. ) 31
أما في تعريف آخر للديمقراطية فقد جاء على أنها" :الديمقراطية بمفهومها البسيط هي حكم االغلبية والحكم
الديمقراطي يجعل من الشعب مصدرا للسلطة وصاحب السيادة"

() 32

الديمقراطية "سلطة الشعب" أو هي" :نظام الحكم المستمد من الشعب"،

 .وفي تعريفات أخرى جاءت لها وهي أن

() 33

أو هي" :طريقة حياة،

( ) 28احمد موسى حسن بكار ،مرجع سابق ،ص . 13
( ) 29ناجي علوش ،الديمقراطية :المفاهيم واالشكاالت ،بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة االولى 2990 ،م،
ص ص . 12 – 14
( ) 30ناجي علوش ،مرجع سابق ،ص . 19
( ) 31ناجي علوش ،مرجع سابق ،ص . 14
( ) 32صالح الدين عبد الرحمن الدومه ،المدخل الى العلوم السياسية ،الخرطوم :مطبعة جي تاون ،الطبعة الثانية 1443 ،م ،ص
. 324
( ) 33صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص . 322
296

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

وأسلوب لتسيير المجتمع يتضمن قيما وآليات ومؤسسات"،

() 34

فهنا الديمقراطية :تعني :تسيير الشئون المتعلقة بالجمهور

( .) 35أما تعريف بالتو لها فهو أن "الديمقراطية تفضيل للغوغائية على الفلسفة" ( . ) 36كما يؤكد بإن القيم والممارسات هي
مكونات أساسية تتغير دوما عما تكون عليه في السابق ولكل فترة (.) 37
إن كل تعريف للديمقراطية يحمل معاني مختلفة ولكن يبقى االتفاق في النهاية على أنه ال بد من وجودها وال يمكن
االستغناء عنها ،حيث توصف الديمقراطية هنا بأنها مركب معقد في فهمه من حيث التركيب ،وعلى ان مكوناته تختلف من
ظروف ألخرى بحسب االوضاع السائدة ،ومن مكان آلخر أيضا في مختلف الدول والمجتمعات ،ويأتي الخطأ فادحا إذا ما
تصورناها نمطا واحدا موحدا ،لذلك فال بد من وجود االنسجام بين السلطة ومنظمات المجتمع المدني وأن أي تغيير ما،
سواء كان ضيق أو واسع في أنماط السلطة ال يُساعد على استقرار النظام الديمقراطي ليُشكل بذلك نوعا من الديمقراطية
المستقرة ،حيث يتمثل ذلك بعدم االنفراد بسلطة القرار للنخبة الحاكمة او للحاكم .كما يظهر هنا على أن االسرة –
والمدرسة – والنادي – والنقابة – والحزب السياسي كلها :تؤثر بشكل كبير ومباشر على طبيعة النظام السياسي الموجود
صفت الديمقراطية في بعض من دول أوروبا والصعوبات التي واجهتها حتى انتشرت في الماضي
والحاكم لها ،حيث و ُ
بالمراحل الصعبة حتى تم وجودها لدى مختلف الفئات االجتماعية المتواجدة ( ،) 38وبعد ذلك فقد ظهر أنه قد كان لها القدرة
على النمو المتقدم بشكل ليس بعيدا عن العجز الموجود في السابق لتلك المراحل الماضية المذكورة.
إن الديمقراطية بوصفها على انها واقعة عالمية تخدم الجميع من الدول والمجتمعات ودائمة اذا تم تطبيقها بشكل
مفهوم وسليم ،ونقلت كل يوم من القدرة البشرية في وجودها الصحيح يدل على انه من ال ُمستحيل االستغناء عنها ،حيث أن
جميع األحداث الجارية ،وكذلك كل البشر يخدمون نموها وفقا ألوضاعهم ،فالحكمة واالعتقاد بأن حركة اجتماعية آتية من
مثل هذا البُعد هي التي يمكن أن تُعلق بجهود االجيال جيال بعد اآلخر ،وهذا يُعزز الظن بأن الديمقراطية ال تتراجع أمام
البرجوازيين واالغنياء ،بعد أن حطمت اإلقطاع،
وانتصرت على الملوك ،بحيث انه تحت أي ظرف ال تتوقف بعد أن أصبحت شديدة البأس في وجودها وفهم الجميع لها،
وأصبح خصومها في غاية الضعف والهوان ( ،) 39ففي تعريفها السابق لها جاء بالقول على أنها "طريقة حياة ،وأسلوب
لتسيير المجتمع يتضمن قيما وآليات ومؤسسات" لذلك فال يمكن االستغناء عنها ( ) 40وتحديدا من خالل وجودها في الواقع
العملي ،وفي وصف آخر لها جاء بالقول" :أن الديمقراطية ال تعني حرية اختيار الحكام من جانب المحكومين فحسب،
( ) 34رفعت السعيد ،الديمقراطية والتعددية :دراسة في المسافة بين النظرية والتطبيق ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 1441م ،ص . 02
( ) 35رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص ص . 14 – 19
( ) 36رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص . 214
( ) 37رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص . 212
( ) 38رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص ص . 213 – 211
( ) 39مهدي محفوظ ،إتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث ،بيروت :مد – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
الطبعة الثانية 2990 ،م ،ص .244
( ) 40رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص .02
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بل تعني مجموعة الضمانات القانونية ضد التعسف السياسي الموجود ،أي اعمال إرادة الحرية وتحقيق قدر أكبر من
التمثيل السياسي في المجتمع لدى مختلف الفئات الموجودة ،على قاعدة من المساواة وتنظيم الحقول المجتمعية من خالل
مشاركة سياسية للحد من سلطوية الدول وتغولها ضد المواطنين قدر االمكان" (.) 41
صفت الديمقراطية أيضا على أنها" :طريقة التعبير عن الهوية بمعناها الواسع للكلمة وبعدم االقتصار على
لقد و ُ
جماعة أو طائفة بحجة التعبير المستقل وهو أصبح أمر مشروع ،وفي الوقت ذاته نبذ ذهنية الجماعة للقضاء على التنوع
في ال ُمعتقد ،أو االنتماء االثني أو المذهبي أو الذاكرة بحجة (مصلحة الجماعة) الموجودة"

(42

) .وأيضا ظهر بأن

الديمقراطية بقدر ما هي تطوير للواقع الموجود والظاهر ،وقبول بالتدرجية السليمة والسلمية ،وامتثال لقواعد ومبادئ
التعددية والتداولية السياسية واالجتماعية والقانونية أصبحت تُشكل االساس لعملية التغيير السلمي الصحيح المدني وليس
االنقالبي أو العنفي أو القسري .وكذلك بقدر توفير مستلزمات التعايش والسالم االجتماعي والتراكم واحترام حقوق االنسان
التي تُشكل األساس لضمان مستلزمات العدل في الدولة والمجتمع ،والذي ال يمكن بدونه أن تأخذ العملية الديمقراطية كامل
مداها ،لذلك فإن التطبيق الصحيح للديمقراطية أصبح ال بد من أن يتم اتخاذه من قبل الجميع ويقوم على االيمان بها بشكل
مناسب للظروف الراهنة في داخل أي دولة ومجتمع من قبل مختلف فئاته الموجودة ( ،) 43وحسب رأي آالن تورين ،فإن
أبعاد الديمقراطية تتحدد بالصفة التمثيلية المجتمعية للحكام الموجودين بالنسبة إلى السكان داخل المجتمع ،أي يظهر هنا أنه
كلما توسعت الديمقراطية ضاقت دائرة األوليغارشية  ،) * ( Oligarchyiaالتي تُجسد حكم األقلية مثلما كان في الماضي،
وكذلك االعتماد على التعددية السياسية والحزبية القائمة على اساس احترام ووجود الرأي والرأي اآلخر ،أي نفي فكرة
"االجتماع" التي هي في الغالب فكرة "مصطنعة" ،والحد من سلطة الدولة بواسطة الحقوق األساسية للجميع ،والذي يعني
توسيع دائرة المواطنة لمختلف فئات المجتمع من خالل االعتراف بالحقوق األساسية الالزمة لهم ،لذلك فال وجود
للديمقراطية دون الحق في المواطنة السليمة والصحيحة القائمة على اساس الحرية والوعي والفهم الصحيح للنظام السياسي
الحاكم والنخبة القائمة خلفه ،أي الوعي باالنتماء الى مجموعة قومية أو دينية تحكمها قوانين وتفترض وجود دولة وتمثيل
المصالح األكثرية والمراعاة لحقوق األقلية الموجودة مهما كان حجمها (. ) 44

( ) 41إسماعيل الشطي وآخرون  ،...مداخل االنتقال الى الديمقراطية في البلدان العربية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
الطبعة الثانية 1441 ،م ،ص .132
( ) 42إسماعيل الشطي وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص .102
( ) 43إسماعيل الشطي وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص ص .114 – 109
( * ) األوليغارشية Oligarchyia
هي( :نظام حكم القلة وفق تصنيف الفكر السياسي في العهد اليوناني القديم .أما في الوقت الراهن فقد أصبح تعبير
"االوليجاركية" مصطلحا يشير الى حكم األقلية المناقض لحكم األكثرية .وبهذا المعنى فإن مصطلح "االوليجاركية" يشير،
اآلن ،إلى كل األنظمة غير الديمقراطية التي تستبعد مجموع الشعب ،أو أكثريته ،من المشاركة السياسية( ،المصدر :عبد
الناصر حسين المودع ،دليل المصطلحات السياسية ،صنعاء :مركز التنمية المدنيه ،د .ط1441 ،م ،ص .)14
( ) 44إسماعيل الشطي وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص .102
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كما تبين على أن االنتقال الى تطبيق الديمقراطية كنظام سياسي حاكم ال بد إال أن يكون حالة يسبقها انفتاح سياسي
وتوافق وطني لدى الجميع ،بحيث يتجسد ذلك في تعاقد مجتمعي متجدد يأخذ شكل دستور

(**)

ديمقراطي ،ويلي ذلك

االنتقال من حكم الفرد أو األقلية الى حكم األغلبية ،وتلك تُعتبر بمثابة بداية لعملية التحول الديمقراطي الشاقة والمستمرة
التي ترتقي بالممارسة الفعلية والعملية للديمقراطية تدريجيا بعد أن يتم وضع أساس سليم لها وإلى تطبيق ذلك في النظام
السياسي الموجود ( .) 45كما جاء في تعريف آخر لها على

أن الديمقراطية هي" :نظام حكم محدد المعالم له مبادئ

ومؤسسات وآليات" بحيث ال تقوم لنظام الحكم الديمقراطي قائمة إذا لم يستقر وجود الحد األدنى منها في الممارسة
الديمقراطية الفعلية والحقيقية لمبادئها ،وحتى يُتاح ذلك فإن نظام الحكم الديمقراطي ال بد له من أن يؤسس على تعاقد
مجتمعي متجدد يُعبر أيضا عن ذلك النظام ( .) 46وأيضا فقد ظهر أن الديمقراطية والتي تعني سلطة الشعب أو حكم الشعب
الصحيح والسليم ال بد إال أن تتم ممارستها من قبل نخبة مختارة بشكل صحيح ومتفهمة لواجباتها المنوطة بها ،وبهذا يكون
المذهب الديمقراطي ال ُم طبق بشكل فعلي هو المذهب السياسي الذي يرى أن الشعب هو صاحب الحق في السلطة الحاكمة
وأن الحكم الصحيح هو الذي يوجد داخل الجماعة ،وكما يقول أحد الباحثين هنا" :ونحن نرى فوق ذلك أن السلطة السياسية
ال تكون مشروعة إال إذا كانت تجد سندها من رضى الشعب واختياره" وبهذا يكون النظام الديمقراطي هو النظام السياسي
* )

(

الذي يستمد الحكام فيه أساس سلطتهم من اختيار الشعب ورضائه بحكمهم ،ويُؤكد الميثاق الوطني على تعريف

الديمقراطية بأنها توكيد السيادة للشعب ،ووضع السلطة كلها في يده ،وتكريسها لتحقيق أهدافه ،لذلك فال بد من االيمان
الصحيح بالقاعدة االساسية لمبادئ الديمقراطية السليمة (. ) 47
كما عُرفت الديمقراطية أيضا بأنها تتكون من شقين متالزمين وهما :نظام دستوري ونظام قانوني للقيم الديمقراطية
الخاصة بها ونظام سياسي للنخب الحاكمة والفئات من المحكومين ،بحيث أنها تقوم على أساس الممارسة الفعلية لها (.) 48

( * * ) الدستورThe Constitution :
هو(( :وثيقة قانونية تمثل القانون األساسي للدولة ويتكون من مواد تشمل جملة المبادئ التي تحدد العالقة القانونية "أي
عالقة السلطة" بين الحكومة والمواطنين والتي في ضوئها تستخدم الدولة سلطاتها)) (المصدر :صالح الدين عبد الرحمن
الدومة ،مرجع سابق ،ص .)320
( ) 45إسماعيل الشطي وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص .9
( ) 46إسماعيل الشطي وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص .24
( * ) النظام السياسيThe Political System :
هو نسق من العمليات والتفاعالت التي تتضمن عالقات سلطة بين النخبة والطبقات الحاكمة من ناحية والمواطنين
والجماهير من ناحية أخرى ،وبين فئات النخبة وبعضها البعض))( ،المصدر :رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص .)31
كما يُعرف النظام السياسي على أنه هو(( :طبيعة الدولة والحكم وتنظيمه ،وعالقة الدولة بالكنيسة ودور الدولة في العديد من
شؤون المجتمع ،وخاصة في مجال السلوك والتربية واالقتصاد والعالقات بين الطبقات االجتماعية))( ،المصدر :إبراهيم
مشورب ،المؤسسات السياسية واالجتماعية في الدولة المعاصرة "الجمعيات ،النقابات ،الضمان االجتماعي ،األحزاب،
اإلعالم" ،بيروت :دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر ،الطبعة األولى 2992 ،م ،ص .)202
( ) 47عبد الغفار شكر ،منظمة الشباب االشتراكي – تجربة مصرية في إعداد القيادات ( ،)2941 – 2913بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،الطبعة االولى 1440 ،م ،ص ص .201 – 201
( ) 48رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص . 32
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كما تبين أيضا أن التطور الديمقراطي هو :عملية متكاملة من جميع النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
المتكاملة االبعاد والتأثيرات والتي تحتاج لنجاحها الى أن تُسهم فيها كل فئات المجتمع الموجودة ،كل حسب دوره بناء على
مركزه الذي يوجد فيه ( ،) 49ولذلك فإن الديمقراطية تصبح هي :حكم الشعب على أساس أن الشعب هو المصدر االساسي
لهذه السلطة ،أو التطبيق الفعلي لجعل حكم الشعب أو الحكومة الشعبية هي التي تعمل على تحقيق مصالح الجميع ،وهي
التي تقوم على أساس المساواة السياسية بين األفراد ،وتعارض احتكار االمتيازات السياسية للنخب الحاكمة وألي طبقة من
طبقات الشعب وتُحتم على أن يكون الحكم بين يدي األغلبية في اختيارها للنخبة الحاكمة الممثلة لهم بشكل صحيح.

() 50

إن الديمقراطية تصبح هنا وكما يعرفها فهمي هويدي بأنها" :آلية في إدارة المجتمعات بعامة ،وفي اإلدارة السياسية
بوجه أخص" بحيث أنها تستصحب في صورتها ال ُمثلى مجموعة من القيم والمبادئ العامة الالزمة للجميع وفي مقدمتها
الحرية والدفاع عن كرامة اإلنسان والمساواة بين الجميع ،ومن ثم احترام كل فئة للفئة األخرى ،باإلضافة الى وجود
التعددية السياسية والفكرية ،وتداول السلطة الحاكمة بشكل سليم ،وحق الناس في المشاركة في صياغة حاضرهم
ومستقبلهم ،وحقهم في مساءلة حكامهم بشكل ال ينفي وجودهم وال يُحتم معاقبتهم.

() 51

أما علي خليفة الكواري فيعرف الديمقراطية ويصفها بقوله" :الديمقراطية إلى جانب كونها هدفا مركزيا فإنها أيضا
وسيلة وأداة ومنهجا سياسيا ونظام حكم يُساعد أكثر من غيره على تحقيق األهداف الوطنية .كما أنها مدخل وهدف
استراتيجي يقتضي إعطاؤه األولوية" ( ،) 52أما المختار بنعبد الوي فيصف الديمقراطية بأنها ال تتحقق كطفرة ،بل عبر
سلسلة من التحوالت وهي ما يصطلح عليه باالنتقال أو التحول الديمقراطي في داخل الدول والمجتمعات كافة .أما تعريفه
للديمقراطية فجاء بقوله" :أن الديمقراطية ليست مذهبا أو عقيدة فقط ،بل ،إنها مجموعة من اآلليات والمعايير التي اهتدت
إليها النخب السياسية الحاكمة والمجموعات المتنازعة لفض خالفاتها بصورة سلمية وإبقاء األمل أمام الطرف ال ُمنهزم
لترميم صفوفه واستعادة المبادرة في وجودة".

() 53

أما عبد الغني أبو العزم فيعرفها بأنها" :نظام سياسي يتكون عبر

مراحل وتجارب تاريخية تتبناه الدولة الموجودة بعد نضاالت عديدة لتنظيم العالقات بين الفئات االجتماعية وتعريف
حاجاتها وشؤونها في داخل الدول والمجتمعات".

() 54

( ) 49رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص .02
( ) 50إسماعيل علي سعد ،مبادىء علم السياسة – دراسة في العالقة بين علم السياسة والسياسة االجتماعية ،اإلسكندرية :دار
المعرفة الجامعية ،د .ط 2991 ،م ،ص ص . 244 – 219
( ) 51عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...نحو مشروع حضاري نهضوي عربي "بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة االولى 1442 ،م ،ص . 009
( ) 52عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 021
( ) 53عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 020
( ) 54عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 021
300

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

أما عصام نُعمان فيعرفها بأنها "نظام يستوجب نظرية خاصة وتستدعي هياكل ومؤسسات وقوى اجتماعية لها
مصلحة فيها ،واألصل في الديمقراطية انها تقوم على اساس حرية اإلرادة وبالتالي حرية االختيار للنخب الحاكمة،
والشعور بكرامة اإلنسان واحترام اآلخرين".

() 55

أما تعريفها عند عصمت سيف الدولة فهي" :األسلوب الواجب لحل المشكالت االجتماعية" .كما يعرفها علي الدين
هالل على أنها هي" :طريقة لصنع القرارات ،بحيث تستدعي قدرا من االستجابة للجميع من أجل تحقيق الرغبات الشعبية
من جانب النخبة ،أو بعبارة أخرى ،أن الديمقراطية هي :التسليم والقبول بتعدد النخب في المجتمع وحرية تكوينها
والمنافسة المنظمة بينها للوصول إلى السلطة الحاكمة عن طريق االنتخابات كل فترة زمنية والمعروفة كل أربع سنوات،
أو هي حكم النخبة بواسطة انتخابات دورية يتم تحديدها وفقا للظروف القائمة".

() 56

أما هشام جعيط فيعرفها بأنها هي" :فعال تنافسي بين النخب الحاكمة وفئات المحكومين وال يمكن أن تكون إال كذلك –
على نيابة الشعب في اتخاذ القرار ،أي في حكم الشعب" ،وبهذا تكون تسليما وقبوال بتعدد النخب في المجتمع.

() 57

أما أبو

ديب فيعرفها على أنها "البحث الحر عن البدائل األفضل في سيادة الحكم للنخبة الموجودة والتي تستحق ذلك المركز في
وجودها وحرصها على مصلحة الجميع" .

() 58

والديمقراطية تعني أيضا "أن الشعب هو أصل ومرجع السلطة السياسية

الحاكمة"  ،أو بمعنى آخر أن الشعب هو مصدر السلطة الوحيدة الموجودة على اعتبار انه وفي ظل الحكم الديمقراطي ال
يجوز أن يوجد أكثر من سلطة حاكمة واحدة ،غير أن أسلوب ممارسة الشعب للسلطة له صور مختلفة ( .) 59أما األمريكي
شاركس .أ .ميريام (  2240م –  2913م ) فعرف الديمقراطية على أنها "ليست مجرد صورة فقط بل هي وسيلة أيضا
يمكن بواسطتها تحقيق أسمى المثل البشرية العليا" ،وهو يعتبر ان الحكم الديمقراطي قائما على الكفاءة الصحيحة للنُخب
الحاكمة ويعتبر أنه إذا اُريد للديمقراطية فعالية كاملة فال بد من أقلمتها ،ويعتبر أيضا أنه ال تعارض بين الكفاءة والحرية
على اعتبار أن كل واحدة منهما ُمكملة للثانية بشرط استخدام الموظفين المهرة على نطاق واسع في الهيئات التنفيذية في
الدولة ،كما اعتبر أن الديمقراطية خاضعة للتغيير وفقا لألفكار الجديدة مع الوقت ،على اعتبار أن تحقيق ذلك يُعتبر من
الوظائف األولية للنظام الديمقراطي القائم في حكمه على مبادئه الصحيحة وال ُمطبقة له بشكل فعلي من قبل النخبة الموجودة
والتي تمثل الشعب وفقا الختيار الثاني لها (.) 60
أما الليبرالي االمريكي روبرت .م .ماكايفر (ولد سنة  2221م) فيعرف الديمقراطية في وصفه لها على أنها هي:
"ليست طريقة للحكم فقط ،بصرف النظر عن كبر حجم األغلبية ،ولكنها أوال طريقة لتحديد من الذي يحكم،
( ) 55عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 141
( ) 56سعد الدين إبراهيم ،مرجع سابق ،ص . 01
( ) 57سعد الدين إبراهيم ،مرجع سابق ،ص . 11
( ) 58سعد الدين إبراهيم ،مرجع سابق ،ص . 211
( ) 59عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،المبادىء العامة لألنظمة السياسية ،صنعاء" :جامعة صنعاء ــ كلية
الشريعة والقانون" ،الطبعة االولى 2923 ،م ،ص ص  21و .241
( ) 60ادوارم .بيرنز ،النظريات السياسية في العالم المعاصر ،ترجمة عبد الكريم احمد ،بيروت :منشورات دار اآلداب ،الطبعة
الثانية2922 ،م ،ص . 11
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والخطوة العريضة ألهداف الحكم" ،كما يعتبر أن الديمقراطية تتطلب ثالثة عوامل الزمة لقيامها الفعلي والعائد بالفائدة
على الجميع وهي:
 .2الحق في االنتخابات العامة للجميع وبدون تزوير مهما كان شكله.
 .1حرية مناقشة القضايا السياسية من مختلف الفئات بناء على اساس المواطنة.
 .3حرية إقامة االحزاب السياسية في عملها للمنافسة على الحكم في االنتخابات الدورية مهما كان فكرها.
كما ويعتبر أن الديمقراطية هي النظام الوحيد الذي يحقق ذلك للشعب ،باإلضافة الى أن الديمقراطية تتطلب المساواة
بقيامه ،إضافة الى األمن واالستقرار المستمر واالوضاع االقتصادية الجيدة والتعليم .كما يعتبر الديمقراطية على أنها
صورة للحكم وليست مقتصرة على نظام اقتصادي أو غيره ( .) 61أما تعريف المسيو بوردو للديمقراطية فيعرفها على أنها
هي" :آلة تقنية أو مجموعة من التدابير الجماعية أو نموذجا في الحكم يوفق بين حرية اإلنسان وضرورات التنظيم
السياسي" ،هذا باإلضافة الى نشوء المبادئ االساسية للديمقراطية الغربية مثل االستقاللية الذاتية للفرد والحرية المساهمة
للجميع ( .) * ( ،) 62أما الديمقراطية الليبرالية حسب تعريف آخر لها فهي" :ذلك التنظيم الذي يهدف للخير مع استشعارها بما
يحمل هذا الخير من عقبات ومن التواءات مؤثرة بأشكالها المختلفة في الوجود وأخيرا فإنها تبحث عن التسبب بأقل ما
يمكن من الشر" (. ) 63
أما لويل ( )J. R Lowellفيعرف الديمقراطية على أنها "تجربة في الحكم" .أما سيلي ( )Seeleyفيعرفها ويصفها
على أنها "الحكم الذي يملك فيه كل فرد نصيبا واضحا" .أما ديسي فيعرفها بأنها "شكل من أشكال الحكم تكون فيه الهيئة
الحاكمة جزء كبيرا نسبيا من األمة كلها" .أما لورد بريس (  ) Lord Bryceفيعرفها على أنها" :شكل من أشكال الحكم
الموجود في المجتمع" ( ، ) 64وهناك تعريفات وآراء أخرى وصفت الديمقراطية على أنها شكل من أشكال الدولة وهي
مجرد طريقة لتعيين الحكومة المتمثلة بالنخبة الحاكمة واالشراف عليها وعزلها ،وأن الديمقراطية الى جانب أنها شكال من
أشكال الحكم ونوع من أنواع الدول فهي نظام من نظم المجتمع القائم ،فالمجتمع الديمقراطي هو ذلك المجتمع الذي تسود
فيه روح المساواة واألخاء والعدالة للجميع ،ويتضمن مثل هذا المجتمع بالضرورة دولة ديمقراطية أو حكومة ديمقراطية
فعلية بغض النظر عن التسمية ،لذلك فهي تقوم على تطبيق المبادئ السياسية لها بشكل صحيح ،بحيث ال يقوم هذا النظام
على التشويه مهما كان شكله سواء في الوصول للحكم او التطبيق للنظام (.) 65
( ) 61ادوارم  .بيرنز ،مرجع سابق ،ص ص . 12 - 14
( ) 62محمد أحمد المصالحه ،دراسات في البرلمانية األردنية "الجزء األول" ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة االولى،
 1444م ،ص ص .23 - 21
( * ) الحرية المساهمة(( :هي إشراك المحكومين في ممارسة السلطة لمنع هذه األخيرة من أن تفرض عليهم كبقية
اعتباطية))(،المصدر :محمد أحمد المصالحة ،مرجع سابق ،ص .)21
( ) 63شانتال ميلون دلسول ،مرجع سابق ،ص . 141
( ) 64محمد عبد المعز نصر ،في النظريات والنظم السياسية ،بيروت :دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،د .ط 2922 ،م ،ص
.213
( ) 65محمد عبد المعز نصر  ،مرجع سابق ،ص . 210
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أما تعريف ماكسي (  ) Maxeyللديمقراطية فيعرفها بأنها هي" :بحث عن طريق مناسب للحياة يمكن فيها التأليف
والتنسيق لذكاء اإلنسان ونشاطه االختياري الحر بأقل إكراه ممكن وهي االعتقاد بأن مثل هذه الحياة هي خير طريق لجميع
البشر وتعود بالفائدة عليهم إذ هي أكثرها مسايرة لطبيعة اإلنسان وطبيعة الكون في الوجود" ( ،) 66أما المعنى الواسع
للديمقراطية فهو الذي يعتبرها بانها "مكانة سياسية" " Apolitical :وتصور أخالقي" " Imagine Immoral :وحالة
اجتماعية" " Social Status:وهي تعني االيمان بالرجل العادي ،أي أنها تتضمن أن كل الكائنات لها قيمة في ذاتها ،فليس
أحد مجرد وسيلة لغاية وجود شخص آخر" .أما تعريف بيرنز للديمقراطية فيقول" :على انها هي االفتراض أن جميع
الناس متساوون ليستعمل من أجل اكتشاف من هم خير الناس" ( ،) 67كما ُعرفت الديمقراطية على أنها "الخضوع للقانون
في ظل المساواة للجميع" ( .) 68أما عبد هللا حمود فيصف الديمقراطية على أنها هي" :منهج إلدارة الصراع بين القوى
الموجودة في المجتمع من أجل التعبير عن الرأي بدرجة من التوازن الصحيح ومن أجل المصلحة العامة لهم" ( ،) 69وكما
عرفها إسماعيل صبري عبد هللا بقوله عنها "أن الديمقراطية عقلية عامة تحكم سلوك المجتمع بكل مكوناته وليس مجرد
قواعد تحكم عالقة الحاكم والمحكوم" (، ) 70
أما المفكر البريطاني الليبرالي لورد جيمس برايس (  2232م –  2911م ) فقد عرف الديمقراطية بأنها "نظام تحكم فيه
أغلبية المواطنين الصالحين" وركز بشكل كبير على موضوع الحرية ضمن الموضوع الديمقراطي األساسي المتناول
لرأيه فيه ( .) 71أما المفكر األمريكي أ .لورنس لويل ( 2211م –  2903م) فيعرف الديمقراطية على أنها "حكم الشعب،
لممارسة السلطة بواسطة جماهير المجتمع" ،على الرغم من أن أفكاره كانت تضع حدا بين مبادئ حقوق اإلنسان
والديمقراطية ،حيث أنه اعتبرها مبدأين مستقلين عن بعضهما البعض ،فكان لويل معتقده االساسي على أن وحدة األهداف
والتطلعات والرصيد المشترك من التقاليد السياسية يجب أن يكون من الصفات االساسية للسكان .وكان يُحبذ الخبرة في
الحكم باإلضافة لدور األحزاب السياسية في الوجود ،وأن تلك الخبرة تتناسب طرديا مع وقت الحكومات من حيث الكم
والكيف ،حيث يصف األحزاب السياسية على أنها عوامل استقرار وأدوات ألزمة بالعمل على صياغة القضايا ،باإلضافة
الى عملها في توجيه الرأي العام والعمل على تركيزه في جهة مناسبة (. ) 72
كما عُرفت الديمقراطية أيضا على أنها "التسليم والقبول بتعدد النخب الحاكمة في المجتمع بشكل دوري ،وحقها في
السلطة بناء على اختيارها من قبل أغلبية المجتمع"،
( ) 66محمد عبد المعز نصر  ،مرجع سابق ،ص . 210
( ) 67محمد عبد المعز نصر ،مرجع سابق ،ص .211
( ) 68جان توشار وآخرون  ،....تاريخ الفكر السياسي ،ترجمة علي مقلد ،بيروت :الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع،
الطبعة االولى 2922 ،م ،ص . 12
( ) 69علي الكواري ،أزمة الديمقراطية في البلدان العربية "إعتراضات وتحفظات على الديمقراطية في العالم العربي" ،بيروت:
دار الساقي ،الطبعة االولى 1440 ،م ،ص . 09
( ) 70إسماعيل صبري عبد هللا ،الفاظ ومعان الديمقراطية ،القاهرة :العربي للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى 1441 ،م ،ص .04
( ) 71ادوارم  .بيرنز ،مرجع سابق ،ص . 21
( ) 72ادوارم  .بيرنز ،مرجع سابق ،ص ص . 21 - 21
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أما جيمس بورنهايم فيصف الديمقراطية على أنها "ليست مرآة للحرية فقط ،ولكنها مرآة للمسؤولية أيضا" .أما قسطنطين
زريق فيعرف ويصف الديمقراطية على أنها "اسلوب حكم  ، The Governanceوطريقة حياة ، The Way Of Life
وهدف  ، The Goalونموذج  ، Modelوآلية  ،The Mechanismوهي قبل هذا وذاك فلسفة سياسية Political
 "Philosophyوالصفة السياسية في النظام الديمقراطي هي مسؤولية الحكام عن أفعالهم أمام مواطنين يمارسون دورهم
بطريقة غير مباشرة من خالل تنافس ممثليهم المنتخبين وتعاونهم الدائم معهم ( ،) 73وهكذا فإن مفهوم الديمقراطية التي
تكتسح العالم اليوم كما فعلت المسيحية ذات يوم في دول أوروبا ،ربما تفعل الشيء نفسه أيضا ،وهذا باختصار ألنها تتلون
بألوان البيئة الموجودة بها ،وتضفي عليها شعارات خارجة عن فلسفتها وتقوم على أساس الحرية والتحرير للجميع،
وممارسات متناقضة مع أهدافها ،فهي بإيجاز " ُسكر مر الطعم" إن أردنا التشبيه ،بمعنى أنه أمر مرغوب به ولكنه صعب
المنال (.) 74
لقد أثبتت معظم الدراسات في تعريفها للديمقراطية كنظام سياسي حاكم وصحيح هذا إذا تم تطبيقه بشكل فعلي وفقا
للمبادئ التي تقوم عليها على ان الديمقراطية هي من أفضل النظم السياسية في وجودها وأهدافها على اعتبار انها تقوم على
اساس المصلحة العامة لمختلف الفئات االجتماعية الموجودة في المجتمع على حد سواء .كما تبين ضرورة توافر العناصر
األساسية الثالث لذلك وهي الشعب ،والحاكم والنظام الحاكم وإن كانت بعض الدراسات قد وصفتها بأوصاف مختلفة عن
ذلك إال أنها في النهاية تصب في قالب واحد وهو قالب حكم الشعب أو الشعب مصدرا للحكم القائم بمجمله على إدارة
النظام السياسي الحاكم في داخل الدولة وإقليمها المحدد لها.
 – 0تحديد مجاالت الديمقراطية وتطبيقاتها:
إن الديمقراطية كنظام اساسي في تطبيقها ليست مقتصرة على الحكم والسلطة فهي نمط للعالقات اإلنسانية أيضا،
متمثال ذلك بالعالقات بين المواطنين أنفسهم ،وبينهم وبين السلطة السياسية الحاكمة ،وهي أيضا إيمان بحقوق اإلنسان
وحرياته المختلفة ،وتجسيدا للعدالة االجتماعية والحضارة االنسانية ،وصيغة متقدمة للحياة البشرية على وجه المعمورة.
() 75

كما أن النظام الديمقراطي هو نتاج لليبرالية السياسية والتي تعني حكم الشعب للشعب ،بمعنى أن يكون الشعب هو

صاحب السيادة المختلفة الوجوه في وجودها ،وليس الفرد أو الفئة الحاكمة ،أما كيفية ممارسة الشعب للسلطة والسيادة
السياسية والقانونية أيضا فإنها تختلف باختالف النظم السياسية الموجودة.

() 76

كما أن سيادة األمة أو الشعب الموجودة ،والتي أصبحت متمثلة بالبرلمان والقائمين عليه ،أو المنتخبين من قبل الشعب
فهم ال ُمجسدين الحقيقيين لها،
( ) 73علي الكواري ،مرجع سابق ،ص ص . 212 - 214
( ) 74علي الكواري ،مرجع سابق ،ص . 219
( ) 75قحطان أحمد سليمان الحمداني ،النظرية السياسية المعاصرة ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى 1443 ،م،
ص . 234
( ) 76قحطان أحمد سليمان الحمداني ،مرجع سابق ،ص . 234
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ويمكن أن يُطلق عليها سيادة البرلمان او المجلس التشريعي او المجلس النيابي كما يتم تسميته في بعض الدول والنظم
السياسية الحاكمة لذلك ،وتبقى الديمقراطية الليبرالية القائمة على اساس الحرية هي السمة المميزة وال ُمعبرة عن معنى
الديمقراطية الفعلية بشكل أوسع لها في تطبيقها.

() 77

إن الديمقراطية إذا طُ بقت بشكل صحيح تعمل على إعادة الصواب بعد أن يحصل أي خطأ في داخل المجتمع ،وذلك
لضمان الديمقراطية في الوجود للوسائل المناسبة لتلك األداة الصوابية بصفة مستمرة.

() 78

كما تعمل الديمقراطية على

تسليط الضوء على أي خطأ في ظل وجود الرأي العام كأداة أساسية لوجودها .إضافة إلى األساس المعروف في النظام
الديمقراطي الذي يكون فيه الحكم لألغلبية ) 79( .كما أن وصف أو تطبيق نوع الحكم الموجود سواء كان نظام ديمقراطي أم
غيره يتوقف على حجم ودرجة مشاركة المواطنين فيه ،فالديمقراطية كنظام ُمطبق فعليا وبشكل سليم تعمل على توفير
فرصة المشاركة لدى أعضاء المجتمع بشكل كلي ودون استثناء أي فئة او فرد منهم والتي تُلزم تلك المشاركة في اتخاذ
القرارات المهمة في المجتمع وفي أي مجال من مجاالت الحياة االجتماعية او غيرها ،وبخاصة المشاركة الجماهيرية في
اتخاذ القرارات السياسية التي تؤثر في حياتهم الفردية والجماعية على السواء وبمختلف النواحي الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية والتعليمية وغيرها....

() 80

كما أن الديمقراطية النيابية هي النمط األكثر شيوعا ومالئمة في حكم الدول والمجتمعات الكبيرة ،أما الديمقراطية
السياسية فهي المساواة أمام القانون وحرية التعبير والنشر والكلمة واالجتماع ،وتقوم الديمقراطية كنظام سياسي في
المجتمع الكبير على المنافسة الحرة للنُخب الحاكمة ،وتوازن جماعات المصلحة وبخاصة االحزاب السياسية الموجودة
والعاملة في المجتمع ،باعتبار أن الجماعات ال ُمتعارضة تستطيع أن تصل إلى االتفاق والتسوية في حالة وجود حد أدنى
ومقبول من الصراع والخالف بينهما.

() 81

حيث أصبحت الديمقراطية بذلك هي المقياس الجوهري الحقيقي للشرعية

السياسية في مختلف دول ومجتمعات العالم اليوم.

() 82

إن النظام الديمقراطي هو القائم على أن الجميع متساوون أمام القانون وفقا لوجود السيادتين السياسية والقانونية
بشكل صحيح ولجميع فئات المجتمع ،فلهم الحقوق نفسها ،وعليهم الواجبات ذاتها.
للنظام السياسي واالقتصادي،

() 84

() 83

كما أن الديمقراطية تُشكل أساس

إال أن البعض يصف الديمقراطية على أنها إطارا للتوحيد والجمع عن طريق احترام

قاعدة األغلبية وتكوين آلية مقبولة واضحة ومقياسية مناسبة الستخراج هذه األغلبية المتمثلة في انتخابها لحكم النخبة او
( ) 77قحطان أحمد سليمان الحمداني ،مرجع سابق ،ص . 204
( ) 78جون ستيوارت مل ،أسس اللبرالية السياسية ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام وميشيل متياس ،القاهرة :مكتبة مدبولي ،د .ط،
 2991م ،ص . 202
( ) 79إسماعيل علي سعد ،مرجع سابق ،ص . 214
( ) 80إسماعيل علي سعد ،مرجع سابق ،ص . 322
( ) 81إسماعيل علي سعد ،مرجع سابق ،ص . 322
( ) 82انتوني غدنز ،علم االجتماع ،ترجمة فايز الصياغ ،بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،الطبعة االولى 1441 ،م ،ص
.044
( ) 83عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 029
( ) 84عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 142
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الصفوة الحاكمة ) .) Elete

() 85

أما الوصف اآلخر للديمقراطية فيظهر على انها جوهر في تصورها أمام توسيع فرص

المواطنين في المشاركة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية في مختلف أمور حياتهم ،كما وتوصف
الديمقراطية على أنها نظام معين للعالقات االجتماعية المختلفة في ظل مؤسسات سياسية واجتماعية تقوم على اساس
المشاركة للجميع.

() 86

إن جميع التعريفات واالوصاف لمفهوم الديمقراطية تصب في قالب واحد وهو الوجود للحرية ولحقوق االنسان والحق
في ان يكون للمجتمع بمختلف فئاته نوعا واضحا من انواع العدالة االجتماعية فيه من جميع مناحي الحياة المختلفة
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها  ، ...عندها ستحظى الغالبية المختارين للفئة الحاكمة وحتى
االقلية التي لم تختار من يحكم باألهمية واالهتمام بشؤونهم دون استثناء بغض النظر عن االنتماء السياسي او الفئوي
وبعيدا عن الحمائلية والقبلية والتعصب االعمى القديمين ،وكما يظهر فإن الشعب في المنهج الديمقراطي بمعناه الواسع
يشتمل على مفهومين في ظل الوجود الديمقراطي وهما :مفهوم سياسي ،ومفهوم اجتماعي ،فالمفهوم السياسي :يعني ان
اقلية من الشعب وهي المتمثلة بالصفوة الحاكمة تتمتع بالحقوق السياسية وممارسة السلطة وهي :تعني الشعب بالمفهوم
السياسي ،وأما المفهوم الثاني فهو :المفهوم االجتماعي :ويُعتبر االهم في هذه الدراسة الحالية ،وذلك على اعتبار انها
دراسة اجتماعية سياسية أيضا فيعني ذلك ان الشعب بكاملة وبكل فئاته هم الذين يتمتعون بجنسية الدولة والذين يُفترض ان
تكون لهم حقوق سياسية ُمتساوية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية أيضا (.) 87
وفي هذه الدراسة الحالية تتفق رؤية الباحث هنا مع ما جاء به تعريف الديمقراطية وهو انها أي "الديمقراطية" كنظام
سياسي إذا تم تطبيقه فعليا وبشكل عملي فإنها تُعطي الشعب الحق في صنع القرارات وذلك عن طريق مشاركته فيها ،أي
في جميع النواحي المختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية الهادفة الى الكفالة ألمن المواطنين وسعادتهم ورقيهم
الحضاري .كما أن الديمقراطية تُعد ممارسة اجتماعية وسياسية أيضا ال تتحقق تلقائيا بامتناع السلطة عن تزييف إرادة
الناس أو فهمهم ،حيث أن الحرية ال تستقل إال بممارسة المواطنين لها واستعدادهم الدائم للدفاع عنها والتمسك بحقوقهم
المشروعة ضمنها ،فبدون الحرية ال يمكن تحقيق ووجود الديمقراطية ال ُمطبقة فعليا ،وهذا السياق السياسي واالجتماعي هو
وحده الذي يدعم الحرية بمعناها الفعلي الصحيح والواسع في وجودها ويوسع آفاق الديمقراطية كنظام سياسي ويغير
وجدان الناس وسلوكهم نحوها ( ،) 88حيث تُعتبر الديمقراطية بذلك المدرسة التعليمية الحقيقية لتربية وتعليم الشعب ولزيادة
وعيه وحسه القومي بها (. ) 89
أما االمريكي فرانكلين .د .روزفلت .أ (  2221م –  2901م ) فيصف الديمقراطية على أنها من أكثر صور المجتمع
البشري إنسانية وتقدما وأقدرها على المقاومة في النهاية مهما حصل من أشكاال مخالفة لها،
() 85
() 86
() 87
() 88
() 89

عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص ص . 121 – 121
سعد الدين إبراهيم ،مرجع سابق ،ص ص . 43 – 44
احمد موسى حسن بكار ،مرجع سابق ،ص . 10
إسماعيل صبري عبد هللا ،الفاظ ومعان الديمقراطية ،مرجع سابق ،ص ص . 00 - 01
عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص . 211
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كما أن الديمقراطية حسب فكر روزفلت يجب أن ال تقتصر على التعبير عن إرادة الشعب بوسيلة االنتخابات فقط بل يجب
أن تكون قوة إيجابية وبناءة في الحياة اليومية لمختلف الفئات االجتماعية من الناس ،وأن ال تقتصر الديمقراطية كنظام
سياسي موجود على االستجابة للمطالب السياسية وحدها ،بل والمطالب االقتصادية واالجتماعية وغيرها كذلك ،حيث
اعتبر روزفلت أن الديمقراطية إذا طُبق ت كنظام سياسي حاكم ال بد إال أن تستطيع أن تحقق األمور الضرورية للعمل على
وجود وتحقيق العدالة االجتماعية بعيدا عن خرق أي نوعا من أنواع الحريات المختلفة (. ) 90
أما هنري .أ .واالس ( ولد سنة  2222م ) فقد أعطى تصورا واضحا عن الديمقراطية من جانبين :الجانب االول:
أعطاه لها في ضوء الرفاهية االجتماعية والتي تتحقق بواسطة الديمقراطية االقتصادية والذي عرفها بأنها هي" :العمل
على تحقيق رفاهية عامة راسخة وصاعدة عن طريق زيادة انتاجية الشعب وايمانه بها وتوزيع الدخل بالمساواة الحقيقية
للجميع قدر االمكان دون تدمير الحوافز ألحد" ،والجانب الثاني :في تصوره للديمقراطية فقد جاء بوصفه إياها بأنها "تعمل
دفاعا عن كرامة اإلنسان وحقوقه" كما دعا الى وجود الديمقراطية القائمة على المساواة في الفرق بين الجميع (. ) 91
أما المفكر االجتماعي الفرنسي غوستاف لوبون فيوضح من خالل فكره عن هذا الموضوع أن عامة الناس يهمهم من
الديمقراطية المساواة بينهم جميعا .أما المثقفين كفئة خاصة فيهمهم منها الحرية القائمة على اساس المساواة والعدالة
االجتماعية ،لذلك فتعتبر هذه العناصر وهي" :الحرية والمساواة" من أهم المرتكزات األساسية التي من الواجب أن يقوم
عليهما أي نظام حتى يُقال عنه انه نظام ذات طابع ديمقراطي ( ،) 92أما محمد المصالحة فيعتبر بأن الهدف األساسي فيما
يدعيه كل نوعا من أنواع الديمقراطيات الغربية واالجتماعية والسياسية على أنها تعمل على تحقيق المساواة والحرية لكن
الخالف يبرز بينهما حول الوسائل الكفيلة بتحقيق هذين المطلبين في المجتمع (. ) 93
إن الديمقراطية تختلف في كل دولة عن األخرى وذلك تبعا لطبيعة األوضاع االقتصادية واالجتماعية فيها وأكبر
مثال على ذلك هو طبيعة التطور الصناعي واالقتصادي الذي حصل في دول الكتلة الغربية والذي كان له نتائج إيجابية
على مدخول الفرد  ،مما أدى ذلك الى أن يكون له وعي اجتماعي وسياسي يختلف عن وعي أفراد المجتمعات النامية او
دول العالم الثالث وغيرها ،والتي تحاول أن تُقلد الديمقراطية مثلما هو موجود في المجتمعات الغربية ،ولكنها ال تستطيع
ذلك فهي تدعي بالديمقراطية ولكن ظروفها االقتصادية وخاصة مقدار وقيمة الدخل القومي والفردي لها ال يشجع نظمها
وفئاتها للقيام على األخذ والحذو بحذو الديمقراطية الغربية وذلك نظرا الختالف ظروفها عن المجتمعات في الدول الغربية
التي شجعت تلك الدول شعوبا وحكومات على تبني المفهوم الديمقراطي ونجاحها بمعظم مبادئه فيها ( ،) 94فمثلما ظهر ذلك
فإن "فهارولد السكي" يعالج تعريف مفهوم الديمقراطية بطريقة وظيفية عملية،
() 90
() 91
() 92
() 93
() 94

ادوارم  .بيرنز  ،مرجع سابق ،ص ص . 11 – 10
ادوارم  .بيرنز  ،مرجع سابق ،ص . 11
محمد أحمد المصالحة ،مرجع سابق ،ص . 21
محمد أحمد المصالحة ،مرجع سابق ،ص . 21
محمد أحمد المصالحة ،مرجع سابق ،ص ص . 24 – 21
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ويرى أن أتباع هذا المقياس الوظيفي العملي يُساعد على إظهار أن الكثير من التعارض بين المفهومين "ديمقراطية
إنجليزية ،ديمقراطية روسية وغيرهما" إنما هو النتيجة المؤقتة للظروف التاريخية وليس انقساما دائما بينهما ،وهذا يظهر
بأن تأتي الظروف المناسبة على وجود وتطبيق النظام الديمقراطي بشكل مجرد وفعلي من حيث مبادئه الواضحة (. ) 95
إن الديمقراطية كنظام ُمطبق هي ذلك الترتيب المنظم الذي يهدف الى الوصول الى القرارات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وغيرها ،والذي يمكن ذلك لألفراد من خالله اكتساب السلطة المرغوبة والحصول على األصوات عن طريق
التنافس بينهم ( ،) 96وفي وصف آخر لها فالديمقراطية هي النظام الذي يتطلب أن يكون لهيئة الناخبين الحرية الكاملة في
اختيار زعمائهم وقادتهم (أو باألحرى ممثليهم) في المعارك االنتخابية التي تقوم بصفة دورية ،أو هي النظام الذي يتطلب
أكبر مشاركة ممكنة من جانب المواطنين بغض النظر عن طبيعة اوضاعهم المختلفة ،في كل قرار من القرارات
الحكومية ،ولذلك يُنظر اليها بوصفها الوضع األحسن واألكثر استحسانا وتفضيال (من جانب المحكومين أنفسهم) لنظام
الحكم وشكل الحكومة وللصفوة (الحاكم الموجود على رأس قمة الهرم للنظام السياسي الحاكم) خاصة اذا كان يدعي النظام
الديمقراطي في تطبيقه ووجوده ،بحيث أن التطبيق الفعلي للديمقراطية القائمة على الحرية يكون بشكل يعمل على
تحقيق مبادئ الحرية بشكلها الواضح وهي على الشكل التالي:

() 97

() 98

 .2تنافسية = ديمقراطية تامة.
 .1شبه تنافسية = ديمقراطية جزئية.
 .3ال تنافسية = دكتاتورية بسيطة.
 .0شمولية = دكتاتورية مطلقة "غير محدودة".
لقد ظهر أنه وفي ظل النظام الديمقراطي تكون الحرية موزعة على جميع أفراد المجتمع ) 99( ،حيث أن الديمقراطية
كنظام سياسي مطبق في الحكم وفي أي دولة ومجتمع ليست مجرد عالقة بين المعارضة والحكومة القائمة وإنما هي في
الجوهر حرية التحرك والتنظيم لكل المواطنين والممارسة السياسية واالجتماعية الشاملة للديمقراطية وهي الوسيلة الوحيدة
لتمسك الناس بالمطالب الديمقراطية ونضالهم من اجل توسيع قاعدتها وتصديهم لمحاوالت الحد منها من قبل الغير (.) 100
يرى الباحث في هذه الدراسة أن هنالك أراء معتدلة وهي آراء توافقيه مثل رأي هنتنجتون وهناك آراء تعارضيه وهي
في الغالب آراء متطرفة أصولية ،وهناك آراء متحفظة (معتدلة) تتخذ من المفهومين عملية ديالكتيك (جدلية  /أخذ وعطاء)
وذلك بحكم عدم االستغناء عنها (الديمقراطية) زمكانيا ومدرحيا،
( ) 95محمد عبد المعز نصر ،مرجع سابق ،ص . 219
( ) 96علي الكواري ،مرجع سابق ،ص . 232
( ) 97ج  .س  .هيرسون ،مرجع سابق ،ص . 10
( ) 98دافيد ب .فورسايث ،حقوق اإلنسان والسياسة الدولية ،ترجمة محمد مصطفى غنيم ،القاهرة :الجمعية المصرية لنشر
المعرفة والثقافة العالمية ،الطبعة العربية االولى 2993 ،م ،ص . 133
( ) 99ج  .س  .هيرسون  ،مرجع سابق ،ص . 232
( ) 100إسماعيل صبري عبد هللا  ،الفاظ ومعان الديمقراطية ،مرجع سابق ،ص . 94
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لذلك فالفهم والتفسير الواضح لمعنى مفهوم الديمقراطية كنظام سياسي الزم في تطبيقه يبقى أمر نسبي في المجتمعات مثلما
هو ظاهر في المجتمعات الغربية والعربية والمجتمعات ال ُمطبقة للنظم االشتراكية فيها وغيرها من المجتمعات،
لذلك فيظهر هنا أن باب النقاش يظل مفتوحا لتوضيح هذا المفهوم للديمقراطية كنظام سياسي حاكم وتحديد اتجاهاته
ومجاالته المختلفة ،بحيث يلزم الجميع من الفئات االجتماعية سواء كانت الفئات الحاكمة أو المحكومة أيضا.
 – 3الجذور التاريخية للديمقراطية:
أ – نشأة الديمقراطية:
لقد كان حكم الديمقراطية من بداية وجوده في قانون حمورابي ثم تال قوانين أثينا سنة  114ق .م وفي روما سنة
 014ق .م ،فهذه البداية أو النشأة االولى للديمقراطية كنظام سياسي حاكم مطبق في تلك المجتمعات وأن كانت تلك اساليب
بدائية ،وتعتبر ألماجنا كارتا سنة 2121م أول وثيقة أوروبية تبنت الحد من االستبداد في الحكم هناك ( .) 101أما الحقا فقد
تقدمت تلك المنظومة الجديدة في بداية القرن الثامن عشر في انجلترا وتعمقت في الغرب بمختلف دولة بعد الثورتين
الفرنسية واالمريكية "الثورة الفرنسية ( 2429م –  2490م) والثورة األمريكية ( 2211م –  2243م)" ،والتي جعلت
تلك الثورتان استنادا قويا لفكر الديمقراطية لوجودها في غالبية دول اوروبا ،وبعد ذلك حصل انتصارا شامال لنشر فكر
الديمقراطية بمختلف مبادئها في دول اوروبا الغربية والواليات المتحدة االمريكية تحديدا بعد سنة 2244م .أي أن ذلك
االنتشار لفكر الديمقراطية في أوروبا جاء متزامنا مع الثورتين الفرنسية واالمريكية المذكورتين هنا خاصة بعد انتهائهما.
يظهر هنا أنه ال بد من الذكر ومن خالل االطالع على انتشار مفهوم وفكر الديمقراطية كنظام أنه فكر غربي بالمعنى
الصحيح منذ بدايته في أثينا واكتسابه لمعناه الواضح الحديث والمتطور من تجارب العديد من تلك الدول الغربية ،والتي
كان من أهمها بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية ( ،) 102فبعد بزوغ عصر النهضة في القرن السادس عشر
الميالدي ،عادت السياسة إلى الصدارة في بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة االمريكية ،وذلك بعد صدور مؤلف ميكافيلي
االمير الذي تناول فيه الواقعية بدال عن "المثالية" حسب مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" عنده (. ) 103
لقد كان لبداية تشكيل البرلمان في انجلترا خالل القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميالديين بزوغا لظهور
الديمقراطية ولو بشكل بسيط ومع أن التطورات كانت قاسية ومحرجة ومتعددة االشكال آنذاك إال أن الظهور لمفهوم
الديمقراطية كان مطلبا واضحا فيها ( .) 104ومع توسع المستعمرات البريطانية الى اميركا عام 2144م والذي عمل ذلك
على زيادة المطالب بالتحسين من نظم الحكم السياسية في تلك الدول ،فبعد ذلك بدأ البرلمان باالنتقال الى تلك المستعمرات
وبعدها انطلقت الثورة االمريكية بعد عام 2444م (. ) 105
( ) 101ناجي علوش ،مرجع سابق ،ص . 12
( ) 102ناجي علوش ،مرجع سابق ،ص ص . 13 - 11
( ) 103صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص . 10
( ) 104هنري .إم .روبرت الثالث وآخرون  ،...قواعد النظام الديمقراطي "قواعد روبرت التنظيمية لإلجتماعات" ،بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،الطبعة االولى 1441 ،م ،ص . 31
( ) 105هنري إم  .روبرت الثالث وآخرون  ، ...مرجع سابق ،ص . 32
309

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

وال بد من الذكر هنا أن لعصر النهضة في الدول االوروبية والذي كان له تأثير واضحا أيضا على الدول العربية
ممثال آنذاك بالدولة العثمانية التي كانت تسيطر على غالبية البالد العربية الموجودة حاليا ،فلقد كان لعصر النهضة الذي
عمل من خالله محمد علي باشا مدخال للتغلغل الغربي في البالد العربية ،وكان االنتقال البطيء أو ال ُمتسارع الذي دمج أو
ربط أراضي الدولة العثمانية بالسوق الرأسمالية الغربية منذ ذلك الوقت ( ،) 106فلقد كان لمتغيرات التاريخ المتباينة في
مختلف المجتمعات من تأثيرات كبيرة على التحديث والتقدم والتوسع في التطبيق لمفهوم الديمقراطية كنظام بالطرق
الظاهرة في الوقت الحاضر .كما أن دراسة الديمقراطية من المنظور التاريخي يتطلب أهمية كبيرة مثلما يتطلب دراستها
حاليا في بعض المجتمعات ،لذلك فال بد إال أن يتم تقسيمه وهو" :المنظور التاريخي للديمقراطية" ،وذلك بحسب مراحل
تطورها عبر التاريخ ألنه ال يمكن دراسة هذا المفهوم دون فهم المنظور والواقع االساسي الذي جاءت منه أو اسباب ذلك
المجيء ،وكيفيته وما النتيجة من ذلك التطبيق؟
ب – مراحل تطور الديمقراطية:
إن تقسيم الديمقراطية في تطورها عبر التاريخ يقسم الى أربعة أقسام أثرت عليها وعلى تطورها كمفهوم وكطريقة
مختلفة وكنظام موجود في التطبيق عند كل مرحلة منها وهذه المراحل هي:

() 107

 - 2مرحلة الديمقراطية اليونانية القديمة :حيث ظهر في هذه المرحلة أن جوهر الديمقراطية االغريقية (اليونانية) ،كان
يقوم على اساس توسيع دائرة الحقوق بين االفراد بحيث يتساوون في فرص الحياة ( ،) 108فهي لم تكن تعرف آنذاك الحرية
بالمعنى الحديث لها وأنما كانت تقوم على عملية اشراك الناس بوضع القوانين( ،أي انها تقوم على اساس الجمعية).
 - 1مرحلة الديمقراطية القيصرية :وهي تحققت في النظام الدكتاتوري الماضي في دول أوروبا .
 – 3مرحلة الديمقراطية الكالسيكية أو الغربية :والتي جاء تطورها مع بروز الليبرالية في القرنين السابع عشر والثامن
عشر الميالديين ،حيث كان جوهر الليبرالية او ما يسمى "بمذهب أنصار الحرية" ،والتي برزت في الغرب وعملت على
تطوير النظام الديمقراطي والدعوة الى ذلك خصوصا في الدول االوروبية منذ القرن الثامن عشر الميالدي ،وذلك كونه
تعبيرا عن وجود واقع اجتماعي جديد كما تدعيه الليبرالية في تبلورها آنذاك .فيمكن القول هنا ان التاريخ االوروبي الغربي
عمل على تطوير الديمقراطية كمفهوم وكنظام سياسي حاكم ( ) 109والتي بدأت بعد الثورة الفرنسية وما زالت في دول
اوروبا.
لقد ظهر أن جوهر الليبرالية الغربية يقوم على اساس الحرية في االختيار خاصة على المستوى االقتصادي.
كما وعملت فكرة الليبرالية عند تبلورها على بلورة فكرة السوق الرأسمالي واعتماد المنافسة في قيام النظام االقتصادي
القائم على اساس العرض والطلب كقوانين إدعتها الليبرالية بحرية السوق،
( ) 106إسماعيل الشطي وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 29
( ) 107عبد الفتاح حسنين العدوى ،الديمقراطية وفكرة الدولة ،القاهرة :مؤسسة سجل العرب ،د .ط2910 ،م ،ص . 9
( ) 108ندوات أكاديمية  -المملكة المغربية ،شروط التوفيق بين مدة االنتداب الرئاسي وبين االستمرار في السياسة الداخلية
.
والخارجية في االنظمة الديمقراطية ،فاس (المملكة المغربية) :د .ط2921 ،م ،ص 243
.
( ) 109ندوات أكاديمية  -المملكة المغربية ،مرجع سابق ،ص ص 243 – 241
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كما وعملت الفكرة الليبرالية بعد وجودها على بلورة نظام سياسي ايضا يقوم على اساس الحرية في االختيار بين
االتجاهات واالحزاب السياسية المختلفة ،فذلك أخذ يدعم في تطبيق النظام الديمقراطي وأسلوبه الذي اخذ يقوم على هذا
االساس ،باإلضافة الى ذلك فقد دعت الليبرالية الى المساواة بين افراد المجتمع وحقهم في الحرية على اختيار المسؤولين
في قيادة الحكومة المتمثلة بالسيادة القانونية ،فعمل ذلك على انتظام الفكر الديمقراطي في إطار عمل دستوري يقوم على
حق االنتخابات الحرة ،والعمل على وجود دستور يوضع للحكومة ،بحيث ال يمكن تخطيه من قبل المسؤولين القائمين على
السيادة القانونية المتمثلة بالحكومة والقائمين عليها المتمثلين بالنخبة الحاكمة ،الن ذلك الدستور ال بد إال أن يكون صادر
عن مجلس نيابي ينتخبه جميع االفراد في المجتمع الذين لهم الحق بذلك العمل ،ويعمل بأغلبية االصوات للمواطنين
المنتخبين له في ظل وجود ذلك الحق االنتخابي كأول اساس للنظام الديمقراطي التي نادت به الليبرالية وعملت على تطوره
بعد ذلك شيئا فشيئا حتى اصبحت تُطالب بالحرية بمختلف الجوانب ،منها الجوانب الفردية في البداية الى جانب النواحي
االقتصادية والسياسية واالجتماعية فالديمقراطية في النهاية (.) 110
لقد جاءت الليبرالية ُمتحدية للتُجار ومالكي االراضي المحافظين بعكس االشتراكية ،التي جاءت ُمتحدية لليبرالية
نفسها ،وعلى الرغم من أنه كان لهم نفس النظرة وهي عالقة الفرد بالمجتمع ،ولكن هناك استنتاجات مختلفة لكل طرف
بينهما (. ) 111
 - 0الديمقراطية الشعبية :وهي المتمثلة بالديمقراطية الماركسية والتي نادت بها الماركسية لتكون بديال عن الديمقراطية
الليبرالية الغربية.
لقد ظهر من خالل هذه المراحل األربعة الموضحة لتطور الديمقراطية في وجودها أن الديمقراطية تشتمل على جميع
نواحي الحياة وهي اساسا لضمان دولة القانون الن ظهورها في عهد المدن االغريقية كان مرتبطا بالحرية وألنها تعني
حكم الشعب بعيدا عن سلطة االستبداد وذلك كونها أي "سلطة االستبداد" ال تنبع عن الشعب وال تأتي عن رغباته (.) 112
لذلك فال بد من وجود حدود لها ،ولهذا فأصبحت تحظى ظاهرة الديمقراطية كنظام اساسي ُمطالب به بأهمية كبيرة على
المستويين "العلمي والعملي  /النظري والتطبيقي" ،وذلك نظرا لكثرة المهتمين بها في مختلف الحقول والميادين العلمية
المختلفة من العلوم السياسية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية والثقافية واالنثروبولوجية  ...الخ ،نظرا لطبيعة التحوالت
المختلفة في طرحها والمتباينة في شكلها ومبادئها التي جرت فيما يتعلق بها كنظام سياسي حاكم والتي من المتوقع ان
تجري ايضا في كثير من النظم السياسية القابلة والغير قابلة للتغيير ،وفيما يتعلق بها من غموض واستغالل لمفهومها
واسسها تطبيقا للمحصلة العامة و /أو الخاصة وحسب ما يرى كل منظر وكل باحث وكل من يقوم على االهتمام بها كنظام
قابل للتطبيق وفقا لمصالحة او المصالح العامة للمجتمع من ناحية،
.

( ) 110ندوات أكاديمية  -المملكة المغربية ،مرجع سابق ،ص 243
( ) 111لسلي ليبسون ،الحضارة الديمقراطية ،ترجمة فؤاد مويساتي وعباس العمر ،بيروت :دار اآلفاق الجديدة ،د .ط ،د.
ت ،ص . 33
( ) 112عيسى بيرم ،الحريات العامة وحقوق اإلنسان (بين النص والواقع) ،بيروت :دار المنهل اللبناني – للطباعة والنشر،
الطبعة األولى 2992 ،م ،ص . 212
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واالهتمام بها وتطبيقها وجعلها نموذجا يُحتذى به من قبل الجميع من ناحية أخرى ،على العكس من قبل الغير مثل
الحكومات التي تتخذها سبيال لتحقيق بعض االمور المركزية الخاصة بها دون غيرها والتي ال تأتي بثمارها في هذه الحالة
اال بشكل بسيط او حتى بشكل غير مرئي ومدمر للمجتمع الموجودة فيه ،لذلك فال بد من دراسة هذه الظاهرة (الديمقراطية)
من حيث مبادئها االساسية السليمة حتى يعمل ذلك بل ويكون له تحقيق تراكم علمي في دراسة هذه الظاهرة باعتبار أن ذلك
من الصفات االساسية لمناهج البحث العلمي الدارس لمختلف الظواهر السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها . ...
يظهر هنا وباإلضافة الى ما سبق ذكره أنه ال بد من وجود المتطلبات االساسية إلقامة اية نظام سياسي ديمقراطي اينما
وجد ،فلقد نشأ مصطلح الديمقراطية منذ الدولة اليونانية القديمة (الدولة المدنية) مثلما تم االشارة إليه وتُعتبر هذه اإلشارة
بمثابة االسس الالزمة إلقامة اية نظام سياسي سواء كان ديمقراطي او حتى غير ذلك ،فال بد هنا من توضيح هذه االسس
االولية للديمقراطية والتي تُعتبر من أهم المتطلبات الالزمة ،لذلك الوجود لها لتطبيق النظام السياسي الديمقراطي في شكله
الفعلي وهذه االسس الالزمة له هي:
أ  -الشعب الواعي :فال بد من وجود شعب ُمتعلم ،فعندما يتحتم وجود الشعب الحضاري فال بد عندها من وجود اإلقليم
المناسب الذي يحتوي على هذه الجماعات التي تُشكل الشعب الحديث في تعليمه بغض النظر عن طبيعة هذا الشعب ان كان
عربي أو غربي ،وال بد عندها ايضا من وجود الحدود المكتملة السيادة له.
ب  -الحكومة المتمثلة بالصفوة الحاكمة :وهي الواقعة في قمة هرم النظام السياسي وتُشكل سلطة اتخاذ القرار من دون
تدخل خارجي بها ،فال بد من وجود حكومة ُمكتملة النظام السياسي الذي يُنظم الوجود المجتمعي في أي مكان.
ج – الدستور الديمقراطي النيابي :الذي يتم االتخاذ به ،فال يمكن قيام حكومة ديمقراطية شاملة وكامله من دون وجود
دستور يرعى السيادة بمختلف أشكالها من السيادة الشعبية السياسية " ُمتمثلة بالشعب الحر" الى السيادة القانونية " ُمتمثلة
بالحكومة والصفوة المنتخبة" القائمة عليها وفقا للدستور الديمقراطي (.) 113
لقد كان للنشأة االولى لمفهوم الديمقراطية ،الراجع في جذوره الى عصر االغريق القدامى فيما بين القرنين السادس
والرابع قبل الميالد ،من تأسيس قوي لجذورها ،حيث تمثلت بشكل واضح لدى البالد اليونانية القديمة وما تالها بعد ذلك
من مراحل فراغ في تطبيقها وعدمه .فهذا ان دل على شيء فأنما يدل على وعي االثينيين (اليونان) القدماء ،حيث امتد
االقتضاء بوعيهم هذا فيما يتمثل بالنظام الديمقراطي الى القرن السابع عشر للميالد بعد ان اخذت الديمقراطية في التطور
من جديد ،وكما تبين فإن معظم ال ُكتاب المهتمين بهذا الموضوع استشهدوا بالممارسة الفعلية للديمقراطية في اثينا القديمة
( ،) 114ولذلك فال يمك ن ان يتم تجاهل الفكرة االساسية االولى العائدة الى عصر االغريق واليونان القدامى ،كما اتضح ذلك
حيث نُظمت أمور الشعب والنظام الحاكم ونوقشت ألول مرة في عهد االغريق واليونان في القرن الخامس قبل الميالد.

( ) 113احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،حوارات لقرن جديد – حقوق االنسان في الوطن العربي ،دمشق وبيروت :دار الفكر
ودار الفكر المعاصر ،الطبعة االولى1441 ،م ،ص . 221
( ) 114لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 11
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وكما تبين ايضا فيما يخص عصر اليونان بالديمقراطية أنه لم يتم انجاز أي شيء باسم الديمقراطية منذ القرن الرابع قبل
الميالد ،دون ان يكون ذلك مدينا بعض الشيء لشعب اثينا اليوناني القديم ،ولهذا يجب االهتمام بنوعا ما بكتاب اليونان
القدماء (.) 115
إ ن الديمقراطية على مر العصور ومهما حصل من تقدم في االنتشار الواسع لها ومدى التطبيق السليم لها ،اال انه ال
يمكن ان يتم نسيان الجذور االساسية لقيامها الممتدة بعصر االغريق في بلد االثينيين اليونان القدماء .كما ان بداية التحول
الديمقراطي في دول اوروبا لم يكن قائما بالشكل التام لتطبيقه فكان هنالك تفريق بين طبقات مختلفة في االنتخابات ،وأيضا
هنالك تفريق قائم على اساس الجنس على الرغم من ان التطور في تطبيق النظام الديمقراطي كان قد بدأ منذ القرن السابع
عشر في بالد أوروبا ،كما كانت االنتخابات مقتصرة على بعض الطبقات الغنية ،وظل هذا التفريق على مبدأ االنتخابات
العام ولم يتم تعميمه على الجميع اال في اواخر القرن التاسع عشر ،ولكن ال بد من المساهمة في معرفة بداية التطبيق
الفعلي للنظام الديمقراطي وتقييم ذلك االداء منذ بدايته وأخذ ما يلزم منة فقط ،حيث تُعتبر الديمقراطية الكاملة في تطبيقها
هي ظاهرة حديثة على اعتبار انها لم تُطبق بشكل كامل في الماضي ،وذلك على اعتبار ان كل فكرة تأتي جديدة تُعتبر شاذة
على حد التعبير في هذه الدراسة (.) 116
كما يتضح من دراسة لسلي ليبسون فيما يتعلق بالتطور الكبير الذي اخذت الديمقراطية تحظى به في القرنين السابقين
التاسع عشر والعشرين الميالديين خاصة في دول اوروبا فيقول ليبسون "وفي القسم االخير من القرن التاسع عشر
الماضي والعقدين االوليين من القرن العشرين ،بلغت قوة االتجاه نحو الديمقراطية كنظام سياسي مطلوب حد التأثير في
حياة جميع الشعوب في العالم" (. ) 117
ج – الديمقراطية في العصر الحديث:
يرى الباحث في الدراسة الحالية أن النظام الديمقراطي يُعتبر من افضل االنظمة الواجب اتباعها وتطبيقها في ظل
العصر الحالي ،وكما ان الرتباط الديمقراطية في السابق بمختلف االنظمة االقتصادية جميعها من زراعية وصناعية ،بعد
أن بدأت بالظهور بل وطبقت في بعض الدول االوروبية ،وأن كان تطبيقها في البداية مختلف من دولة ألخرى خاصة في
دول اوروبا عند بداية تطبيقها ( ،) 118إال انه وحسب رأي الدراسة الحالية يظل تطبيق النظام الديمقراطي مقبول وأن كانت
في بداية نهوضها قد واجهت بعض المصاعب  ،فكل فكرة تبدأ تكون صغيرة ثم تبدأ تكبر اينما وجدت وعلى مر العصور
واالزمان وعلى مختلف المراحل التاريخية ال ُمتتالية ،وعلى جميع الفئات البشرية الموجودة لتقوية انتشارها الثقافي
والمعرفي وتأثير أبعادها المختلفة.

( ) 115لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 29
( ) 116لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص ص. 04 - 34
( ) 117لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 34
( ) 118عبد القادر رز يق المخادمي ،مرجع سابق ،ص . 9
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كما يظهر ان الديمقراطية أصبحت تصلح الزمان وأماكن مختلفة وذلك تمشيا مع اوضاعهم وعلى اختالف امكانياتهم
وقدرتهم على التقبل خاصة فيما يتعلق بنظام االنتخابات كأساس لتطبيق النظام الديمقراطي واختيار المرشحين وفقا
لمنظومة تتفق عليها الفئات ضمن تطبيق الخيار الديمقراطي عندها ،ومع ان كل طرف يرى الديمقراطية حسب هواة اال ان
تطبيقها يظل افضل من العدم وحتى عندما تكون الديمقراطية فاسدة أو غير ُمطبقة بشكل صحيح فأن عيوبها تكون اقل
خطورة من غيرها وأسهل عالجا من شرور االنظمة السياسية الحاكمة األخرى وخاصة غير الديمقراطية في تطبيقها

(119

).
لقد مرت الديمقراطية في مراحل كثيرة حيث ظهرت وطُمست وعادت من جديد ومرت بفترات تاريخية مختلفة اال
انها وبعد هذه المراحل الواسعة من اشكالها (الوجود واالنعدام لها) ،اخذت تتبلور من جديد في القرنين السابع عشر والثامن
عشر الميالديين ،وبرزت بشكل أكبر في القرن التاسع عشر الميالدي وبخاصة في الدول االوروبية والقرن العشرين
الميالدي التي مثلت االنتصار منة وذلك بشكل محدود بعد الحرب العالمية االولى ( 2920م ـ  2922م) ،والحرب العالمية
الثانية ( 2939م ـ  2901م) (. ) 120
كما ان ميثاق االمم المتحدة والذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية بثالث سنوات عام 2902م ،والذي عمل على تدعيم
فكرة تطور الديمقراطية ( ،) 121باإلضافة الى دعم الديمقراطية ايضا عن طريق حركة االصالح واالصالح المضاد في
القرنين  21الميالدي و  24الميالدي في مختلف دول اوروبا ( .) 122كما كان لوجود الجذور االساسية للديمقراطية وبروز
الليبرالية في القرنين  22 – 24الميالديين وتطورها ودعمها فيما بعد للديمقراطية ،فكان لذلك التأثير الكبير لتحديث مفهوم
الديمقراطية وجعله يتطلب للحرية أكثر من قبل وفي مختلف المجاالت الحياتية واإلنسانية ( .) 123كما كان هنالك أيضا
العديد من االسس التي قامت عليها النظم الديمقراطية الليبرالية والتي قام بإرسائها الفالسفة في القرنين السابع عشر
والثامن عشر الميالديين فيما يتعلق بالديمقراطية والعمل على تطورها والذين أصبحوا يُعرفون فيما بعد بوصفهم من أعظم
الفالسفة الواضعين والمحدثين للنظام الديمقراطي بشكل عام ومن أشهر هؤالء الفالسفة:

() 124

 -2توماس هوبس ـ فيلسوف انجليزي .
 -1جان جاك روسو ـ فيلسوف فرنسي.
 -3جون لوك :تبنى آراء هوبس وهو انجليزي عاش في القرن السابع عشر الميالدي.
 - 0شارل مونتسكيو :فيلسوف سياسي فرنسي عاش في القرن الثامن عشر الميالدي.

() 119
() 120
() 121
() 122
() 123
() 124

لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص ص . 22 - 24
لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 9
احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص .211
لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 01
سعد الدين إبراهيم ،مرجع سابق ،ص ص . 32 - 34
لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 10
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وعلى الرغم من معارضي الديمقراطية في السابق من قبل االرستقراطيين واالستئثاريين ونبالء الدول االوروبية
خالل مرحلة القرون الوسطى أي بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر وحلول القرنين السابع عشر والثامن عشر،
ومعارضيها ايضا من قبل التجار في جميع العصور تقريبا وذلك بسبب تهديد قوة الشعب لثرواتهم ومعارضتها من قبلهم
وأكثرية زعماء األديان ايضا وقادة جيوش الماضي والحاضر وحكام القرن العشرين الدكتاتوريين من فاشيين وشيوعيين
ومع كل الصعوبات فقد ظلت الديمقراطية في تطور مستمر حتى الوقت الحاضر ال ُمتمثلة في بدايات القرن الحادي
والعشرين .
أما فيما يتعلق بتطبيق نظام الديمقراطية كمنهج في حياة أي شعب فظهر أن الديمقراطية تعمل على تركيز السلطة بيد
الشعب وضمان حقوق االفراد وحرياتهم وتُعتبر ذات مضمون اقتصادي واجتماعي ،هذا باإلضافة الى المضمون السياسي
لها ،ويظهر بالنسبة لتطبيق النظام الديمقراطي على انه "يجب ان تكون الديمقراطية مغروسة في وعي الفرد وضميره
وتوجد في المجتمع كهيئة االعراف والتقاليد والعادات المتعارف عليها" ،فالديمقراطية ال تقتصر فقط على تحديد بسيط
للسلطات بين الحاكم والشعب وأنما هي عملية ايجاد المشاعر أي بمعنى اكتمال البناء النفسي التحتي الذي يُعتبر هو
االساس الذاتي للديمقراطية ،لذلك فيجب ان تعمل الحكومة بدستور ديمقراطي موضوع لها ،بحيث يتفق هذا مع ما تم
طرحة والذي يعمل عندها على ارساء قواعد الشرعية لحكم الدولة الموجودة ( ،) 125لذلك وبما انها أي الديمقراطية
ودستورها الموضوع والمعمول به بالشكل الصحيح تهدف الى خدمة االنسان في حياته المجتمعية ،لهذا فتحقق حكم الشعب
بالشعب للشعب أي وجود النظام الالزم الذي يعتمد على الشعب ويُشركه اشراكا حرا واعيا فعاال في صنع القرار السياسي
في داخل المجتمع والدولة (. ) 126
إن الديمقراطية قادرة على تحقيق ما جاء به الطرح السابق وذلك عندما تحتوي في مضمونها االساسي على الطرق
المناسبة لها خاصة عند محاولة تطبيقها ،أ ما المفكر الفرنسي الذي جاء في كتابة روح الشرائع فيما يتعلق بفصل السلطات
كأساس رئيسي لوجود النظام الديمقراطي في المجتمع فيقول" :أن كل شخص يمارس السلطة الحاكمة يميل بالفطرة الى
تجاوز حدود سلطته الموجود على رأسها فينبغي لذلك ان يكون وضعية االشياء على نحو يجعل من السلطة حدا للسلطة
الحاكمة".

() 127

كما أن الديمقراطية بالمفهوم الغربي لها وكما ظهر فيما يخص هذا الموضوع ،فإن الديمقراطية الغربية

تعني التنافس والصراع ولكن بطريقة مقبولة بمعنى وجود شكل سلمي منظم مع االخذ بعين االعتبار ان الديمقراطية
بالمفهوم الغربي في وجودها وتطبيقها الفعلي تسمح بالتعددية السياسية والحزبية واالختالف في الرأي في داخل المجتمع
الديمقراطي ،فصحيح ان الغالبية في المجتمع هي التي تحكم الكل ولكن ليس معنى ذلك تجاهل الحقوق لألقلية ( ،) 128وتبتعد
( ) 125محمد مجذوب ،الوحدة والديمقراطية في الوطن العربي ،بيروت :دار منشورات عويدات ،الطبعة األولى2924 ،م ،ص
ص . 12 -14
( ) 126محمد مجذوب ،مرجع سابق ،ص . 09
( ) 127محمد مجذوب ،مرجع سابق ،ص . 11
( ) 128عبد الغفار رشاد القصبي ،الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات ،القاهرة :مكتبة اآلداب ،الطبعة األولى،
 1440م ،ص. 214
315

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

الديمقراطية بالشكل الغربي عن الصراعات فذلك من االسس المهمة والتي تقوم وتدعو الى قيامها ال على الصراع مثلما
الدعوة في المفهوم الماركسي.
كما أن النظام الديمقراطي يتطلب وحدة المجتمع كوحدة واحدة متماسكة ومقتنعة في هذا النظام حتى يصلح تطبيقه
ويأتي بثماره على صورة شاملة ،ويتضح هنا انه في ظل النظام الديمقراطي فال بد من التماسك وال يجوز الفصل بين
جماعة من الناس وجماعة اخرى بحجة االوضاع المادية او التفرقة القائمة على اساس الجنس فقط مثلما كان يتم التفريق
بين الناس هكذا في السابق في دول اوروبا فيما يتعلق بالمشاركة في حق االنتخابات ،وحتى الفيلسوف االغريقي السابق
افالطون المعارض في نهجة للديمقراطية والذي يعتبرها لدى اناس غير اكفاء فقد حذر من هذا االنفصال بين المدن ألنه
اذا تم ذلك االنفصال فسوف تقوم كل مدينة بالعمل على تحقيق مصالح كل منهما الخاصة على حدا ،مع عدم االهتمام
بمصالح االخرى  ،حيث سيؤدي هذا االنفصال الى الصراعات والنزاعات في النهاية بين المدينتين ويغيب االهتمام والعمل
على ما تقتديه المصلحة العامة ألنه يغيب عن بال الجميع حجم المنفعة العامة لكل االفراد.
ان وجود النظام الديمقراطي كما يرى الباحث في الدراسة الحالية وتطبيقه بشكل يُمكن للجميع المساواة في الحكم
وحتى يكون تعارف من قبل الغالبية في المجتمع وعندها تتحقق المنفعة للجميع بعد ان ينتشر الوعي الكافي في معرفة
مصلحة كل فرد على حدا وتطبيق نظام الديمقراطية وفقا للحرية والمساواة والعدالة للجميع ،كما ان مبادئ الديمقراطية
القائمة على اساس الحرية بكافة اشكالها تؤمن الفرصة لمعرفة شرائح كافة افراد المجتمع وطبقاته الالزمة في دراسات
المجتمع من نواحي مختلفة والتي تأتي بالمنفعة له ،وذلك عندما تتوفر حرية الصحافة والحديث ،والتعبير عن الرأي بدون
تردد بل وتشجيع الدولة الديمقراطية على ذلك ،هذا باإلضافة الى اعطاء الديمقراطية حق الترشح لالنتخابات لمن هو اكفأ
لقيادة المجتمع ،بحيث ال تبقى هذه القيادة لتلك الفئة او غيرها ابدية بل ان النظام الديمقراطي يُعطي حرية للجميع عن
طريق وضع تاريخ معين لتغيير القائمين على الحكومة ،فإذا ما تم تطبيق هذا النظام فالرؤية الواضحة تقول انه ال بد من
وجود العدالة والكفاية االنتاجية مع تطبيق المنهج الديمقراطي بشكل سليم وفعال ليضمن لجميع فئات بل وأفراد المجتمع
الحرية بكافة اشكالها للتعبير عن ما يريدون ،وتتضمن الديمقراطية أيضا العدالة االجتماعية للجميع بعكس المجتمعات
الغربية التي اخذت تتبنى الحرية وأهملت العدالة االجتماعية ،وبعكس المجتمعات االشتراكية التي اهملت الحرية وتمسكت
بالعدالة االجتماعية ،وبعكس الواقع العربي المرير الذي اهمل الحرية والعدالة االجتماعية معا ( ،) 129كما يتضح هنا فيما
يتعلق بتطبيق النظام الديمقراطي السليم فإ ن الديمقراطية ال تعني فقط مجرد اتخاذ القرارات الهامة في داخل المجتمع وسن
القوانين من قبل الجماعة الحاكمة بل تعني كذلك الخدمة في الدوائر والمكاتب ككل ( ،) 130كما ان تطبيق منهج النظام
الديمقراطي بشكل واضح في أي مجتمع يجعل قيمة ألفراده بمختلف فئاتهم،

( ) 129اسماعيل صبري عبد هللا ،الديمقراطية والعدالة االجتماعيه في سبيل إغناء التجربة العربيه ،بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربيه ،الطبعة االولى2990 ،م ،ص . 11
( ) 130روبرت .أ .دال ،الديمقراطية ونقادها ،ترجمة نمير عباس مظفر ،عمان :دار الفارابي للنشر والتوزيع ،د .ط2991 ،
م ،ص . 30
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كما يظهر بانة في ظل وجود وتطبيق النظام الديمقراطي ال يشعر الفرد بال ُغربة بينة وبين الحكومة القائمة في توليها
للنظام السياسي الحاكم ،ويرى المواطن ان السياسة هي امر طبيعي وهي من االمور الحياتية االخرى وغير غريبة عنة،
ويرى ايضا أن في السياسة نشاطا اجتماعيا طبيعيا ليس مفصول عن البقية من الشؤون الحياتية ،ويتضح هنا أن حياة الفرد
والمواطن في ظل وجود نظام ديمقراطي صحيح ال ترى الحياة السياسية اال امتداد منسجما مع ذاتها .كما ان القيم
المتماسكة ليست مجزأة ،فالسعادة مرتبطة بالفضيلة والفضيلة بالعدل والعدل بالعدل خاصة في ظل التطبيق الفعلي للنظام
الديمقراطي.

() 131

إن صورة االستقالل السياسي واالقتصادي والعسكري المتوفرة هي ضرورة لتوفر الحياة الكريمة ألفراد المجتمع
وهي الزمة لتجنب االعتماد الكبير على التجارة الخارجية ،كما ان مفهوم الحرية يُعتبر من المفاهيم االساسية التي تقوم
عليها العملية الديمقراطية كنظام سياسي حاكم ،فالحرية ال تشمل فقط المعارضة بل تشمل ايضا جميع المراحل وبمختلف
انواع المعارضة والموافقة ال ُمتبعة في ضمنها كأساس لوجود البناء الديمقراطي ،لذلك فيجب ان ال يوجد قمع او نفي ألي
شيء ضمن مبدأ الحرية ،ولكن يجب اخذ كل شيء بناء على التحليل المنطقي بعد دراسته وفقا ألسس علمية ،فال يجوز
الرفض ال ُمطلق وفقا لمصلحة شخصية في ظل وجود نظام ديمقراطي قيد التطبيق وأن كان في بداياته ،فالعمل يكون على
تنمية هذا التوجه وليس النكوص عنة واالبتعاد على االسس الالزمة لذلك النمو.
كما أن الديمقراطية تعتبر نظام شامل لجميع مناحي الحياة المختلفة وال تقتصر فقط على الناحية السياسة ،فقد ظهر انه
ال يمكن ان تكون الناحية السياسة مفصولة او في معزل عن المجتمع وفيما يتعلق به من ابعاد ومؤثرات اقتصادية
واجتماعية وثقافية وغيرها ،وال بد إال أن تتأثر الناحية السياسة والديمقراطية ايضا بعوامل الزمان والمكان ،وتتأثرا ايضا
كذلك بالعوامل االخرى مثل الدين واللغة والتربية ،فالسياسة ضمن العوامل االجتماعية وليست غريبة عنهم ،وهناك نظرة
شاملة للنظام الديمقراطي عند تطبيقه وذلك بحكم شموليته لمختلف المجاالت ،حيث أنه ال يمكن اقامة الديمقراطية في
النطاق السياسي كنظام شامل او في العالم ما لم يتسق باقي المجتمع مع متطلباتها الالزمة في الحكم (. ) 132
إن القوى االجتماعية كحركة الطلبة الجامعيين وغيرها من الحركات والقوى االجتماعية والسياسية األخرى تتأمل
المصلحة والحماية من تحقيق النظام الديمقراطي ،فهي االساس في تقدم الديمقراطية وال تقدم لها بدون هذه القوى الفاعلة
لها حتى وأن وجدت في البناء المؤسسي في تطبيقها السيء لها ،فمن هنا جاءت ضرورة الدراسات المتعلقة بفئات المجتمع
من مختلف الجوانب والمؤثرات والمتغيرات الموجودة فيه ،خاصة إذا كانت هذه المتغيرات تتأثر زمانيا وفق مراحل
مختلفة وفترات متالحقة ومتتابعة في نضوجها السياسي وغيرة .) 133( ...

( ) 131روبرت .أ .دال ،مرجع سابق ،ص . 31
( ) 132لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 31
( ) 133برهان غليون وآخرون  ،. ....مرجع سابق ،ص . 31
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كما يتضح هنا أن المجتمع هو الذي يعمل على خلق هذه القضايا والتجمعات والمتطلبات التي يتحتم على الناحية السياسة
تنظيمها ومن ثم فإن الناحية السياسة تعمل بدورها على خلق مؤسسات الدولة وإجراءاتها المعمول بها ،فالحكم ذاته هو من
بين الحاجات االجتماعية والسياسية األساسية في أي بلد (. ) 134
صفت فيما يتعلق بتطبيقها وقوتها في مسيرتها عبر التاريخ وتخطيها للكثير من الصعاب
ان قوة الديمقراطية مثلما و ُ
تُعتبر من اقوى األفكار الخاصة باالنظمة الحاكمة ،حيث عبرت تلك المسيرة عن قوة الديمقراطية كنظام قائم ومطبق بشكل
صحيح ،فلقد صمدت الديمقراطية كنظام سياسي واجتماعي واقتصادي وتعليمي موجود رغم كل الثورات والرجعية
وتحملت مخاطر االزمات واالنهيارات االقتصادية بمختلف دول ومجتمعات العالم ،كما وصمدت في أوقات السلم والحرب
فمن عهد الفيلسوف االغريقي القديم افالطون والكاتب ارسطو في القرن الرابع قبل الميالد ،الى دكتاتوريين القرن العشرين
مثل ادلف هتلر وجوزف ستالين ،فقد واجهت الديمقراطية كنظام سياسي خصومها وقهرتهم ،وهي مستمرة في العصر
الحاضر ،بمواجهة مختلف التحديات الجديدة الناجمة عن تطبيقها في البيئتين االسيوية واالفريقية وبمختلف الدول الشاملة
لها وفي المنظمات الدولية على أنها بعبارة مختصرة  ،نظام غني بالمنجزات ،وحافل باألمل المنشود في الماضي
والحاضر والمستقبل أيضا (. ) 135
أما فيما يتعلق بالنظام الديمقراطي وكيفية تطبيقه فيظهر انه عند ارادة تطبيق نظام الديمقراطية خاصة بأي مجتمع فال
بد من االخذ بعين االعتبار الخصوصية لألوضاع المختلفة في البلد ذاته من اوضاع سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية
وغيرها  ،...والسير في تطبيق النظام وفقا وتمشيا مع ما تسمح به هذه الظروف وإال فإنه ال يمكن ان يكون العمل إال على
استنساخ الفشل المحتوم

() 136

.

إ ن تطبيق أي نظام سواء كان ديمقراطي او غيرة ال بد من ان يأخذ بعين االعتبار طبيعة الظروف المختلفة وطبيعة
الوقت الموجود فيه ذلك البلد وبحث مقدرة استطاعته على تحقيق االمكانيات وعلى تحقيق نظام ما ،فال يمكن مقارنة البالد
العربية حاليا ببالد الغرب في السابق او في الوقت الحالي وتفسير عجزها عن تطبيق أي نظام ديمقراطي فيها ،فال يوجد
هنا مجال للمقارنة بين الجانبين ال سيما وأن البالد الغربية في السابق لم تكن لتواجه عالما متقدما مثل عالمنا الحالي الذي
تواجهه الدول العربية اليوم ،وأيضا وجدت الدول الغربية البالد الفقيرة وخاصة البالد العربية كمستعمرات لالستعالء فوقها
ولكن اوضاع البالد العربية اليوم تختلف عن ذي قبل بالنسبة او فيما يتعلق بالدول الغربية وأن كانت في السابق في
ظلمات الجهل وفي سبات عميق ،ولم تكن الدول الغربية تواجه دوال مستغلة لخيراتها مثلما تواجه الدول العربية اليوم
وخاصة استغالل الدول الغربية للبترول العربي والتحكم في أسعاره ،ووجود االحتالل االسرائيلي في قلب االمة العربية
وسيطرته في المنطقة وهزيمة الدول العربية واالسالمية في عدة محاور سياسية واقتصادية وثقافية واعالمية أيضا،
() 134
() 135
() 136

لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 21
لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 22
برهان غليون وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص ص . 31 - 32
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وما زال الشعور بالهزيمة قائما من ناحية الثقة بالنفس وشدة ونوعية وتكرار الهزائم المتتالية للدول العربية مع إسرائيل
والغرب في العديد من الحروب منها حرب عام  2902م ،وحرب عام 2911م ،وحرب عام 2914م ،وحرب عام 2943م
( * ) ،وحرب عام  2921م ،وحروب الخليج الثانية عام 2992م ،والثالثة في العام 1443م ،فهذا كله أدى إلى الشعور
المستمر بعدم القدرة على المواجهة آنيا وفي المستقبل ،وذلك بسبب االستعمار الماضي والحالي المبطن المسمى بالعولمة
أو االستعمار الجديد المتمثل بالسيطرة من جانب واحد.
إن معنى كلمة الديمقراطية حسب رؤية الباحث في هذه الدراسة الحالية ال يهم اكثر من المعنى التطبيقي للكلمة
واالطالع على المبادئ االساسية التي تقو م عليها الكلمة ومعرفة الشروط الواجب توافرها عندما يتم الحديث عن كلمة
الديمقراطية ،فهذا هو الجوهر الواجب االهتمام به وتحديد االتجاهات الواجب رعايتها واالهتمام بها لتحقيق القدر الكافي
من المنفعة الفردية والجماعية والمجتمعية ككل ،أي على مستوى المجتمع والسلطة الحاكمة حتى ال يكون هنالك مجاال عند
احد إلهمال الشروط االساسية الواجب توافرها ،فعند محاولة تطبيق هذا النظام الشامل لجميع مناحي الحياة المختلفة على
حد ما تأتي به هذه الكلمة من معاني شاملة ،فالديمقراطية لها قواعد وعناصر شاملة لها ولمعناها في الوجود والتطبيق
الفعلي في أي دولة ومجتمع كان.
 – 4الديمقراطية  ...الفكر والتطبيق:
لقد تبين من خالل ما هو موجود من أنظمة الحكم المستخدمة في داخل دول ومجتمعات العالم في الماضي والحاضر
أنه يوجد العديد من اشكال هذه األنظمة المتنوعة في التطبيق العملي "الفعلي" السائد في داخل هذه البلدان ،باإلضافة الى
ذلك فقد ظهر أن هنالك العديد من المسميات اللفظية التي تُطلق على مفهوم الديمقراطية كنظام سياسي حاكم ومطبق في
هذه البلدان بحسب ما يراه المطبقون لهذا النظام ،وبحسب ما يراه المفكرون أيضا في تحليلهم لهذا النظام الموجود نظريا
وعمليا ،لذلك فال بد هنا من إدراج العديد من هذه المسميات المختلفة للديمقراطية والمتعلقة بالشعوب على اختالف وجودها
ومن أهم هذه التسميات هي:

() 137

-2

الديمقراطية المعتدلة.

-1

الديمقراطية المسيحية.

-3

الديمقراطية اإلسالمية.

-0

الديمقراطية الليبرالية.

-1

الديمقراطية الماركسية.

( * ) ال بد من الذكر هنا والرد معا على كل من يعتبر أن القوات المصرية في هذه الحرب قد إنتصرت على إسرائيل ولكن وحتى
لو كانت القوات المصرية قد حاربت وحققت العديد من التفوق النوعي في هذه الحرب مقارنة بالحرب السابقة لها في العام
2914م إال ان النتيجة النهائية كانت لصالح إسرائيل فقد إستولت إسرائيل كعادتها في كل مرة على العديد والمزيد من االراضي
من الدول العربية ،ولذلك يمكن القول أن اسرائيل بنهاية حرب عام 2943م قد حققت ما تريده ،فهذه العملية تعتبر من صفات
الدولة المنتصرة في الحرب وليست المهزومه وحتى لو تكبدت العديد من الخسائر في المعارك إال أن النظر هنا يظل مقرونا
بالوصول الى النتيجة النهائية للحرب بشكل عام مقارنة بالنصر أو الهزيمة واثبات النتيجة النهائية لصالح احد االطراف فقط.
( ) 137احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص . 223
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-1

الديمقراطية االجتماعية.

-4

الديمقراطية التوافقية.
إن هذه المعاني ان دلت على شيء فإنما تدل على سعة مفهوم الديمقراطية العام وعموميته في االنتساب الى مختلف

المذاهب واالفكار المختلفة التي تأخذ من الديمقراطية معنى لنظامها الموجود فيها بالتوافق مع ما هو سائد فيه من تطبيقات
مختلفة سواء كانت في المجتمعات المنفتحة في أخذها للديمقراطية بالمعنى الليبرالي أو بالمجتمعات التي توصف في بعض
النواحي بالمجتمعات المنغلقة المتمثلة بالمجتمعات اإلسالمية المحافظة فيما تتخذه وتسميه في أنظمة حكمها بالديمقراطية
اإلسالمية أو المعتدلة ،أو المجتمعات الماركسية التي تأخذ الديمقراطية بالمعنى الماركسي لها والتي تأتي بعد أن يسود نظام
"دكتاتورية البروليتارية" في المجتمع االشتراكي الساعي الى المرحلة الشيوعية كمرحلة نهائية له.
إن الديمقراطية مهما اطُلق عليها من تسميات اال أنها في جوهرها تأتي على االقرار بحقوق األفراد أو الفئات
االجتماعية من النواحي المختلفة االجتماعية والسياسية واالقتصادية بعد ان تم في السابق رفضها لحكم (الملك  /اإلله)
الذي كان موجود في عدد من دول اوروبا منذ فترة العصور الوسطى وأن وجد اشكاالت متباينة عند المحاوالت العديدة
لتطبيق النظام الديمقراطي وممارسته ضمن حدود معينه .لقد كان من المراحل المهمة التي مر بها مفهوم الديمقراطية هو
أن تم تبلور الفكر الليبرالي في دول أوروبا في الفترة الواقعة في نهوضها المتطور ألول مرة من نوعة وهي خالل القرنين
السابع عشر والثامن عشر الميالديين وارتباط ذلك المفهوم الجديد بالحرية الفردية ومناداته بذلك ،حيث ظهر بعد ذلك تأثر
للفكر الليبرالي على مفهوم الديمقراطية فظهرت الديمقراطية السياسية كوسيلة للعمل على أنها تصون الحريات الفردية ثم
أخذت بعد ذلك الديمقراطية بالتطور ودعوتها للعديد من اإلجراءات الواقعة ضمن هذا النظام من اجل التطبيق السليم له
كاالنتخابات وفصل السلطات وغيرها . ) 138( ....
وكما تبين بأن الديمقراطية ال يمكن أن تكون ديمقراطية ُمطلقه تماما وأنما تأتي نسبية في تعبيرها عن الشعب بعد أن
يكون هنالك أقلية وأغلبيه ناتجة عن تطبيق النظام الديمقراطي وفقا لقيمه المختلفة المتمثلة باالنتخابات وما تفضي اليه من
نتائج نهائية ،ولكن فحتى مع وجود األقلية الناتجة كطرف ثاني عن إقرار قانون االنتخابات العام للديمقراطية ،فإن
الديمقراطية تقوم أيضا على أساس حرية الرأي فُتعطي تلك األقلية مجاال للتعبير عن آرائها المختلفة بأشكال متعددة سواء
كانت بحرية إقامة االحزاب أو حرية الرأي والصحافة وحرية التعبير وغيرها ،بل أن الديمقراطية تُقر بهذه القيمة أو
المعيار وهي االختالفات بالرأي كحق للجميع في المجتمع (.) 139
إن الديمقراطية تأخذ برأي األغلبية حسب ما جاءت به وتعطي األقلية فرص للمعارضة لرأي األغلبية حتى يمكنها ذلك
من الصعود ثانية فيما بعد ،وذلك بحكم محدودية مدة الرئاسة والحكم بعد نيل رأي األغلبية من قبل الحزب الحاكم ،فيمكن
القول هنا أن الديمقراطية تتعامل بشكل مرن في األنظمة السياسية ضمن ما تقوم عليه من قيم ومعايير مختلفة ومتعددة في
الطرح األساسي لها والذي تقوم عليه في أثناء حكمها.
( ) 138احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص ص . 224 - 221
( ) 139احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص . 222
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لقد أقرت الديمقراطية الغربية بوجود أغلبية وأقلية وبالتعددية الحزبية واعترفت بحق المعارضة السياسية الموجودة في
اي بلد في ظل تطبيق النظام الديمقراطي الحديث .كما أن مختلف الطرق التي تسعى اليها الشعوب وتتأهل من أجلها
لتحقيق الديمقراطية ومع ابتداع األساليب المختلفة والصيغ المتباينة على ذلك المستوى المتعلق باألنظمة الحاكمة
وممارساتها السياسية السلطوية كطريقة للوصول الى صحة التمثيل ،وعدالة ذلك التمثيل الشعبي ،اال أن تلك العدالة ستظل
نسبيه ومنقوصة خاصة مع الزيادة السكانية والتعقيدات المعاصرة والمختلفة االنواع من سياسية واجتماعيه و  ....الخ

() 140

.
كما أ ن استعمال النظام الديمقراطي بشكل سلبي والمعنى هنا بشكل سلبي يعني عدم التأهيل لألنظمة المختلفة قبيل
تطبيق النظام الديمقراطي ،فذلك يؤدي الى التفكك واالنهيار بدال من االندماج والتكامل والوحدة ،وذلك ألن الديمقراطية
تسعى لتبسيط األنظمة السياسية وليس تعقيدها ،فكيف يمكن تطبيق الديمقراطية في حاالت دول معقده في أوضاعها خاصة
األوضاع االقتصادية في ظل الوجود الواسع للدول الكبرى الصناعية منها والمسيطرة عالميا وفقا للنظام العالمي الجديد
المتمثل بالعولمة الجارفة لمختلف التيارات الصناعية منها واإلنتاجية وبخاصة اذا كانت في طور نموها المبدئي؟ ! فإنها
بذلك ال تستطيع أن تقف أو تنافس في منتوجاتها وصناعاتها المنتوجات العالمية بحسب صناعات الدول الكبرى وما فيها
من الشركات الضخمة الواسعة والمتعددة الجنسيات المدعومة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة
العالمية.
من هنا يرى الباحث في هذه الدراسة الحالية أن الديمقراطية في تطبيقها ال يمكن أن تقوم إال على أسس صحيحة في
األصل وإال ستنهار الدولة التي تحاول تطبيقها في نظامها الحاكم إذا لم تكن مؤهلة لتلك األسس بالشكل الصحيح.
فالديمقراطية أتت بحركة تاريخية تطوريه من األصل ضمن عدم إعطائها للحرية بشكل كامل في دول أوروبا الغربية في
البداية إلى إعطاءها الحرية بشكل شبه كامل في وقتنا الحاضر ،لذلك فال يمكن تراجع النظام وفقا للتقدم والتطور الحاصل،
فالنظام الديمقراطي يأتي كتحصيل حاصل ،وفقا للتطور المنشود في ظل األنظمة السياسية والشعبية المتطورة والساعية
الى ذلك التطور ،وال ينطبق ذلك على الدول الفقيرة نظريا واقتصاديا وفكريا وسياسيا ،وال يمكن ايضا تصور دولة فقيره
تسعى الى تطبيق الديمقراطية ،فيجب أن يكون هنالك طرق ممهده لذلك كوجود العدالة والتنمية وحقوق المواطن فيها ،ومن
ثم يتم التفكير بعدها بكيفية وجود النظام السياسي وتطبيقه بالصورة المرغوبة فيها وفقا لما يراه القائمين على ذلك
الموضوع والراغبين بل والساعين للعمل الجاد على تطبيقه بصورته المبدئية والمباشرة حتى يأتي بثماره الخيرة على
مختلف بل وغالبية الفئات والشرائح االجتماعية دون تحكم طبقة على أخرى كأبشع طريقة لالستغالل للديمقراطية التي
تقوم عليها بعض الدول في الوقت الحاضر للحصول على مكاسب آنيه وشخصيه وخاصة في آن واحد معا.
إن التباين في تطبيق النظام الديمقراطي كنظام سياسي ال بد إال أن يأتي بثمار حسنة على الفرد والمجتمع،

() 140

احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص ص . 212 – 211
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وكما يظهر من النماذج لبعض الدول المطبقة للديمقراطية والتي اتت بثمار ناجحة في بعض من تلك الدول وفاشلة في
بعض الدول االخرى ،لذلك فإن هذا التباين في النجاح أو الفشل لتطبيق النظام الديمقراطي كنظام حاكم لبعض الدول هو
بين اهمال التنمية المحلية لبعض البالد والنهوض بالتنمية المحلية في بالد أخرى ،فهذه التنمية المستدامة والشاملة في
تطبيقها تُعتبر من االسس المهمة للتقدم ألي بلد ،والعمل على تطوره ومن أمثلة ذلك إتكال بعض الدول على المساعدات
من الخارج ورؤية حالها اليوم مثل الصومال ،فهل يمكن حاليا تطبيق النظام الديمقراطي فيها؟ وهل سينجح؟ بالطبع ال .....
وما يدعم ذلك ما جاء في العديد من الدراسات وفي بعضها أن الديمقراطية تحتاج الى طبقه وسطى ذات وعي في مجاالت
الحياة المختلفة من سياسية واقتصاديه وثقافيه الى جانب حاجتها الى بنى اجتماعيه متماسكة ما يطلق عليه بمؤسسات
المجتمع المدني المعروفة بكافة أشكالها واتجاهاتها وافكارها .كما أن الشرط االساسي لقيام مجتمع مدني كأساس أولي
للتحول الديمقراطي هو الحرية ،أي العمل على ايجاد الحريات الخاصة والعامة لألفراد والجماعات حتى يتم تحقيق ووجود
الربط الموضوعي بين الديمقراطية وحقوق األنسان .فالمجتمع المدني القائم على الوعي السياسي ،وعلى تعدد قواه ال
يتبلور وينمو مع كبت الحريات العامة والخاصة .كما أن الممارسة العملية لقيم الديمقراطية ومضامينها داخل المجتمع
والدولة هي المعيار األساسي لقياس وجودها والصورة الموجودة فيها الديمقراطية في ذلك المجتمع المدروس .وكما تم في
وصف الديمقراطية على أنها ممارسة طويلة االمد قبل أن تكون "وصفه جاهزة" شرقيه أم غربيه ،فالديمقراطية ال
تستورد ،وأنما تنمو تدريجيا وتزدهر في ظروف مالئمة ومناسبة لها (.) 141
إن التجارب التاريخية للدول المختلفة جاءت لتؤكد أنه ال يمكن أن يتم فرض الديمقراطية بشكل إجباري فال بد من
رؤية الوضع الداخلي الحالي للدولة المراد تطبيق النظام الديمقراطي فيها ،هل هو مناسب لذلك أم ال؟ فقد تعمل
الديمقراطية تراجعا في البعض من الدول التي ال تتالءم ظروفها الداخلية عند تطبيق النظام الديمقراطي الغير مناسب لها
وذلك حسب العوامل الموضوعة فيها سواء كانت الداخلية أو الخارجية وتبعا لقدرات تلك الدول الذاتية ( .) 142كما ال بد من
الذكر هنا أن الديمقراطية ليست دائما هي العالج المناسب لبعض الدول بأوضاعها المختلفة السياسية واالجتماعية
واالقتصادية فقد تعمل محاولة تطبيقها على زيادة تفاقم الوضع السيء لبعض الدول ،فالعمل بشتى أشكاله للنظام
الديمقراطي ال يتم إال وفق ظروف مناسبه له مثل وجود التفاعل لذلك النظام بين الناس بمختلف شرائحه وطبقاته (.) 143
إن العمل على تطبيق الديمقراطية أو رؤية وجودها في مجتمع ما ال يمكن أن يتم عن طريق عرض الشعارات الرنانة
واالفكار العامة ونشر العديد من المقوالت المذهبية للديمقراطية عن صور تطبيقها من قبل حزب معارض اسالمي كان او
ماركسي او معتدل (وسطي) وإنما يتم ذلك عن طريق الرؤية الحقيقية والقياس المباشر الذي يتم من خالله اعطاء الصورة
الواضحة للمجتمع ان كان ديمقراطي أم غير ديمقراطي،

() 141
() 142
() 143

احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص ص . 202 – 231
احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص .230
احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص .230
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أو اظهار مدى وجود وتطبيق وصالحية الفكر الديمقراطي كنظام قائم فيه ومعرفة الثغرات التي توجد به حتى يمكن أن
يتم تالشي بعض من هذه النواقص بل العمل على اصالحها في أوقات أخرى حتى يتسنى لذلك المجتمع ان ينعم بنظام
سياسي ديمقراطي ُم نظم بشكل اقرب الى التطبيق الصحيح للمجتمع المدني الديمقراطي بشكليه النظري والعملي وعدم
االقتصار على الفكر النظري فقط ،فبدون هذا ال توجد الديمقراطية ال بشكلها المباشر او الوسط او حتى البسيط.
إن المطلوب هنا هو كيف يتم تحويل شعارات الديمقراطية ،ومضامينها الى ممارسات عملية داخل المجتمع والدولة،
لذلك فيجب العمل على مواكبة الرؤية العملية للتطور بحكم تطور الحياة بنواحيها المختلفة وبخاصة النواحي االجتماعية
والسياسية واالقتصادية وغيرها ،...فال يجوز ان يبقى اللوم يُعلق هنا وهناك مثل اللوم على ان الدول العربية هي حديثة
االستقالل والنشأة وان ما يجب ان نعرفة هو كيف يتم توفير ظروفا موضوعية ومناسبة ،ووسائل محليه تُساعد على
الطرح الديمقراطي على أن يصبح حقيقة في الممارسة ( ،) 144وذلك مثلما يظهر على أن الديمقراطية البرجوازية أقامت
المساواة في الحقوق والحريات الفردية دون تحقيق المساواة االجتماعية ،كما ظهر ايضا أن الديمقراطية الغربية اقتصرت
على الميدان السياسي اما مجال العالقات االجتماعية وأداة االقتصاد فظلت قائمة على سيادة ال ُملكية الخاصة والمنافسة
وليس ذلك بالطابع الديمقراطي والذي يرى بذلك التنافس بالصعوبة بعيدا عن الممارسات الديمقراطية المتقدمة من حيث
نمو الوعي الديمقراطي في كثير من األحيان ،لذلك فإن لكل فترة منها تعريف ومجال خاص بها(.)145
 – 1اإلطار الفكري والفلسفي للديمقراطية:
أ -الديمقراطية الليبرالية" :الليبرالية = المذهب الفردي": ) Liberalism) :
لقد ظهر أنه كان نتيجة لتطور المذهب الفردي أو ما يدعيه أصحاب الليبرالية وانتصاره على النظام االقطاعي في
الماضي والحكم االستبدادي ال ُمطلق الذي كان سائدا في العصور الوسطى في دول أوروبا أنه قد مهد الطريق لتحقيق مبدأ
الوجود لحقوق اإلنسان وفي هذا الصدد فإنه يمكن القول بأن تحوالت القرن الثامن عشر في دول أوروبا وأمريكيا قد
أسهمت بقدر كبير في تأسيس نظم سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها تقوم على التسامح الموجود بين الجميع وتضمن
الوجود للحقوق السياسية لألفراد ،وببلوغ أوساط القرن التاسع عشر وخاصة في دول اوروبا لم يعد االنتماء الديني معيارا
للتمتع بالحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمدنية ،إذ حل محله معيار المواطنة ،وقد انعكس ذلك الوجود للتمتع
بتلك الحقوق ال ُمجسدة في االعالنات التي صدرت عقب الثورة التاريخية الكبرى مثل وثيقة الحقوق االنجليزية التي
صدرت في العام 2129م  Bill Rightsوإعالن االستقالل األمريكي الصادر في العام 2441م واالعالن الفرنسي لحقوق
االنسان الصادر سنة 2429م ،وقد أكدت كل هذه الوثائق على قيمة المساواة بين كافة المواطنين وكذلك حقهم في الحرية
والمساواة والعدالة االجتماعية (.) 146
( ) 144احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص ص .231 - 231
( ) 145سمير أمين ،بعض قضايا للمستقبل (تأمالت حول تحديات العالم المعاصر) ،القاهره :مكتبة مدبولي ،الطبعة االولى،
2992م ،ص ص . 03 - 01
( ) 146هويدا عدلي ،التسامح السياسي – المقومات الثقافية للمجتمع المدني في مصر ،القاهرة :مركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنسان ،د .ط 1444 ،م ،ص . 21
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إن الليبراليون قد كانوا وراء تغييرات تستهدف إعطاء المواطنين إحساسا أكبر بأهميتهم في العملية السياسية برمتها
من خالل وجودهم وعملهم في اختيار ما يريدون ،فمن ناحية الليبراليين ال ُجدد كانت استجابتهم لهذا األمر ُمدركة
ومحسوسة فيما يتعلق بهذا الموضوع ،متمثلة في تلك البرامج الموضوعية للفقراء منهم ،باإلضافة الى محاوالت تحقيق
مفهوم عملي لديمقراطية االسهام والمشاركة من قبل جميع الفئات االجتماعية ( ،) 147لذلك فقد ظهر أن هناك أساسان
للمدرسة الليبرالية أو الفكر الليبرالي وهما:
 .2مدرسة القانون الطبيعي :حيث أن فكر القانون الطبيعي يفترض ويقوم على أساس أن الجنس البشري حر ومتساوي
بطبيعته وبما يريده من خالل وجودة ،وهو جدير بالطبيعة بأعلى قدر من االهتمام من الجميع وبخاصة من قبل
الصفوة الحاكمة "والتي اعتبرها العالمة البريطاني هبرش لوترباشت الملهمة بحقوق اإلنسان" في داخل المجتمع
ولمختلف فئاته السكانية.
 .1الفكر النفعي :وهو الذي تمثله أعمال جون ستيوارت ميل والذي يقوم على اساس أن السعي من أجل السعادة والرفاهية
اإلنسانية يوجد عن طريق الحرية بكافة اشكالها والمساواة للجميع والتي تُعتبران من أعلى القيم أو الحيز في الوجود
لإلنسانية جمعاء ،ألن هذا هو ما تُثبت فائدته للمجتمع من خالل مصالحهم ( ،) 148حيث ظهر أن لكل من هذه االسس
تأثيره المهم على حقوق االنسان الموجودة وخاصة الحقوق الحديثة.
إن هذه النظرية ال ُمفسرة للديمقراطية تقوم على اساس الحرية المختلفة االشكال في وجودها ،حيث أن جذورها
القديمة كانت قد ظهرت في عصر اإلغريق القدماء منذ القرن الخامس قبل الميالد ،أما جذورها الحديثة فتعود إلى الثورة
اإلنجليزية الثانية في سنة 2122م ،وذلك بعد أن عملت على إرساء ووجود التسامح الديني والنزعة الدستورية والتوسع في
النشاطات االقتصادية والتجارية ،وبعد ذلك أخذت في التطور في معظم دول أوروبا وأصبحت تحوي ممارسات وتيارات
عديدة ،أما فيما يتعلق بمضمون النظرية الليبرالية في تفسيراتها فهي تقوم على أساس الحرية الفردية ومنها حرية
االستثمار والعمل على إنشاء المشاريع التجارية والصناعية والحرية في االنتقال لألفراد دون أن يكون لذلك تدخل من قبل
الدولة وفقا لمبدأها األساسي "دعه يعمل دعه يمر" . Let He Do , Let He Pass

() 149

لقد كان مجال اهتمام الليبرالية منذ وجودها هو الفرد مثل الدولة والمجتمع ،لذلك كانت معنية باالستقاللية الفردية
واعترافها بالحقوق ال ُمستقلة وال ُمطلقة للفرد بعيدا عن الدولة والمجتمع ،كما عُنيت الليبرالية على االهتمام باألولوية
للمصالح الفردية مثل المصالح االجتماعية على اعتبار أن الطبيعة البشرية تسبق إنشاء المجتمع والدولة ،حيث كان من
أشهر المنظرين لها "بنتام" وفقا لمبدأه القائم على أساس مقولة "أعظم سعادة ألكبر عدد" ،ويعني مذهب المنفعة في الحرية
االقتصادية في البداية ،وأيضا كان من منظريها "آدم سميث" و "دافيد ريكاردو" ،ومن ثم أخذت الليبرالية في التطور في
مجاالت حياتية أخرى سياسية واجتماعية وثقافية باإلضافة إلى بُعدها االقتصادي القائم على اساس حرية الفرد في العمل.
() 147
() 148
() 149

ج  .س  .هيرسون  ،مرجع سابق ،ص . 411
دافيد .ب  .فورسايث  ،مرجع سابق ،ص ص . 142 – 144
قحطان أحمد سليمان الحمداني ،مرجع سابق ،ص ص  233ــــ . 230
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لقد كانت الليبرالية في بدايتها تعمل على إضفاء القداسة على ال ُملكية الفردية واالهتمام بالمنافسة الحرة في العمل القائم
على اساس العرض والطلب ضمن سياسة اقتصاد السوق الحر ،بحيث يعمل كل شخص بطبيعة ما يهم شخصه ،فذلك
يؤدي بالنهاية إلى تحقيق االنسجام االجتماعي بعد العمل على الخدمة لمصالح اآلخرين نتيجة لقيام كل شخص بما يتالءم
وحاجته ،إضافة لذلك فقد دعت الليبرالية وخاصة ما يتعلق منها بالناحية السياسية إلى عدم التدخل من قبل الحكومة في
النشاطات االجتماعية واالقتصادية على اعتبار أن ذلك يُعتبر تحت أسم االعتداء على الحرية ،لذلك فدعت الليبرالية إلى
اقتصار عمل الدولة والحكومة والقائمين عليهما على الحماية الخارجية والداخلية وتحقيق األمن والعمل على تنفيذ العقود
الصناعية والتجارية فقط.

() 150

لقد قامت الليبرالية في أوروبا وتوسعت عالميا بعدها على اساس وجود الحرية الفردية في اقتصاديات العمل ،أما فيما
يتعلق بالحرية السياسية والديمقراطية الفعلية وبمضامين كل منهما فلقد ظهرت بشكل جديد قائمة على المذهب الفردي في
الحرية بعد أن أصبحت دعوة الليبرا لية للحرية الفردية بحاجة إلى الدولة للعمل لها على تدعيم الحرية االقتصادية للبحث
عن األسواق واألماكن وللحصول على المواد الالزمة لهم ،لذلك فأصبحت الدولة من مهمات النظرية الليبرالية الحديثة،
فاهتمت عندها في الوصول إلى السلطة للعمل على القيام بتأمين تلك المتطلبات األساسية لها ولمبادئها القائمة على
() 151

المنفعة.

ولقد راج مبدأ سياسة عدم التدخل في القرن التاسع عشر الميالدي وهو مبدأ اقتصادي يحظر على الدولة

التدخل في الشؤون االقتصادية إال في مجاالت األمن وحماية الحقوق ال ُملكية.

() 152

إذا يمكن وصف الليبرالية في البداية

على أنها ظهرت بشكل مستقل وبعد ذلك أخذت تدعو بصيغة الديمقراطية في داخل المجتمعات والدول المتنوعة االشكال
واألبعاد في وجودهما.

() 153

لقد قامت الليبرالية في البداية على أساس وجود الحرية االقتصادية المبنية على اساس مفهوم "عدم تدخل الدولة
بشكل عام" والتي ركزت على االنسان على اعتبار انه هو صاحب المبادرة واالختيار الحر بعد ان عملت على انتقال
مفهوم الحرية من المجال االقتصادي الذي كانت مقتصرة علية في البداية الى المجال السياسي لتجعل المواطن مشاركا في
هذه العملية السياسية وما يتبعها من اعمال وال يبقى خاضعا لها فقط على اعتبار ان االنسان بالنسبة الى الليبرالية يُشكل
االساس فيها ،فال يتم ذلك حسب الليبرالية اال بمشاركة االنسان بالحكومة لتضمن لة تلك المشاركة االختيار الحر الذي
يعمل على عدم تدخل الدولة في شؤونه .
إن تطبيق المذهب الليبرالي وخاصة في الممارسات السياسية في الدولة ،يُحتم على أنه يجب ان يكون هنالك تطبيقا
لمبدأ الفصل بين السلطات الثالث الى جانب السلطة الرابعة المتمثلة باإلعالم وحق المواطن في االنتخاب القائم على اساس
الحرية،

( ) 150قحطان أحمد سليمان الحمداني ،مرجع سابق ،ص . 230
( ) 151قحطان أحمد سليمان الحمداني ،مرجع سابق ،ص . 231
( ) 152روبرت .أ .دال ،مرجع سابق ،ص . 134
( ) 153سعد الدين إبراهيم ،مرجع سابق ،ص . 42
325

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

فال شك في ان المذهب الليبرالي يُعتبر من المقدمات االساسية التي جاءت بعدها بعض التطورات لمفهوم الديمقراطية على
الرغم من معارضة الليبرالية للديمقراطية في البداية اال انها أي الليبرالية كانت تتصف بالديمقراطية ،وذلك في مراحلها
المتحولة بشكل واضح خاصة والدعوة اليها تخص الحياة االقتصادية والسياسية فيما بعد ،فكانت تقوم على أساس عدم
تدخل الدولة في شؤون المواطن حسب مبدأ "دعة يعمل دعة يمر" (.) 154
لقد عملت الليبرالية بعد ذلك ،أي بعد ان حصل تطور للتحول الديمقراطي نتيجة لدعوتها الى الحماية الحقيقية لألفراد
وذلك بتدخل الدولة بشكل ايجابي وفعال حتى تعمل على تأمين الحماية للحقوق وتأمين الحماية ايضا للحريات المختلفة
لألفراد في المجتمعات ،فالليبرالية هي الحرية في اساسها وال تقوم بدون ذلك .كما أن ظهور مفهوم الليبرالية والذي يعني
الحرية بمعناها الواسع لم يكن اتفاق بينة وبين مفهوم الديمقراطية عند بداية ظهوره في القرن التاسع عشر الميالدي ،رغم
ان االهتمام بالحرية كان مشتركا بينهما ( ،) 155على اعتبار أن العالقة بين حقوق االنسان والديمقراطية الليبرالية هي عالقة
تاريخية ومفهومة على السواء ،لذلك فيُرى بأن النظام الديمقراطي الليبرالي هو النظام الوحيد القادر على احترام حقوق
االنسان المدنية والسياسية وحمايتها خاصة اذا كان هذا النظام في مسؤولية النظام الحاكم في المجتمع .كما يتضح أن
الديمقراطية الليبرالية ومحاولة تطبيقها حُدد بذلك من خالل ما تأتي به الديمقراطية الليبرالية وهو ان حرية الفرد ال تأتي اال
عن طريق وضع القيود على السلطة الحاكمة للدولة ،فهذا الطريق وحدة هو الذي يضمن للفرد ومن ثم لألفراد الحياة
الخاصة الحرة والمحمية من تدخل القانون خاصة اذا كان القائم على النظام ظالما في السلطة الحاكمة ،ويُرى أيضا ومن
خالل هذا الطرح أن الديمقراطية الليبرالية هي النظام الذي يصون حقوق االنسان ويحترمها وهي "نظام للحكم وطريقة
للحياة" ،لذا فُيرى انه ال بد من ان يكون هذا النظام ُمتصف بالعديد من المميزات الموجودة فيه (.) 156
ب – الديمقراطية والماركسية (: ) Democracy And Marxism
اما فيما يتعلق بالتنظير الماركسي والديمقراطية ،فالدولة في نظر الماركسية هي جاءت نتيجة لصراع الطبقات ،أما
الدولة الغربية من وجهة نظرها ليست ديمقراطية وأنما هي دكتاتورية تزول بزوال الطبقات ومن ثم يتم العمل على ايجاد
المجتمع الشيوعي القائم على اساس "من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته" ،فالماركسيون يعتبرون أن الديمقراطية هي
التي تعمل لخدمة الطبقة البرجوازية الحاملة ألمور الحكومة ،وأن الطبقة المسحوقة هي التي ستؤمن الديمقراطية الحقيقية
ألغلبية الشعب وستعمل على قمع البرجوازية السابقة عندما يأتي الوقت المناسب لذلك وستزول الديمقراطية في النهاية
"ديمقراطية الليبرالية" ،وذلك بعد ان تكتمل المرحلة الشيوعية وهي"مرحلة الحلم"،

() 154
() 155
() 156

عيسى بيرم ،مرجع سابق ،ص ص . 212 - 214
لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 31
برهان غليون وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص ص . 240 - 243
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كما يتبناها الماركسيون وال حاجة عندها لوجود الديمقراطية الليبرالية او ديمقراطية البرجوازية كما يسميها الماركسيون
في طرحهم الفكري لهذا الموضوع.
ان مبادئ الديمقراطية الليبرالية منها الفصل بين السلطات واالنتخابات فهي مرفوضة من وجهة نظر الماركسية ألنها
تعتبرها تعمل على استغالل الطبقة الرأسمالية (البرجوازية) للطبقة العاملة في المجتمع .فدكتاتورية البروليتارية عندما
تتحقق في المجتمع تعمل على تغيير شكل الديمقراطية البرجوازية القائمة على اساس الحرية التي يعتبرها الماركسيون
خدعة وسوف يتم تحويلها الى ديمقراطية من نوع آخر (ديمقراطية اشتراكية) ،فهذه تُعطي الحرية والديمقراطية للغالبية
بعد ان تتحقق في وجودها وعملها وبعد انهيار الطبقة البرجوازية ،وستعمل دكتاتورية البروليتارية من خالل ديمقراطيتها
االشتراكية بشكل دكتاتوري ضد االقلية البرجوازية السابقة التي كانت تستغل باقي المجتمع ،وذلك قبل تحوله الى هذا
الشكل الصحيح كما تدعيه الماركسية بانة مجتمع تتساوى فيه المساواة الحقيقية للجميع (.) 157
كما وتعتبر الماركسية ان غير هذا الطريق ال يُعتبر طريقا صحيحا نحو تحقيق وايجاد الحرية الصحيحة ،وهو الذي
يتحقق بزوال الصراع بين االفراد انفسهم وبينهم وبين الدولة وال يكون هنالك فاصل طبقي بين افراد المجتمع ،عندها
تتحقق الديمقراطية االشتراكية ومن ثم الشيوعية التي ال يوجد فيها صراع طبقي وال خالفات تُذكر ،وتتحقق فيها الحرية
والمساواة امام الجميع عند الوصول الى المرحلة الشيوعية التي أشبه ما تكون بالحلم من وجهة نظر كارل ماركس حسب
وصفه لها ،فالمجتمع المتجانس عندما يتم تحقيقه وهو الذي ال يقوم على اساس ال ُملكية الخاصة لوسائل االنتاج التي تعمل
على استغالل الطبقة العاملة في المرحلة الرأسمالية ومن قبلها ،وعند هذا الحد تتحقق المساواة للجميع كما تعتبرها
الماركسية كنظام سياسي اجتماعي حاكم.
ان الماركسية تقوم على اساس إلغاء ال ُملكية الخاصة لوسائل االنتاج بحيث تكون ال ُملكية عامة لوسائل االنتاج ولكن
وحسب رأي الباحث في هذه الدراسة الحالية فيمكن ان تصبح طبقة برجوازية مرة اخرى ويتكرر ما حدث للطبقة
البرجوازية االولى ،اذا فالماركسية تقوم على اساس الصراع منذ البداية أكثر من الديمقراطية الليبرالية وذلك نظرا لتخليها
عن وجود طبقة وسطى بين الطبقتين البرجوازية وطبقة العمال "الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة" ،كما أن المجتمع
االشتراكي الشيوعي خالي من الديمقراطية الحقيقية القائمة على اساس الحرية ،ألنه كيف سيوجد ديمقراطية قائمة على
اساس الحرية مع وجودها تحت النظام الماركسي؟ فربما ال يؤيد البعض في المجتمع عندها المبدأ الماركسي فأين حريتهم
وهم تحت الحكم االشتراكي الماركسي القائم على اساس غير طبقي؟ لذلك فتعمل الماركسية على ربط الحق والحرية
بالواجب لدى الفرد حسب المبدأ االساسي لها والذي تم ذكره سابقا في هذه الدراسة وهو "من كل حسب طاقته ،ولكل حسب
حاجته" .كما يظهر في المجتمع الماركسي ان من صفاته الفوضى وعدم التنظيم االجتماعي واالقتصادي وحتى السياسي
وذلك بسبب ضعف ال ُملكيات فيه بل وإلغاءها في النهاية لتصبح ال ُملكية العامة لوسائل اإلنتاج هي السائدة كنظام عام،
فكيف سيوجد التنامي بين افراد المجتمع مثال ،وما هو الدافع لذلك العمل ...؟!

( ) 157عيسى بيرم ،مرجع سابق ،ص ص . 210 - 213
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إن الماركسية في نظرتها للديمقراطية تُعتبر منقوصة في هذا الطرح لها فهي تعتبر ان الديمقراطية الليبرالية الغربية
تأتي لخدمة الطبقة البرجوازية القليلة ،إال أنه يتضح بأن هذه البرجوازية لألقلية تكمن سيطرتها في اوضاع الغياب التام
لنظام الحكم الديمقراطي وحتى لو كانت ُمسيطرة بديمقراطية او بدونها فوجود الديمقراطية مهما كان شكلها يعمل على
التخفيف والتقليل حسب مدة سيطرة البرجوازية فال مانع حسب هذه الرؤية من وجود الديمقراطية ( .) 158كما أن الرؤية
الماركسية تأتي معارضة للديمقراطية الليبرالية بالمفهوم الغربي لها وتدعي ان تلك هي وسيلة للطبقة القليلة "الطبقة
البرجوازية الحاكمة" للسيطرة على الفئات االجتماعية االخرى فتعتبر ان هذه القلة الحاكمة اتت في عصور االقطاع
األولى في داخل دول أوروبا ،وذلك بعد ان اقامت ثورة ضد االقطاعية ونجحت بذلك في تكوين نخبة حاكمة وأصبحت هذه
االقلية الحاكمة تستغل الوسيلة المناسبة للحفاظ على حالها وهي وسيلة الديمقراطية كنظام اساسي قائم ومطبق في داخل
المجتمع والدولة ،لذلك فأخذت تدعو للديمقراطية للحفاظ على بقائها وهي الفئة الحاكمة ،وترى النظرة الماركسية انه ال
وجود للديمقراطية الغربية بهذا الشكل كمنهج صحيح ،والمنهج الصحيح هو الديمقراطية االشتراكية ،ديمقراطية الجميع
التي تعتمد عليها وتحققها دكتاتورية البروليتارية ضمن االساس الرئيسي لها وهي الملكية العامة لوسائل االنتاج في
المجتمع وصوال به الى المرحلة الشيوعية وفقا لقاعدتها وهي "من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته" ،ففي النظام
االشتراكي الشيوعي عند قيامه يتم العمل على احتكار الحزب الشيوعي للسلطة الحاكمة ،فأين الحرية إذا! ...؟ (.) 159
إن المهم من رؤية تطبيق النظام الديمقراطي هو مدى وجود الديمقراطية بمعنى مباشر او ال حسب تصنيف جان جاك
روسو لها ،فكلما اقتربت الديمقراطية في شكلها الليبرالي المباشر كلما حدت من سيطرة وتحكم الطبقة البرجوازية الحاكمة
القليلة ،على حد تعبير الرأي الماركسي لذلك ،فالواجب عملة في مواجهة السيطرة البرجوازية هو التمسك بالديمقراطية
الليبرالية ألنه ال يوجد طريقة غير ذلك ،أما عن طريق الثورة فيما جاءت به النظرية الماركسية فإنها تعمل على استمرار
ذلك ،فما هو الذي سيمنع دكتاتورية البروليتارية من ان تأخذ مقاليد الحكومة ضمن طبقة برجوازية قليلة ويتكرر ما كان
موجود في السابق ،ويظهر بذلك ان الديمقراطية بأشكالها المختلفة القائمة على الليبرالية أو االشتراكية  ،ليست هي السبب
في البالد العربية كسبب للتخلف وأن التخلف جاء نتيجة انظمة حكم دكتاتورية فاسدة ومتخلفة في اصلها وأن كانت تدعي
نفسها بديمقراطية او غيرها (. ) 160
لقد ولدت الماركسية في وجودها وحكمها في دول أوروبا الشرقية وبعض من دول آسيا وذلك بعد أن سيطرت الطبقة
الحاكمة الجديدة عندما بدأت طبقة العمال والمثقفين حربها ضدها ،وعندها رأى ماركس وأنجلز أن التحرر السياسي لوحده
ال يحل مسألة التحرر الكامل للشعب ،حيث اعتبر ماركس وأنجلز أن الديمقراطية (الغربية  /البرجوازية  /الرأسمالية) هي
فقط مرحلة انتقالية ألنه ال يمكن تحقيقها،

( ) 158برهان غليون وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص . 242
( ) 159الوقائع الكاملة للندوة اللبنانية  -العربية – العالمية ،حوار ديمقراطي من اجل التغيير ،بيروت :دار الفارابي ،الطبعة
األولى2924 ،م ،ص . 902
( ) 160برهان غليون وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 249
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كما أن نضال الفقراء ضد األغنياء ال يمكن خوضه على أساس مفهوم ذلك الشكل من الديمقراطية المتمثلة بحكم الطبقة
البرجوازية ( ،) 161وعلى اعتبار أن الديمقراطية أصبحت تمثل دكتاتورية البرجوازية (الطبقة القليلة  /الطبقة المسيطرة)،
عندها دعا ماركس وأنجلز إلى ديكتاتورية البروليتارية وهي حكم الطبقة العاملة (الفقيرة) واعتبرا أن ذلك نتيجة حتمية
وضرورية من أجل الصراع ضد الطبقات لتحقيق مجتمع ال طبقي تسوده المساواة والحرية حسب رؤيتهم الماركسية
"القائمة على االشتراكية /الشيوعية" ،واعتبارها (ديكتاتورية البروليتارية) أنها تشكل انتقاال نحو إلغاء الطبقات من أجل
الوصول بالنهاية إلى مجتمع ال طبقي .أما رأي لينين فقد جاء موضحا لرأي ماركس وأنجلز منذ سنة 2292م ،حيث قامت
بعدها ثورة أكتوبر االشتراكية سنة 2924م في روسيا ،فكانت في البداية عسكرية وبعد ذلك أصبحت إيديولوجية حتى
سقوط االشتراكية في االتحاد السوفيتي سنة 2929م (.) 162
إن دكتاتورية البروليتارية كما استعملها كارل ماركس مؤسس الفكر االشتراكي الشيوعي األول وما جاء بعده من
مفكرين من أهمهم لينين ،الذي وسع هذا المفهوم وذلك بوصفه الفترة التي تلي بشكل مباشر بعد الثورة التي تقوم بها طبقة
العمال "البروليتاريا" والتي تستخدم من خاللها (طبقة العمال) في المجتمع لسلطة الدولة للعمل على الغاء الطبقة
البرجوازية (الرأسمالية) وذلك للعمل كمقدمة على خلق نظام اشتراكي شيوعي خالي من الطبقات ( ،) 163حيث أصبح يعني
ذلك (ديكتاتورية البروليتارية) حسب ما تم االشارة اليه هنا أن هذا المصطلح في اللغة الدارجة والمعروفة ،الى جانب
وجود الحكومة الشعبية أو السيادة الشعبية في داخل المجتمع الشيوعي ،الى الحكومة التمثيلية أو حكومة المشاركة المباشرة
من قبل الجميع وحتى الى الحكومة الجمهورية أو الدستورية النيابية ،كما تم التوضيح هنا بالقول" :وكان التطبيق
الكالسيكي يُميز عن غيره من التطبيقات لألفكار األخرى في السابق بين حكومة شخص واحد والمتمثلة "بالملكية"
وحكومة بضعة أفراد والمتمثلة "باالرستقراطية" وحكومة أفراد عديدين والمتمثلة "بالديمقراطية" ( .) 164إذا فهذا يُظهر أن
الديمقراطية ومنذ القدم تُشارك أكثر عدد ممكن من أفراد المجتمع في اتخاذها للحكم من خالل النظام السياسي الموجود،
وهذا يُظهر أيضا مدى تقبلها ألكبر نوعا ما من أي نظام حاكم سابق غيرها من األنظمة المذكورة أعاله.
أما انجلز فيوضح ذلك بقوله :على أن النضال الحقيقي للبروليتارية عند وجودها في أي مجتمع يشكل وسيلة النقل
الوحيدة الممكنة لالشتراكية ال ُمتجسدة في المجتمع والدولة ،وذلك مثلما يعتبر "فرانز فانون" على أن المقدرة الثورية
متواجدة في داخل المجتمع بالدرجة االولى عند الناس من كال الفالحين ،والفقراء ،ومثقفي الدول المتخلفة الفاسدة ،ويُنظر
الى البروليتارية الصناعية كطبقة ذات امتياز خاص بالنسبة للفالحين ال ُمعدمين المتواجدين في داخل المجتمع ،فالثورة
حسب رأيه ستنتصر أوال في بلدان العالم الثالث الفقيرة،
( ) 161ناجي علوش ،مرجع سابق ،ص . 19
( ) 162ناجي علوش ،مرجع سابق ،ص . 44
( ) 163مجموعة من المختصين ،قاموس الفكر السياسي – الجزء االول – من حرف األلف حتى حرف العين ،ترجمة أنطون
حمصي ،دمشق :منشورات وزارة الثقافة ،د .ط 2990 ،م ،ص . 322
( ) 164مجموعة من المختصين ،مرجع سابق ،ص . 321
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أما الدول اإلمبريالية االستعمارية ذات النظام الرأسمالي فسوف تتبع بالضبط مثلما أتبعت البروليتارية في الدول المتخلفة
وسوف تتبع الفالحين الفقراء والمثقفين ،كما ظهر في قوله أنه عندما تبلغ قوى المجتمع المنتجة المادية درجة معينة في
تطورها ونفوذها ،وتدخل في تناقض مع عالقات اإلنتاج القائمة ،أو مع عالقات الملكية الفردية وليست هذه سوى التعبير
الحقيقي لتلك التي كانت الى حد ذلك الحين متحركة ضمنها ،فبعدما كانت هذه العالقات أشكاال لتطور القوى المنتجة في
المجتمع ،لتعمل قيودا لهذه القوى ،وعندئذ ينفتح عهد ثورات اجتماعية جديدة تؤدي الى سيادة النظام الماركسي في النهاية،
حيث تُعتبر هذه االعمال الكبرى من أجل إعادة هيكلة عالقات السلطة والتي ستؤدي في النهاية تحديدا عند تحرك الطبقات
األرضية وتطاحنها قبيل الزلزال الى واحدة من أندر الوقائع في تاريخ اإلنسان وهي حدوث ثورة في طبيعة السلطة نفسها،
وذلك على إعتبار أن تحول السلطة ال يعني مجرد نقلها من مكان آلخر ،بل أيضا تغيير طبيعتها الموجودة ( ،) 165حيث
يُعتبر الفكر الشيوعي أن الثورة الصناعية هي التي أدت الى االنقسامات الطبيعية وشجعت العمل على زيادة حدة العداء بين
طبقات المجتمع (.) 166
أما تفسير ماركس لمراحل التطور التاريخي فتتشكل بماضيه المتمثل "بالبرجوازيون" وحاضره المتمثل
"بالبروليتارين" ومستقبله المتمثل "بالشيوعيون" ،حيث ال طبقات وال صراع طبقي وإنما هي ديمقراطية اإلجماع
السياسي  ، Democratic Political Unanimityحيث تفقد الدولة صفتها السياسية القائمة في الوجود كما قال بذلك
لينين في كتابه "الدولة والثورة سنة 2924م" وتصبح الدولة الحديثة في المجتمع الشيوعي الجديد مجرد إدارة مشتركة من
قبل الجميع لألشياء فيه ومن مختلف النواحي ليصبح فيها اإلنسان الفرد يحيا وفق المعادلة التالية "من كل حسب قدرته
ولكل وفق حاجته" ( .) 167كما أن فكرة ماركس عن الرأسمالية على انها غير صالحة للتطبيق على ذلك النظام – الرأسمالية
– في كل زمان ،وبناء على ذلك وحسب رؤية الباحث هنا فإنه يمكن القول أن فلسفته كانت وليدة ظروف عصره فقط "أي
في منتصف القرن التاسع عشر" ،حيث تقوم الشيوعية على أساس التنشئة الوطنية لصالح دولة الحزب الواحد (.) 168
ج – الديمقراطية في االسالم ( : ) Democracy And Islam
إ ن الديمقراطية قد تعمل على التناقض في المجتمعات أثناء وجودها بينها وبين تطبيق بعض الديانات وبينها وبين
الحرية في الغرب ولكن الديمقراطية اليوم حسب رأي الدراسة الحالية لها ،فأصبحت تُستغل ليس فقط بين المجتمعات وأنما
على مستوى عالمي بصورة مشوهة لها ( ،) 169كما ال بد من الذكر هنا ان الحكم الديمقراطي ال يتم بشكل كامل بين جميع
البشر (،) 170

( ) 165الفن توفلر ،تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة ،ترجمة فتحي حمد بن شتوان ونبيل عثمان ،طرابلس الغرب:
مكتبة طرابلس العلمية العالمية ،الطبعة الثانية 2991 ،م ،ص . 24
( ) 166ادوارم  .بيرنز  ،مرجع سابق ،ص . 34
( ) 167يحيى أحمد الكعكي ،مقدمة في علم السياسة ،بيروت :دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،د .ط 2923 ،م ،ص . 11
( ) 168يحيى أحمد الكعكي ،مرجع سابق ،ص ص . 19 - 14
( ) 169عبد القادر رزيق المخادمي ،مرجع سابق ،ص . 34
( ) 170عبد الغفار رشاد القصبي ،مرجع سابق ،ص . 31
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وأنما ال بد إال أن يتم السعي الى تطبيق ذلك النظام ألن وجوده أفضل من عدم وجوده مهما كان مستوى تطبيقه ،فلقد ظهر
أنه يوجد اختالف في وجهة نظر الديانة االسالمية لمفهوم وتطبيق الوجود للديمقراطية حيث أن مفاهيم الديمقراطية في
االسالم تقوم على ثالثة اسس أولية وهي:

() 171

 – 2الشورى :فيما بين الجميع في داخل المجتمعات االسالمية المشكلة للقيام بأي أمر من قبل ولي األمر من حيث المراكز
األساسية والعلمية والشرعية.
 – 1االجتهاد :فيما يخص بالتفسير في الرأي والرأي اآلخر لما يتعلق بالمفكرين والفئة المتعلمة في الديانة االسالمية.
 – 3االجماع :فيما يتعلق بالرأي الغالب في المجتمع من قبل الجميع في داخل المجتمع االسالمي.
لقد اصبحت الديمقراطية معروفة في قدومها تاريخيا (  ) Historicallyوأيديولوجيا ( ) Ideologicallyوسياسيا
(  ، ( And Politicallyفكان ال بد إال أن يتم ايضاح الرؤية من قبل اآلراء المختلفة عنها ،فلقد كان لوجهات النظر
واآلراء المختلفة صدى كبير على تنوع المعرفة في القدرة وفهم التطبيق السليم للنظام الديمقراطي ،من اآلراء االسالمية
المختلفة عند المنظرين االسالميين المختلف كل منهم عن االخر في تنظيره للقدرة على تطبيق النظام الديمقراطي ،لذلك فال
بد من معرفة تلك الرؤية االسالمية فيما يتعلق بالديمقراطية ،فهناك من يرى أن االسالم ال يمكن أن يحقق حياة ديمقراطية
( ،) 172مثل حديث غلنر عن االسالم والذي يعتبره بأنه ال يحقق تطبيقا سليما للنظام الديمقراطي ألن وجود وتطبيق المنهج
الديمقراطي وفقا لما يأتي بة بعض المنظرين االسالميين على اختالفهم من متشدد كثيرا في الفكر(  ) Staunchووسط (
 ( And Centralومتطرف (  ) And Extremistفي نظرته للمنهج الديمقراطي وتطبيقه خاصة اذا كان يتم ذلك وفقا
لدراسته عن هذا الموضوع ،فهناك من يرى وجود وارتباط واضح بين الديمقراطية بمبدأ الشورى في االسالم وهو ما
جاءت به هذه النظرة فيما تقصده بالبنية هنا حسب تعريفا لها وهي تعني" :المنظومة من العالقات الثابتة في اطار بعض
التحوالت" ( ،) 173وهناك بعض المنظرين من يرى بوجود فرق بين الديمقراطية واالسالم وذلك بعدم المساواة واالرتباط
بينهما ويعزو ذلك االختالف بين االثنين بحسب البُعد الحضاري بينهما فجاء بالقول" :باعتبار ان لإلسالم مشروعة
الحضاري الخاص به وبأمنه ،بينما الديمقراطية جزء من مشروع غربي حضاري ُمغاير عن الدين االسالمي بوجودها
وأشكالها وتطب يقها والمنادين لها" ،وهذا االختالف ال ينفي ان يحمل معنى التضاد او الخصومة بينهما ،حيث يظل مجال
االتفاق قائما في بعض القيم االساسية وال ُمثل العليا ،لكنة ينبغي ان يُفهم في اطار التنوع (  ) Diversityوالتمايز ( And
 ) Differentiationالواضحين عالميا في الوقت الحاضر(. ) 174

( ) 171ووتر بوري ،جون وآخرون  ،....ديمقراطية من دون ديمقراطيين ،إعداد غسان سالمه – سياسات االنفتاح في العالم
العربي /اإلسالمي (بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المعهد اإليطالي – فوندا سيوني ايني انريكوماتيي) ،بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى 2991 ،م ،ص . 11
( ) 172ووتر بوري ،جون واخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 12
( ) 173حيدر إبراهيم علي ،التيارات اإلسالمية وقضية الديمقراطية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى،
2991م ،ص . 204
( ) 174حيدر إبراهيم علي ،مرجع سابق ،ص . 200
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كما يرى البعض اآلخر ان االسالم قاعدة ( )Baseوالديمقراطية وسيلة ( )Meansاذا صح تطبيقها خاصة ما يرتبط
بين الديمقراطية مع االسالم بمبدأ الشورى فهذه عملية توفيقية ) ) Compromisesبين بعض المبادئ وانتقائية (
 ) Selectiveفي آن واحد ،إ ذ يوفق بين االسالم والشورى في الديمقراطية القائمة على اساس الحرية وبين أخذه لمبدأ
الشورى القائم على اساس الحرية في الديمقراطية دون غيرة ،فهذا االنتقاء ربما يخالفه البعض اوال (.) 175
أما البعض اآلخر فهو ضد هذه االفكار ويوضح ذلك بشكل مختلف ،ويعتبر ذلك الرأي الناتج عن عدم وجود االنسجام
بين المفهومين ويشبهها بقطع الغيار التي توضع لجهاز مختلف عنها ( ،) 176وهناك من يرى االختالف في الحكم االسالمي
وفقا الختالف الظروف من حيث الزمان والمكان واألوضاع األخرى المتنوعة في الوجود واألشكال ،وال بد من الذكر هنا
أن هنالك اختالف حول إلزامية الشورى اوال في االسالم ،وذلك على اعتبار أن منبت الديمقراطية هو غربي ،فحسب
وجهة النظر هنا التي ترى في وجود الديمقراطية أنه ال بد إال أن يختار الناس في حكمهم ويسوى امرهم ،وأن يكون لهم
حق محاسبة الحاكم ا ذا اخطأ وحق عزله إذا أنحرف فهذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية في الوجود والتطبيق وال ينفصل
كثيرا عن الرأي اإلسالمي األول المذكور هنا (.) 177
أما الرأي اآلخر فيُجيز استعمال المفاهيم االجنبية اال انه يُركز على المعنى اكثر من الشكل واللفظ ،ولكن يظهر هنا ان
قوة االلفاظ وسيطرتها تُعاني من قوة االمة صاحبة ذلك الشأن ( ،) 178وهناك من يعتبر أن الشورى كمبدأ أساسي أوسع في
نطاقها من الديمقراطية الغربية ،فالخيار متروك لإلنسان في اإلسالم كنظام حياة ُمطبق،

() 179

الديمقراطية صوت أو صيغة مختلفة ،أما الشورى فهي أوسع على اعتبار أنها قول ورأي

حيث يُعتبر هذا الرأي أن

() 180

فحرية الرأي في الغرب

ِّين قَ ْد
مباح ،أما في اإلسالم فهي واجب .أما فيما يتعلق بالحرية في اإلسالم فتظهر من خالل قوله تعالىَ (( :ال إِ ْك َراهَ فِي الد ِ
صا َم لَهَا َو َّ
هللاُ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم))(،) 181
اَّلل فَقَ ِد ا ْستَ ْم َس َ
ك ِب ْالعُرْ َو ِة ْال ُو ْثقَى َال ا ْن ِف َ
ت َوي ُْؤ ِم ْن ِب َّ ِ
َي فَ َم ْن يَ ْكفُرْ ِبالطَّا ُغو ِ
تَبَيَّنَ الرُّ ْش ُد ِمنَ ْالغ ِّ
حيث توجب هذه اآلية القيام بالحرية الدينية وبالتالي في نوعيات أخرى ،فهذا أقرار بالتعددية القائمة على الحرية في
االختيار في النظام ذات الطابع الديمقراطي القائم على أساس الحرية والعدالة االجتماعية وسيادة القانون والمساواة التامة
بين الناس على اختالفهم من نواحي متباينة.
أما المساواة فهي تُعتبر تامة في اإلسالم (ولقد كرمنا بني آدم) ( ،) 182والعدل ظهر أيضا في اإلسالم ((يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ
ْط َو َال يَجْ ِر َمنَّ ُك ْم َشنَآنُ قَوْ ٍم َعلَى أَ َّال تَ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا هُ َو أَ ْق َربُ لِلتَّ ْق َوى َواتَّقُوا َّ
هللا َخ ِبي ٌر
َّلل ُشهَدَا َء ِب ْالقِس ِ
آ َمنُوا ُكونُوا قَوَّا ِمينَ ِ َّ ِ
هللاَ إِ َّن َّ َ

() 175
() 176
() 177
() 178
() 179
() 180
() 181
() 182

حيدر إبراهيم علي ،مرجع سابق ،ص . 200
حيدر إبراهيم علي ،مرجع سابق ،ص . 201
احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص ص . 214 – 213
حيدر إبراهيم علي ،مرجع سابق ،ص . 204
عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص ص . 012 – 012
عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 029
القرآن الكريم :سورة البقرة ،أيه . 111
القرآن الكريم :سورة اإلسراء ،أية . 44
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() 183
ض أَقَا ُموا الص ََّالةَ َوآتَ ُوا ال َّز َكاةَ َوأَ َمرُوا
بِ َما تعملون))
 .وتحريم الظلم أيضا في قوله تعالى(( :الَّ ِذينَ إِ ْن َم َّكنَّاهُ ْم ِفي ْاألَرْ ِ
ُ
ور)) ( ،) 184وسيادة القانون أيضا ((إِنَّ َما ال َّس ِبي ُل َعلَى الَّ ِذينَ يَ ْ
اس
ظ ِل ُمونَ النَّ َ
ُوف َونَهَوْ ا ع َِن ْال ُم ْن َك ِر َو ِ َّ ِ
ِب ْال َم ْعر ِ
َّلل عَا ِقبَةُ ْاأل ُم ِ

ض بِ َغي ِْر ْال َح ِّ
ك لَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم)) (. ) 185
ق أُولَئِ َ
َويَ ْب ُغونَ فِي ْاألَرْ ِ
أما بعض اراء المنظرين االسالميين ال ُمتشددين في طرحهم بما يتعلق بهذا الموضوع فهناك من يُعرف الديمقراطية
بأنها جاهلية فكر بشري ومغالطة فكرية بشرية ذات اصول رأسمالية وذلك يعزوه بسبب ان انصار هذه الديمقراطية قاموا
ببناء قواعدها على مبادئ الكفر الرأسمالية المنادية بفصل الدين عن الدولة على حد هذا التعبير وتعمل ايضا على ابعاد
الدين عن السياسة والحياة ( ،) 186فاإلسالم كما جاء به القران والسنة هو الدستور لألمة ،واالحكام فيهما هي معايير يتم
االحتكام اليها ويتم تحكيمها في األفعال الموجودة ،واألحوال ،والعالقات ،والمعامالت ،سواء ما كان منها داخليا بين
االفراد ،أو خارجيا بينهم او بين دولة اسالميه أخرى ،او بين غيرها من الدول في عالقات كل منهما باألخرى (.) 187
كما يرى رأي آخر من المنظرين في شؤون الديمقراطية على ان هنالك توافق بين االسالم مع شروط الديمقراطية،
كما يعتبر رأي آخر ان هنالك قاعدة مشتركة بينهما اي بين الديمقراطية واالسالم ،ويرى انه من االفضل العمل على
اشراك الشعب في ادارة الحكم واالعتراف بالحريات التي هي من خصائص الديمقراطية وروح الدين االسالمي (.) 188
ان رؤية الباحث في هذه الدراسة الحالية أنه ال يمكن أن يتم االنفصال كليا عن آراء البعض منها خاصة من المنظرين
االسالميين ،فال بد من االخذ بالمبادئ الموجودة والعمل على توضيح تلك التصرفات واالعمال في اطار نظري وعملي
على اعتبار انها تستحق الدراسة في مجتمعنا بغض النظر إن كان عربيا أو ال ،فال يجوز االنعزال عن العالم والتمسك
بالمبادئ الخاصة بطرف دون غيرة ،ولكن يجب العمل على مقارنة وتقييم ما هو موجود وأخذ االيجابي منة وترك النواحي
السلبية التي قد تكون ُمحرمة من وجهة نظر التنظير االسالمي في تناوله لها ،وال بد لنا من ان نعمل على االقتضاء بما هو
جائز وصحيح وترك ما هو غير جائز وخاطئ ،مثلما تبين ذلك من اقوال بعض الباحثين والتي أظهرت أنه يمكن تعلم
الكثير عن االحوال الموجودة في العالم ،التي تخلق الديمقراطية الصحيحة ،وذلك بمراقبة بلد واحد خالل مراحل مختلفة
من نموه في الوجود (.) 189
إ ن الواجب علينا ان نأخذ ما هو صحيح بعد ان تتم عملية المقارنة ( ) Comparisonوالتقييم ( And Evaluation
) ،مع ما هو موجود لدينا من مبادئ فربما يتم العمل على تعديل بعض من هذه المبادئ الخارجية والداخلية علينا ،لذلك فال
يجوز فهم الحاضر بمعزل عن الماضي وال يجوز ترك ما لم نطلع علية من هذا الوقت إذا أردنا تطبيقه حسب الظروف
الخاصة بكل بلد مقارنة بالفترة في الماضي والحاضر وتوقع ما سيجري به مستقبال.
() 183
() 184
() 185
() 186
() 187
() 188
() 189

القرآن الكريم :سورة المائدة ،آية . 2
القرآن الكريم :سورة الحج ،آية . 02
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أما فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي كعملية سياسية واجتماعية واقتصادية وحضارية ،وتطبيقه في البالد العربية ومنها
فلسطين على الرغم من احتاللها بشكل شبه كلي كبلد عربي وغيرها من الدول األخرى بغض النظر عن أوضاعها
االقتصادية وغيرها ،فحتى المنظرين االساسيين الغربيين للديمقراطية يرون بانة ال يمكن تطبيق النظام الديمقراطي بشكل
كامل بين البشر ،حيث يتضح ذلك من ما جاء في قول المنظر والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو فيما يتعلق بانة ال
يمكن ان تقوم ديمقراطية بشكل كامل بين البشر ،لذلك فيقول "ان حكما بمثل هذا الكمال ال يناسب البشر" ( ،) 190لذلك فال
بد من النظر الى اهمية الديمقراطية في الماضي والحاضر والرؤية المستقبلية لها وفقا لما هو مبني على السابق وما
يتناسب مع احوالنا الحالية ،فحتى فالسفة الديمقراطية انفسهم والفالسفة الذين سبقوهم من امثال فالسفة القرن الرابع قبل
الميالد ومنهم افالطون وأرسطو استخدموا المعارف السابقة في صياغة افكار كل منهم فيما يتعلق بالمجتمع بغض النظر
إن كانت افكارهم ُمتفقة او غير متفقة مع المنهج الديمقراطي ( ،) 191لذلك فال يجوز عدم النظر الى الماضي بحجة التقدم
والتطور الحاصل فحتى التقدم والتطور مهما بلغ في وجودة فال بد من ان يكون له اساس من السابق فال يأتي الشيء من
العدم ،وأيضا فمن الواجب ضرورة العمل الجماعي وعدم االنفصال عن ما يجري إال أنه اذا نظرنا الى الماضي القريب
من وجهة النظر الموجودة في فترة القرن العشرين ،نستطيع متابعة حلقات سلسلة التطور من القرن السابع عشر الى
عصرنا هذا بشكل متتالي و ُمتعاقب وبشكل حضاري ،كما كان هذا الرأي ايضا موافق لرأي الفالسفة االغريق القدماء وهو
ضرورة عدم االنفصال عن ما يجري في مختلف دول العالم ونظرتهم ضد التمييز بين الفرد والمجتمع القائم على أساس
الحرية ،وذلك على اعتبار ان كل منهم يُكمل االخر ،فلقد اعتقد الفالسفة االغريق القدماء بأنه ال معنى للتمييز واالختالف
بين المجتمع والفرد ،ألن الفرد جزء من المجموع ،ولذلك ال يمكن ان يكون مناقضا للمجتمع في وجودة وعمله داخله

(192

).
إن الديمقراطية كما يعتبرها المعظم من المنظرين على أنها شرط أساسي لقيام عمليات التنمية البشرية المستدامة ،لذلك
فال بد من الضرورة الى الوعي التام بمقومات الديمقراطية كطريقة للحياة وكنظام للحكم في المجتمع ويتفق ذلك مع ما هو
موجود من قبل ،وذلك على اعتبار ان الديمقراطية تأتي تدريجيا وتحتاج لوقت طويل حتى تسود في تطبيقها الفعلي (.) 193
كما ان البحث في موضوع الديمقراطية هو بحث في الشرعية ،وهي شرعية الدولة وشرعية النظم السياسية واالجتماعية،
فالديمقراطية شاملة في تطبيقها لجميع مناحي الحياة المختلفة ،وذلك بعد ان اخذت في التطور في دول اوروبا الغربية في
القرنين التاسع عشر والعشرين الماضيين ( ،) 194وهناك بعض من الدراسات تُفسر معنى الديمقراطية حسب التحليل للنسب
االحصائية في تطبيقها والذي يؤكد نسبية الديمقراطية المرتفعة في المجتمعات المتقدمة حاليا (.) 195
() 190
() 191
() 192
() 193
() 194
() 195
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أما تشبيه الديمقراطية بمفهوم الشورى في االسالم من ناحية التطبيق لمن يقومون بذلك ( ،) 196فقد يدعم البعض ما
يقوله في نظرته المعادية للديمقراطية بعدم مشاركة جميع افراد المجتمع باالنتخابات الختيار الرئيس المرشح في داخل
المجتمع ،ولكن الفرصة متاحه للجميع فلما ال يشاركون وما هو البديل هل االنعزال ام محاولة التغيير ضمن االندماج في
الواقع أم الثورة والصراع الطبقي وقيام حروب أهلية في داخل الدول والمجتمعات ....؟ !
إن الحكم َّلل فهذا ليس عليه اعتراض ولكن الحكم بحاجة الى اسلوب من قبل الحاكم المتولي ألمور الرعية بشرط أن
ال يخالف المنهج الرباني ،فالديمقراطية هي أسلوب حكم فقط ،وقد يعتبر البعض أنها خاطئة ولكن ما االسلوب اآلخر ،فهي
أي الديمقراطية يقوم الحاكم ويطبق الشرع االسالمي بها وليس العكس ،فيجب أن نعرف من نحن حتى نتكلم ونقبل أو ال،
ونغير إن استطعنا ذلك وفي حدود مقدرتنا ،مع ضرورة الحرص على عدم مخالفة تعاليم الدين االسالمي وأحكامه الثابتة
والصالحة لكل زمان ومكان أو ال ،ونأخذ االيجابي أم ال ومتى نأخذه  ،...حسب طبيعة الوقت المناسب والقدرات المرئية
والمناسبة أمام الجميع.
إن تحسين مستوى المعيشة له دور في دعم التحول الديمقراطي" ،مثل أخذ عن الغرب غسل الوجه أكثر من مرة في
اليوم فهل هذا ينافي الوضوء في االسالم" ؟ كما أن هناك من يهاجم الديمقراطية حسب تعريفها من قبل أحد المنظرين فقط
فيهاجم هذا التعريف الخاص بالديمقراطية على أنها حكم الشعب للشعب ،وال ينظر الى تعاريف أخرى ،فهو في هذه الحالة
يهاجم أحد المنظرين فقط وال يهاجم المبدأ نفسه وأن كان عنده إحساسا بذلك وفقا لمبدأ الشخصنة للحوار ،مثل مهاجمة
المتطرفين واالرهابيين من قبل الغرب واستغالل تلك النقطة في االسالم لإلظهار بأن الدين االسالمي هو ارهاب وتطرف
وتجنب الصفات السمحة االخرى لإلسالم ،فهم يهاجمون من شوه االسالم وال يهاجمون المبدأ نفسه في الحقيقة ،مع
ضرورة الوعي على عدم الخلط بين المفاهيم نفسها أو المفهوم الشخصي والمفهوم االساسي الثابت ،ألنه في النهاية ال بد
من التوضيح بأنه من الضروري أخذ االيجابي من الديمقراطية وترك ما هو سلبي ،وال بد من العمل أيضا على تغيير ثقافة
اليأس والكراهية الى ثقافة االمل.
كما أن االسالم ينظر الى إعطاء الحقوق وذلك بأن الشخص ال ُمسلم مكلف بأدائها قبل أن يكون مطالبا بها بمعنى
إعطاءه للحق قبل أخذه منه ( ،) 197أما رأي الباحث هنا فهو متوافق مع الرأي في أنه ال تعارض ما بين الديمقراطية
واالسالم ،فالرفض للغرب في تحكمهم في غيرهم وليس للديمقراطية بحد ذاتها كنظام سياسي إذا أحُسن تطبيقه بشكل فعلي
وفعال للجميع وبصورة مفيدة ونافعة وإيجابية لمختلف فئات المجتمعات والدول (.)198

() 196
() 197
() 198

ندوات أكاديمية  -المملكة المغربية ،مرجع سابق ،ص . 92
انتوني غدنز ،مرجع سابق ،ص .020
هويدا عدلي ،مرجع سابق ،ص ص . 222 - 249
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خالصة البحث:
في نهاية هذا البحث القصير المتواضع يأمل الباحث أن يكون قد عمل على توضيح مفهوم الديمقراطية بشكل صحيح
وذلك على إعتبار أن تحديد أكثر من مفهوم ألمر معين يعمل على توضيحه بشكل أكبر ومن مختلف األفكار واالتجاهات
المتنوعة للناس ،وهذا ما قام به الباحث في هذا البحث متمثال ذلك باستعراض الكثير من تعريفات الديمقراطية ،باإلضافة
الى ذلك فقد عمل الباحث في هذا البحث على تحديد المجاالت المتنوعة للديمقراطية وتطبيقاتها المختلفة عبر الزمن وفي
مختلف المجتمعات مرورا بالجذور التاريخية التي مرت بها الديمقراطية وعملت بذلك على تأسيسها وتركيز وجودها
كمنشأ لها في مختلف دول ومجتمعات العالم.
وفي الختام يأمل الباحث أن يكون قد وفق فيما قام بعرضة في صفحات هذا البحث القليلة عما أقدم على كتابته فيها
من حيث المراحل المختلفة التي مرت بها نشأة الديمقراطية وعملت بذلك على تطور وجودها منذ العصور القديمة
والعصور الوسطى الى وجودها في العصر الحديث ،من حيث استعراض آراء المنظرين ذوي األفكار واالتجاهات
المختلفة نحو الفكر والتطبيق للديمقراطية مستعرضا بذلك لإلطار الفكري والفلسفي للديمقراطية كمنهج حياتي مجتمعي
شامل ومظهرا بذلك لمختلف االتجاهات الفكرية من غربية وعربية وشيوعية ،ويأمل الباحث أن يكون هذا البحث بداية
لعمل أبحاث أخرى عن موضوع الديمقراطية خاصة في المجتمع الفلسطيني لدعم هذا الفكر الفلسفي الحديث من حيث
التطبيق الالزم له خاصة في الفترة الحالية.
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 – 34عبد الغفار شكر ،منظمة الشباب االشتراكي – تجربة مصرية في إعداد القيادات ( ،)2941 – 2913بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،الطبعة االولى1440 ،م.
 – 32عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...نحو مشروع حضاري نهضوي عربي" ،بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية" ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة االولى1442 ،م.
 – 31عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،المبادىء العامة لألنظمة السياسية ،صنعاء" :جامعة صنعاء ــ كلية
الشريعة والقانون" ،الطبعة االولى2923 ،م.
 – 33علي الكواري ،أزمة الديمقراطية في البلدان العربية "إعتراضات وتحفظات على الديمقراطية في العالم العربي"،
بيروت :دار الساقي ،الطبعة االولى1440 ،م.
 – 30عبد الفتاح حسنين العدوى ،الديمقراطية وفكرة الدولة ،القاهرة :مؤسسة سجل العرب ،د .ط2910 ،م.
 – 31عبد الغفار رشاد القصبي ،الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات ،القاهرة :مكتبة اآلداب ،الطبعة
األولى1440 ،م.
 – 31غازي عناية ،جاهلية الديمقراطية ،عمان :دار وهران للنشر والتوزيع ،د .ط2999 ،م.
 – 34قحطان أحمد سليمان الحمداني ،النظرية السياسية المعاصرة ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى،
1443م.
 – 32لسلي ليبسون ،الحضارة الديمقراطية ،ترجمة فؤاد مويساتي وعباس العمر ،بيروت :دار اآلفاق الجديدة ،د .ط ،د.
ت.
 – 39ملحم قربان ،الواقعية السياسية ،بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية2922 ،م.
 – 04محمد عابد الجابري ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى،
2990م.
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 – 02مهدي محفوظ ،إتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث ،بيروت :مد – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ،الطبعة الثانية2990 ،م.
 – 01محمد أحمد المصالحه ،دراسات في البرلمانية األردنية "الجزء األول" ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة
االولى1444 ،م.
 – 03محمد عبد المعز نصر ،في النظريات والنظم السياسية ،بيروت :دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،د .ط،
2922م.
 – 00محمد مجذوب ،الوحدة والديمقراطية في الوطن العربي ،بيروت :دار منشورات عويدات ،الطبعة األولى2924 ،م.
 – 01مجموعة من المختصين ،قاموس الفكر السياسي – الجزء االول – من حرف األلف حتى حرف العين ،ترجمة
أنطون حمصي ،دمشق :منشورات وزارة الثقافة ،د .ط2990 ،م.
 – 01ناجي علوش ،الديمقراطية :المفاهيم واالشكاالت ،بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة االولى،
2990م.
 – 04ندوات أكاديمية  -المملكة المغربية ،شروط التوفيق بين مدة االنتداب الرئاسي وبين االستمرار في السياسة الداخلية
والخارجية في االنظمة الديمقراطية ،فاس (المملكة المغربية) :د .ط2921 ،م.
 – 02هنري .إم .روبرت الثالث وآخرون  ،...قواعد النظام الديمقراطي "قواعد روبرت التنظيمية لإلجتماعات" ،بيروت:
مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة االولى1441 ،م.
 – 09هويدا عدلي ،التسامح السياسي – المقومات الثقافية للمجتمع المدني في مصر ،القاهرة :مركز القاهرة لدراسات
حقوق اإلنسان ،د .ط1444 ،م.
 – 14وليد سالم ،المسألة الوطنية الديمقراطية في فلسطين ،رام هللا :مواطن (المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية)،
الطبعة األولى1444 ،م.
 – 12ووتر بوري ،جون وآخرون  ،...ديمقراطية من دون ديمقراطيين ،إعداد غسان سالمه – سياسات االنفتاح في العالم
العربي /اإلسالمي (بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المعهد اإليطالي – فوندا سيوني ايني انريكوماتيي) ،بيروت:
مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى2991 ،م.
 – 11يحيى أحمد الكعكي ،مقدمة في علم السياسة ،بيروت :دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،د .ط2923 ،م.
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