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 :الملخص

اض حيث تم ذلك من خالل استعر في داخل المجتمع، لديمقراطيللنظام اتوضيح شرعية الوجود لقد هدف هذا البحث إلى        

عالقة الثقافة السياسية والثقافة في ظل النظام الديمقراطي، مفهوم توضيح  :وكان من أهمها عدد من المواضيع المتعلقة به

أنواع الثقافات في ظل النظام ور وبخاصةً منظمات المجتمع المدني، والجماهييمقراطية في النظام السياسي ة الدبالتنمي

 أوجه السيادةولسيادة في ظل النظام الديمقراطي، واالنظام الديمقراطي،  ظل الثقافة السياسية والنخبة الحاكمة فيو، الديمقراطي

بشقيها خصائص السيادة و، من حيث التطبيق والمضمونو مظاهر السيادة األوجه األساسية للسيادة أو، من حيث الشكل

مقارنة بين ومن حيث وجود النظام الديمقراطي،  والقانونية السياسيةمميزات السيادتين و، "القانونية والشعبية" من حيث تأثيرها

التعددية و، في النظام الديمقراطي الحريةواالجتماعية في النظام الديمقراطي، الطبقات و، والقانونية""السياسية  السيادتين

، وقد أنهى الباحث بحثه بخالصة أوصى بها بضرورة االلتزام بالمواضيع التي تم لتحول الديمقراطيكمقدمة لعملية االسياسية 

 . المجتمع تحوالً ديمقراطياً حقيقي أفراد أراداستعراضها اذا 

 

 . ، الحرية، التعددية، مظاهرها، تأثيرها، ميزاتهاأنواعهااطية: الثقافة السياسية الديمقر :الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 

        This research aimed to clarify the legitimacy of the existence of the democratic system 

within society, as this was done by reviewing a number of issues related to it, the most important 

of which were: clarifying the concept of culture under the democratic system, and the 

relationship of political culture with democratic development in the political system and the 

masses, especially civil society organizations. The types of cultures under the democratic system, 
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the political culture and the ruling elite under the democratic system, sovereignty under the 

democratic system, the aspects of sovereignty in terms of form,  

The basic aspects of sovereignty or the manifestations of sovereignty in terms of application and 

content, and the characteristics of sovereignty in its two parts, both legal and popular, in terms of 

their impact. The advantages of political and legal sovereignty in terms of the existence of the 

democratic system, and a comparison between the two "political and legal" sovereignty, social 

classes in the democratic system, freedom in the democratic system, and political pluralism as an 

introduction to the process of democratic transformation. If members of society want a real 

democratic transformation. 

Keywords: Democratic political culture: its types, manifestations, influence, characteristics, 

freedom, and pluralism. 

 

 المقدمة: 

حتى يتمتع هذا النظام  تفا االوبخاصةً الثقافة في ظل وجود النظام الديمقراطي درجة من  طلب الثقافة السياسية الموجودةتت      

في وجوده وحكمه. كما ترتبط الثقافة السياسية الديمقراطية بالمطالب السياسية القائمة على الحرية والتي  باالستقرارالسياسي 

سات النظام السياسي الديمقراطي وذلك بطريقتين وهما: وضع الثقافة السياسية الديمقراطية لإلطار الذي توضع فيه السيا يواجها

مطلوب من مهام الحكومة القائمة وما ليس من مهامها في المجاالت  ما هوحدد العامة التي يتم الحكم من خاللها وهي بذلك ت  

حدد الطر  الشرعية المختلفة وهي المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، كما أن الثقافة السياسية الديمقراطية ت  

كما تكتسب الثقافة السياسية  .( 58 - 53م، ص ص 4891 ،عبد المطلب غانم) الب السياسية األخرىالالزمة لصنع المط

وفر أحد المداخل لفهم وتفسير كيفية تشكيل وعمل مختلف المؤسسات السياسية الديمقراطية أهميتها في أي مجتمع من حيث أنها ت  

 (.31م، ص  0222)هويدا عدلي،  القائم واالجتماعية واالقتصادية في ظل الوجود للنظام الديمقراطي

شتركاً بين مختلف الفئات مفهوم الثقافة وبخاصة بنوعها السياسي الديمقراطي في حد ذاته يعني أن هناك شيئاً م   إن    

سياسية هي إطار كافل للتشارك بين المواطنين في التوجهات المتنوعة ومن ضمن التوجهات للثقافة ال ) * ( االجتماعية، فالثقافة

"الديمقراطية" التي ترتبط برضا الناس عن الحياة الشخصية والرضا السياسي الديمقراطي أيضاً والثقة المتبادلة بينهم في 

عتبر العالقات االجتماعية السائدة ومساندة النظام االجتماعي القائم، باإلضافة إلى أن المجتمعات التي تسود فيها هذه التوجهات ت  

 مقارنةً بغيرها من المجتمعات التي تفتقر لذلك االستقرارولذلك يسود فيها  ،طبقة للديمقراطية بشكل أكثرم  من المجتمعات ال

 (. 35 – 33)هويدا عدلي، مرجع سابق، ص ص 

                                                 
 Cultureالثقافة:   ) * (

قوم حياة اجتماعية في المجتمع بمعنى الكلمة إال إذا مضت وهي: ))ما يسود المجتمع من عادات وتقاليد ونظم معيشية واحدة إذ ال ت

فترة طويلة توحدت فيها مشاعر األفراد وأذواقهم وتشابهت ميولهم وأصبحت لهم لغة واحدة وتاريخ طويل مشترك ينفعلون به 

مقدمة في علم السياسة،  وبأحداثه فذلك هي الثقافة بمعنى طريقة الحياة المعاشة في المجتمع((. )المصدر: يحيى أحمد الكعكي،

 ( .92م، ص 4895بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، د . ط، 
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 كما أن الثقافة السياسية الديمقراطية هي التي تعمل على تشكيل القواعد الخاصة بالنظام السياسي الديمقراطي حيث أنه من      

فعندما  ،( 55  - 55م، ص ص 4895)ج . س . هيرسون،  الممكن، أو المحتمل، الربط بين القيم الموجودة والسلوك المطبق

يتقدم الطفل بالسن فنجد أن أنماط التفكير لديه تشتد وتقوى عن طريق مكان العمل والجماعات المختلفة التي له عالقة بها في 

ورة تتزايد في األهمية، عن طريق اآلخرين، وعلى هذا النحو، تنتقل الثقافة االجتماعية المجتمع الذي يوجد فيه وأيضاً، وبص

ية التي يمكن التي تتسع باتساع وعاء المجتمع ككل خالل األجيال المتعاقبة، وعلى هذا النحو أيضاً، نجد أن الجماعات الثانو

. س . هيرسون، مرجع  ج)يجياً الى نسيج الثقافة الموجودة طور كل منها عوامل مختلفة تضيفها تدر، قد ت  تمييزها في المجتمع

من هنا يظهر وجود العالقة بين المؤسسات غير الحكومية وتنمية الثقافة الديمقراطية لدى مختلف فئات ف(، 15سابق، ص 

 المجتمع. 

 

 أهداف البحث: 

 تتمثل أهداف هذا البحث بكل مما يلي: 

 ظام الديمقراطي في داخل المجتمعات المطبقة له. توضيح شرعية الوجود للنالعمل على  – 4

 وما يتعلق بها من أمور متعددة.  ،العمل على توضيح مفهوم الثقافة في ظل النظام الديمقراطي داخل المجتمعات – 0

 . ق بها في داخل المجتمعوما يتعل ،العمل على توضيح السيادة في ظل النظام الديمقراطي وأنواعها – 5

التعددية السياسية في ظل وجود النظام الديمقراطي في داخل والطبقات االجتماعية والحرية طبيعة يح على توض العمل – 1

 المجتمعات.  

 

 أهمية البحث:

 كل مما يلي: مة العلمية والعملية بفي المساههذا البحث تتمثل أهمية 

شرعية الوجود لت في هذا البحث بمن حالة الرضا لدى الجماهير والتي تمث يتعلق بالنظام الديمقراطي إظهار ما – 4

  الديمقراطي. 

لنظام الوجود لالالزمة من اجل لتمييز ا درجة تحديد مدى المساهمة ألنواع الثقافات المتعددة وبأشكالها المتنوعة في – 0

 من العدم.  الديمقراطي

 مقارنة بغيرة.  النظام الديمقراطيوجود ظل  وطريقة تأثيرها فيالسيادة معرفة أنواع  – 5

 باإلضافة الى كيفية وجود وتقبل العمل ضمن موضوع ،أشكال الحريات المختلفةو ،الطبقات االجتماعية إظهار أنواع – 1

 . النظام الديمقراطيالمعبرة بشكل صحيح عن وجود  التعددية السياسية

 

 الثقافة في ظل النظام الديمقراطي:مفهوم   - 2

المعنى ك الشق من الثقافة العامة في المجتمع المتعلق بظاهرة السلطة الحاكمة، وبهذا رفت بأنها ذلإن الثقافة السياسية ع         

 كأحدالثقافة السياسية ثقافة فرعية في إطار ثقافة المجتمع العامة بحسب هذا التعريف لها، فهذا يعني أن الثقافة السياسية  تصبح

 ،تتفق أو تتنافر مع الثقافة العامة العوامل األساسية المؤثرة على النمو والتحول الديمقراطي قد

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  دار السادس والعشروناث والنشر العلمي | اإلصالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           175 

ISSN: 2706-6495 

 

والسلوك السياسي الموجود  األدراكوذلك وفقاً لطريقة حكم النخبة الموجودة، كما أن للثقافة السياسية دوراً كبيراً في تشكيل  

ة ألخرى خر ومن فئعلى الرغم من اختالفها من مجتمع آل األخرىبالنسبة لمختلف المستويات من الحكومة الى شرائح المجتمع 

كما تأتي دراستها متوافقة مع مدى القيم الحديثة  .والخاضعة في ذلك لدراسة الديناميات المتعلقة بالتغير الثقافي واالجتماعي، فيه

عدين وقد تمت اإلشارة هنا الى أن المقارنة التي تخضع لها دراسة الثقافة السياسية تنبع من ب   ،من التقدم والتحرر والديمقراطية

 وهما:  نأساسيي

المقارنة القائمة على أساس التجانس أي مقارنة الدول العربية بدول العالم المشابهة لها وهي دول العالم الثالث نفسها أو  -4

 الدول النامية. 

وذلك لمعرفة مدى وجود  مالية،أو الدول المتقدمة أو الدول الرأس األولمقارنتها بالمجتمعات الصناعية وهي دول العالم  -0

والحرية والعدالة االجتماعية المرتبطة بنسق  اإلنسانات المتعلقة بالقيم المطلوب معرفتها من الديمقراطية وحقو  المستوي

وبما أن الثقافة السياسية هي المتعلقة بجانب القيم والمعتقدات فال بد لها إال أن تأتي  لقيم الموجودة في كل مجتمع، ولهذاا

بول اجتماعياً لدى الجماهير، فالقبول االجتماعي من الجماهير يعكس طبيعة التوافق بين بتأثير كبير على تحديد السلوك المق

ما يجري من محاوالت للتغيير وبين الرضا أو عدم الرضا عنها خاصةً فيما يتعلق بالقضايا المصيرية في المجتمعات 

قارنةً بالمجتمعات األخرى األكثر تقدماً وتنميةً وتحديثاً، فالث ضفي مدى الوجود  لطابع قافة السياسية إذاً هي التي ت  النامية م 

 (.448ص ، م4885، عباس وآخرون ... إحسان) الشرعية على اإلجراءات والتنظيمات السياسية الموجودة والمعمول بها

فت تعتبر بمثابة التنظيم غير الرسمي القائم على تنظيم معايير ومواقف           وسلوك واتجاهات إن الثقافة السياسية كما وص 

بحيث تحكم من خاللها السلوك السياسي والمعتقدات التي تؤثر عليه في الدولة، وال بد من  موجودة، وقيم ومشاعر ورموز

من له بينهما ال بد  إيجابيةمفهوم الثقافة السياسية بمفهوم الديمقراطية والتنمية السياسية بمعنى وجود عالقة  ارتباطالتأكيد هنا أن 

ءات هي التي ت عطي فهماً لسلوك الفرد من أجل تغيير الوال القائمة على التنمية والتفسير لذلك بناًء عليه، فالثقافة السياسية التحليل

محلياً أو شخصياً، وذلك وفق متطلبات المرحلة الراهنة لدى المجتمع، مما ي ؤكد هنا  أوقومياً  أوطائفياً  القائمة لديه، إن كان والءً 

المختلفة االقتصادية والسياسية واالجتماعية في  واألدوار األبنيةقة بين نسق القيم الموجودة في المجتمع وبين على وجود عال

، وذلك على أن أي تغيير في هذا النسق الخاص بالقيم ال بد له إال أن ي حدث تغيراً مقابالً له في تلك أيضاً  داخل المجتمع نفسه

ساس ي عتبر التكامل واالستقرار والديمقراطية للثقافة السياسية الموجودة في المجتمع تلفة وباإلمن النواحي المخ واألبنية األدوار

، مرجع عباس وأخرون ...  إحسان) المجتمع األساسيةفئات على وجود تلك التطورات القائمة على أبنية وأدوار بذلك عتمدة م  

 (.402ص  سابق،

ختلف م ضرورة التغيير في نسق القيم المختلفة القائمة في المجتمع كنظام شامل لمحتي   إن النمو والتحول الديمقراطي        

 ما هووحديث وترك كل  إيجابي ما هووالوعي من أجل أخذ كل  األدراك، لذلك ال بد من وجود المجاالت المتعلقة بالجمهور

 اإليجابيي النهاية سوف يكون طريقاً للتحول ال أن التغيير فإذلك العمل لفترات طويلة،  استمراريةسلبي وقديم مع إمكانية 

، فالمطلوب هنا ليس المقارنة بين ثقافات الثقافات بشكل عام من مجتمع آلخر اختالفالمطلوب في المجتمع على الرغم من 

 مجتمعات مختلفة ولكن النهوض بثقافة المجتمع المدروس بجوانبها المتباينة وهي:  

: المعتمدة على القيم والمعايير واالتجاهات وأنماط السلوك للقائمين على النظام السياسي ( Culture Elite)  :ثقافة النخبة .4

 أو العملية السياسية. 
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تعتمد على نسق القيم والمعايير واالتجاهات المنتشرة وهي التي : ( The Culture Of The Masses)  :ثقافة الجماهير  .0

 (. 404  – 402، ص ص ، مرجع سابق .عباس وأخرون .. إحسان) بين الناس بصفة عامة

، لقد أصبح من الواضح أنه من المؤثرات على الثقافة السياسية هي عملية التنشئة السياسية والعملية التعليمية بشكل عام        

في حالة كونه وبخاصةً العملية التعليمية في عملية الحد من التقليد الثقافي الموجود خاصةً تلك التنشئة وذلك بعد أن ت ساهم 

معارضاً للتحرر من القديم مثل الفصل بين الوظائف العسكرية والسياسية والذي ال ي ساهم بدوره في التنمية السياسية 

الديمقراطية، وقد يوجد اختالف في الثقافات بين أفراد المجتمع نفسه مثل وجود الطبقات المختلفة فيه، حيث أن االختالفات 

)  "نوعاً ثقافياً أو ما تم تسميته "بتشرذم الثقافة السياسيةقية والساللية والمهنية يصاحبها عادةً تالدينية واللغوية والطب

Balkanize The Political Culture  ) (400  – 404ص ص   ، مرجع سابق،عباس وأخرون ...  إحسان  .) 

أذ يزداد ذلك  ،وهو المعروف بالتقدم والتطور والتحديثإن ارتباط التجانس واالنسجام بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير         

، فهذا يدل على الوجود واالستعداد للتحول الديمقراطي بشكل بمثيالتها من دول العالم الثالث التجانس في الدول الغربية مقارنةً 

الحالة المرئية من الدولة  فالسرعة في ذلك التحول تنعكس من طبيعة الوجود لالنسجام والتجانس الموجودة به ،أكبر تقبالً 

ن ثقافة النخبة التجانس واالنسجام بي حول الديمقراطي، بمعنى أنه كلما ازدادالمنظور اليها بتلك النظرة وهي نظرة النمو والت

لتنمية زداد النمو والتحول الديمقراطي المرغوب به والعكس تماماً، فهذا يعكس ارتباط الثقافة بشقيها بعملية اوثقافة الجماهير ا

 حتم التغيير، إذاً فما هو المطلوب لذلك... ؟ !  السياسية التي ت  

إن وصف الحالة في الدول المتقدمة وهي الحالة المتجانسة والمنسجمة بشكل كبير بين ثقافة نخبتها وثقافة جماهيرها تتصف      

، وال بد من الذكر هنا قليدية محلية دينية طائفية قبليةفة تت عد ثقا الثالث فهيبالحديثة والقومية، أما صفات الثانية وهي دول العالم 

أن ذلك الوجود للتباين الثقافي يرتبط بنوعين من التنشئة والتعليم وهما الطريقة القديمة والطريقة الحديثة مما يعكس الطبيعة في 

، عباس وأخرون ...  إحسان)و الدول النامية اتساع أو ضيق الفجوة بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير في كل من الدول المتقدمة أ

فهذا له عالقة بالحركات االجتماعية بوصفها كفئات مهمة منها فئة الطلبة المتأثرة بشكل كبير بتلك    (، 400ص   مرجع سابق،

 . الموجودة للتعليمالعوامل المهمة وهي التنشئة السياسية والتعليم وثقافة الجامعات 

، وعلى المدى البعيد القائم ديمقراطية طاقة هائلة على تصحيح إخفاقاتها وما هو موجود في النظام السياسيإن للثقافات ال      

غير (،  525م، ص 4883دال، أ. روبرت. ) تتحقق عموماً السيطرة للرأي العام في الدول الديمقراطية المطبقة لها بشكل فعلي

بطيء بالضرورة، ويتلكأ وراء التغيرات األشد سرعة في بنى المجتمع الحديث  السياسية يعتبر الثقافة وبخاصةً أن تطور الثقافة 

دال، مرجع سابق ، أ روبرت )التعددي، ومسيرات تطوره وبخاصةً التطور المادي القائمة على التحضر والتقليد والديناميكي 

، فالثقافة الديمقراطية هي ما بيئة الديمقراطيةالديمقراطية والوال بد من اإلشارة هنا على أن هنالك فر  بين الثقافة (،  158ص 

يحكم تصرفات وسلوك وطريقة حياة األفراد، أما البيئة الديمقراطية فتوضح ما هو موجود بالفعل من مظاهر للتحول 

ر إظها الديمقراطي أو الديمقراطية الفعلية، حيث تتمثل البيئة الديمقراطية في نوعية نظام الحكم الموجود وخصوصيته من خالل

أن الثقافة الديمقراطية تعمل على التعبير األشمل من ذلك الفهم، فهي تحكم تصرفات الجميع، وهي عالقة المجتمع بالدولة، حيث 

والقيم التي تعمل على تحديد الطريقة الصادر عنها سلوك وتصرفات األفراد وطريقة  المبادئأيضاً ت شكل منظومة مشتركة من 

 (. 458، ص م0224، اد عبد هللاثناء فؤ) ألخرىتعاملهم مع المؤسسات ا
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 المواطنة للجماهير امتيازاتسلب  تعمل علىالحاكم إن ثقافة الخضوع التي ت شاع في ظل عدم وجود النظام الديمقراطي       

فة صورها بكا وجودة لمختلف الممارسات واألعمالكما أن امتداد الثقافة الم. (493ؤاد عبد هللا، مرجع سابق، ص ثناء ف)

أن تنوع الثقافة بحسب تنوع الفئات المختلفة في ه بالزراعة في مراحل تطورها. باإلضافة إلى بش  وارتباطها بعملية التنمية ت  

على السرعة في تفعيلها من عدمه، فالثقافة كما ت عرف هي  أيضاً  ساهمالمجتمع من حيث المواقف الفكرية والمواقع االجتماعية ي  

ثقافة السلطة وسلطة "ية اإلنسان وصراعه من أجل مجرد الحياة والبقاء، ولذلك فال بد من التمييز هنا بين تعبير عن إنسان

 فثقافة السلطة طوعية، أما سلطة الثقافة فهي إجبارية.(،  9  – 5، ص ص م0223، الباحثين ... مجموعة من)" الثقافة

ا على المعارف واألنشطة األدبية والفنية والعلمية والعقلية والروحية إن الثقافة الموجودة في تقديرها ال تقتصر داللته      

والعقائدية واإلبداعية والقيمية واألخالقية، وإنما تمتد وتتسع ألكثر من ذلك ولمختلف الممارسات والتجليات العملية والسلوكية 

ومضامين  األنواعجودة وإنماء اإلنتاج المختلف والحياتية الفردية منها والجماعية واالجتماعية، فضالً عن أشكال الحكم المو

وهكذا يتواجد في  ،المواقف والممارسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية الموجودة إلى غير ذلك من هذه العوامل

فيظهر مما سبق ضرورة مفهوم الثقافة الجانب المعرفي المعنوي مع الجانب المادي العملي للحياة اإلنسانية لجميع الفئات، لذلك 

بخاصة التنموي أو التجديدي والتغييري من أجل تفعيل الثقافة الحديثة و والعمل العمل على ارتباط مفهوم الثقافة بمفهوم الفعل

 (.  5مرجع سابق، ص مجموعة من الباحثين ... ، ) بالتحديد الديمقراطيةالثقافة 

حيث المواقف والمواقع االجتماعية والفكرية، وأيضاً يظهر ارتباط الثقافة إن الثقافة تتنوع بتنوع فئات المجتمع من       

بالخصوصية اإلنسانية، فالثقافة ليست الزمة فقط للبقاء وإنما واجبة للتجاوز المتصل للواقع الموجود طبيعياً وإنسانياً بالحدود 

هو قديم وما سيأتي حتى وأن كان ذلك يوصف بالتناقض  ، لذلك يقع مفهوم الثقافة بين ماتية والقيمية والمعرفية الموجودةالحيا

لدى البعض بين الفكر والواقع أي بين التنظير والتطبيق، لذلك فت عتبر ثقافة السلطة وسلطة الثقافة ال تقوم على أساس التوازن 

 (.  42  – 5بق، ص ص ، مرجع سانمجموعة من الباحثي) ها تعاني من أزمة نظام وأزمة حكممثلما توصف البالد العربية بأن

بعد أن تتأسس به إمكانات  وذلك ال يمكن أن تنمو إال في مجتمع مدني حديث الحقيقية والصحيحة إن الثقافة الديمقراطية        

من أجل الدفاع عن الحقو  لديهم بغض النظر عن توجهاتهم الفكرية على حرية االختيار لدى الجميع،  الخلق واإلبداع القائمة

كما يظهر بأن الثقافة السياسية ت ساهم وبشكل كبير في إنجاز (. 194م، ص 0224ي وآخرون ...، عبد العزيز الدور)سية والسيا

عملية التحول الديمقراطي خاصة عندما تكون هذه الثقافة هي ثقافة م شاركة وليست ثقافة خضوع، حيث يرتبط ذلك بمقدار 

، مرجع سابق، ص وآخرون عبد العزيز الدوري)مختلف الميادين المتعلقة بها  في بالمشاركة الديمقراطية األفراددرجة وعي 

325) . 

 

 عالقة الثقافة السياسية بالتنمية الديمقراطية في النظام السياسي والجماهير وبخاصةً منظمات المجتمع المدني:  - 0

بالشكل السليم يتطلب الوعي  حقو  اإلنسان ادئمبوالدعوة الى التحول الديمقراطي وتحقيق  الديمقراطية تأييددعم و نإ      

الصحيح بالديمقراطية، وان ذلك الوعي عليه أن يعمل باألساس على نشر الثقافة السياسية الديمقراطية بشكلها السليم وال يجوز 

ديمقراطية ال كما أن نشوء ال(.  558ص م، 4880، .. العلوي وآخرونعيد بن سعيد )س أن يكون نشرها بطريقة فوقية وتسلطية

 يأتي إال من القاعدة األساسية لها متمثلة تلك القاعدة بالقطاعات الشعبية بمختلف فئاتهم،
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وذلك بعد أن يحصل تراكم ثقافي وديمقراطي حقيقي بشكله الصحيح القائم على الوعي واالقتناع بها، وأن ذلك يتطلب أيضاً  

يمية ككل لجعل النقاش والجدل هما األساس وليس الطاعة، حتى يحدث التشرب يراً في أسس التربية البيتية والمدرسية والتعليتغ

ن هذا الجيل أل(،   599 ـ 555 ، مرجع سابق، ص ص.. العلوي وآخرونسعيد بن سعيد ) لمبادئ الديمقراطية من األساس

 اعية أو االقتصادية وغيرها.االجتم أوالصغير سيصبح في المستقبل هو المسؤول عن المجتمع سواء كان ذلك بقواه السياسية 

بعض المواريث الثقافية في عدد من المجتمعات قد تتعارض مع التوجهات والقيم والمعتقدات وأنماط السلوك كما أن       

ثر سلبيا على تأييدها، كما فذلك يعمل عائقاً في انتشار المعايير الديمقراطية في تلك المجتمعات ويؤ ،الخاصة بنمو الديمقراطية

حتى وان كانت الثقافة في إحدى الدول تقف عائقاً في طريق الديمقراطية إال أن الثقافة في أي مجتمع تتسم بالدينامية  نهأ

كما  ،في التغيير البطءوالحركة وليس بالجمود، فالمعتقدات والتوجهات السائدة في أي مجتمع تتغير بغض النظر عن السرعة أو 

إن محافظة الثقافة السائدة على عناصر االستمرارية فيها وفي المجتمع تختلف  وأيضاً  ،تعبيرأن التغيير سيحصل على حد هذا ال

  - 599ص م، ص 4885، نتنجتونامويل ه)ص اإليجابي في الوقت الحالي عن األجيال الماضية فهذا دليل على حدوث التغيير

مقراطية وذلك عندما يكون الموضوع قائماً على توسيع كما انه من غير الممكن أن تكون الثقافة الشعبية معادية للدي(.  124

حقو  المواطن وإعطاءه الحريات المدنية، وان قبول الثقافة الشعبية للديمقراطية ال يمكن أن يكون إال من خالل البدء 

مجتمعات العالم على حد هذا التعبير خاصة إذا كانت هذه المجتمعات من  "دمقرطة الثقافة الشعبية" بإصالحات ديمقراطية وهي

كما أن الرغبة في الحصول على الحرية كإحدى مبادئ الديمقراطية األساسية  .(44ص  ،م4889، جقمانجورج )الثالث 

)الري  فالمحافظة على الديمقراطية يتطلب موقفاً مسؤوالً ليعمل على تقوية المسار الديمقراطي في أي مجتمع ،وإيجادها ال يكفي

ن قضية الثقافة الديمقراطية ت ركز كل االهتمام على العالقة بين عمل الحكومات الديمقراطية إو(،  35ص  م، 4883، دايموند

ومدى فعاليتها وبين شرعيتها، فهذا يعني مدى أيمان النخب والجماهير بقيمة النظام الديمقراطي الن انخفاض الفعالية والشرعية 

صامويل هنتنجتون، ) العالم الثالث دولالكثير من  هو حاصل حالياً في له يؤدي إلى عدم استقرار األنظمة الديمقراطية كما 

 (.  513ص مرجع سابق، 

ن عدم تقبل الثقافة االجتماعية للديمقراطية بأبعادها المختلفة من شأنه أن يؤدي إلى التنافر وليس إلى الوحدة سواء كان ذلك إ     

، حيث ظهر أنه ليس من الممكن تحقيق الوحدة بطريق آخر غير طريق على مستوى الدول والمجتمعات أوعلى مستوى األفراد 

وأن الطريق إلى الوحدة والتقدم يكون عن طريق الديمقراطية  كما .(42م، ص 4881محمد عابد الجابري، ) الديمقراطية

لتسود الديمقراطية بشكلها  الصحيحة، بحيث يكون ذلك عن طريق التأثير منها والتأثر المتبادل من الثقافة السائدة في أي مجتمع

صامويل هنتنجتون، مرجع سابق ، ) واألمةن الديمقراطية ترتبط في ظهورها بتطور الدولة أل ومحتواها ومضمونها الحقيقي،

من هنا يأتي االهتمام في الوعي بالقيم الديمقراطية لتقبل الثقافة لها وأنها أي الديمقراطية ال تتعارض مع مصالح ف(،  50ص 

عالقات جديدة،  إيجادراد تخطيها عن طريق مع وأفراده على اختالف فئاتهم، حيث أن طبيعة المجتمع التقليدي هي التي ي  المجت

ويتضح بذلك أن المجتمع المدني ال يمكن أن يتطور في طبيعة مجتمعية تقليدية، فهذا يتطلب أن يحصل تغيير في المجتمع 

ن أهمية التنظيمات أه من اجل النهوض بالتوجه الديمقراطي الصحيح. كما يظهر بوخاصة في الثقافة االجتماعية السائدة عند

ظومة وذلك عن طريق تغيير أساس العالقات بين أفراده من من ،المدنية تكمن في أن لها القدرة على اخترا  تقليدية المجتمع

 ، االرثية إلى النموذج الطوعي
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والجمودية إلى الحركة الديناميكية ويكون باإلمكان عندئذ تطور عالقات مشاركة وبهذا التغير يتحرك المجتمع من حالة التقولب 

 (. 401ص م، 4883، .. ياد أبو عمر وآخرون)ز ديمقراطية وتبلور نظام سياسي ديمقراطي في داخل أي مجتمع

على تقريب وجهات النظر من كال تقاربة، وذلك بعد أن يتم العمل إن ثقافة النخبة وثقافة الجماهير ال بد إال أن تكون م        

زداد االنسجام والتجانس بين ثقافة قراطي، إذاً فهذا يعني أنه كلما العملية النمو والتحول الديم إيجابيالجانبين،  فهذا له أثر 

 من هنا تأتي أهمية عمل الحركات االجتماعية ومنهاوالنخبة وثقافة الجماهير يزداد الوعي بضرورة التحديث المطلوب، 

وكحركة انتقالية في المساهمة في النقل من الحالة األولى للثانية وهي المتمثلة من  كبيرة الحركات الطالبية كحركة اجتماعية

حالة عدم االنسجام إلى حالة االنسجام، فهذا هو التحديث والتنمية المطلوبة، وتأتي تلك الحركات مؤثرة بالنهاية على النظام 

أنها جزء من التنشئة السياسية  اعتباروذلك بعد تقبل النخبة لتحديث القيم على  ،ثر ديمقراطية ًمن غيرهالسياسي الحاكم لجعله أك

فالثقافة من كال الجانبين تسمى بالتالي الثقافة ، بما تضمه من نخبة وجماهير الحاكمة والثقافة السياسية المرتبطة بظاهرة السلطة

تتحول في البداية من خالل عمل التجانس واالنسجام  فة السياسية بشقيها ال بد لها إال أنكما أن الثقا السياسية مهما كان وجودها.

، وذلك من خالل عمل مؤسسات المجتمع المدني والحركات االجتماعية وهي ثقافة النخبة وثقافة الجماهير بين ثقافة الجانبين

المشاركة السياسية المؤدية في النهاية للديمقراطية، حيث  يةهذه العمليات المهمة أيضاً عملومنها الحركات الطالبية ومن خالل 

أن جماهير الدول الغربية توصف بأنها أكثر مشاركة سياسية من الجماهير في دول العالم الثالث أو الدول غير الديمقراطية، 

لمساس السيئ بالقيم أو نسق القيم التي ثقافة النخبة وثقافة الجماهير، ال يعني ا وهي فالعمل على االنسجام والتجانس بين الثقافتين

في طبيعة الشروط والمتطلبات الخاصة بتلك ، والتنمية نما يعني عملية التنوع والتفاوتعام وإتقوم عليه الثقافة السياسية بشكل 

 (.  400ص  ، مرجع سابق،احسان عباس وأخرون ... )القيم وفي أهميتها تنوعاً واسعاً 

 

 ظل النظام الديمقراطي:  أنواع الثقافات في - 3 

كما يظهر بالشكل  ،إن الثقافة السياسية تقسم إلى قسمين أو نوعين وكل قسم من هذه الثقافات له خصائص تختلف عن اآلخر     

 :التالي
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قدم في الدول قافة فان ذلك يعني توحد الثقافة وتجانسها ووجودها بشكل متثالفجوة بين جانبي ال انعدامفالواضح هنا أنه عند  

الثقافة فتكون الثقافة عند ذلك غير متجانسة بل متباعدة وموجودة  ا عند وجود فجوة واسعة بين جانبيالمتقدمة الديمقراطية، أم

دول العالم الثالث أو الدول غير المطبقة للنظام الديمقراطي، فالمهم هنا أن الثقافة  وأفي الدول النامية كما هو الحال بشكل كبير 

 كال الجانبين تسمى بالثقافة السياسية مهما كان وجودها. من 

تظل حية وفاعلة في األعما  البعيدة، وهي مهما كانت متخلفة فأنها ال تموت  وروثات الثقافية في أي مجتمع كانإن الم     

وقت طويل للعمل على  حاجة الى فهذا يدل على أن هناك  (، 048م، ص 0224... ، بشير نافع وآخرون ) بسيادة ثقافة جديدة

الى الوعي الكافي والضروري لمواجهة العادات السيئة من الثقافات  أيضاالتغيير في العادات المتحجرة عند الناس، وبحاجة 

القديمة أينما وجدت خاصةً في ظل عمليات النمو والتحول الديمقراطي المنشود، وال شك أن المساهمة في التنمية لكل منها 

أن ثقافة النخبة وثقافة الجماهير تختلف في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية،  اعتباررى ولكن ذلك على تختلف عن األخ

ففي الدول المتقدمة توصف الثقافة بضيق الفجوة بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير، بمعنى االنسجام والتجانس التام بينهما 

في الدول النامية وخاصة الثقافة السياسية حديثة، قومية، علمانية. أما صفات الثقافة فتتصف أيضاً بأنها: متنامية، ديمقراطية، 

 فتوصف بوجود فجوة واسعة بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير فتتصف أيضاً بأنها: تقليدية، محلية، قبلية، دينية، طائفية. 

ي الدول المتقدمة والدول النامية تؤثر بتلك الخصائص لكل منها بقسميها الموجودة ف الثقافة السياسيةكما يظهر أنه ال شك أن      

هي موجودة في  ، على عكس ماة الديمقراطية في الدول المتقدمةفتعمل على نشر ثقاف ،على عملية النمو والتحول الديمقراطي

 فيها بالدكتاتورية،  الدول النامية الموصوف الحكم
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 ضرورةالقوياً على بنية وتشكيل النظام السياسي في أي دولة وجد فيها، من هنا تأتي  اً تأثيرله  السياسية شكل الثقافةبنية ون إذاً إ

العمل للحركات االجتماعية ومن أهمها حالياً حركات الطلبة وخاصة طلبة الجامعات في كل بلد يسعى لتحقيق نظام  في

ا وهي تقع بشكل كبير على الفئة المثقفة في المجتمع ديمقراطي فعلي، وأيضاً أن هنالك أدوات مهمة ال بد من العمل على نشره

هو العمل على نشر ثقافة التعليم والتنشئة السياسية الديمقراطية الموجودة في كل  األدواتالساعي للتحول الديمقراطي وأهم هذه 

الى حيز الوجود لنشر ثقافة  له ونقلها اإليجابيةبالحالة  لالقتضاءمجتمع ديمقراطي وبخاصةً داخل المؤسسات التعليمية، وذلك 

الثقافة الخاصة بالتحول الديمقراطي الحقيقي وليس  انتشارالديمقراطية الموجودة في الدول المتقدمة حتى يتسنى العمل على 

ا والعمل على نشره "األوليي الدول المتقدمة الغربية الموجودة فة "الشكلي فقط، وال بد من ذكر األهمية لوجود الثقافة المتقدم

أن الحركات االجتماعية ال بد إال أن تكون متأثرة بتلك الثقافة من خالل تربيتها وتنشئتها في  اعتبار، وذلك على اإلمكانقدر 

الخاصة والعامة نموية في فكرة وثقافته الخاصة به، والت اإلنسانلحياة  األولىوالمؤسسات التعليمية منذ الفترات  األسرة

الفئات أو الحركات االجتماعية الحركات الطالبية في المجتمعات وخاصة فئة طلبة الجامعات بالمجتمع ككل ومن أهم تلك 

الموجودة في كل مجتمع بشكل متزايد ومتنامي ومتفاعل نحو التقدم والنهوض بالتحديث المستمر في الوجود والتعليم والتنشئة 

 . فئة هي التي ت شكل مستقبالً لألمهأن هذه ال اعتبارعلى  حول الديمقراطي"للتسعى لذلك "يفي كل بلد 

ساهم في ويضبط حركتها، وي  على الديمقراطية كعملية سياسية،  إن الثقافة السياسية ت شكل الوعاء الذي يمكن أن يحافظ      

 Integration And Convergence) تطويرها نحو األحدث وثقافة الديمقراطية تقوم على أساس التكامل والتالقي والتسامح 

And Tolerance  ) دون تهميشه أو إنهاءه  باآلخرواالعتراف (Recognition Of The Other   )ذلك  ، باإلضافة إلى

المنافية ألية ديمقراطية تقوم على أساس  االستبدادفي حين أن ثقافة (    ( Participation المشاركة أساسفإنها تقوم على 

، إسماعيل الشطي وآخرون ...)وإقصاء اآلخر وتحريمه وتأثيمه  ستعالءواال ثارستئاألفضليات واال وادعاءالقطيعة والقمع 

يتجسد في  الذي طنيالوتوافق السياسي وال نفتاحاال نوعاً مؤثراً من  لذلك فال بد من أن يسبق الديمقراطية (، 018ص ، م0223

  (. 8ص  ، مرجع سابق ،إسماعيل الشطي وآخرون ...) تعاقد مجتمعي متجدد وحديث

 

 النظام الديمقراطي:    ظل في ثقافة السياسية والنخبة الحاكمةال - 4

أحدى النخب من النخبويين في فترة أو مرحلة تاريخية معينة بقبول التعدد  قر  إن بداية الديمقراطية مثلما ظهر تبدأ عندما ت          

ات الديمقراطية، فهنا يظهر التركيز على عنصر داخل الوحدة السياسية واالجتماعية وخوض صراعات سلمية في أطار إجراء

النخبة المتغير والى العديد من العوامل البنيوية والوضعية والسياسية التي من خاللها تتحدد خيارات النخبة وتفاعالتها ونقالتها 

ي تخاذها أكثر من القيم التالجوهرية المهمة في مجال القيم، فاألهمية هنا تأتي من الخطوات الملموسة التي يود أفراد النخبة ا

لمعتقدات والقيم من والرؤساء لتلك النخب في التجذر ل ، بعد ذلك تأخذ خيارات القادةتتمسك بها تلك الفئة من القادة والرؤساء

 يموند وأخرون ... ،ري دا)ال للديمقراطية بشكل واضح بالمواطنينوالجمهور المتمثل  النخبويينخالل الممارسة من قبلهم وهم 

سبيل مناسب لخلق  هي(   Socialist)  االشتراكية  على ان ( ( Vilfredo Pareto باريتو اعتباروقد تم  (،  44م، ص 4881

 في الشجاعة التي يواجه بها زعماء االشتراكية االضطهاد والمصاعب صفوف الطبقة العاملة، وهذه الرؤيةنخبة جديدة داخل 

واالول الذي يجب أن تستكمل به  األساسيالرأي  أيضاً  ، وهي بذلك تشكلسب رؤيتهمح هي بذلك عالمة لنشاطهممثلما يرونه 

 ( تقوم على أساس التعاقب للنخبة، ال مزيج دائم،   (Paretoالطبقة نفسها، لذلك فإن  نظرية دوران النخبة التي وصفها 
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فال ( " ( Saint – Simonأما مدرسة . مهما كانت أوضاعه في داخل المجتمع ي ذيب ويساوي باستمرار بين األعضاء الجدد

فهي بذلك لم تكن متصورة مستقبل ، "الوالدة امتيازاتوليس على  ،مكتسبة امتيازاتبخلق جديد مبني على  اإليمانتقوم على 

 قلد لرجال ذوي حباً وقوةً وذكاء، وهم أطلقوا عليهم أسميحلمون بان يكون مجتمعهم مت   Simonخالي من الطبقات، وأتباع 

وأتباعها تؤكد على ضرورة   "Simon "النظرية  فهذه، ادة المجتمع والدولة االشتراكيين" في توليهم لقي"الرجال الشهماء

أما فيما  (.  083  - 081ص  ، مرجع سابق، وبرت ميشال)ر القيادة من جهة وتؤكد أيضاً على ضرورة الطاعة من جهة ثانية

 : ما يليعلى أساس فيقوم  الحاكمةالصفوة النخبة أو  اختياريتعلق بمبدأ 

: بمعنى الموافقة من أغلبية المجتمع لت شكل بذلك الصفوة المتمثلة بحكومة شعبية قائمة على ( Acceptance)  :القبول .4

 أساس إرادة األمة. 

مهما غط أو تدخل من أحد : بحيث تضمن حق الموافقة أو الرفض من دون ض( Political Freedom)  :الحرية السياسية .0

 . كان شكله

 المواطن بالواجبات التزام، ويعني الناتج عن العاملين األوليين :( Commitment Political)  :االلتزام السياسي .5

)إسماعيل علي    الواجبة للمواطنين على الحكومة، مقابل بعض الحقووالمفروضة من قبل المجتمع السياسي الموجودة

 (.  504م، ص 4880سعد، 

، لذلك فال بد من وجود ية من خالل مبدأ السيادة الوطنيةلنخب الحاكمة تتعاقب على الحكم أو تولي المسؤولية الوطنإن ا       

واقعية أساسية تنتظم من خاللها عملية التطور السياسي، والمتمثلة بالديمقراطية، والتي تعتبر التطور االجتماعي واالقتصادي 

مجتمع المدني ومن ثم الديمقراطية فالتحول خ، هي من األسس الالزمة للتحول إلى الوالثقافي والسياسي والتعليمي ... ال

أن معيار التفرقة بين النظم الحاكمة الديمقراطية وغير الديمقراطية وفقاً للنظرية النخبوية ليس وجود كما  الديمقراطي ككل.

إطار النظام السياسي الموجودة ضمنه ومدى وجود تنافس النخبة الحاكمة من عدمه، ولكن الشكل الذي تتخذه النخبة الحاكمة في 

عناصر جديدة للنظام السياسي الحاكم، ومن ثم ينحصر معنى  بانضمامبين النخب المختلفة ومرونة بناء النخبة ومدى سماحها 

لديمقراطية بالنسبة لهذه الرؤية تتخذ مفهوماً ذرائعياً واقعياً وتطبيقياً، فا باألحرىالديمقراطية كعملية سياسية في إطار إجرائي أو 

هي طريقة لصنع القرارات تستدعي من خاللها قدراً من االستجابات للرغبات الشعبية من جانب النخبة الحاكمة، وتقوم على 

من خالل  الحاكمة حق التسليم والقبول بتعدد النخب في المجتمع وحرية تكوينها والمنافسة المنظمة بينها للوصول الى السلطة

المجتمع الى فئتين وهما:  انقسامأساس النظرية النخبوية في النظام الديمقراطي يقوم على أساس  كما أن، الدورية النتخاباتا

 (.  43ابق، ص هويدا عدلي ، مرجع س) النخبة والجماهير

هي البداية للحصول على مطالب  ( ) * ،كما أنه ال بد من الذكر هنا أن نخبة المجتمع المدني والتي تتمثل بـ : النخبة المضادة     

وتجدر ، مشاركتها المتنوعة وباألخص المشاركة في الناحية السياسية ازديادمن خالل  عملية التحول الديمقراطي في المجتمع

معدالت  ارتفاعاإلشارة الى أن روبرت دال أشار لنفس الفكرة في الستينات من القرن العشرين "القرن الماضي"، حين فسر 

وتكرار تعبيرها عن وجهات نظرها والدفاع  )أي الجماهير(  امح السياسي لدى النخبة على أساس كثافة مشاركتها السياسيةالتس

 (.  45)هويدا عدلي، مرجع سابق، ص  عنها في مواجهة االنتقادات المتعلقة بها

                                                 
النخبة المضادة: )هي قادة االحزاب السياسية خارج الحكم وغيرهم من قادة المؤسسات والمثقفين ورجال األعمال )المصدر:  ) * (

 (.52هويدا عدلي، مرجع سابق، ص 
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 السيادة في ظل النظام الديمقراطي:  - 5

دة في القانون الروماني القديم إال أن الفضل في تحديدها بدقة كاملة يرجع إلى نظرية على الرغم من وجود نظرية السيا       

 لذلك وبما أن الدولة حيث ي عتبر هو أول من صاغها في إطار فلسفة سياسية، م( 4384 –م  4352)الفيلسوف جان بودان 

مة هي الجهاز الذي من خالله تمارس السلطة الحاكمة هي الجهاز الذي يمتلك السلطة ذات السيادة الموجودة، إال أن الحكو

لقد اعتبر بودان أن السيادة في ظل  (.38- 34م، ص ص 4881، موسى إبراهيمموسى إبراهيم، )على الجميع  نشاطها القائمة

بأن السيادة تبر ومع ذلك فيع فئات الشعب إال أنهالنظام الديمقراطي تقع في يد األغلبية أي في يد كل المواطنين المقيمين بجميع 

ما تسمى به "السيادة القانونية". كما ي عتبر بودان هو أول من نادى بمبدأ سيادة الدولة، لذلك خاصةً في النهاية تبقى للقانون و

 42براهيم، مرجع سابق، ص ص موسى إ)، باإلضافة إلى إشارته إلى التمييز بين الدولة والحكومة الحديثةفأرتبط اسمه بالدولة 

، ولذلك فال بد إال أن يكون ا يدل على أن السيادة هي وصف أو خاصية تنفرد بها السلطة السياسية الحاكمة في الدولةفهذ، (45 –

 . (81م، ص 4884، عبيخالد ال) وخصائص وتأثيرات لكل نوعاً منها وأوجهلهذه السيادة أنواع 

 

 : من حيث الشكل أوجه السيادة - 6

وهما: السيادة الداخلية والسيادة الخارجية وتعني بالنوعين: "السمو  من حيث الشكل ية السيادةهنالك وجهان أساسيان لنظر        

كما أن نظرية سيادة الدولة ونظرية سيادة الشعب تقوم على أساس أن لكل فرد  لسلطات الدولة في الداخل واستقاللها الخارجي".

فالسيادة (،  83  - 81خالد العبي، مرجع سابق، ص ص )بي للجميع مجمله في الحق االنتخا جزء من هذه السيادة يتمثل ذلك في

السياسية "الشعبية" تستند على كونها ت عطي الشعب الحق في التأثير وليس الحكم، لذلك فالحق في التأثير على القائمين على 

ادة السياسية الشعبية غير مباشرة في السيادة القانونية وهي العليا والظاهرة على أن السيادة السياسية الشعبية "مخفية" والسي

 عملها. 

فإن ، باإلضافة إلى ذلك وشامل، إن الدولة ذات السيادة الكاملة الداخلية والخارجية لها يعني أنها تتمتع باستقالل كامل      

ثة تقوم على أساس أن أي نظام الحكم أو النظام السياسي القائم حيث أن غالبية الدول الحدي ،الحكومة تعني السيادة في العمل

 445خالد العبي، مرجع سابق، ص ص ) فهذا هو ما ي شكل نظام الحكم الديمقراطي المنشود ،الشعب هو مصدر السلطة الحاكمة

لذلك فال بد إال أن (،  412خالد العبي، مرجع سابق،  ص )بالشكل الصحيح، فالسلطة توجد حيث تستقر المسؤولية، (  449  -

ويعني ذلك االعتراف دولياً بالدولة إلى جانب حقها في التمثيل السياسي  ،الداخلية ومن ثم السيادة الخارجيةت ستكمل السيادة 

 (54م، ص 0223)فضل هللا محمد إسماعيل،  الظاهر

 الحكم العليا، باختصاصاتهي السلطات أو السلطة الحاكمة التي تتمتع (  Sovereignty)  :بشتى أنواعها إن السيادة       

ف تعطي لشخص أو جملة من األشخاص سلطة اتخاذ القرارات وفض المنازعات داخل وجود وفد سياسي معروف والقدرة على 

بمن فيهم مجلس "فصاحب السيادة هو شخص أو مجموعة أشخاص  ،اتخاذ هذه القرارات تقتضي استقالالً عن قوى خارجية

السيادة بشكل عام وسواء كانت داخلية أو خارجية مع ربط  بنية بخصائصأما فيما يتعلق . مزودين بالسيادة القانونية" تمثيلي

من ناحية هذه للسيادة بشقيها  شعبية والخصائصأو الخصائص "السمات بكل نوع" سواء كانت داخلية، خارجية، وعليا، 

 . (584ص  ،م4881، عة من المختصينمجمو) هي:وجودها فقط 
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في قمة التسلسل السياسي القانوني سواء كانت في الحكومة أو في الحزب السياسي  دةالسيا : تأتي( The Site)  :الموقع -4

 العامل في المجتمع المدني. 

 : فهي السلطة النهائية للقرار في السلوك السياسي القانوني حكومة أم حزب سياسي. ( Arrangement)  :الترتيب – 0

بشكل عام، لذلك فإنها تقتضي أو تلتزم بطابع  األحداثفي مجرى  : يعني ذلك مدى تأثيرها( Influence)  :التأثير – 5

 العمومية وليس الخصوصية. 

: على أن يكون صاحب السيادة م ستقالً في تعامله وعالقاته مع اآلخرين ويعني بذلك ( Independence)  :االستقالل – 3

مميزات األخرى للسيادتين الشعبية والحكومية كما يظهر أنه من ال. عدم التدخل الخارجي في الحكومة أو الحزب السياسي

شار هنا الى أن السيادة النهائية أو السلطة النهائية ال تحتاج الى أن االولى دنيا وليست نهائية ولكن الثانية عليا ونهائية. كما ي  

هائية العليا لسلطة النمكنها ان تؤثر في عمل اطلقة وذلك بسبب ربما يرجع الى وجود سيادة أدنى منها ي  أن تكون سلطة م  

 ،صدار القرارات واللوازم والواجبات النهائية التي دائماً ي طلب من الشعب االلتزام بها وتطبق عليهخاصةً فيما يتعلق بإ

لذلك فال بد من أن تكون السيادة الدنيا "الشعبية" راضية عندما يصدر من قبل السلطة العليا كونها أعلى سلطة ونهائية في 

ن كما أ. للقرارات والدساتير خاصةً في ظل وجودهما أي السيادتين في إطار نظام ديمقراطي حقيقي وفعالإصدارها 

السلطة الدنيا الشعبية هي بالصحيح أدنى من السلطة النهائية العليا ويجب التزامها بما يصدر من دساتير وقوانين خاصةً 

التفاعل بين السيادتين، إذا  إيجادهنا الى ضرورة  اإلشارةمن ولكن ال بد ، من إطار النظام السياسي الحاكمبالجميع ض

ضمن أصحاب السيادتين الوجود للنظام الديمقراطي الحاكم والفعال، لكي يضمن الحقو  والواجبات لكال الطرفين مع 

لرئيس وزمرته دون ا أوتمثلة بشخص الحاكم االنفراد في اتخاذ القرارات من قبل السلطة العليا النهائية م   استبعادضرورة 

استفتاء الجماهير ممثلين بمؤسسات المجلس النيابي "التشريعي" والمنظمات غير الحكومية العاملة في إطار النظام 

المجتمعي وفي إطار دولة القانون الديمقراطية في حكمها، أي يجب أن يكون اتخاذ أي قرار يخص المجتمع من قبل السلطة 

 األسسأهم  كأحد، بحيث أن يكون متداوالً وفقاً للشفافية والوضوح لقانونية الموضوعةا اإلجراءاتيث النهائية من ح

في الدولة، فالعمل على التداول واالستئناف في اتخاذ به المطبقة في داخل النظام السياسي الديمقراطي الموجود والمعمول 

أو  وإبعادلذلك على عاتقه  األطرافار ألحدى أي قرار أو وضع أية دستور واجباً من قبل الطرفين دون تردد ودون احتك

 .الطرف اآلخر إقصاء

لزم بشخص الحاكم نفسه دون غيره ولكن ال بد من حكم الجماهير ممثلين   كما أنه لمن الضروري أن ال يكون الحكم م 

نتخبة من قبل الشعب، ومن أ همها المجلس النيابي بالمستشارين والقانونيين من حاشية الحاكم وحتى المجالس الحكومية الم 

كونه أي هذا المجلس هو المشرع لجميع السلطات األخرى القضائية والتنفيذية  ،وغيره إذا وجد في النظام السياسي الحاكم

، لذلك فال بد من مهما كان موقعهالحد من ذلك  استثناءالقرار، والعمل على تنفيذه بطريقة سليمة دون  اتخاذفي سلطة 

الهامة والخاصة  المبادئالجماعة الحاكمة الممثلة بمفهوم السيادة الجماعية، كسيادة نهائية ببعض العمل على ربط تلك 

 ،أي قرار وتطبيقه اتخاذمثالً أو العمل على إجراء مناقشة حرة وكاملة قبل  األغلبيةبالنظام السياسي الديمقراطي كقانون 

مل بعضها البعض في ظل التطبيق الفعلي للنظام ك  ظمات األهلية ت  ألن تلك الجماعة متمثلة بالمجلس النيابي وغيره من المن

 بالسلطات الثالث والسلطة الرابعة، ذلك تمثالً الديمقراطي م  
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للقانون ولكنها ال تستطيع وضع نفسها بنفسها فو  القانون، تبعاً  األساسيحيث أصبحت هذه الجهتين بذلك هي المصدر 

م الوظيفة خاصةً من قبل النخبة الحاكمة، لذلك فال بد من العمل على االرتباط بين للتمييز بين المفهوم الشخصي ومفهو

النظام أن  أراد إذااتخاذ أي قرار ومطابقته أو تمثيله لصفات السيادة وذات طابع عام، بعيداً عن الخصوصية وعدم تجاوزه 

 . (581- 584 صسابق،  ، مرجعمجموعة من المختصين) يبقى ديمقراطياً والقائمين عليه كذلك أيضاً 

طبق ليس فقط على السيادة العليا اليه للتو أن تلك الصفات يجب أن ت   اإلشارةكما ال بد من الذكر هنا واستكماالً لما تم       

فهو بذلك أمر ضروري وحتمي حتى يتمتع الجميع  ،فإن تطبيقها ال بد إال أن يكون على السيادة الشعبية أيضاالنهائية ولكن 

طبق في جميع الميادين في السيادات المختلفة من الشعبية الى الحكومية ومن الداخل الى عور الديمقراطي الصحيح الم  بالش

ما يحدث ذلك عندما كمية التأثير بمجال الفعل العام "الخارج ومن العام الى الخاص، وكما تم ذكره فإنه يمكن أن تتعلق عمو

ستقل بشكل  اء هدف ما له أهمية جماعية مؤكدة، فال يوجد كيان اجتماعي أو سياسي مكالسعي ور باإلنجازما" أو  إجراءيعين 

ال يدل االستقالل على انعدام التفاعل ولكن على العكس من ذلك فهو واحداً من ية السياس الناحية ، ففيكامل أو مطلق عن غيره

بينهما وليس الطاعة لكل  اإليجابيع ضرورة التفاعل لهذا  فيجب أن يكون لكل كيان سيادة مستقلة عن غيره م، أشكال التفاعل

تمثلةً بالسلطة التشريعية التي يمثلها المجلس النيابي أو المجلس التشريعي وهناك السيادة  ،منهما لآلخر، فهناك السيادة القانونية م 

عالجوا هذا الموضوع وهو السيادة السياسية متمثلةً بالقائمين على نظام الحكم السياسي، فيمكن أن يكون أهم الك تاب الذين 

 هما: "بودان وتوماس هوبز وجان جاك روسو وجون اوستن" أوروباوطريقة النخبة في عملها منذ عصر النهضة في 

 (.  583 – 581ص ص  ، مرجع سابق، مجموعة من المختصين)

 

 : من حيث التطبيق والمضموناألوجه األساسية للسيادة أو مظاهر السيادة  - 7

 (Features Of Sovereignty  :) 

لقد ظهر أن هنالك نوعين من أنواع السيادات في الدول والمجتمعات ذات التطبيق الصحيح للنظام الديمقراطي الفعلي          

 وهذان النوعان من السيادة هما: 

دار القوانين في الدولة أو سلطة : وهي السلطة العليا التي تمتلك الحق في إص( Legal Sovereignty)  :السيادة القانونية –أ 

طة بالمجلس النيابي المنتخب من قبل الجماهير أو ما يسمى بـالمجلس لتتمثل هذه السحيث إصدار األوامر النهائية في الدولة، 

 (.  429ص ، م0225، لدومةصالح الدين عبد الرحمن ا) التشريعي

الثانية بعد الحكومة وهي "سلطة الشعب"، وذلك  المتمثلة بالسلطة: وهي ( Political Sovereignty)  :السيادة السياسية –ب 

خبة القليلة القائمة عليها وهي "السيادة المتمثلة بالحكومة والن األوليوهي السلطة  أن الشعب هو المصدر للسلطات اعتبارعلى 

في الدول الديمقراطية يقي بغير ذلك، والسلطة الثانية وهي "السيادة الشعبية السياسية"، فال نظام ديمقراطي حق "القانونية

ص  ، مرجع سابق، صالح الدين عبد الرحمن الدومة) "الشعبية الشعب أو ما يسمى بــ: "السيادة السياسية لالمختارة من قب

 . السيادتين "الشعبية والسياسية" منفردة لكالكما أنه يوجد خصائص (.  428
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 : والشعبية" من حيث تأثيرهابشقيها "القانونية  السيادة خصائص – 8

من حيث تطبيقها وتأثيرها أي العمل  تنحصر الخصائص المتعلقة بالسيادة بشكل عام ومهما كان نوعها "قانونية أو شعبية"    

 فيما يلي:ضمنها 

 (.  Is Absolute  Sovereigntyالسيادة مطلقة: )  -4

 (. Is Totalitarian  Sovereigntyالسيادة شاملة: )  -0

 (. Can Not Be Decended  Sovereigntyدة ال ي تنازل عنها:  ) السيا -5

 (. Is Absotute  Contnuity  Sovereigntyدوام السيادة: )  -1

 (. Can Not Be Departed  Sovereigntyعدم تجزئة السيادة: )  -3

 (، 443 – 441ص  ع سابق،، مرجصالح الدين عبد الرحمن الدومة) كما ظهر أن الدستور يحد من سيادة الدول بشقيها      

الوجه لنيابي، فالسيادة السياسية هي: "للبرلمان المتمثلة بالمجلس ا المطلقةلذلك فإن  إرادة الشعب تحد من السلطة التشريعية 

المخفي لنوعاً من السيادة الشعبية" فهي آلية من خاللها ي شارك الشعب في عملية صنع القرار السياسي وذلك من خالل التعبير 

، ومن خالل حرية الرأي والصحافة وغيرها والتي ت عتبر من لالنتخاباتأيضاً  الترشحعن الرأي في االنتخابات ومن خالل 

بق بشكل صحيح، فالسيادة السياسية هي االطار أدوات التعبير الديمقراطية الحرة الموجودة في بنية النظام الديمقراطي إذا ط  

رية الصحيحة وبعيداً عن آلية مناسبة لهم، لها حدود وسقف مناسبين وفقاً للحالديمقراطي  امالعام التي ت عطى للشعب في النظ

، أو عن أي طريقة أخرى االنتخاباتالسيادة السياسية تظهر أيضاً عن طريق التصويت واالقتراع الدوري في الفوضى، و

 لمختلفة،الرأي العام عبر وسائل األعالم ا  اتجاهيملكها الشعب مثل االستفتاء أو 
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ن العالقة بين السيادة القانونية والسيادة السياسية عالقة كما أ. سيادة قانونية اسية الشعبية إذا نظمت تحولت إلىفالسيادة السي 

وبنية كل  طبيعة متفاعلة فقد يتماثالن أو يختلفان، ففي الديمقراطية الحديثة ال بد إال أن يكونا متماثلتان ألقرب الحدود، من حيث

كلة لكل منهما، والعمل على التقليل من الفوار  بينهما، وهو الحاصل في النظم السياسية ش  ما المتمثلة بالعوامل الم  منه

"السيادة  لـ:الديمقراطية الحديثة، كما تعمل السيادة الشعبية على تقرير سلطة الشعب في مواجهة النخبة الحاكمة ومراقبتها 

 . (442 – 428ص  ، مرجع سابق، صن عبد الرحمن الدومةصالح الدي) القانونية أو الفعلية"

للسيادة بشقيها السيادة السياسية التي تتمثل في إرادة الشعب وهي حقيقة وسلطة  األساسيكما ت عتبر الدولة هي المركز       

تى وأن كانت تتفق مع السيادة هي التي تفرض طاعتها حوالثانية وهي السيادة القانونية  واقعة ودائمة ومالزمةً للدولة، والسيادة

كما أن السيادة  مدى بعده أو قربه من الديمقراطية.األولى السياسية، فهنا تبرز طبيعة النظام الحاكم إن كان ديمقراطي أو 

السيادة  تاعت براليه سابقاً، وقد  اإلشارةتم  مثلما ،السياسية عندما تنتظم ممكن أن تتحول إلى النوع اآلخر وهو السيادة القانونية

ص  ، مرجع سابق،صالح الدين عبد الرحمن الدومة)أوروبا في نشأتها مالزمة لظهور الدولة القومية الديمقراطية الحديثة في 

 (.  444  - 442ص 

تكون نابعة وبشكل واضح  أن إالفي ممارسة القائمين عليها في ظل وجود النظام الديمقراطي ال بد  الحاكمة السلطةكما أن       

 الحاكمة كلها السلطةالسيادة للشعب، ووضع  إنجاءت بتأكيد على  الديمقراطيةوموافقة المحكومين عليها، بحيث أن  األمةمن 

فيما يتعلق بكل من  السيادة، لذلك فال بد من ضرورة التمييز بين كافةالمجتمع  وتكريسها لتحقيق أهداف الحاكمةالفئة في يد 

 من خالل الحكومة، الدولةتمارسه الذي  األساسيون متمثلة في القانون والدستور الشعب والقانون، فسيادة القان

وهي الجمهور  القاعدةتأتي من  السياسية السيادة إنوبما ، له الموجودة السياسيةوسيادة الشعب التي ي عبر عنها في الحقو   

هي سيادة  النهايةها بشكل صحيح، فسيادة الشعب في طريق للدولةالتي ترسم  القانونية السيادةالكبير، لذلك فال بد من وجود 

على الشعب  للحكومة القانونيةمن قبل الشعب وتنتهي بالسيادة  الحكومةالتي يتم فيها اختيار  السياسيةتبدأ بالسيادة والتي قانونيه 

وفقاً  القانونيةيارها للسيادة في اخت الشعبيةوهي مرحلة السيادة  األولىعلى ذلك في المرحلة  الموافقةكون قد تمت تبعد ان 

 (.   04 – 48، ص م4841، العدوىعبد الفتاح حسنين ) الدورية االنتخابات أساسالمتمثلة والقائمة على  الديمقراطيةلألنظمة 

أذاً فهذا يؤكد أن  ،تتم الموافقة عليها في البداية لتشكيلها من قبل الشعب إال أنال بد  النهايةفي  للحكومة القانونية السيادةن إ        

للوصول الى المرحلة  السياسية السيادةوهي مرحلة  األولىهي سلطة الشعب، فالشعب يختار في المرحلة  الحكومةسلطة 

 هذهشراك الشعب في السيادة القانونية ليس بعيداً عنها بل هو في صلب ، فإللحكومةالقانونية  السيادةوهي مرحلة  األخرى

، لذلك فال بد من أن يأتي اختيار الموجودة والحكومةالسيادة وللقائمين عليها الممثلين لمجلس النواب  لهذهره وفقاً الختيا السيادة

ناحية سلبية قد تنتج من أي مصلحة قد تكون  ألي، وذلك تجنباً للكلمةالشعب ويتم وضعه في اطار قانوني بالمعنى الصحيح 

بتطبيق أنظمتها بالشكل الصحيح  الديمقراطية، من هنا تأتي لمجتمع ككلالسياسي فيما يتعلق باخاصة في طرحها الفكري و

بعدم التطبيق  المتمثلةوالخاصة  الفئويةوتحقيقها للعدالة االجتماعية البعيدة في طرحها عن المصالح  الحريةوالقائم على أساس 

 . الصحيح لها

يكون هنالك أي تنافر بين  أاللذلك يجب  ،األخرى أحداهمان تكمل والسيادة القانونية هما طريقتا الشعبيةن السيادة كما أ        

على  باألساسالجهتين بل ال بد من ضرورة وجود اتفا  بينهما والذي ي حتم ذلك هو التطبيق الصحيح للنظام الديمقراطي القائم 

  ،دورياً  القانونية السيادةقوانين خاصة به تؤدي الى تغيير القائمين على 
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غير مطابقه لما اختاره الشعب وفقاً لممارسة حقه ضمن الركن  األعمالالشعبي في أعمالهم عندما تكون تلك بل والتدخل 

كمرحلة  القانونية السيادةوالتي يتم فيها اختيار القائمين على تطبيق  السياسية الشعبيةللنظام الديمقراطي وهو السيادة  األساسي

ليا للنظام الديمقراطي الموجود في أي  األحزاب السياسية في كل مجتمع ديمقراطي،  إقامةمن هنا تأتي ضرورة ، فمجتمع كانع 

وال بد من التوضيح هنا  ،وإيجاد وتكريس الحرية في العمل على اختيار المسؤول في داخل كل حزب سياسي وكل دولة قائمة

 والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لطةالسفي كل مجتمع وهي  الموجودة الثالثة األساسيةالى ضرورة الفصل بين السلطات 

وحتى تظهر  ،ظلم بكل منهما باألخرىمع ضرورة وجود التعاون فيما بينهما بالشكل السليم لمعناه وليس التدخل الم   القضائية

، والمختلفةقة على مدى الفترات الزمنية المتالحفي صورة القانون العام الموجود والمطبق في المجتمع الديمقراطي  األمهسيادة 

لفترت طويله أو ضرورة ان يكون الحاكم في واليته لمدة قصيره  الحاكم للقائمين على النظام من هنا تأتي ضرورة عدم البقاءف

وذلك بحكم مركزه، أو قد يستغل مركزه لتحقيق مصالح شخصيه ولفئات خاصه تهمه ويهمل بقية  خاطئةقد يحكم بطريقة  ألنه

 فئات المجتمع. 

والفصل  أيضاوجود األحزاب السياسية واجب كما أن  في النظام الديمقراطي، واجبهو في القائمين على الحكم التغيير إن      

 االهتماموالعمل على  الخاصة الفئويةوذلك للتقليل من المصلحة أساسية للنظام الديمقراطي،  كمبادئ واجب أيضابين السلطات 

صغير،  أوفقير، كبير  أوغربي، غني  أووفي أي مجتمع كان عربي  واألوضاعالظروف للجميع مهما كانت  العامة بالمصلحة

 (.    00، ص عبد الفتاح حسنين العدوى، مرجع سابق) والشعب األمهلفرد وال لجماعه على  سيادةوهذا ي عبر عن انه ال 

الغد  اغلبيهاليوم  أقليةفقد تصبح  األغلبيةاكمة الى الح السلطةإن االنتقال المؤقت في نظام الديمقراطية والمتمثل في انتقال       

وسائل الضبط الرسمي وحتى فال يجوز االكتفاء بلذلك ، (53، ص عبد الفتاح حسنين العدوى، مرجع سابق) والعكس بالعكس

يمقراطية يعمل الد مبادئيدعي هنتنجتون أن غياب كما والضمائر، وهكذا  واألعرافغير الرسمي المتمثلة بالعادات والتقاليد 

حدث في حدث وي كما ويشير الى مستوى الفساد من كل حسب مكانته وعمله بالضبط مثلما. على نشر الفساد بطريقة كبيرة

هل هذا ما أثر على  :فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، (412م، ص 0221عبد الغفار رشاد القصبي، ) الحاكمةبعض األنظمة 

للديمقراطية  األساسية المبادئبالطبع إن غياب  ؟...حول الديمقراطي في بعض المجتمعات وجود ذلك التالمطالبة ب ضرورة

نتشار التحول الديمقراطي بالشكل الصحيح في أي مجتمع إالقائمة على الوعي بالنظام الديمقراطي يعمل على الحد من وجود و

 كان.

كل فترة زمنيه  الحاكمةالفئة  ل االقتراع ويجب ان تتغيرضرورة للحرية من خال أن تكون حق عملية االنتخابات من نإ       

محدده يحددها الدستور الديمقراطي الموضوع والمتعارف عليها بأربعة سنوات في الكثير من الدول المطبقة للنظام الديمقراطي 

ات دورية تكون محددة، فهذا عتبر حق االنتخاب في فتري   أنويجب  ،كما أكد ذلك هارولد اليسكي. في مختلف دول العالم الحاكم

أو حزب سياسي معين مهما كانت أيديولوجياته تكون السلطة القانونية دائمة بيد فئة معينة  أالوهو  أساسييعني بأن ذلك شرط 

ذاً فعند تطبيق قانون محاسبة الحكومة والمحكومين يجب ان يكون هناك قانون قد إ، (442 ، صم4889 ،)عيسى بيرم واتجاهاته

بعض الفئات الحاكمة من الدول العربية  تفعلهعه مسبقاً للمصلحة العامة وليس لمصلحة الفئة الحاكمة الموجودة مثلما تم وض

 ن كان هناك مجال لمحاسبتها. وإتمشياً مع مصالحها حتى 

 بالسيادةالمتمثل  كومةالحومبدأ سيادة  السياسية بالسيادةوهي مبدأ سيادة الشعب المتمثل  األساسية المبادئ هذهن كما أ      

 اساسية في وجود وتطبيق النظام الديمقراطي بشكل سليم، مبادئ فهذه القانونية
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في ظل تطبيقها للديمقراطية  ةالقائم والحكومةمع الوجود للشعب  تتالءمخصائص ومظاهر خاصه  المبادئ هذهفلكل مبدأ من  

ع في التغيير وفقاً لما يأتي من متغيرات تتطلب ذلك التغيير، فال سرا، لذلك فال بد من العمل على ضرورة اإلالفعلي هابشكل

ابتداع الوسائل للتوافق مع ما هو صحيح وليس ما  فال بد من العمل علىلذلك  يكون، أنيجوز أن نحكم بما هو قائم على ما يجب 

الى ضرورة العمل على  لقانونيةوا، فذلك يتطلب من الجميع أينما كان وجوده من حيث السيادتين السياسية هو موجود فقط

، عبد الفتاح حسنين العدوى، مرجع سابق)في فكرها وأسلوبها  والمتباينةالحاكمة المختلفة  األنظمةوتحديث  باستمرارالتغيير 

 (.  05 ص

ل انفرادي أو المتمثلة بسيادة الشعب تعمل على الحد من سلطة الحاكم وتطرفه أحياناً في حكمه بشك السياسية السيادةن إ      

المتمثلة بسيادة الشعب على اختيار  السياسية السيادة، لذلك فال بد من أن تعمل للمجتمع ككل العامة المصلحةعن  فئوي بعيداً 

ية التعبير عن الرأي وحرية حر من خالل القانونية السيادةوهي  للسيادةلمعرفة كيفية التعامل مع المرحلة العليا  المناسبةالوسائل 

بالشكل  وفقاً لتطبيق النظام الديمقراطي األمهفهذه كلها تندرج في سيادة  السياسية، األحزاب وإقامة واألعالم والصحافة النشر

ذاً فسيادة الشعب تتطلب الوعي، والوعي ال يأتي من فراغ، وأسس الوعي الديمقراطي ال بد من أن تأتي بأكثر من إ الصحيح،

 وتربوي وفكري.  واقتصاديمنها سياسي واجتماعي  أساسشكل أو 

أن تأتي بشكل صحيح بعيداً عن الخطأ، فذلك ال يمكن أن يكون إال اذا  القائمة على الحكومة ال بد إال القانونية السيادة كما أن    

بد الفتاح حسنين ع) بها وهي: المتعلقة الثالثة األساسية األبعادبالقائمين عليها بعيداً عن الخلط بين  متمثلة القانونية السلطةجاءت 

 (.  05 ، صالعدوى، مرجع سابق

 والتي تدور حول ما يجب أن يكون.  ةبقوانين الضبط غير الرسمي المتمثلة: ( Ethical Issue)  :األخالقية المسألة -4

 لما هو كائن بالفعل.  المقررة: ( The Historical Truth)  :التاريخية الحقيقة -0

، ائم بالفعل وبين ما ينبغي أن يكونق ما هوالممكن بين  االلتقاء أحداث: على ( Actual Capacity)   :ةالفعلي القدرة -5

على  واقتصاديااجتماعياً وسياسياً  المفيدةوذلك حتى يتم تجسيد التطبيق الصحيح للنظام الديمقراطي بأسسه وأبعاده 

وليس  ما هو كائن وما يجب أن يكون بالفعلأو عالقةً بين شكلي السيادتين السياسية والقانونية و الجدلية العالقةطبيعة 

، وسيادة السياسية بالسيادة المتمثلةوهما سيادة الشعب  األساسيينالتسليم بالواقع من قبل طرفي النظام الديمقراطي 

أي خلق ما يتطابق بين الجهتين وفقاً لتأثير  وأيضاً من الواجب العمل على ضرورة ،القانونيةبالسيادة  المتمثلة الحكومة

 عد جديد آخر قد يأتي وفقاً لظروف معينة سياسية أو إقليمية أو غيرها. عامل أو ب  

 

 من حيث وجود النظام الديمقراطي: "القانونيةوالسيادة  السياسيةالسيادة "مميزات السيادتين  - 9

السيادة و السيادة السياسية ماقسم الى قسمين وهت   في ظل وجود وتطبيق النظام الديمقراطي لقد ظهر أن سيادة الشعب        

من السيادة وهو السيادة  األخرن السيادة الشعبية تؤدي الى السيادة السياسية والتي بدورها تؤدي الى النوع حيث أالقانونية، 

يادة السياسية السن ، إذاً فإسيادة الشعب وهي السيادة السياسية تؤدي الى سيادة الحكومة وهي السيادة القانونيةوبما أن  ،القانونية

 سيادة المجتمع المتمثلة بالسيادة السياسية.  أونفسها السيادة الشعبية  ، فهياألمةوهي تمثل غالبية  األمه إرادةهي 

 ،الحاكمةوالفئات  والسلطةالسيادة القانونية فهي المتمثلة بالحاكم  أما       
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نما يكون مجال عملها ضمن لها وإ مفاجئأن تقوم بالتغيير بشكل  االسيادة الشعبية السياسية ليست بالمعنى الكامل له نلذلك فإ 

وتعمل الى جانب ذلك على تحفيز الحاكم  ،على المجتمع هنطا  محاوالت تجنب القائم على مقاليد الحكم دون االستبداد بحكم

 . ونيةالقانة دسيالها أي لل اإليجابية واألهداف، وأهدافها اإليجابيةه مع النواحي حتى يلتقي عمل

فذلك  ،القانونيةالمتمثل ذلك بالسيادة  بينها وبين الحاكم اإليجابيالسيادة السياسية لاللتقاء  هاما بالنسبة للوسائل التي تستخدمأ     

والوسائل المناسبة التي تعمل على تحقيق ذلك التوازن وااللتقاء بين  األساليب إليجادهفي اختراعه  اإلنسانيخضع تحت قدرة 

هنا إلى انه ال يمكن العمل على  اإلشارةوال بد من في المجتمع،  بينهم وتجنباً لكل عمل سلبي اإليجابيتين ضمن االتفا  السياد

الشعب نابعة عن السيادة القانونية وخاضعة لما يقع من  إرادة أنالشعب وهي السيادة الشعبية بحكم  إرادةعزل الوسيلة عن 

لة لمصلحة مشتركه ولكنها تأتي بسبب وسيلة مصطنعة نابعة عن التطبيق الحاكم، بحيث متماث إرادةلذلك فهي ليست  ،أعمال

وال بد من (،   09، ص عبد الفتاح حسنين العدوى، مرجع سابق) الموجودة في المجتمع المتباينة األراداتتعمل على توازن 

، لمملكة المغربيةا -ندوات أكاديمية ) األمهسيادة  قر بمبدأالنظام الديمقراطي هو النظام الوحيد الذي ي   أن الى هنا اإلشارة

 أفرادوذلك بحكم ان السيادة السياسية تستمد وجودها من القانون الذي يمنح الحقو  السياسية لجميع (،   93 م، ص 4893

كل الم ش  و المصدر هيفهذا دليل على ان السيادة السياسية في نهاية الطريق  ،المجتمع والمتمثلة في النهاية بالسيادة السياسية

 (.   08، ص عبد الفتاح حسنين العدوى، مرجع سابق)في المجتمع  للسيادة الثانية المتمثلة بالسيادة القانونية األساسي

 

 "السياسية والقانونية":  مقارنة بين السيادتين - 22

على ابتداع الوسائل للتوافق  وتعملة القائمة مع الوجود للشعب والحكوم تتالءمسمات خاصة ً  المبادئ هذهكل مبدأ من إن ل      

بد الفتاح حسنين العدوى، )ع يلي: "من حيث عمل كل منهما" ما ومن مميزات السيادتينهو صحيح وليس موجود فقط  مع ما

 (.  05، ص مرجع سابق

 - السيادة السياسية:  

 :         التاليةتمتاز السيادة السياسية وهي سيادة الشعب بالسمات 

من خالل سيادة الشعب، تظهر هنا  القانونيةالسيادة  الثانيةعلى السيادة القائمين  أفعالتنمية  أن أي ،لتعبير عن الحكومةا .4

 . الثانيةال ترى في السيادة  فترى فيها ما ،القانونيةهي مرآة السيادة  السياسيةبمعنى ان السيادة الشعبية 

       . الثانية وهي السيادة القانونية تعمل السيادة السياسية الشعبية على مراقبة .0

 السيادة الشعبية السياسية مستوى أولي وهي سيادة الشعب. .5

 تتطلب الوعي لمراقبة السيادة الثانية "السيادة القانونية".  ،السيادة الشعبية السياسية مخفية .1

والمصدر للسيادة  واألساس صلاألت مثل سلطة الشعب وهي وهي  متحركة وسياسه فكرالسيادة السياسية الشعبية هي  .3

 الثانية. 

 السيادة السياسية الشعبية مستمرة دائماً بدون توقف.   .4

 السيادة السياسية الشعبية تقع بيد الشعب بجميع فئاته وهي تمثل األغلبية.  .5

د رفعت عبد ومحم اصم أحمد عجيلهع) أفرادهلقد ظهر أن السيادة الشعبية السياسية: بمعنى السيادة للشعب بكل        

 (، 08م، ص 4895الوهاب، 
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، حيث يعتبر روسو أن السيادة غير قابلة للتجزئة األخرى المبادئوالرأي العام وتطبيق كافة  االنتخاباتمن خالل وذلك 

عت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص عاصم أحمد عجيله ومحمد رف) ويستحيل بالتالي توزيعها على هيئات متعددة في الدولة

 أحياءه "توكفيل"الحقو  الموجودة، وهذا ما أعاد  احترامأن السيادة الشعبية ال تعني بالضرورة التماهي مع  كما(. 45

أما السيادة السياسية فهي المجموع الكلي للمؤثرات السياسية في داخل (. 025م، ص 4881انتال ميلون دلسول، ش)

فال فر  وال شيء يميز بين السيادة  ،لهشرعة للقانون والمنفذة الم   المجتمع، فصاحب السيادة القانونية يتمثل بالهيئة العليا

وحسب هذه الرؤية فإن مبدأ السيادة ن جوهر السيادة يتمثل في قدرتها على فرض الطاعة حيث أ. السياسية والسيادة الشعبية

أهمية وإظهار فعله في حل مشاكل  فالحديث فيه يتمثل في تأكيد ،الظاهر قد جاء من تاريخ المجتمع السياسي وبناءه وغايته

 ومة شرعية مؤلفة من أسر كثيرة بماالدولة على ضوء ذلك بأنها هي حك "بودان"الدولة القومية الحديثة، ولذلك ف يعرف 

 (.  109  - 148م، ص ص  4894، محمد عبد المعز نصر) تملك وسيادة عليا الى جانب ذلك

ما تتخذ أشكاالً تبين أنها ال تقبل التصنيف، وإن ي سلطة األمر المطلقة الدائمة في الدولةإن تعريف السيادة عند بودان بأنها ه     

أما (. 155بد المعز نصر، مرجع سابق، ص محمد ع) وحيثما توجد السيادة يتقرر نوع الدولة إن كانت ديمقراطية أم ال ،مختلفة

والتي ال تقبل التجزئة وال التفريط بها أو بجزء منها والتي ال مجال فيما يتعلق بتعريف السيادة فهي السلطة الدائمة غير المؤقتة 

إيجابي لهذه السيادة إذ يجعل وجهاً آخر لها  فصامللمسؤولية عنها أمام سلطة أخرى، فهذا صحيح ولكن النظام الديمقراطي يعمل 

نطبقة ولي منصب الحكم فيها حتى تصبح م  وهي السيادة الشعبية السياسية والتي تتصف بصفات مالئمة لكونها سيادة منتظرة لت

  ،عليها الشروط والصفات األولى، فالسيادة الشعبية هي الوجه اآلخر للسيادة وليس تجزئتها

فت عتبر السيادة هي  ،بين الدول المختلفة ةوالكونفدراليالفدرالية  االتحاداتوالسيادة هي السلطة العليا في الدولة حتى في ظل 

عبد المجيد عرسان العزام ) ة في الدستور وبالتالي مصدرها الشعب وهي غير مجزأةً بين الحكومات القائمةسيادة واحدة موثق

 (. 412  - 455م، ص ص 4899لزعبي، ومحمود ساري ا

إن تمتع غالبية أفراد الشعب بحق ممارسة السلطة السياسية في الدولة وحق المشاركة في التدبير السياسي لشؤون الدولة        

الحرية بمختلف  أساسوبخاصةً في ظل النظام الديمقراطي ي عتبر من أسس العمليات األساسية للسيادة الشعبية القائمة على 

كلة الديمقراطية في رأي أرسطو ش  فم  (،  442ساري الزعبي، مرجع سابق، ص  محمودعبد المجيد عرسان العزام و) أشكالها

ليست  اإلدارةالحكيمة المتمثلة بالسيادة القانونية، ومثل هذه  اإلدارةتنحصر مثلما ظهر في الجمع بين السيادة الشعبية، وبين 

 13م، ص  4882، طرس غالي ومحمود خيري عيسىبطرس ب) يسيرة على غالبية الشعب إذا لم يتم تطبيق النظام الديمقراطي

). 

حيث ظهرت نظرية السيادة منذ ظهور الدولة  ،كما أن سيادة الدولة تظهر في أعمال الهيئات الموجودة في ظل الحكومة       

والسيادة  ،وحدهاوأن مركز السيادة بشقيها السياسية والقانونية هو الدولة ، القومية والديمقراطيات الحديثة في العصر الحاضر

لديمقراطية، والسيادة الفعلية الم طبقة ل السياسية تتمثل في إرادة الشعب وهي حقيقة واقعة وسلطة دائمة والزمة للدولة وخاصةً 

، اء أكانت قانونية أم غير قانونيةن كانت أحياناً تتفق مع السيادة السياسية إال أنها هي السلطة الواقعية التي تفرض طاعتها سووإ

وكما تبين فإن السيادة لها ، تحولت الى سيادة قانونية انتظمت، والسيادة السياسية اذا عبرت عن إرادة الشعب أم لم تعبر وسواء

 والوجه السياسي،  الوجه القانوني وجهان مختلفان وهما:
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بين  Interactionالك تفاعل حيث يظهر ذلك في ظل النظام الديمقراطي أو الحكم النيابي دون غيره، وال بد من التوضيح ان هن

 دأوجه السيادة عن لديمقراطية المباشرة وتظهر بوضوحفي ظل األنظمة ا Similarityالسيادتين السياسية والقانونية وتماثل 

لذلك فيجب أن نفر  بين السيادة السياسية والسيادة الشعبية من حيث وجود كل منهما، والواقع أن السيادة  ،تغيير شكل الحكومة

شعبية ي راد منها تقرير سلطة الشعب في مواجهة سلطة الفرد المطلقة أو سلطة طبقة حاكمة في الدولة، أي تقرير حق األفراد ال

في االنتخاب الدوري في ظل النظام الديمقراطي، وبعبارة أخرى معناه إشراف الشعب على الحكومة، ومن مظاهر السيادة 

كل المسائل الخاصة  ويقع على عاتق المجلس الم نتخباألولوية للمجلس المنتخب،  الشعبية أن الدول التي لها مجلسان تكون

لقد ظهر أن الدستور المعمول به في الدولة يحد من سلطة الهيئة التشريعية كما هو الحال في . بالتشريع والتطبيق الفعلي

،  للهيئة التشريعية في هذه الدوليقية للدستور، الوفرنسا، وفي مثل هذه الحالة تكون السيادة الحق األمريكيةالواليات المتحدة 

كما أن نظرية  .الدستور يحد من سيادة الدولةلذلك فإن ولكن يحق للشعب أن يلغي الدستور متى شاء من خالل سيادته السياسية، 

 493سابق، ص ص  بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع) السيادة التقليدية المتمثلة بالسيادة الداخلية والخارجية

لزم بممارسة هذه السيادة، والمواطنة هي في مطلق (  485 –  األحوالتكمن بالتساوي في مجمل الجسم المدني وكل فرد م 

بحيث تتكرس السيادة الشعبية وحرية كل (،  48م، ص 4894جان توشار وآخرون .... ، ) وظيفة أو ما سمي بحكومة الشعب

 باعتبارهاالئمها، وال بد من الذكر هنا أن تحديد السيادة وتعريفها ع في اختيار النظام الذي ي  مجموعة سياسية عاملة في المجتم

أن السيادة مطلقة  اعتباري عتبر ذلك من الشؤون الالزمة للحرية البشرية وذلك على  الحاكمة للحكم وممارسة للسلطة أسلوبا

 (.  010جع سابق، ص رجان توشار وآخرون .... ، م) ولكنها محددة بمجاالت معينة

 

 -  السيادة القانونية: 

 :            التاليةتمتاز بالصفات  الحاكمةأو سيادة السلطة  الحكومةإن السيادة القانونية وهي سيادة 

  الحاكم.  فكرسياسة ال الحاكمةالسلطة  ت مثل السيادة القانونية وهي .4

التطبيق  افتراضبشكل واضح، هذا على وهي ظاهره  ، السيادة الحاكمة،يةالثان السيادة ،العلياالسيادة القانونية هي السيادة  .0

في حالة التطبيق الصحيح للنظام  األولىتقوم بالتعبير عن السلطة الدنيا الفعلي للنظام الديمقراطي الصحيح. كما 

 . األقليةالديمقراطي وعدم التعارض مع مصلحة 

 ن السيادة األولى.السيادة القانونية ت مثل مستوى عالي "ثاني" ع .5

 السيادة القانونية تتوقف كل فترة زمنية معينة أو تبعاً لظروف كل دولة ومجتمع. .1

ويظهر هنا وفقاً لذلك أن الشعب هو الذي يأتي تقع بيد القائمين على النظام السياسي فقط، السيادة القانونية الحكومية  .3

عبد الفتاح حسنين العدوى، مرجع ) ادة القانونيةياستخدام الس كانت تسيء أو ت حسن من إذابالحكومة أو يعزلها بحسب ما 

 (.  01، ص سابق

على قرار أغلبية الشعب االنتخابي وفقاً لقانون الدستور الذي ما ت غير كل فتره بناًء فسها وإنال تقوم السيادة القانونية بتغيير ن .4

دول العالم التي تتبع النظام الديمقراطي حالياً مع  ي حتم تغيير الحكومة كل أربعة سنوات كما هو معمول به في مختلف

  الطارئة.الديمقراطية السائدة أو في بعض الحاالت  األنظمةالقابلية لتخفيض أو زيادة هذه المدة الزمنية الحقاً في 
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 الشعبية بناءً السيادة من  أكثرالسيادة القانونية تمثل "أقلية" تقع بيد الفئة الحاكمة فقط، فهذا قد يؤدي إلى تعرضها للفساد  .5

  .األساسعلى هذا 

) * ( 

 الديمقراطيةللنظام الديمقراطي وتأتي وأخيراً من قوة الشعب فهنا يتحقق المجتمع المطبق  أوالتي تأ الحكومةن قوة إ        

 الطبقةلخدمة  البدايةتت في قد أ الديمقراطية، فحتى وأن كانت التطبيق الفعلي لها كنظام حاكممن حيث  عندها بثمارها الممتازة

  ،التوجه الماركسي أصحابكما يدعي ذلك  البرجوازية

أي الديمقراطية الفعلية في تطبيقها كنظام  للمجتمع بمختلف أفراده، فهيالعامة  بالمصلحةما دامت تأتي  حالياً  فال بد من تطبيقها

كما وت عطي الحق في مراقبة ومساءلة القائمين على سلطة القانون  القانونية السيادةالقائمين على نظام  الختيارت عطي الحق  حاكم

ير من الحقو  الخاصة بهم في كل مكان وزمان وهم سلطة الحكومة، وت ساعد الديمقراطية أيضاً أفراد المجتمع في نيل الكث

الى ضرورة التمسك بنشر الوعي الديمقراطي بشكل مستمر ومتواصل  اإلشارةالقائمة، وهنا ال بد من  األوضاعوعلى اختالف 

وما يحدث في  ،المدروس بشكل خاصومحليه، أي على مستوى المجتمع  أوسطيهوفقاً لما يحدث من تغييرات عالميه وشر  

في الواقع الملموس بعيداً عن التطبيق المتعلق  ةاإليجابيفال قيمة للحديث عن أي نظام ديمقراطي بشكل صحيح وبتأثيراته  ،خلهدا

 . الفعلي للنظام الديمقراطي السليمضمن الوجود  بالشكل الصحيح السياسية السيادةبسيادة االمة المتمثلة بسيادة الشعب أو 

للتكيف والعمل على تغيير الواقع،  المناسبةالوسائل المتمثلة بالسيادة وهي سيادة االمه  هذهلتي ت عطي هي ا الديمقراطيةن إ       

فال بد لذلك ، ي يتم تطبيقه في المجتمع المدروسمن خالل وجود نظام ديمقراط إالوهو سيادة االمه ال يأتي  األساسيوأن المبدأ 

فت شارك في  األساسفي  الشعبيةت عتبر من الفئه  الحاكمةفحتى الفئه ، وعطاء أخذ ضرورةبين السيادتين  العالقةمن أن تبقى 

، لذلك فال يجوز أن االنتخابيةاالنتخابات الدورية مثالً، وتعمل على التغيير في بعض القوانين التي تصون وتحفظ سير العملية 

بين القائمين على  "أخذ وعطاء" بل تبقى عملية ديالكتيك، السياسية السيادةوفقاً لمبداً  الشعبيةيكون هنالك فرض حتى من الفئه 

 إرادة، فال بد من أن تكون القانونية بالسيادةالمتمثلة  الثانية، والسيادة الشعبية بالسيادةالمتمثلة  األولىالسيادتين وهي السيادة 

ن كما أ. وسياده قانونيهم الى سيادة سياسيه بين الناحيتين، فسيادة الشعب تقس المعادلةفي تلك  الراجحة للكفة الممثلةالشعب هي 

 القانونية السيادةمن قبل  واجتماعيتعمل على تنظيمه كنظام سياسي  أساسيهأن يقوم على قوانين  النظام الديمقراطي ال بد إال

 المجتمع، في  السياسيةفحتى لو لم يكن يوجد قانون لتنظيم بعض القضايا ، والقائمين عليها الحكومةالمتمثلة بسيادة 

                                                 
وجود النظام الديمقراطي في المجتمع وفقاً لتطبيق وسيلة االنتخابات للوصول إلى النظام أو السلطة رسم تو ضيحي يوضح  ) * (

 الحاكمة في المجتمع الديمقراطي. 
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الشعبية  السيادةاألمور ضمن  هذهبعض القوانين منها لتنظيم  إصدارلحاح على السيادة القانونية للعمل على إفال بد من العمل ب

طبق بشكل صحيح فمن ، وفي النهاية ال بد من القول أنه وفي ظل النظام الديمقراطي الم  وغيرها المرأةمثل الحرية وحقو  

تًعتبر االستمرارية في سير النظام حيث (،   08، ص عبد الفتاح حسنين العدوى، مرجع سابق) ة للجميعخالله يظهر أن السياد

من مطالب النظام الديمقراطي الصحيح ألن االستمرارية في عمل النظام السياسي لها داللة على استقرار  أساسياالسياسي مطلباً 

 ألنهاالتربية هي مرآة  المجتمع  إنوكما (،   94 – 93، ص ص رجع سابقالمملكة المغربية، م -دوات أكاديمية )ن ذلك النظام

تعكس الواقع  ألنهالسياسي ن السيادة القانونية متمثلة بالنخبة السياسية الحاكمة هي مرآة النظام اتعكس الواقع االجتماعي، فإ

، أما في حالة عدم التطبيق الفعلي لها فيحدث ، هذا في حالة التطبيق الفعلي للنظام الموجودوالشعبي الموجود السلطوي الحاكم

هي التي تعكس الواقع االجتماعي والسياسي للسيادة الثانية وللوضع العام  الشعبيةالعكس، فتصبح السيادة السياسية وهي السيادة 

ل المجتمع وهي ن الديمقراطية بجوهرها العميق ت عتبر ممارسة يومية تطال جميع مناحي الحياة في داخبصورة كليه، حيث أ

الروح أو مجرد مظاهر حياتية معينة، وهي  من فرغةم   إشكاالالتفكير والسلوك والتعامل الموجود بين الناس وليست فقط  أسلوب

ة من أحد في الدولة أو الحكومة أو الشعب، وإنما هي بهذا المعنى ليست شكالً قانونياً فقط، وليست حالة مؤقتةً أو هبة أو من  

للجميع وال غنى عنها وهي دائمة ومستمرة في وجودها وعملها وهي قواعد وتقاليد تعني المصلحة للجميع وتطبق  حقو  أساسية

 ، صم4883، )عبد الرحمن منيفاألكثرية دون تمييز ألحد، وهي تعني األقلية بمقدار ما تعنيه  في داخل المجتمع على الجميع

9   .) 

هو خضوع الدولة جاء توضيحها ي عتبر أساس الوجود للنظام الديمقراطي فالمقصود بها  وكهدف كماإن سيادة القانون كآلية       

 مسبقاً، بجميع هيئاتها وأفرادها لقواعد عامة مجردة ملزمة وموضوعة 

جميع السلطات الحاكمة في للقانون ب ويشتمل ذلك على نطا  تطبيقه ،سواء ى حديحترمها كل من الحاكم والمحكوم عل بحيث

القانون بمعناه الضيق أي القانون الصادر عن  ،لة، فكل السلطات العامة تخضع للقانون وتلتزم حدوده وال ي قصد بالقانونالدو

السلطة التشريعية فحسب، بل ي قصد به القانون بالمعنى الواسع من حيث التطبيق الذي يشتمل على القواعد القانونية الوضعية 

، محمد مجذوب)البشري اء كان بالشكل المادي أم على إعطاء كل ذي حق حقه سو ا الحاكمةمن خالل سلطته القائمة في الدولة

 .(51، ص م4892

 

 الطبقات االجتماعية في النظام الديمقراطي: – 22

إلى انقسامات داخل مجتمع ما ويمكن التمييز بين ثالثة ميادين أو مستويات للحياة االجتماعية في  الطبقةيشير مفهوم       

 تفسيرها للطبقة وهي: 

بنية االقتصادية المؤلفة من مجموع العالقات في الدائرة : وهو المتمثل بالThe Economic Level  :المستوى االقتصادي - 4

 . دمات وعملية التبادل فيما بينهمانتاج الخبرات والخإالخاصة ب

المستوى البيني الذاتي المتعلق بالوعي  : وهو  The Level Of Social Awareness :مستوى الوعي االجتماعي – 0

 االجتماعي، بمعنى الصورة التي من خاللها يرى منها أفراد المجتمع انفسهم وغيرهم من اآلخرين. 

 The Level Of The Individual And Collective Act Together معاً:مستوى الفعل الفردي والجماعي  – 5

، في المجتمع األفرادوك ونمط حياة ، ويشمل هذا المستوى سلدي أو جماعي أو كليهما معاً ان فرك سواءبالمستوى للفعل  المتمثل
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ص ، مرجع سابق، جموعة من المختصين)م أما نمط حياتهم فهو المنظم لهم صناعياً وسياسياً  وسلوكهم الخاص كمواطنين،

144 .) 

ظهر طبيعة عالقتها حديد الطبقات االجتماعية في أي مجتمع ي  ت من خالله إن أساس هذه العوامل الثالث المذكورة هنا يتم        

أو جميعها معاً، بحيث تعمل النظريات المختلفة على تحليل  لكل منها على حدا إيجابيةي بصورة بالنمو والتحول الديمقراط

بصورة مختلفة عن الليبرالية  هذه الثالث عوامل تبعاً لرؤية كل منها، فالماركسية ت فسر الواقع أساسطبيعة بنية المجتمع على 

لذلك فتستمر الديمقراطية الليبرالية في  ،والرأسمالية، والديمقراطية عند كل طرف منهم مختلفة عن األخرى في رؤيتها لها

 النظام الرأسمالي، والديمقراطية االشتراكية في النظام الشيوعي الماركسي وغيرها ... . 

وهما شريحتان أساسيتان في  ) * ( يوجد نوعانفالنظام الديمقراطي  وجود ظلاسية فقط وفي أما الطبقات من الناحية السي      

 داخل المجتمع كما ي رى وهي: 

 . قوة واتخاذ القرار من قبل الصفوةالطبقة القليلة الحاكمة: المتمثلة باحتالل موقع ال .4

 الطبقة الكبيرة المحكومة: المتمثلة بالشعب.   .0

ة األولى وهي تحكم وفقاً للدستور والقانون للطبقة الثانية، أما الطبقة الثانية فهي التي ت حكم من قبل الطبقة كما أن الطبق        

األولى، كما تعمل الطبقة الثانية على إمداد الطبقة األولى بالوسائل المادية واألدوات األساسية والحيوية الالزمة لبقاء النظام 

 ليه،القائمة عالحاكم المتمثل بالطبقة األولى 

" بقوله على أن الضبط السياسي بأوسع معاني هذا المصطلح وهو المتمثل "بالقيادة اإلدارية وهذا ما يؤكده "سان سيمون 

إسماعيل علي )قلية منظمة وهي المتمثلة بالنخبة والعسكرية والدينية واالقتصادية واألخالقية" تمارسه دائماً طبقة خاصةً أو أ

 (. 450ص ، مرجع سابق، سعد

إن العالقة بين الطبقتين المذكورتين وهما الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة ت ظهر مدى التطبيق الفعلي للديمقراطية في        

والمجتمع المعني بتلك الرؤية المتعلقة به، كما أن الطبقات في ظل وجود وتطبيق النظام  الحاكم داخل النظام السياسي

يلي:  وجود وميزات كل منها تتمثل فيما لذلك فإنن الناحية السياسية تختلف بصفات كل منها عن األخرى الديمقراطي الفعلي م

 (. 115 – 110مرجع سابق، ص ص  ،دالأ. وبرت. )ر

 تمتاز من الناحية السياسية خاصةً في ظل تطبيق ووجود النظام ومن ميزاتها أنها  :الطبقة األولى وهي الطبقة الحاكمة

 ي الفعلي عن غيرها بما يلي:  الديمقراط

 . ذات عدد قليل .4

 . تقوم بجميع الوظائف السياسية .0

 . ر القوةتعمل على احتكا .5

 بموقع وجودها.  ةتأتيها من السلطة المتمثل بامتيازاتتتمتع  .1

  ظام أنها تمتاز عن الطبقة االولى في ظل تطبيق ووجود النومن أهم ميزاتها  :الثانية وهي الطبقة المحكومةالطبقة

 يلي: الديمقراطي الفعلي بما

                                                 
)هذه طبقات من حيث ناحية الحكم وليست خاضعة المتالك الثروة، فذلك تقسيم طبقي آخر يخضع لمبادىء مغايرة في مدى تأثره  ) * (

 حول الديمقراطي، ولكن هنا من ناحية سياسية فقط( . وتأثيره على الت
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 . ذات عدد كبير .4

 . ية والتحكم من قبل الطبقة األولىخاضعة للتوص .0

كمة ذات النفوذ من حكمها للطبقة الحاكمة ذات أصول قانونية ودستورية، مع إمكانية التعسف من قبل بعض الطبقات الحا .5

 . تها تسوية سير النظام الديمقراطي، عند محاولاعتبارات أخرى

 سراً وعالنيةً.  بانتخابهاتقوم بسياسات التمويل للطبقة األولى المتمثل ذلك  .1

قارنة بالطبقة األولى المكلفة باتخاذ القرارات السياسية المتمثلة بـ: الطبقة السياسية.  .3  ذات طبيعة مخفية م 

 .  ، وخاصةً األحزاب السياسيةهليةالمنظمات األ باستثناءليست ذات صبغة سياسية  .4

 

 (. 114ص  ، ، مرجع سابقدال أ. وبرت. ر)

 

 في النظام الديمقراطي:  الحرية -20

مع حرية المواطن وذلك من خالل وجود التعددية السياسية حتى تتحقق الحرية والعدالة  تتحقق إالإن الحرية للوطن ال        

ة حيوية لتعمل على نهضة االمة وخاصةً البالد االجتماعية والتنمية االقتصادية المستدامة، لذلك فأصبحت الديمقراطية ضرور

العربية وبعض الدول النامية األخرى المتمثلة بدول العالم الثالث والرابع والخروج بها من أزمتها، فمن خاللها تتحقق صلة 

لمصداقية والشرعية لاستعادته باإلضافة إلى  ،الرحم والمودة والتسامح والفعالية السليمة بين المواطن ومجتمعه وحكومته ودولته

 (.  02 – 48 ، ص ص م0222، حسن البدراوي) للنظم السياسية الحاكمة

 (.  022 – 489 ص ، مرجع سابق،الح الدين عبد الرحمن الدومة)صهي:  مقومات أو أركان الحرية في النظام الديمقراطيإن 

 .التنظيم الذاتي -4

 . االستقالل وعدم التبعية -0

 . الثقة والطمأنينة -5

وسيادة الدستور  الحاكمة يليها من آليات مناسبة من أهمها االنتخابات والتنوع الوظيفي للسلطة شاركة وتتم وفقاً لماالم -1

 السياسية.  األحزابوتعدد 

لقد كانت البداية في وجود نوعاً من الحرية منذ انتشار الصحافة في الوطن العربي بعد الحملة الفرنسية على مصر في           

م، حيث كان لتأخر الصحافة إلى ذلك الوقت بسبب طبيعة حكم الدولة العثمانية التي كانت ترغب بعدم نشر الصحافة 4598عام 

 (، 451 م، ص4889، إبراهيم مشورب) حتى ال ت حدث وعياً لدى الدول العربية التي تحكمها
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ة ت عتبر عماد النظام الديمقراطي وهي السلطة حيث يظهر مما تمت اإلشارة اليه أن حرية النشر والتعبير عن الرأي والصحاف

الرابعة الم شكلة من سلطات النظام السياسي الديمقراطي الليبرالي الحر، حتى ولو أنها بدأت بشكل متأخر خاصةً في البالد 

ادية، حيث حرية النشر والتعبير والصحافة هي أحدى ضمانات األمن ضد الحكومات ذات األنظمة االستبدكما تعتبر  العربية،

أن السلطات المختلفة في ظل األنظمة الديمقراطية تكون مصالحها متحدة مع مصالح الجماهير، لذلك لم تعد تحدد وتفرض 

فعندما يدفع الخوف نوعاً من التمرد والعصيان ت حاول الحكومة بعمل ضغط من الرأي العام  ،عليهم ما تراه بعكس مصالحهم

على استمالة الشعب أي عمل ما يتوافق معه ورفض غير ذلك  الحاكمة في العالم تعمل السلطات الهادف إلى تكميم األفواه. كما

 (.454 – 453م، ص ص 4884يوارت مل، تجون س) يق النظام الديمقراطي بشكل حقيقيفي ظل تطب

ربح أن يكون لدى إال أنه من الم   إن قاعدة االختالف في الرأي والتعبير ت شكل الفرضية الوحيدة إلجالء جوانب الحقيقة كلها،     

المعارضين شيئاً مهماً يجدر بالجماهير اإلصغاء إليه ليكون ذلك كاشفاً لبعض الحقائق الموجودة حتى ولو كانت هذه المعارضة 

ت ليس البشرية نفسالواجبات اتجاه الكما أن (. 454ن ستيوارت مل، مرجع سابق، ص جو)شكل أقلية بسيطة في مقابل غيرها ت  

 استثناءلم تجعلها الظروف أو تحولها إلى واجبات نحو اآلخرين دون  ، ماجتماعية وغيرها واجبات ملزمة لهامن الناحية اال

أنه كلما كان يوجد ضرر محدد سواء  وباختصار في الوقت ذاته، نفسفضالً عن كونها واجبات نحو الألحد أو ألي فئة كانت، 

ستوري القائم بسيادته على الجميع ج عن دائرة الحرية لتقع في نطا  األخالقيات والقانون الدللفرد أو للمجتمع، فإن الحالة تخر

وال بد هنا من اإلشارة إلى األسس األولية التي ال بد من العمل بها (،  043  –  040 ل، مرجع سابق ، صجون ستيوارت م)

 األسس األولية التي ال بد من توافرها من أجل وجودها وهي:حتى يتم تحقيق نوعاً من التحرر، فالحرية تقوم على العديد من 

 (. 12م، ص 4891، )سعد الدين إبراهيم

 جانب إعطاء القانون الحق لها.  .4

 كما ال بد من الذكر هنا أن هنالك أنواع عديدة للحريات ي ذكر منها:المقدرة المتوفرة من األوضاع االجتماعية،  .0

 ية.الحرية المعنوية الشخص –أ        

 .الحرية الدينية – ب 

 .والصحافة اإلعالمحرية  –ت       

 .حرية إبداء الرأي –ث  

 .الحرية النقابية –ج  

 . الحرية االجتماعية واالقتصادية – ح 

د تقو بالتالي نف الديمقراطية على أنها نوعاً من الحرية والمشاركة السياسية فهي تعبير عن أحدى الحريات، وهيص  كما ت         

 024ص  ، مرجع سابق، صصالح الدين عبد الرحمن الدومة)ة في المجتمع ومن مختلف النواحي الكاملة والشامل الى الحرية

 الصحيح وحقو  األفراد معاً والتي ت عتبر في صلب الصميم لمفهوم الحريةالنظام الديمقراطي تتحقق طاعة الدولة  (، ففي025-

صالح ) .( Obligations And Rights Of The Individualام السياسي الحاكم ) ضمن الوجود الديمقراطي في النظ

 .(002ص الدين عبد الرحمن الدومة، مرجع سابق، 

إن الحرية هي القيمة األساسية في المفهوم الديمقراطي وهي جوهر الثقافة السياسية الديمقراطية، لذلك فال بد إال أن تأتي        

 المتمثل في الثقافة السياسية األوتوقراطية،  كراهاإلالحرية بعيداً عن 
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القائل:  االقتصاديوذلك بعد أن جاءت الليبرالية متخطيةً الحدود التقليدية للحرية وفقاً لمبدأ: "أعظم سعادة ألكبر عدد" والمبدأ 

مل على إفراز أشخاص "دعه يعمل دعه يمر"، لذلك فال بد من التأكيد هنا على أن وجود المناقشة الحرة في المجتمع تع

كما أن الرأي القائم على أساس ضرورة أن يتركز التوجيه في مكان  .مسؤولين ومناسبين للتمتع بالحقو  والحريات المختلفة

في الرأي، لذلك فتعمل الحرية  إجماعنسق مالئماً من القيم يمكن الوصول الى  إيجادوأحد وهو الدولة أو الحزب السياسي، فعند 

والتوضيح بأن الصراع السلمي القائم ، ، واإليمان بتلقائية التطورعلى انتشار وتعدد القوى السياسيةاألفكار القائمة  إيجادعلى 

الحرية "ن كما أ. من خالل عملية التنافس السياسي ي عتبر كافياً لتحقيق العملية الديمقراطية القائمة على التشريع واالنتخاب

 المتقدمة مثل بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية الغربية الصفات التي تتمتع بها الدولهي من  "والديمقراطية والتعددية

، والمتمثلة بمشاركة غالبية الجماهير في نفس القيم وتمتع الحكومة بالقبول الشعبي الواسع، فهذا يعكس أو يرتبط وغيرها

نوعية تلك الدول بعكس الدول غير الديمقراطية، مما يعكس بذلك  في والجماهير نخبةللباالنسجام والتجانس بين الثقافة السياسية 

 تمتع سلطة الحكومة باالستقالل وقدرتها على التكيف واالستجابة للجماهير ويساهم في قيام نوعاً من الديمقراطية في تلك الدول

 نامية. بعكس الدول ال(  401  – 405  ، مرجع سابق، صاحسان عباس وأخرون ... )الم طبقة لها 

بين الديمقراطية والحرية حتى  االنقسام استمراروثيقاً بالديمقراطية بشكل دائم حيث أن  ارتباطاكما أن الحرية م رتبطة       

بالسلطة السياسية الحاكمة أكثر فأكثر وطغت  االرتباطكلما جنح الحكم الى حالة من  اتساعااد دالوقت الحاضر، ولعل ذلك يز

 (،  53م ، ص 4899رنز، ادوارم. بي) قومي على مجال الحرية الحقيقيةاألمن ال اعتبارات

في العمل على  األساسيةوالعمل على احترام الحريات وحقو  اإلنسان يعتبر من الحلول  الديمقراطيةلذلك فإن تدعيم  

وهذا ال يمكن ، (05، ص م4884، االتحاد العام التونسي للشغل) أساسية في أي مجتمع كان كمبادئوالخصوصية  االستقاللية

 . نظام الديمقراطي في داخل المجتمعتحقيقه إال بوجود منظمات المجتمع المدني في ظل الوجود والتطبيق السليم لل

القائمة على الحرية كأساس للرأي العام تساهم في خدمة المسار الديمقراطي وتعمل أيضاً على  اإلعالميةإن التغطية       

المؤسسات األهلية المتمثلة بمنظمات المجتمع المدني بكافة أشكالها. كما أن نجاح منظمات وجمعيات  المساهمة في تدعيم

المجتمع المدني بكافة أشكالها مرهون بترسيخ التقاليد الديمقراطية واحترام دولة القانون بكافة مؤسساتها الحكومية واألهلية، 

شغل...، مرجع سابق، ص ص االتحاد العام التونسي لل) "السياسة والدولة" الى الفصل الواضح بين كل من الدين وبين باإلضافة

وهي ت عتبر  ،فاإلنسان ال يكون له قيمة حقيقية في وجوده إال إذا أقرت لفائدته حريات سياسية واجتماعية وغيرها(،  05 – 04

تبر مواطناً صالحاً وفعاالً، فالم عترف بإنسانيته وبحقوقه واطن أي الشخص الم  من األولويات األساسية وبعبارة أوجز إذا أع 

والمواطنة تفترض أن يقوم  ،وبحرياته السياسية واالجتماعية وغيرها هو الركيزة األصلية للمجتمع المدني بمختلف أشكاله

نسي للشغل...، واالتحاد العام الت) مبدأ الحرية الصحيحة ومبدأ المساواة بين الجميع :مجتمع المواطنين على مبدأين أساسيين هما

بمثابة االستجابة للمتطلبات  األخرى لذلك فتعتبر الحرية السياسية وغيرها من أشكال الحريات(،  13مرجع سابق، ص 

محمد أحمد المصالحة، ) السلوك والتصرف بالنفس وتحمل المسؤولية السياسية واالجتماعية كاختيارالطبيعية لإلنسان  اإلنسانية

ثمن الحرية في وجودها فهي أيضاً ثمن الديمقراطية في  لدى المجتمع وفئاته إن كانت اليقظة الدائمةفلذلك (،  45م، ص  0222

 (.  445ص محمد عبد المعز نصر، مرجع سابق، ) تطبيقها

بطرس بطرس غالي ) بحصول الفرد على جزء من الحرية ي عتبر من أهم الشروط الالزمة لتقدم اإلنسانيةإن اإليمان      

 (،31خيري عيسى، مرجع سابق، ص مود ومح
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وآخرون .... ،  جان توشار) حيث يتم تحديد المعنى الواسع للحرية هنا بحيث يكون االنسان محكوماً وحاكماً في نفس الوقت 

النظام السياسي وسيا  التفاعالت  :وتجدر اإلشارة الى أن هناك مصدرين لتقييد الحرية السياسية وهما(، 04مرجع سابق، ص 

فيتمثل فيما يفرضه النظام السياسي القائم من قيود على  :األولتماعية الموجودة في داخل المجتمع، وبالنسبة للمصدر االج

طلق على هذا النمط من القيود بالرقابة الخارجية المواطن ربما تمنعه من التعبير علناً عن وجهات نظره السياسية وغيرها، وي  

للتقيد من البيئة االجتماعية التي يعيش فيها  :في بعض الدول، في حين ينبع المصدر الثانيأو القمع السياسي مثلما هو موجود 

وبحسب عواملها المختلفة قيوداً أساسية  واألقاربوالزمالء  األصدقاءاإلنسان، حيث تفرض الشبكات االجتماعية المكونة من 

ك هذه القيود الموجودة ويطلق على هذا النمط من القيود بالقيود عاقب من ينتهعلى حرية المرء في االختيار، باإلضافة إلى أنها ت  

الفرد في الجماعة زاد تأثير الجماعة عليه وتقلصت  واندماجالتابعة من الرقابة الداخلية أو الذاتية، لذلك فكلما تعاظم وجود 

جماعة تلعب دوراً هاماً في إحكام ره من العوامل الموجودة حوله، فاللحرية المتاحة في حياته بسبب تأثمساحة التفاوض وا

الضبط االجتماعي على كل عضو فيها، وعلى هذا فإن مسألة الضبط االجتماعي وغيرها هي نقطة التركيز في تحليل الجماعة 

لدى المواطن منذ وجوده سواء  األساسيةغرس القيم  بها يتموالتي ومن خالل عملية التنشئة وخاصةً االجتماعية والسياسية 

أما التحيز . القيم التي ت ركز على الطاعة والنظام والسلطة أو القيم التي ت ركز على االختيار والحرية واالستقاللية التامةكانت 

 مجموعة غريبة أو مختلفة،  نحوسلبي  اتجاهيقصد به وجود وهو المانع من الحرية الصحيحة ف  

تند الى معلومات قد تكون إما خاطئة أو غير كافية ويعتبر بحيث يأخذ شكل تعميم م خل وال يتسم بالمرونة الصحيحة، ويس

والحق في الحرية (،  45 - 39هويدا عدلي، مرجع سابق، ص ص ) التمييز في وجوده هو الترجمة السلوكية للتحيز لدى البشر

  اإلنسان في هو أيضاً المصدر األول والمباشر لحقو  أخرى أق رت بصورة مستقلة عن غيرها في الشرعية الدولية لحقو

وأن عالقة هذه الحرية (،  14م، ص 4885سعيد، محمد السيد ) العالم، وغيرها من اإلعالنات ومدونات السلوك الموجودة

رؤية في هي (  450م، ص 4894ملحم قربان، ) الموقف الظاهر من زاوية القائم باألعمال في إطار الظروف المدروسة باتخاذ

 لموجودة في داخل المجتمع أيضاً. تأثيرها على الفرد والجماعة ا

 

 لتحول الديمقراطي:دمة لعملية ا( كمق  ( Political Pluralism: التعددية السياسية –23

إيديولوجية وهي نظرية ت ؤلف  بديالً للشيوعية والفردية اللتين تقدم كل منهما ذاتها، وت شبه التعددية في هي ن التعددية إ          

الحرية، والرأسمالية اهتمت  وأهملتالشيوعية، حيث أن الشيوعية اهتمت بالعدالة االجتماعية و تراكيةلالشصورتها عكساً 

رف ع  أما تعريف أو وصف التعددية السياسية فجاء على أنها ت  . لذلك فهي توجه نقد لهم ،بالحرية وأهملت العدالة االجتماعية

، وكنظرية قابلة للتطبيق على سياسة ي الديمقراطيات الرأسماليةفومثل أعلى وطابع للسياسة في الغرب، بطر  متنوعة: ك

كما أنه يقال  .بحيث ال يتضمن تصوراً وحدانياً لمختلف الثقافات السائدة ،المجتمعات الليبرالية وكمذهب للتنوع الثقافي الموجود

فالتعددية ت عتبر عامل  ،واالستقرار أن التعددية السياسية تركيب بين سمات فردية وأخالقية في المشاركة ومشاغل الفضيلة

ن النظرية التعددية عند االلتزام بها في الدولة والمجتمع كما أ .استقرار ي جنب اللجوء الى القسر الحكومي بصورة مفرطةً له

حدوث تجربة المختلفة االقتصادية مثالً أو غيرها أو أثر ل األوضاعتسمح وتمكن مجموعات عديدة من أن تتكون تبعاً للتغيير في 

أن تعمل على تعديل في  أيضاً  أنها تسمح بتدخل تلك المجموعات في الحياة السياسية في داخل المجتمع وتحاول كما جديدة،

 توازن الحاكم المتمثل بتعديل لسلوك الفئة الحاكمة، 
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ات الطالبية في الجامعات ومحاوالت مثالً الحرك ،الحديثة التكوين بحقوقها األجيالكما أنها تتمتع بمرونة كافية من أجل مطالبة 

المطالبة بتغيير بعض السياسة في النظام الحاكم من قبل الفئة الحاكمة أو الرئيس، حيث أن النظرية التعددية السياسية ت لزم تلك 

لب من وخاصةً حديثة النشأة والتكوين والتشكيل في إطارها ضمن تشخيصها لحدوث تغييرات تدريجية بشرط أن ال تس األجيال

، فهنا يأخذ بعض المفكرين بأن المتقدمة أي الكبيرة  في العمر األجيالخاللها تلك النشاطات والتغييرات إذ ال تؤثر سلبياً على 

بانفتاحات  طالبهاحداثها وت  إالنظرية التعددية السياسية جاءت مقيدة للحرية نوعاً ما على الرغم من كل المتطلبات التي سمحت ب

مع بعض مناقضيها، وذلك عند قدرة مؤسسات المجتمع المدني على  األخيرةتتشابه هذه الفكرة  حيث ،ودة بهاأكثر من الموج

. كما االقتصادية أو غيرها  ضرورية لنمو السياسات التعددية أن التغيرات في األهداف السياسية  أوعلنة، كما تحقيق أهدافها الم

ئة مختلف االتجاهات والتيارات الفكرية والسياسية واالجتماعية وحسبان حسابها في فقط إلى تعب ن التعددية السياسية ال ت شيرأ

في مستويات  شجيعتبل هي  األساسيةمصلحة االستقرار السياسي للدولة والمجتمع وحماية عدد صغير من الحقو  الفردية 

جموعة )م لدى مواطني الدولة واألخالقيةاسية رفع نوعية الحياة السيهدفها الساعي إلى الى  باإلضافةعديدة متنوعة ومتباينة، 

في النظام  األساسية المبادئوال بد هنا من ذكر التمثيل وهو من  (، 441  - 444ص ص ، مرجع سابق،من المختصين

مجردات  ألشخاص أو عن طريق وسيط ستحاضر، فالتمثيل هو االديمقراطي القائم على أساس التعددية السياسية بشكل صحيح

 عنهم،  سم الذين انتخبوه للدفاعإب في السياسة الموجودةضرة معاً، والممثل يتصرف ليست حا

النظام التمثيلي الحديث بمجلس نيابي  عندها ويتصف ويمكن لملك أو ديبلوماسي أو حتى عالم أن يقوم بدور ممثل لجماعة معينة

كر هنا أن كل حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية وال بد من الذ ليمي أو على أساس عدد سكان البلدقامنتخب بموجب تمثيل 

جموعة من )مله  صحيحة ال بد إال أن تكون ممثلة للشعب الذي تحكمه متمثلة تلك بالحاكم والمجلس التشريعي الممثل للمنتخبين

 . (454 – 452ص ص  ، مرجع سابق،المختصين

اصة بالناحية المفهوم له ثالثة معاًن أساسية الستعماله في الفلسفة الخأما فيما يتعلق بمفهوم الحقو  فلقد أ شير إلى أن هذا         

 : السياسية والتعددية، وهذه المعاني هي

تضمن فيه المصالح بحمايات قانونية وتكون الخيارات موجودة فيه بنتيجة بحيث لوصف نموذج من الترتيب المؤسس  -4

 . ةفراد على أسس واضحفعلية وتعطي فيه الخبرات والفرص لإل

 بشكل دائم.  واحترامهللتعبير عن الطلب المشروع لقيام ترتيب مؤسسي من هذا النموذج والمحافظة عليه  -0

الذي ين سب أهمية حاسمة لقيم مثل المساواة واالستقالل  األساسي األخالقيلوصف واحد من أشكال هذا الطلب، وهو المبدأ  -5

نت حقو  من الذكر هنا أن كل حق من الحقو  المختلفة سواء كاوال بد  ،والعمل األخالقي الممارس في داخل المجتمع

، أو حقو  اإلنسان أو حقو  طبيعية تندرج تحت بند وأحداً أو أكثر من المعاني المذكورة أعاله، قانونية أو حقو  أخالقية

يدل على الترابط وتزداد وال بد من التوضيح أيضاً أن أبسط تعبير عن العالقة الموجودة بين الحقو  والواجبات هو مدلول 

مجموعة من ) العالقة طردياً بينهما عندما تصبح الحاجة ضرورية ليؤمن الواجب للحق أنه حقاً أو يحدث العكس

 (.  035 – 034 ص ، مرجع سابق، المختصين

وصوالً  أنشطتهاة السياسية وممارس األحزابإن ضمان االعتراف بالتعددية السياسية والحزبية التي تسمح بحق تشكيل       

اطية االنتخابات كآلية ديمقر أهمهاالسلطة الحاكمة تحقيقاً للتغيير المطلوب عن طريق الوسائل الديمقراطية ومن  داول إلىللت

 لبلوغ تلك األهداف "تداول السلطة"، أساسية
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مقراطي الصحيح من خالل  ضمان ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق مبدأ تداول السلطة وهو المبدأ الهام والرئيسي في النظام الدي 

أن  إاللذلك فال بد  (، 02ص  ، مرجع سابق،حسن البدراوي) المبدأ لحق مشاركة الجماهير في اتخاذ القرار السياسي النهائي

 للنظام الديمقراطي وهو الركن األولي لمبدأ التعددية السياسية فيه.  األساسيالركن  هو يكون  النشاط الحزبي

، متمثالً ذلك في األشكال أن التعددية السياسية والحزبية أو تنوع التعبير السياسي أو التعبير الحزبي السياسي المتعدد كما       

  ، مرجع سابق،حسن البدراوي) في العمل الوطني والقومي والديمقراطي ةاإليجابي األثرالسياسية وتعددها، له  األحزابتنوع 

حالة االنفتاح السياسي في مختلف الدول لها عالقة مباشرة بوجود التعددية السياسية،  ره فإنذك ما سبقباإلضافة الى  (، 08ص 

فلقد كان لغياب التعددية السياسية فيه،  اإلنسانومن ثم المشاركة السياسية وتدعيم المجتمع المدني بمختلف مؤسساته وحقو  

فأدى غياب الديمقراطية ، أيضابية كل على حدا، وعليها جميعها على البلدان العر والديمقراطية في الوطن العربي نتائج سيئة

 منها: في داخلها الى العديد من السلبيات

 . ة المشاركة السياسية لدى المجتمعأزم -4

 .المتنوعة اإلنسانأزمة حقو   – 0

 . أزمة الحريات العامة والخاصة – 5 

 . شرعية السياسية والثقافة القائمةأزمة ال – 1

لقد كان أيضاً من أسباب غياب التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي والتي كان منها أسباب تاريخية وهناك        

ضعف الطبقة أخرى أيضاً، باإلضافة إلى رجع ذلك ألسباب اقتصادية والتفاوت فيما بينها وأسباب اجتماعية بعض اآلراء ت  

تمثلة بالحكومة وهناك من يرى بأن الثقافة السياسية الديمقراطية خالية من  ،واقتصادهعلى المجتمع  الوسطى وهيمنة الدولة م 

، أيضا لقد ظهر أن للتنشئة السياسية واالجتماعية الغير حاصلة على الديمقراطية في البلدان العربية القيم الديمقراطية الحقيقية

الواليات المتحدة  الدول الغربية وبخاصةً  لبعض ارج خاصةً في الخاألجنبية أثر في عدم ظهورها، إضافة الى التبعية للدول 

 (.  93 - 95 ص ،م0223سنين توفيق إبراهيم، )ح األمريكية

اطي الحقيقي إذا طبق بصورة إن مفهوم التعددية السياسية في الدولة له  تأثيرات إيجابية الزمة نحو عملية التحول الديمقر      

السياسية والجمعيات والتنظيمات السياسية وهي المنظمات الغير حكومية  األحزابماح بتعدد فمن خالل ذلك يتم الس صحيحة،

وذلك بناًء على قواعد  ،وتأمين حق تلك المنظمات في وجودها المشروع ومشاركتها في العملية السياسية الموجودة في الدولة

الديمقراطي ويجعل المجتمع الديمقراطي الحقيقي خالياً من  وأسس قانونية ودستورية، فذلك يؤدي الى التطبيق السليم في النظام

السياسية  واألحزابأية مظاهر تدل على العنف والفوضى، كما أن القبول بالتعددية السياسية يعني الموافقة على تعدد الجماعات 

فكرية وسياسية، فذلك ينعكس  الموجودة والعاملة والقوى األخرى المختلفة فيما بينها من قوى اقتصادية واجتماعية وتيارات

فإن التعددية السياسية شاملة والتعددية  لهذاعلى تعدد الرؤى واألفكار والمصالح المختلفة لكافة فئات المجتمع المطبق لها، 

ومع كل ذلك تبقى (،  80ص ، مرجع سابق، سنين توفيق إبراهيم)ح الحزبية تأتي في قلبها، وتشكل عنصراً أساسيا للديمقراطية

 السياسية األخرى. المبادئلديمقراطية بمفهومها أوسع من التعددية السياسية وغيرها من ا

كما أن عملية إكمال بناء الدولة الوطنية وترسيخ شرعيتها تعتبر ركيزة مهمة لتأسيس النظام الديمقراطي على أسس       

باإلضافة  ،(49ص  ، مرجع سابق،سنين توفيق إبراهيم)ح ةالمواطنة وسيادة القانون والقبول بالتعددية السياسية والفكري ومبادئ

 للقبول بالنظام الديمقراطي الحقيقي، األولىالى ذلك فإن ترسيخ مفهوم التعددية السياسية ي عتبر الخطوة 
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كان لها  والتي لذلك فقد كانت االنقالبات العسكرية في البالد العربية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي وما بعدها 

 منذ ذلك الوقت. ء على إيجاد مجتمع ونظام ديمقراطي بشكل صحيح هو سبب الغياب في الوجود للتعددية السياسيةيالس األثر

وهي االنقالبات  األحداثفي تلك  ليست وحدها هي السبب في الدول العربية أن العقلية القبلية واألزمات واإلخفاقاتكما 

وإنما السبب اآلخر يرجع إلى غياب التعددية السياسية بشتى أشكالها وخاصة السياسية والفكرية ول تلك الدفي العسكرية الجارية 

منها وغياب االنفتاح أيضاً على الدول الديمقراطية، هذا باإلضافة إلى غياب العديد من العوامل األخرى المساهمة في عملية 

 (.  035  - 034 ص رجع سابق،م ...،سماعيل الشطي وآخرون )ا التحول الديمقراطي وهي:

ل الحكومات العربية على غياب مفهوم التعددية السياسية بالشكل الصحيح للكلمة وخاصة التعددية السياسية والفكرية وعم .4

 . محاربتها

 . بول االختالف في الدولة والمجتمععدم ق .0

 . اب االنفتاح للجميع في المجتمع بشكل عامغي .5

 . المدني في وجودها وتأثيرها مجتمععدم تفعيل مؤسسات ال .1

 . غير سليمة بطريقة واستغاللهاتشويه صورة االنتخابات والتصويت  .3

تبين ذلك من خالل االنقالبات العسكرية في خمسينات وستينات القرن مناسبة للتداول السلمي للسلطة، حيث عدم وجود آلية  .4

 . الحادي والعشرين" القرن أيضاً "القرن اوفي بدايات هذ العشرين "القرن الماضي"

غياب الممارسة السياسية السلمية والحق الطبيعي في االختالف، حيث أن الديمقراطية تعمل على كفالة حرية الرأي  .5

 . لحق التعبير عن الرأي اإلجرائية أهم اآلليات إحدى اعتبارهاب

كر وإنما هي مرتبطة بها عند تطبيقها بشكل السابقة الذ المبادئكما ال بد من الذكر هنا أن الديمقراطية ليست بمعزل عن    .9

إذا حدث تغير فهناك إمكانية لحدوث التنمية الديمقراطية الحقيقية لذلك  ،من تشكيلها بشكل حقيقي اقتربتسليم أو كلما 

 . ملموس

ي وهو غياب عن الديمقراطية يرجع لسبب رئيسفي الدول العربية إن السبب الرئيسي للضبابية التي يراها البعض          

فية والفكرية ن ترسيخ مفاهيم التعددية واالنفتاح، خاصةً في المجاالت السياسية والثقاألوذلك  ،التعددية في المجتمع الواحد

، فاإلقرار بالتعددية في التصور والرؤية والمنهج ي عتبر هو بداية السير في الطريق الصحيح يسرعان في تقبل الديمقراطية

 ،والسليم نحوها

Pluralism In The Preception and Vision and Curriculum )  وهو مشروعية ) االختالف  ( وهذا مشابه لإلسالم ،

 :Difference  والتنوع (   )   Qualitative  : والتعدد ( )Frequency   وال بد من التوضيح هنا لمعنى التعدد فالتعدد ،)

 The Multiplicity Of Ideas andفكار والمناهج والسياسات ) هنا يأتي بمعنى التعدد المشروع وهو تعدد األ

Approaches and Policies  ) ،أي أن تعدد األحزاب السياسية في مجال السياسة يشبه تعدد المذاهب في اإلسالم والفقه ،

أن الفكر الديمقراطي  كما  .عضاء الحزب أشبه بأتباع المذهب الفقهي فكل طرف يؤيد ويرجح ما يراه صواباً أفالتشبيه هنا ب

الهامة من أهمها التعدد والتقبل بها إضافة الى االنفتاح،  المبادئيعتمد على أن هنالك مدارس فكرية معينة تحتوي على إيجاد 

ويكون  السياسية هم أتباع المذهب التعددي واالنفتاح القائم باألساس على هذه الفكرة المقبولة اجتماعياً  األحزابفأعضاء 

 ،في داخل المجتمع إذا أراد تطبيقاً فعلياً للديمقراطية نها من قبل الجميعمرضي ع
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. كمتغير قابل لتطبيق عملية التحول الديمقراطي في المجتمععندها تحدث عملية التنمية الديمقراطية أو اعتماد الثقافة السياسية  

الى التعددية السياسية ت عتبر مرجعية مشاريعها في  ن السياسة الشرعية المتمثلة باألحزاب السياسية المعاصرة بالنسبةكما أ

ن كما أ. تم الحديث عنهاكديانة، كما وسع التعددية الفقهية التي  اإلسالمالنهضة والتغيير، لذلك فهي أمام تعددية سياسية يسعها 

ل السياسي المشروع أمامها الوجود للتعددية السياسية ال يكفي وإنما من المهم االعتراف واإلقرار بوجودها وفتح سبل العم

التقليدية  بصورتها واحد بعد أن يتم قبول التعددية الموجودة لسياسية كل على حدا في إطار فكريمت مثالً ذلك بعمل األحزاب ا

، ع أمامها في إطار نظام سلمي هادفوفتح سبل العمل السياسي المشرو ،بقواها وهي القوى التي تمثلها عترافوالحديثة واال

، فالتعددية السياسية بالتالي وكما يوصف التعدد الذي يثري ويبصر ويتيح فوضى والفرقة وتمزيق وتفتيت الصفاً عن البعيد

هي  ، عبر قنوات شرعية موجودة وفاعلةاالمة في تقرير أمورها ومصائرها ، وإشراكصة لتالقح اآلراء وإنضاج المواقفالفر

ن طرح مفاهيم التعددية السياسية وقبولها في المجتمعات العربية ي عتبر من كما أفي عملية التحول الديمقراطي.  األساس

الخطوات الهامة على طريق التطبيق المرحلي للديمقراطية كمرحلة أولية مع العمل على تشجيع هامش القيام للنظام 

والعمل على حرية إقامة األحزاب أو بعض الصور المتعلقة به مثل االنتخابات وتشجيع المشاركة واالنخراط بها،  ،الديمقراطي

 ،اسية ودعم مؤسسات المجتمع المدنيالسي

لكافة وتعاملهم مع وظائفهم هو لصالح المستقبل المجتمعي  المسئولين في الحكومة من الواجب أن يكونأن هذا على اعتبار  

 ...،إسماعيل الشطي وآخرون ) يلي: ماتقوم على في داخل المجتمعات الناس وليس مصلحة ذاتية بحتةً، كما أن فكرة التعددية 

 . (039- 033ص مرجع سابق، ص 

 ترسيخ مفهومها بشكل سليم وفعلي من حيث التطبيق.   .4

 . قبول الرأي والرأي المخالف له .0

 الحوار الذاتي الداخلي والخارجي.  .5

 . االنفتاح السياسي على الجميع .1

 التداول السلمي للسلطة الحاكمة. .3

، والمطبقة آلياتها في العديد من دول الغرب بعيداً عن التشويه العملي الكاملة بصورة واضحة ةمقراطيمحاولة تطبيق الدي .4

 لها بشكل مخالف لصحتها الموجودة نظرياً. 

يات الديمقراطية المختلفة تحقيق التربية القائمة على أساس السلوك الديمقراطي التعددي وتقبل الرأي المعارض، لتعميم آل .5

 . الحقاً 

إن هذه األهداف جميعها إذا تحققت سوف يكون قد تبعها تحقيق الكثير من النجاحات المطردة والتي تسهم في تطبيق نوعاً       

 بارزاً  من الديمقراطية السليمة والخالية من الضعف والشوائب ومن االحتقان السياسي الذي ال يزال وجوده في الدول العربية

حيث يعمل ذلك على ضيق األفق للنظم البرلمانية  ،بشكل كبير ( 039ص  مرجع سابق، ، إسماعيل الشطي وآخرون ... )

برهان ) والتعددية السياسية واالجتماعية خاصة في الدول العربية، إضافة إلى الغياب لألرضية االجتماعية والفكرية القوية لها

 .ها إلى نظام شكلي فقططية في وجودفهذه أدت بالديمقرا(،  010، ص م0223، خرون ... غليون وآ

 إن الديمقراطية تحتاج للمشاركة السياسية، والمشاركة السياسية تتطلب التعددية السياسية كشرط ألزم لها،       
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فمن صفات التعددية السياسية األخرى أنها ت شكل اإلطار الطبيعي لتكوين السو  السياسية وتداول السلطة الحاكمة بحرية نسبية 

ف النخبة االجتماعية وأنواعها، كما أن المشاركة السياسية القائمة على التعددية السياسية هي ضرورية ليتم من بين مختلف أطرا

حيث ت عتبر  على المواقع الخاصة بالنفوذ والسيطرة الفعلية في داخل المجتمع ككل،الحاكمة خاللها إعادة توزيع السلطة 

وزيع السلطة الحاكمة على مواقع النفوذ المعنوي والسيطرة الفعلية في المجتمع، المشاركة السياسية على أنها تعمل على إعادة ت

لتتمكن بعدها من العمل على ووذلك من خالل توسيع قاعدة السلطة بشكل مناسب لتعمل على تحسين طر  الحكم واإلدارة 

األساسية  المبادئل تحقيق العمل على تنمية حيث يتم ذلك من خال تطوير القدرة االجتماعية الالزمة لتلبية المطالب الجماهيرية،

قراطي بعدها كتلة األخرى ليصبح النظام الديم والمبادئالمواطنة وسيادة القانون  بمبادئللنظام الديمقراطي الفعلي المتمثلة 

كما ا مادياً ومعنوياً. وقيم كل منه " من حيث الحقو  والواجبات للناس أجمعيا وسياسياً واقتصادياً وثقافياً اجتماعواحدة وموحدة "

وحرية التعبير وحق العمل والتعليم والثقافة واألمن واالحترام الحاكمة حقو  اإلنسان تضم حق المشاركة في السلطة  مبادئأن 

كما ت عتبر حقو  اإلنسان هي أداة من أدوات الشرعية المستخدمة من قبل النخبة االجتماعية  والكرامة للجميع من دون استثناء.

القرار  اتخاذحيث أن التعددية السياسية التي تعني المشاركة في  ،في المجتمع جديدة القائمة على سلوك مبدأ التعددية السياسيةال

 ، كمة من قبل النخبةوالسلطة الحا

لسياسية طمح أن تعيد التعددية الدى الجمهور الواسع المشاركة في استهالك المواطنة التي تصنعها أو ي   أيضاً وبخاصةً  تعني

إذاً فالتعددية ألزمة ، (014- 011 مرجع سابق، ص ...،برهان غليون وآخرون ) صنعها ومن خالل ذلك تتم الديمقراطية

، لذلك وبما أن لم يكن موجوداً من قبلللتحول الديمقراطي بل ومن المتطلبات األساسية له، ألنها تعمل على إعادة صنع ما 

 . عددية تفيد به بدرجة كبيرة ومهمة، فالتذه الصفة لوجودهديمقراطي يلزم لهالتحول ال

، فالنظام الديمقراطي يحتاج إلى حقب عديدة للوصول إليه، كما السياسية ليست مباشرةً بشكل سريعإن الطريق إلى التعددية       

، إضافة إلى المشاركة من قبل الجميعنسان والشرعية لها أشير إليه سابقاً منها حقبة التحول نحو التعددية السياسية وحقو  اإل

 . إلى طريق التحول الديمقراطي ككل ، ومن ثم الوصولوياً واجتماعياً بمفهومها الواسعالسياسية والشرعية بقبولها سلط

احي كما أن المشاركة السياسية وقضية حقو  اإلنسان لها األثر الكبير في إرساء البناء المؤسسي للدولة على مختلف النو       

السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألن الديمقراطية تحتوي على مفاهيم المشاركة السياسية والعمل على تحقيق مبدأ حقو  

، وهي سية الموجودة في داخل المجتمعوهي بذلك نظام حكم يهدف إلى إدخال الحرية في العالقات السيا ،اإلنسان وحرياته

للنظام السياسي الحاكم لصيانة كرامة اإلنسان الحر، أي أن الديمقراطية تهدف إلى التوافق الصيغة الوحيدة التي تقترح كمرتكز 

بين ترتيب السلطة القائمة وحقو  اإلنسان وحرياته الموجودة وتحقيق مشاركة بينهما في إطار الدولة الحالية. أما المشاركة 

، سواء على مستوى رسم السياسة العامة أو صنع القرار سياسيةمن المواطنين في الحياة الالسياسية فتعني إشراك أعداد غفيرة 

تبر بأن الجميع ي ساهم . (028 – 025 مرجع سابق، ص ...،رهان غليون وآخرون )ب واتخاذه وتنفيذه في الدولة والمجتمع كما أع 

 اعتبار ت المجتمع المدني وذلك علىفي النظام السياسي سواء كان منفرداً بمشاركته في االنتخابات أو مجتمعاً من خالل مؤسسا

أن التعددية  أيضا، وذلك على اعتبار تبر صمام أمان لوجود الديمقراطيةأن وحدة المنظومة وتعدديتها المتمثلة بقوتها وإبداعها ي ع

ن النجاحات كما أ(. 322 سابق، صمرجع  ...،وآخرون عبد العزيز الدوري )مثل لوحدها الممارسة الديمقراطية السياسية ال ت

 على صعيد المشاركة السياسية واإلدارة ما زالت تمثل الترجمة المتاحة للتعددية الحزبية والسياسية، 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  دار السادس والعشروناث والنشر العلمي | اإلصالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           205 

ISSN: 2706-6495 

 

هة العملية الديمقراطية كما أن القبول بتداول السلطة هو أمر تلقائي ناتج عن القبول بالتعددية السياسية القائم بذاته على نزا

سعد ) بحيث تتمثل التعددية السياسية فيما يلي:، (145 – 140 مرجع سابق، ص ...،ن عبد العزيز الدوري وآخرو)الحقيقية 

 . (12الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص 

 . موجودة والعاملة في داخل المجتمعتعدد األحزاب السياسية ال .4

 . ل السلطة بينهما بشكل دوري وصحيحتداو .0

 . ة التغيير السلمي للنخبة الحاكمةإمكاني .5

المشاركة السياسية ت عتبر بمثابة البنية األساسية للتعددية السياسية والحزبية القائمة  كما ظهر من خالل ما تم ذكره أن      

 يلي:   بالفعل لذلك، فالمشاركة وخاصةً المشاركة السياسية تتم من خالل ما

 . الكاملة لمختلف األحزاب السياسيةالتعددية بصورتها  .4

 . لجميع وفقاً لمبادئهاديمقراطية لالشرعية ال .0

 . ق الحريات العامة دون إقصاء ألحد" وفقاً لحالعمل الحزبي "السياسي .5

 . حرية اإلنسان الكاملة في المجتمعتحقيق مبدأ حقو  اإلنسان الشامل في معناه ل .1

لب األخرى"، فمن وجود النخب االجتماعية المناسبة "القائمة على المطالب المتجددة أو العمل على تجديد ووالدة المطا  .3

ضمن المتطلبات األساسية للعمل على تحقيق حقو  اإلنسان والديمقراطية والمشاركة السياسية التي تتم من خالل النخبة 

الحاكمة واآلتية من خالل وجود التعددية السياسية والتي تأتي من خالل وجود الشرعية لها لذلك فتعتبر أداة حقو  اإلنسان 

 . لعمل النخبة من خالل ذلك الوجود لها ضفاء الطابع الشرعيمن أدوات الشرعية وإ

) *  تعمل على تعميق الديمقراطية وتنميتها وهي تبقى خاضعة للتجربة الواقعية في داخل المجتمع كما أن المشاركة السياسية     

حيد الذي يحظى بالشرعية من قبل في مدى الوجود والممارسة للنظام الديمقراطي المنشود، كما أن المجتمع التعددي هو الو (

أن المجتمع التعددي متكون من مجموعات مختلفة وتتصف بكونها منظمة وتهدف  اعتباروذلك على  ة،الجميع أكثر من غير

فالتعددية لذلك . ( 008  - 009شانتال ميلون دلسول، مرجع سابق، ص ص ) للدفاع عن قناعات وآراء ومصالح كل فئة منها

 . ث عن الديمقراطية كنظام حاكم لهاعتبر من األسس األولية للبحفي أي مجتمع ت  

إن التعددية وخاصة في المجال السياسي تعمل على كسر عملية احتكار النظم السياسية التسلطية منها لبعض الدول     

إحدى مبادئها السياسية في لذلك فإن التعددية ، (59م، ص 0221كواري، علي ال) كما أنها تعمل على إنهاء العزلة ،والمجتمعات

سن التعامل معه وهذا يعني ما  . (490ص  علي الكواري، مرجع سابق،) يلي: تقوم على أساس قبول اآلخر وح 

 . ى أساس االختالف في الرأي والفكرالعمل على اإلقرار بالمبدأ السابق القائم عل .4

 . وياً أو غير ذلكان مادياً أو معنمحاولة فهم اآلخر من خالل التعرف عليه سواء ك .0

 . على حسن التعامل معه دون تهميشه طريقة التعامل مع ذلك اآلخر القائمة .5

                                                 
 :  Realisticواقعي:  ) * (

(، Idealوالمثالي   Possibleوالممكن  Fictional)التحقق في األعيان، في مقابل الوهمي يعرف هذا المصطلح على أنه هو:  

 (.43)المصدر: فضل هللا محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  دار السادس والعشروناث والنشر العلمي | اإلصالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           206 

ISSN: 2706-6495 

 

منه  اإليجابيتبار التأثير إلى الصدام معه مع األخذ بعين االع االستعدادالتعامل مع اآلخر وفقاً لهدف محدد مسبقاً بعيداً عن  .1

 . وعليه

 

 : النتائج المستخلصة من البحث

 بكل مما يلي: تائج التي توصل اليها هذا البحث تمثلت أهم الن

شرعية وقبول جماهيري له من دون وجود  يأنه ال يمكن تطبيق النظام الديمقراطي في المجتمع بشكله الصحيح والحقيق – 4

  عي لذلك. اقبل مختلف فئات المجتمع الس

األنظمة األخرى من أهمها ثقافة النخبة الحاكمة من  ثقافة خاصة به يمتاز بها عن غيرهلقد تبين أن للنظام الديمقراطي  – 0

  وثقافة الجماهير المتقبلة لها. 

معينة  إشكالنه ال بد من وجود إباإلضافة إلى ما سبق من مواضيع مهمة متعلقة بضرورة وجود النظام الديمقراطي ف – 5

 لسياسية والتي تعد من مسؤولية الجماهير. ة اونية والتي تطبقها النخبة والسيادللسيادة المتعددة من أهمها السيادة القان

كما أن من متطلبات الوجود للنظام الديمقراطي الحقيقي وجود طبقات اجتماعية تمتاز بأمور حديثة مثل حصولها على  – 1

 دون استثناء بناء على سيادة أفرادهابشكل غير منقوص لها ولكافة التعددية السياسية و ،الحرية :امتيازات تتمثل بكل من

 القانون على الجميع. 

 

 توصيات الباحث:

من الضروري اإلشارة الى عدد من  هبعد االنتهاء من توضيح نتائج هذا البحث المستخلصة منه يرى الباحث أن         

 هذا البحث بكل مما يلي:  وقد تمثلت هذه التوصيات في نهاية ،التوصيات المهمة

بدون أية  لفعليعية الوجود للنظام الديمقراطي اشربالمعرفة الصحيحة بتوعية مختلف الجماهير في داخل المجتمع  – 4

 محسوبيات أو تفضيالت ألحد سواء كان فرد أو حزب أو غيرة من منظمات المجتمع المدني. 

تص برضا البعض تبعاً الحتياجات مور تخالديمقراطية الحقيقية دون تزوير أو محاباة أو أية أ توضيح مفهوم الثقافة – 0

  ة.فردي

وما يتم العمل الفعلي من خاللها والذي يعود بالفائدة على  في ظل النظام الديمقراطيالصحيحة لسيادة معنى اتوضيح  – 5

 الجميع دون استثناء أو تجاهل.   

من قبل النحبة  ومدى تطبيقهاالتعددية السياسية و ،والحرية ،الطبقات االجتماعيةح لكل من الوجود الصحيتوضيح  – 1

فيما يتعلق باألمور  واألفراداالقتصار في العمل على بعض الفئات  مخاصةً ضمن موضوع المشاركة للجميع وعدالحاكمة 

ألن الناحية السياسية والتي يتضمنها النظام الديمقراطي ليست حكراً على أحد بل تقوم على أساس  ،السياسية في المجتمع

  المشاركة للجميع وعدم االنعزال.
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 : مقترحات الباحث 

 هذا البحث بكل مما يلي:  المقترحات التي يراها الباحث فيتتمثل 

مختلف فئات الجماهير بموضوع التطبيق ورشات العمل الساعية الى توعية وعقد  ،إجراء العديد من الندوات العلمية – 4

 اإليجابية التي تعود على الجميع.  االفعلي للديمقراطية ومساهماته

وذلك لكون التطبيق الديمقراطي قد  ،يمقراطي هو من صنع الدول الغربية مثلما يتم اإلشاعة عنهرفض فكرة أن النظام الد – 0

هذه  وإيصالتم استخدامه منذ نشأة البشرية ومن مختلف المجتمعات حتى ولو جاء ذلك بأوجه متعددة، والعمل على توضيح 

بشكل إقصائي تطبيقاً لحرية الراي والتعبير في  وعدم فرضها ،والمراجعة ،والمعرفة ،االطالعالفكرة إلى الجميع ضمن 

 النظام الديمقراطي المنادى به. 

القيام بأبحاث ميدانية جديدة عن مدى وجود التطبيق الفعلي للديمقراطية في داخل المجتمعات الساعية لذلك من أجل  – 5

  ن الواجب والالزم االنطال  منها. ولتحديد النقطة الالزمة التي م ،معرفة الحدود التي وصلت اليها تلك المجتمعات

يست الشكلية في داخل عن تطبيق الديمقراطية الفعلية ولبنشر ما يتعلق من أمور مهمة  اإلعالمتكليف معظم وسائل  – 1

من خالل توضيح  لها يالحقيق التطبيقلجميع دون استثناء لمن أراد االفوائد التي تعود منها على  وإظهار ،المجتمعات

   . ية والمشاركة والسيادة والتعددية وغيرهامعاني الحر

 

 خالصة البحث: 

في ختام هذا البحث المتواضع الخاص بدراسة الشرعية المتعلقة بوجود وتقبل النظام الديمقراطي عمل الباحث على         

خاصة بعملية التحول ة والسيادة الافر عدد من العناصر التي تنطوي تحت هذه الشرعية وكان من أهممها موضوع الثقاإظه

نخبة الالخاصة بهذه الثقافة مثل ثقافة  األقساموقد تبين أنه يوجد عدد من  ،ذلك أراد إذا مجتمع أيالفعلي في داخل  الديمقراطي

 خبة الحاكمة ومنها ما يتعلق بالجمهور في داخلنمنها ما يتعلق بال أيضامن السيادة  أنواعالى وجود  باإلضافة ،وثقافة الجماهير

، كما تم وأن كل منهما يكمل اآلخر األخرى اهيم المهمة ميزات وتأثيرات مختلفة عنفكما تبين أن لكل من هذه الم .المجتمع

الحرية، والطبقات االجتماعية، المتعلقة بشرعية الوجود للنظام الديمقراطي منها  األخرىاستعراض عدد من المواضيع 

وفي ختام هذا البحث يوصي الباحث بضرورة العمل على االلتزام بهذه  .حول الديمقراطيالتعددية السياسية الالزمة لعملية التو

رات الم عتادة مثلما هو موجود في مجتمعات العالم اعن الشع يداً المجتمع وجود تحول ديمقراطي فعلي بع أفراد أراد إذاالمفاهيم 

 الثالث ومنها المجتمعات العربية. 

 

 :المراجع

وآخرون ...، مداخل االنتقال الى الديمقراطية في البلدان العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة إسماعيل الشطي  – 4

 .م0223العربية، الطبعة الثانية، 

دراسة في العالقة بين علم السياسة والسياسة االجتماعية، اإلسكندرية: دار  –علم السياسة  مبادئإسماعيل علي سعد،  – 0

 م.4880المعرفة الجامعية، د. ط، 
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