
363

الـدميقراطية 
بني الـفكر والـفعل

 

أ. زهري فريد مبارك

 

   محاضر غير متفرغ/ منطقة رام اهلل التعليمية/ جامعة القدس المفتوحة. 



364

أ. زهير مباركالدميقراطية بني الفكر والفعل

ملخص: 

يتناول هذ� �لبحث �لدميقر�طية كمفهوم َحَمَل، وما ز�ل، كثري�ً من �جلدل ما بني �لفكر 
و�لفعل، وهو ما تطرَّقت �إليه يف هذه �لدر��سة عرب ثلثة حماور رئي�سة. �ملحور �لأول، �لتطرق 
حيث  من  �لدميقر�طية  ملفهوم  عامة  مقاربة  �إحد�ث  �لثاين،  �ملحور  �لدميقر�طية.  ملنبت 
�لأ�س�ص �لتي مت �للتقاء حولها من ناحية �لتعميمات، ونقطة �خللف حول عدم �لقدرة على 
�إيجاد تعريف �إجر�ئي للدميقر�طية. �ملحور �لثالث، وهو حتت عنو�ن �لدميقر�طية يف �لفكر 
�ل�سيا�سي، وتطرَّقت يف هذ� �ملحور لأبرز �أفكار �لفل�سفة و�ملفكرين، ملعرفة �لأ�س�ص �لتي قام 

عليها هوؤلء مع �لرتكيز على �لق�سايا �ملف�سلية �لتي ظهرت عرب طروحاتهم �لفكرية. 
ح�رس  عملية  �أن  ر�أى  �لذي  �جلنيولوجي  �لتحليلي  �ملنهج  على  �لباحث  �عتمد  لقد 
�لدميقر�طية ب�سندوق �لقرت�ع، و�أنها ت�سكل حالة من حتقيق �لعد�لة، هو �أمر بعيد عن �لدقة، 
فمهمة �ل�سعب لي�ست قا�رسة على �ختيار من هو �لأف�سل، وبعدها ينتهي دورهم. بل يحتاج 

�لأمر �إىل عقد �سيا�سي- �جتماعي ي�سكل �ل�سمانة لتحقيق �لعدل وعدم م�سادرة �حلرية. 
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Abstract: 
This paper deals with democracy as a concept of argue, and there is, 

a lot of controversy between thought and action, which has been touched 
upon by this study through three main axes. Theme I: addressing the root of 
democracy. Axis II: Making a general approach to the concept of democracy’s 
foundations in terms of convergence that has been around in terms of 
generalities, and point of contention about the inability to find a procedural 
definition of democracy. The third axis: the theme of democracy in political 
thought has been addressed in this axis of the main ideas of philosophers 
and thinkers, to know the foundations of those with a focus on the issues 
articulated through narratives that have emerged property.

The researcher adopted the Genealogy approach who believed that the 
process of identifying the Democratic depend on ballot box, and it’s a case 
of justice is far from precise task of the people is short to make a choice 
about who is the best and then end their turn. What is needed is a political 
_ a guarantee of social justice and not to confiscate. 
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مقدمة: 
حول  تاريخيًا،  �مل�ستمرة،  تطوره  مر�حل  خلل  �ل�سيا�سي  �لفكر  يف  �حلديث  ز  يرتكَّ
�لإن�سانية على �ختلف مذ�هبها،  م�سكلٍت وق�سايا مف�سليٍة ما فتئت تعرتي �ملجتمعات 
وهذه �مل�سكلت منها ما هو حقيقي، وي�سكل و�قعًا ملحًا، ومنها ما هو وهم خمتلق تر�سم له 
�إيديولوجيات، وتتوهمه عقول، ولعل �لتمايز يف ذلك تابع �أ�سًل للخ�سو�سية �لثقافية لكل 
جمتمع بعينه، وللظروف �لتي تعرتيه ويتفرد بها مقارنة بغريه من �ملجتمعات. ويف كل 
حالة �أو مرحلة ت�ستدعي ق�سايا ومقولت فكرية منا�سبة، �أو يخيل �أنها كذلك من �أجل �إيجاد 

�لإطار �لنظري كمقدمة للحلول �لعملية �ملمكنة. 
وعليه، ت�سكل مقولة �لدميقر�طية و�ملو�قف �ملختلفة �لتي ترتب عليها يف �لفكر �ل�سيا�سي 
و�حدة من �لأطروحات �لفكرية )�لعلمانية، �لليرب�لية، �ل�سرت�كية، ...( �لتي ��ستدعيت لعلج 
من  حالة  ميثل  �لذي  �لأمر  وهو  وتكري�سه،  �ل�ستبد�د  جتذر  و�أهمها  �ملت�سعبة،  �ملع�سلت 
�جلمود يف وجه �إمكانية �لو�سول للمدنية و�لتح�رس �ملعا�رس، لكن �لذي حدث على م�ستوى 
ذلك �لفكر، وبخا�سة ما هو حديث ومعا�رس من �جتاهاته هو حتول فكرة قبول �لدميقر�طية 

�أو رف�سها �إىل م�سكلة بحد ذ�تها. 

أهمية الدراسة وأهدافها: 
تاأتي هذه �لدر��سة ل�ستعر��ص �ملو�قف و�لطروحات �لفكرية �لتي تتعلق بالدميقر�طية 
كمقولة ح�سارية تبلورت يف �لفكر �لأوروبي، وكان لها جتربتها �خلا�سة يف �ملجتمعات 
�لأوروبية ولكن رغم ذلك ظهرت حالة من �جلدل، يدور يف بع�ص �لأحيان حتى يف �أوروبا، 
حول مدى تطابق �لدميقر�طية �لغربية مع �حلرية، وبخا�سة عندما تتعار�ص مع متطلبات 

�لنخب �ل�سيا�سية.
�حلديث  ولي�ص  �لأر�ص،  على  موجود  هو  عما  �لبحث  �لإطار  هذ�  يف  نحاول  ولهذ�، 
�أعلى مر�تب  �أنه كائن، وبالتايل، فالأحكام �مل�سبقة باأن �لدميقر�طية، ت�سكل  عما نفرت�ص 
�لدميقر�طية،  ه�سم  على  قادر  �سيا�سي  لفكر  �لتاأ�سي�ص  يف  ي�ساعد  ل  حكم  كنظام  �ملثالية 
كمنظومة فكرية، توؤ�س�ص لأر�سية قادرة على تقدمي �حللول، و�ملع�سلت �ل�سائدة، وحتديد�ً 
�ل�ستبد�د. كما �أن �لأخذ مبو�قف م�سبقة ب�سورة �سلبية قد ت�سكل ردة فكرية، وبخا�سة عندما 
ل تكون مبنية على �أ�سا�ص، بالقدر �لذي متثل فيه مو�قف �إيديولوجية قد توؤدي �إىل تكري�ص 

�لو�قع �لقائم. 
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حماور الدراسة: 

�لعديد من  َحَمَل، وما ز�ل،  �لدميقر�طية كمفهوم  �لدر��سة حول  يدور �حلديث يف هذه 
�للتبا�ص، و�لت�ساد ما بني �لفكر و�ملمار�سة. من هنا، ل بد من ��ستجلب �ملقولت �لفكرية 
�لتي �أ�س�ست للدميقر�طية كخيار طرح بقوة كحل لنق�ص �ل�ستبد�د، �لتي قد ت�سكل �أد�ة من �أدو�ت 
تعزيزه. ولذ�، وجب �لبحث يف هذه �لدر��سة عرب حماور ثلثة. �أوًل، �لتطرق ملنبت �لدميقر�طية 
حيث �رسورة �حلديث جنيولوجيا عن �ملهاد �لتاريخي للدميقر�طية. ثانيًا، �إحد�ث مقاربة 
عامة ملفهوم �لدميقر�طية من حيث �لأ�س�ص �لتي مت �لإلتقاء حولها من ناحية �لتعميمات، 
ثالثًا، حماولة  للدميقر�طية.  �إجر�ئي  �إيجاد تعريف  �لقدرة على  ونقطة �خللف؛ حول عدم 
�سرب غور �أفكار �لفل�سفة و�ملفكرين؛ ملعرفة �لأ�س�ص �لتي قام عليها هوؤلء مع �لرتكيز على 
�لق�سايا �ملف�سلية من حيث �ملو�قف �لعامة من �لدميقر�طية، وم�سوغاِت كلِّ منهم. وعليه، 
فاإنه ل بد من �لتطرق للمنطلقات �لعقائدية و�لفكرية، وغريها من �ملوؤثر�ت �حل�سارية �لتي 

غلبت على �لفل�سفة و�ملفكرين، وهم ينتجون ن�سو�سهم حول �لدميقر�طية. 

املنهج: 

�عتمد �لباحث يف در��سته على منهج �لتحليل �جلنيولوجي )�لتن�سيبي( ، وم�سوِّغ ذلك �أن 
هذ� �ملنهج، �لذي ُيعنى بالبحث يف �لبد�يات �لتي قد ل حتدد بفرتة زمنية حمددة بال�رسورة، 
فهو يتتبع ظاهرة ت�ستحق �سرب �لغور يف مرحلة زمنية معينة، ولهذ� فاإن �ملنهج �لتحليلي 
�ملفاهيم،  لن�سوء  �لتاريخي  �مل�سار  متتبعًا  �لأفكار،  ن�سوء  تاريخ  يف  يبحث  �جلنيولوجي 
وحماولة ��ستك�ساف �لنو�زع �لأخلقية و�حليوية لها؛ ليوؤ�س�ص ملفهوم �لت�سال �لتاريخي، 
ولي�ص �لنف�سال/ �لغرت�ب. من هنا، فاإن �ملنهج �لتحليلي �جلنيولوجي ي�سلح لهذه �لدر��سة 
حتديد�ً من حيث حالة �لربط بني �ملنهج و�ملو�سوع �لذي هو بحث يف �لدميقر�طية، بعيد�ً 
�لأ�سول/  ترف�ص  �جلينولوجيا  �أن  كما  ومثايل،  �لطبيعة(  فوق  )ما  ميتافيزيقي  هو  عما 
�أننا بحاجة �إىل �حل�ص �لتاريخي لتجنب �لقائم  �لبد�يات يف �سورتها �مليتافيزيقية، ومبا 
�ل�سائد  تلتقط  �سوف  �لتي  �لدر��سة  هذه  ينا�سب  �ملنهج  هذ�  فاإن  �ملطلق؛  مبد�أ  �أ�سا�ص  على 
ى و�ملطرود من �مل�سهد �ل�سيا�سي، و�لفكري  و�ملوؤَ�َس�ص من �لن�سو�ص �لتي مت �ُلتقطت للمق�سَ
لي�ساعده يف �لإجابة عن ت�ساوؤلت حول منبت دميقر�طية، وتبلورها، وماهيتها، و�إمكانية 

وجودها )�لدميقر�طية( يف مكان دون �آخر، و�لمكان �لدميقر�طي �لقابل للتطبيق فعليًا. 



368

أ. زهير مباركالدميقراطية بني الفكر والفعل

تعريف املصطلحات: 
�إىل  �سوف ترد يف هذه �لدر��سة م�سطلحات حتمل وجهات نظر خمتلفة �سيتم �ل�سعي 

�لو�سول �إىل تعريفات �إجر�ئية لها، ومنها: 
الدميقراطية: �أ�سلها يوناين تتكون من مقطعني: �لأول، Demos ◄ ويعني »�ل�سعب« 
»حكم  هو  دميقر�طية  مل�سطلح  �حلريف  �للغوي  فاملعنى  »حكم«،  ويعني   Kraten و�لثاين، 
�ل�سعب«. ظهر م�سطلح �لدميقر�طية يف �أثينا حيث كان �ملق�سود بها م�ساركة �ملو�طنني يف 
�أما  �سنع �لقر�ر، وهو ما يعرف يف �لفكر �ل�سيا�سي �ملعا�رس با�سم �لدميقر�طية �ملبا�رسة، 
يف �لوقت �حلايل فاإن �لدميقر�طية ت�ستخدم للدللة على نظم �حلكم �لتي تتمتع بقدر كاٍف 
�إىل نظم �حلكم  للإ�سارة  �أحيانًا  �لتمثيلية، وي�ستخدم  �ل�سعبية، وكذلك على نظم �حلكم  من 

�جلمهورية ونظم �حلكم �لد�ستورية. 
اال�شتبداد: ◄ يرت�دف مع مفهوم �ل�ستبد�د �لعديد من �ملفاهيم، مثل: �ل�سلطة �ملطلقة، 
و�ل�ستعباد �ل�سلطوي، وهي كلها حتمل �سكًل كل�سيكيًا للظاهرة �ل�ستبد�دية �ملطلقة، �لتي 
تعني �حلكم �ملطلق و�لتفرد بال�سيادة، ول تعري �أهمية للقو�نني �ل�سارية، ويكون �حلكم فيها 
�لإلهي«، بحيث ي�سورّغ �سلطة  �إىل ما ي�سمى »باحلق  مطلقًا، ل حدود له، ول �رسعية ت�ستند 
�حلاكم باإر�دة �سماوية �أو دينية، فتنتفي بذلك م�سوؤوليته �أمام �أية هيئة �أو قانون. فاحلاكم 

يكون �أ�سمى من �أن يخ�سع للقو�نني. 
تطور  ولكنه  �حلاكم،  يعني  وكان  للإغريق،  �لطغيان  م�سطلح  يعود  الطغيان: ◄ 
ليدلَّ به على نظام �حلكم �لذي يت�سف برتكيز �ل�سلطة يف يد فرد و�حد ميتلك �سلطات غري 
حمدودة، فهو �حلاكم �لأمر �لناهي على �ملحكومني، ميار�ص �حلكم ب�سورة حتكمية قهرية، 
�أو �لقانون. وتتقاطع هذه �ل�سورة �لأولية �إىل حد كبري مع  فل يعرتف باحلرية �ل�سيا�سية 
�ل�ستبد�د، ولكن يبقى هناك فرق بني �ل�ستبد�د و�لطغيان، فامل�ستبد قد يعدل �أو يح�سن �إذ� مل 
ينازعه �حلكم منازع، بينما �لطاغية يحكم د�ئمًا و�أبد�ً باحلديد و�لنار، ومييل �إىل �لعدو�نية 
و�لعنف، طباعه دموية، ول ي�ستنكف عن �للجوء �إىل �لقتل، وقد يورد �سعبه مو�رد �لتهلكة 

دون م�سوغ.
االأوليغاركية: ◄ تعني حكم �لقلة، ول يق�سد به حكم �لقلة فقط، بل حكم �لقلة �ساحبة 

�لرثوة بالتحديد �لتي ت�ستخدم �ملن�سب �ل�سيا�سي لتحقيق م�ساحلها �ل�سخ�سية. 
الليربالية: م�سطلح م�ستق من �لكلمة �للتينية Liber ◄ مبعنى حر و�لليرب�لية تنادي 
بالدفاع عن �حلرية �لفردية، وهنا يرى رو�دها �أن �لنزعة �لفردية هي �جلوهر �مليتافيزيقي 
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�حلرية  �إز�ء  �ملاألوفة  �لليرب�لية  �للتز�مات  ت�ستق  �لفر�ص  هذ�  ومن  لليرب�لية،  و�لوجودي 
و�لت�سامح و�حلقوق �لفردية، ولكنها حتولت من فل�سفة تعرب عن �لطبقة �لو�سطى �إىل فل�سفة 
لُه �لأعلى رعاية م�سالح �لطبقات �ملالكة متما�سية مع �لتغري�ت �ملطردة  جمتمع قومي، مثرّ

للنظام �لر�أ�سمايل �حلديث. 
الدمياغوجية: ◄ م�سطلح �أطلقه �أفلطون على قادة �لنظام �لدميقر�طي بعد �نت�سار 
�لدميقر�طية يف �أثينا، قا�سد�ً بها )�لدميقر�طية �لفا�سدة( . �أما �ل�ستخد�م �ملعا�رس مل�سطلح 
�أكرث من �هتمامه بال�سالح  �إىل �حلكم  �إىل من يكون مهتمًا بالو�سول  �لدمياغوجي في�سري 

�لعام. 
�يديولوجية  و�لفو�سوية  حكومة.  بل  �أو  �سلطة  بدون  يعني  م�سطلح  الفو�شوية: ◄ 
�جتماعية �سيا�سية ��ستلهمت مفاهيمها من �لفردية و�لإر�دية من فل�سفتي �سوبنهاور ونيت�سه 

�أي �لعتقاد باأن �ر�دة �لإن�سان توؤدي �لدور �حلا�سم يف �لتاريخ. 
�إىل ذلك  �إىل تر�ب حتدده حدود جغر�فية، وكل من ينتمون  �نتماء  املواطنة: ◄ هي 
�لتي  و�لو�جبات  �حلقوق  من  �ملو�طنة  هذه  على  يرتتب  ما  ي�ستحقون  مو�طنون  �لرت�ب، 
تنظم بينهم �لعلقات كافة. كما تنظم �لعلقة بينهم وبني نظامهم �ل�سيا�سي و�لجتماعي، 
�ملو�طنة  تتطلب  ولهذ�  و�ل�رسر.  �لنفع  ملقايي�ص  �لأحيان  معظم  يف  �لعلقة  هذه  وتخ�سع 

�حلقة معرفة �حلقوق و�لو�جبات �خلا�سة باملو�طن �لذي يعي�ص على �أر�ص �لوطن. 

أوالً- املهد التارخيي للدميقراطية: 

فيه  ن�سعى  �لذي  بالقدر  �ليونان،  بلد  يف  ما  ملرحلة  للتاأريخ  ن�سعى  ل  هنا  نحن 
�أ�س�ست بناًء على تلك �ملرحلة،  ل�ستقر�ء ملمح �حلكم فيها، لفهم �ملنطلقات �لفكرية �لتي 
حماولة �ملقاربة، و�لتطوير عليها. ذلك �أن تطور �لدميقر�طية يف �أثينا َمثَل حالة من �لإلهام 
بالن�سبة �إىل �لفكر �ل�سيا�سي �حلديث، وحماولة ��ستخر�ج �ملفاهيم �ملركزية من تلك �ملرحلة 

من حرية وم�ساو�ة، وحماولة مطابقتها مع �ملفهوم �لليرب�يل لحقًا. )1( 
على �أية حال، مل تكن �لوحدة �ل�سيا�سية لدى �لإغريق، هي �لقبيلة بل حكومة �ملدينة،)2( 
�ليونانية من جمموعة من �ملدن غري �ملتحدة فيما بينها، �حتاد�ً  �ُسكلت �حلكومات  حيث 
�حلكم  حتت  بعدها  وقعت  ثم  روما،  ثم  ومن  �ملقدوين،  �حلكم  حتت  وقعت  ولهذ�  �سيا�سيًا. 
�لفار�سي �لذي �أبقى �أمور �حلكم �لذ�تي باأيدي �أهلها مع فقد�نهم �لإر�دة �ل�سيا�سية �لذ�تية، 

وقد ظهر على �ل�سطح مناذج للحكم يف �ملدن �لإغريقية مثل �إ�سبارطة، و�أثينا. )3( 
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لها وبخا�سة  �ملجاورة  �ملدن  �ختلف عن غريه من  فقد  �أثينا،  �حلكم يف  نظام  و�أما 
�أثر كبري يف �مل�ساعدة على �لتطور  �إ�سبارطة، حيث وجدت �لطبقات �ملختلفة، مما كان له 
ملكية  »حكومة  �لإغريقية  �حلكومات  كباقي  �لبد�ية  يف  كانت  �أنها  من  بالرغم  �ل�سيا�سي، 
وعقب �مللكية حكمتها طبقة من �ل�سادة هم كبار �مللك، وهوؤلء بعد فرتة من �ل�سطر�ب 

�ل�سيا�سي �أخلو� �لطريق للنظام �لدميقر�طي«. )4( 
مُتثل �أثينا )5( �ملهد �لأول �لذي مت ُطبق فيه �حلكم �لدميقر�طي على يد )كلي�سثني�ص( )6( 
�لذي عمل على تثبيت �لنتقال �إىل �لدميقر�طية يف �أثينا، و�لتي منها جاء ��ستعمال مفهوم 
�لدميقر�طي  �لبناء  �أ�سا�سه  على  �سيد  �لذي  �لأ�سا�ص  هي  �لقو�نني  كانت  حيث  �لدميقر�طية، 
يف �أثينا، و�إذ� كانت �لقو�نني قد وجدت قبل �لدميقر�طية لأنها نابعة من عاد�ت، ومفاهيم 
�لدميقر�طية  فاإنها يف زمن  �لأخلقية؛  �لنظم  فيها  تتمثل  �لتي  �لآلهة  مقد�سة �سادرة عن 
�أ�سبحت مقبولة، لأنها �سادرة هذه �ملرة عن �إر�دة �ل�سعب د�خل �جلمعيات �لعامة �ل�سعبية، 
»وكاأنها عقد يربم بني �جلميع«. )7( لأن �لقو�نني قائمة على �لإقناع و�لقتناع. مبعنى قوة 
�أن  �لأثينيون  لهذ�، زعم  �ملفرطة.  �لقوة  �أو  و�لعرف،  �لعاد�ت  �لأف�سل ل على جمرد  �حلجة 
�لقانون مت�ساوون. وكما  �أمام  �أن �جلميع  �لقانون مل يكن �سوى قانون �ملو�طنني، مبعنى 
قال »بركلي�س«: »نحن مم�شكون بزمام القانون«. و�حلرية هنا، كما مرت و�ستمر عند 
�حلديث عن �لدميقر�طية يف �أثينا، تعني �حرت�م �لقانون �إذ� كان »مو�سوعًا على نحو �سليم 

يف �إطار �حلياة �لعامة فاإن مر�عاته حق م�رسوع«. )8( 
حكم  �أنها  من  �نطلقًا  للدميقر�طية  �سلفًا  �ملت�سورة  �ملثالية  غياب  من  حالة  هناك 
�ل�سعب. من هنا، تنبع حالة �لت�سكيك �لتي ي�سوقها بع�سهم باأن �ل�سائد يف �أثينا كان وجود 
�إليه  نظر  ما  )9( وهو  �ل�سادة.  �لدميقر�طية فقط دميقر�طية  و�لعبيد، وكانت  �ل�سادة  طبقتي 
با�ستهجان »جان جاك رو�شو« عندما قال: »يف اليونان، كان ال�شعب يفعل كل ما كان 
عليه فعله، لقد كان با�شتمرار متجمعاً يف ال�شاحة. وكان ي�شكن مناخاً لطيفاً، ومل 
يكن قط ج�شعاً، وكان العبيد يقومون باأ�شغاله، اأما ق�شيته الكربى فكانت حريته ... 
ماذا؟ اأال تبقى احلرية اإال مب�شاعدة العبودية؟ ممكن. اإن احلدين االأبعدين يلتقيان. وكل 
ما لي�س قط من الطبيعة له م�شاوئه، واملجتمع املدين اأكرث من اأي �شيء اآخر«. )10( 
ولهذ�، جنده يحدد موقفه من �لو�سع �لو�قع ما بني �حلرية و�لعبودية بقوله: »اإنني اأف�شل 
ت  �أي مدى عربرّ �إىل  نت�ساءل،  )11( وهنا  العبودية«.  مع  ال�شلم  على  اخلطر  مع  احلرية 
�أثينا عن �حلرية يف د�خل منظومتها �حلاكمة �ملو�سومة بالنظام �لدميقر�طي؟ وُعربرّ عنه يف 
�أكرث من موقف يف �أثينا نف�سها كتعبري عن تلقح �لعد�لة و�حلرية من جهة، و�لدميقر�طية 
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حرب  �سحايا  ��ستقبال  عند  »بركلي�س«  خطابات  �أحد  يف  جنده  ما  هذ�  �أخرى.  جهة  من 
طرو�دة »اإن �رض عظمة احل�شارة اليونانية يكمن يف طبيعة نظامها الدميقراطي، واأن 
الدميقراطية لي�شت تنظيماً لل�شلطة، بل هي جمموعة من االأخالقيات التي تلتقي فيها 

العدالة باحلرية«. )12( 
باملعنى  حمدودة  جتربة  متثل  �لدميقر�طية  �إن  �لقول:  ن�ستطيع  تقدم،  ما  �سوء  على 
�لقر�ر  �سناعة  يف  �مل�ساركة  يف  �حلق  �ملجتمع  �أفر�د  لكل  يكن  فلم  �لآن،  عليه  �ملتعارف 
وهاتان  �لدميقر�طية،  ت�سملهم  مل  �أثينا  يف  �ملقيمون  و�لأجانب  فالعبيد،  �آنذ�ك،  �ل�سيا�سي 
�لطبقتان، كانتا ت�سكلن �أغلبية �سكان �ملدينة ف�سًل عن عدم م�ساركة �لن�ساء. )13( فاحلياة 
ممن  �أي  للفرد  �لقت�سادية  و�حلالة  �ملحددين،  و�جلن�ص  بالعرق،  حم�سورة  �ل�سيا�سية 
ميلكون �لأر��سي، و�لعقار�ت، وهذه �لتجربة �لدميقر�طية مل ت�ستمر لفرتة طويلة، فقد بد�أت 
�لدميقر�طية بال�سعف حني دب �ل�رس�ع بني �لفقر�ء و�لأغنياء )14( كما هو �حلال بالن�سبة 
لثورة �لعبيد بقيادة »�سبارتكو�ص«، )15( ون�سوب نز�ع بني �إ�سبارطة و�أثينا نتيجة �لزدهار 
�لقت�سادي و�لتقدم �ل�سيا�سي حيث تغلبت مدينة �إ�سبارطة )16( على �أثينا ع�سكريا عام 404 

ق.م، يف حرب طرو�دة �لتي ُهزمت فيها �أثينا هزمية نكر�ء. )17( 
�شقطت اأثينا، رمز الدميقراطية وحاميتها، وكان »بركلي�س« قد توقع حدوث ذلك 
عندما قال: »اإين الأخ�شى اأخطاءنا اأكرث مما اأخ�شى تدابري العدو«، )18( وكان على حق، فقد 
ُدثرت �لتجربة �لدميقر�طية �لثينية حتى جميء ع�رس �لأنو�ر )19( �لذي �سوف ن�سعى لحقًا 
�لتقليدية مبركباتها  �لدميقر�طية  لربط  �إحد�ث مقاربة عامة  ل�ستجلء ملحمه من خلل 

�لليرب�لية. 

ثانياً- مفهوم الدميقراطية: مقاربة عامة: 

عند ن�سوء جمتمع ما، فاإنه يكون بحاجة �إىل �سلطة ت�سبطه وت�سريرّ �أموره، فل جمتمع 
يف  �ل�سلطة  م�ساألة  حل  بعد  �إل  و�لتما�سك  �ملجتمعي  �لتكون  ميكن  ل  ولهذ�،  �سلطة.  بل 
�سو�ء  �أي جمتمع  »ظاهرة طبيعية يف  �أنها،  باب  من  �ل�سلطة  وتاأتي �رسورة  �ملجتمـع)20( 
�أو ح�ساريًا، ففكرة �لعي�ص بدون �سلطة هي يف �حلقيقة فكرة خيالية،  كان بد�ئيًا متطور�ً 
فكل �سيء يف �حلياة يوحي بوجودها«، )21( ولكن حالة �لتب�سيط ل�رسورة �ل�سلطة ل تبدو 
�أمر�ً �سحيًا، �إذ قادت �إىل ربط مفهوم �حلق مباهية �ل�سلطة، وهنا بدت �لدولة باأنها »�أق�سى 

متظهر ميكن لظهور كمونية �حلق �لن�سبي �أو �ملطلق«. )22( 
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وهذ� �لظهور لل�سلطة بهذ� �لرد�ء »�لأخلقي« لي�ص بريئًا، ذلك �أنها ترتكز على مفهوم 
معياري قبلي هو »�حلق«، فاحلق هو �حلامل �ملعياري لنزوع قوة �ل�سلطة، وهذ� يقود �إىل 
�أنه عند نزوع �ل�سلطة �إىل �لظهور يولد ذلك �لغرت�ب �لذي يولد �لعنف، حيث يتم �لربط بني 

�لدميومة �ل�سلطوية، و�لغرت�ب مبا يخبىء من تد�عيات. )23( 
�لتعقيد،  بالغة  �إ�سكالية  �لبحث يف  �لغو�ص يف  �أننا على حافة  �سبق يدل على  �إن ما 
وهي �ل�سلطة. ولكن ما ت�سعى �إليه هذه �لدر��سة، ويف هذ� �جلانب حتديد�ً، هو �لبحث يف �أحد 
�إفر�ز�ت �ل�سلطة، وهي �لدميقر�طية، فما هي �ملقاربات �لأولية، �إذن، �لتي مت �للتقاء عليها 

حول هذ� �ملفهوم. 
�إذ� كانت �ل�سلطة �ل�سيا�سة متثل �رسورة ل جد�ل فيها، مع ��ستثناء �لفكر �لفو�سوي، 
)24( فاإن �رسعية �ل�سلطة، متثل م�سكلة يف ذ�تها. )25( ذلك لأن �سلطة �حلكام �رسعية �إل �إذ� 

يف  هي  وهذه  �ل�سلطة.  م�سدر  هم  �ملجتمع  �أع�ساء  �أن  يعني  فهذ�  �ملحكومني،  من  خولت 
�لو�قع �لفكرة �لدميقر�طية: �ل�سعب هو م�سدر �ل�سلطة، وهو �لذي ميار�سها بنف�سه، �أو ينتخب 
من ينوب عنه يف ممار�ستها، و�إذ� كان �لأمر كذلك؛ فاإن �ل�رسعية �لدميقر�طية تعني �أن �سلطة 

�حلكام ل تكون �رسعية �إل �إذ� ��ستمدت من �ل�سعب. )26( 
وم�سمونها،  �لدولة،  ب�سكل  وثيق  �رتباط  ذو  ممتد  طويل  تاريخ  �لدميقر�طية  ملفهوم 
و�ملعايري  �مل�سارب،  متعددة  معايري  �لدميقر�طية  ملفهوم  �أن  كما  �ل�سيا�سية.  و�لنظريات 
�لإجحاف  من  ولهذ�،  بها.  تكر�ست  �لتي  �ملجتمعات  وح�سب  تطورها،  مدى  على  �ختلفت 
هي  �مليلد  قبل  �خلام�ص  �لقرن  يف  بذورها  بد�أت  �لتي  �لأثينية  �لدميقر�طية  باأن  �لقول 
مفهوم  فيه  �رتبط  �لذي  �لوقت  ففي  �حلديثة،  �لقرون  يف  ظهرت  �لتي  �لدميقر�طية  نف�سها 
�لرغم من معانيها  بال�ستبد�د، وعلى  نقي�سها  و�رتبط  �لد�ستورية،  باحلكومة  �لدميقر�طية 
�ملختلفة، �لتي �سناأتي عليها لحقًا، فاإنه للمفهوم وقعًا حمببًا حتاول �لدول، بغ�ص �لنظر 
عن طبيعة حكمها، �أن ت�سف نف�سها به. )27( ذلك �أن �لدميقر�طية كما يرى بع�سهم ت�ستلهم 
�حلرية، و�حلرية تعني قبل كل �سيء حرية �لفرد. لذ�، �ن�سبت جهود �لفكر �لإن�ساين يف هذ� 
�لجتاه على تقدمي تف�سري لل�سلطة من �ساأنه �أن يحمي �لفرد يف حريته �جل�سدية، و�لفكرية، 
و�لدينية �سد �لتحكم �ل�سيا�سي، فقد كانت �ملذ�هب �لدميقر�طية منذ بد�يتها، ويف تطورها 
تهدف �إىل �إقامة حو�جز �سد �لطغيان. )28( فهل هذ� ما كان على �أر�ص �لو�قع. �نطلقًا من 

�أن �لدميقر�طية تاريخيًا كانت ن�ساًل، �أو معركة من �أجل �حلرية. )29( 
هناك من يرى اأن الدميقراطية تعني: »�لت�ساوي يف �خل�سوع للقانون«، ياأتي هذ� من 
�رتباط �لدميقر�طية باحلرية )30( يف �لفكر �لأثيني، وذلك �نطلقًا من �لبد�ية �لتي ��ستطاعو� 
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من خللها تعاقبًا ك�سب حريتهم �ملدنية عندما منع »�سولون« �لإكر�ه �جل�سدي، وحريتهم 
حريتهم  ك�سبو�  �لنهاية  ويف  للمو�طن،  �جل�سدية  �ل�سخ�سية  يحمي  بت�رسيع  �لقانونية، 
�ل�سيا�سية �لتي تعرف بالن�سبة للإغريقي، باأنها �حلق باأن ل يخ�سع �ملو�طن ول يطيع �إل 
يف  �لت�ساوي  »باأنها  تعرف  �سابقًا  قلنا  كما  هنا  �لدميقر�طية  فاإن  وعليه،  وحده.  �لقانون 

�خل�سوع للقانون«. )31( 
والدميقراطية ح�شب »مو�شوعة علم ال�شيا�شة«: هي كلمة تتاألف من مقطعني �لأول، 
دميو�ص، وتعني �ل�سعب، و�لثاين، كر�ت�ص، وتعني �ل�سلطة، وعلى ما تقدم فاإن �لدميقر�طية هي 
حكم �ل�سعب ل�سلطته. كما �أنها حتمل �أوجهًا كثرية حيث �لدميقر�طية �لجتماعية �لتي تركز 
فاإنها حتمل مدلوًل  �ل�سعبية، ورغم ذلك  و�لدميقر�طية  �لنا�ص.  �لعد�لة و�مل�ساو�ة بني  على 
�سيا�سيًا كان �سائع �ل�ستعمال يف �لأدبيات و�لفل�سفات عرب �لع�سور �ملختلفة، »و�أنها مذهب 
�لدولة،  �ل�سيا�سية يف  �ل�سلطة  �ل�سعب من ممار�سة  �أ�سا�ص متكني  �سيا�سي حم�ص يقوم على 
�أن يجتمع يف  �ل�سعب  بامكان  �لقدمية، حيث كان  �ل�سيا�سية  �لأنظمة  �إما مبا�رسة كما يف 
�ل�ساحات �لعامة لدولة �ملدينة ليختار من ميار�سون �ل�سلطة، �أو ب�سكل غري مبا�رس كما هو 
عليه �لآن يف �أغلبية �لنظم �ل�سيا�سية �لتي تاأخذ باأ�سلوب تد�ول �ل�سلطة �سلميًا، وعن طريق 

�لنتخابات �ملبا�رسة، وبالقرت�ع �لعام �ل�رسي، �أو غري �ملبا�رس«. )32( 
�ملقام  يف  �ل�سيادة  �ساحب  »ي�ستطيع  عندما  �أنه  رو�شو  جاك  جان  يرى  حني  يف 
�لأول �أن يعهد باأمانة �حلكم �إىل �ل�سعب كله، �أو �إىل �جلزء �لأكرب منه، بحيث يكون هناك من 
��سم  �ل�سكل من �حلكومة  ]هذ�[  �لأفر�د، ويطلق على  �ملو�طنني  �أكرث من  �ملو�طنني �حلكام 
�لدميقر�طية«. )33( وقد ذهب بع�سهم �إىل �لقول: �إن �لدميقر�طية من بني �أمور كثرية �أخرى 

متثل »مبد�أ �مل�ساو�ة يف �حلقوق و�لفر�ص و�ملعاملة �أو ممار�سة هذ� �ملبد�أ«. )34( 
وهناك من عمل على تعريف الدميقراطية انطالقاً من اأنها »�أ�سلوب للحياة ونظام 
�لدميقر�طية فكر�ً وممار�سة،  �لب�رسي بقيمة  يقوم على قناعة كاملة من مو�طني �ملجتمع 
دون  لل�سعب  �ل�سيادة  و�أن  وعد�لة،  وم�ساو�ة  حرية  من  �لأ�سا�سية  باملبادئ  كاملة  وقناعة 
�سو�ه. كما �أن هذه �ملبادئ ت�ستلزم �آليات معينة جت�سد �ملبد�أ �إىل و�قع حي متجدد، كتعدد 
وقد   )35( �لعامة«.  وم�سلحته  �ل�سعب  �سيادة  حتقيق  �ساأنه  من  ما  وكل  و�لأفكار،  �لأحز�ب 
�أنها » نظام �سيا�سي تكون فيه �ل�سيادة جلميع  عررّف »�ملعجم �لفل�سفي« �لدميقر�طية على 
وهي  و�لعدل،  و�مل�ساو�ة  �حلرية  �أ�س�ص:  ثلثة  على  ويقوم  لطبقة،  ول  لفرد  ل  �ملو�طنني، 

متكاملة ومت�سامنة«. )36( 
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الفل�شفة«  ال�شامل مل�شطلحات  اأما »عبد املنعم احلنفي« فريى يف »املعجم 
ميار�سها  �ل�سلطة  م�سدر  �ل�سعب  فيه  �جتماعي  »نظام  اأنها  على  تعرف  الدميقراطية  اأن 
�لنظام  مبقت�ساها  ويحكم  يقرونها،  �لتي  �لت�رسيعات  خلل  من  عنه  ممثلون  �أو  له،  نو�ب 
�لق�سائي، ويدير من خللها موظفون عموميون �جلهاز �لإد�ري للدولة، وتنتظم بها �لعلقة 
بني �حلاكم و�ملحكوم وبني �أفر�د �ل�سعب بع�سهم ببع�ص«. )37( هنا حالة �لتاأثر بفكر »جون 
�ستيور�ت مل« �لد�عي حلرية �لفرد يف �ملجتمع �لدميقر�طي كما �سرنى لحقًا. وهنا عرف 
»مل« �لدميقر�طية باأنها: �سكل من �أ�سكال �حلكم ميار�ص فيه �ل�سعب كله �أو �لق�سم �لأكرب منه 

�سلطة �حلكم من خلل نو�ب ينتخبونهم باأنف�سهم ب�سورة دورية. )38( 
�لعملية  تطبيقاتها  و�ختلف  �لدميقر�طية،  ملفهوم  �لتعريفات  تعدد  من  �لرغم  على 
على مر �لع�سور فاإن �لذي يربطها جميعًا، �أو �لذي ي�سكل �لقا�سم �مل�سرتك �لأكرب بينها �إمنا 
هي فكرة �لقوة �ل�سيا�سية وملن تكون )من يحكم( ، ولي�ص �سكل �حلكم. هل يكون يف �أيدي 
�لأغلبية بدًل من �لأقلية �أم تكون يف يد و�حدة فقط، وهو ما ُرف�ص يف �ملنبت جندة ففي �أحد 
خطابات »بركلي�ص« عندما �أطلق و�سف �لدميقر�طية على �حلكم �لثيني )39( لأن �إد�رة �حلكم 
�لأ�سا�سية للد�ستور  �أد�ة �ملبادئ  �لقلة. )40( ولأن �حلرية تبقى  ت�سجع حكم �لكرثة بدًل من 

�لدميقر�طي. )41( 

الدميقراطية الليربالية: 
لقد تطور مفهوم �لدميقر�طية يف �لقرن �لثامن ع�رس حيث ظهر باملعنى �لليرب�يل )42( 
�لذي يقول �إن �لب�رس »�أفر�د« لهم »حقوق«، )43( كما �أنه �أ�سبح يحمل م�سامني تعدد �لأحز�ب، 
و�سمان حرية �لتعبري، و�مل�ساركة �ل�سيا�سية، وتد�ول �ل�سلطة �سلميًا، وت�سكل نظرية �لف�سل 
بني �ل�سلطات )44( مع �لرتكيز على �أن يكون �لتمثيل �لنيابي �أ�سا�ص �لدميقر�طية �لليرب�لية)45( 
مع �لعلم �أن �لدميقر�طية لها �أ�سكال عدة هي: �لدميقر�طية �ملبا�رسة، وهي �لتي كانت �سائدة 
يف �أثينا، وبعدها مت �خلروج بالدميقر�طية �لنيابية، )46( و�لدميقر�طية �سبه �ملبا�رسة. )47( 

ويف هذ� �ل�سياق ترى »د�ئرة �ملعارف �لربيطانية« »�أن �لدميقر�طية ت�ستخدم مبعاٍن 
عدة منها »�إنها �سكل من �أ�سكال �حلكم ميار�ص فيه جمموع �ملو�طنني مبا�رسة حق �تخاذ 
�ملبا�رسة،  �لدميقر�طية  ��سم  عليه  يطلق  ما  وهو  �لأغلبية،  حلكم  تطبيقًا  �ل�سيا�سي  �لقر�ر 
يعرف  ما  وهو  �لدميقر�طية،  �أ�سكال  من  �آخر  �سكل  وهناك   ،.. �لنيابية  �لدميقر�طية  وهناك 
با�سم �لدميقر�طية �لقانونية« كذلك فاإن مفهوم �لدميقر�طية قد ي�ستخدم �أحيانًا لو�سف �أي 
نظام �سيا�سي �جتماعي دومنا �عتبار ملا �إذ� كانت دميقر�طية باملعاين �لثلثة �ل�سابقة �أم 
�أو  �أنها »طريقة   )49( �لليرب�لية  �لدميقر�طية  �أنه ميكن تعريف  )48( وهنا، يرى بع�سهم  ل«. 
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�إجر�ء لتوزيع �ل�سلطة �ل�سيا�سية، ولتحديد �رسعيتها، و��ستعمال هذه �ل�سلطة ب�سكل �رسعي، 
ومتى يتجاوز ��ستعمالك لهذه �ل�سلطة ب�سكلها �ل�رسعي«. )50( 

جتدر �ل�سارة �إىل �أن �لدميقر�طية �لليرب�لية ل متثل وجهًا و�حد�ً مثاليًا كما يطرح غالبًا، 
�لختيار،  بحرية  �لقائل  �لأ�سا�سي  �لفرت��ص  من  �نطلقًا  فكرها  ت�سويق  حتاول  �أنها  ذلك 
ولكن �لأمر �أخذ بعده �لقت�سادي حيث نقلت مفهوم حرية �مل�ستهلك من جمال �لقت�ساد �إىل 
جمال �ل�سيا�سة، وهنا »ت�سورت �لليرب�لية نطاقًا �قت�ساديًا يقوم على �ملناف�سة، �مل�ستهلك 
ت�سورت  و�لطلب،  �لعر�ص  لقو�نني  وفقا  �ملتناف�سة،  �ل�سلع  بني  يختار  �لذي  �ل�سيد  هو  فيه 
�أي�سا نظامًا �سيا�سيًا يقوم على حرية �لختيار بني �لأحز�ب و�لجتاهات �ل�سيا�سية، وهكذ� 
�لنظم  �لتطبيق قامت  �ل�سيا�سي، وعلى م�ستوى  �ل�سوق  �ل�سوق �لقت�سادي يوجد  كما يوجد 
�لدميقر�طية �لليرب�لية على عدة �أ�س�ص«، )51( وهي ترتدي لبا�ص �حلرية، و�لتعدد، و�لتمثيل 
�لنيابي �لقائم على تعزيز �ل�سيادة �ل�سعبية يف �لوقت �لذي تنيب عنها منتخبيها ملمار�سة 

�حلكم مع �لحتفاظ بحق �لتدخل �ملبا�رس يف مظاهر �ل�سيادة عرب و�سائل عديدة. )52( 
�مللبي  �لر�أ�سمايل  �لنظام  و�قع  �لليرب�لية جاءت معربة عن  �أن  يرى  بع�سهم  �أن  على 
حلاجة �لطبقة �لر�أ�سمالية �لنا�سئة على �أنقا�ص �لنظام �لبائد. )53( وعليه، �ُ�ستجلبت �لعديد 
من �لنظريات �حلقوقية، و�لطبيعية، و�لعقد �لجتماعي، ومبد�أ �ملنفعة. و�لنقطة �حلرجة هنا 
�إجنلرت�  �نت�سار �لربجو�زية يف  �لتقاء  �ل�سابع ع�رس و�لثامن ع�رس حيث  �لقرنني  متثلت يف 
ولدت  وقد  �لليرب�لية،  و�لفل�سفة  �لفردي،  �ملذهب  تكري�ص  �إىل  �أدى  »مما  �لتنوير  ع�رس  مع 
�أ�سبحت �لإ�سكالية �لتي تفر�ص نف�سها لدى  �أوًل ثم )دمقرطت بعد ذلك(«، وهنا  �لليرب�لية 
»�لدميقر�طيني �لليرب�ليني« �لبحث عن �آلية للو�سول حلالة من �لتو�فق بني �لتقاليد �لليرب�لية 

للقرنني �ل�سابع ع�رس و�لثامن ع�رس تلبية للمتطلبات �ل�سعبية بامل�ساو�ة. )54( 
مفهومًا  فاإنها   ، )لحقًا(  للدميقر�طية  �لليرب�يل  »�لتقدي�ص«  حالة  من  �لرغم  وعلى 
تن�رسف �إىل �ملمار�سة �ملرتبطة بوجود حدود، و�سو�بط، و�لتز�م من �لكافة، بهذه �ل�سو�بط 
دون خروج �أو �نتهاك. وعليه، فاإن عملية �إ�سقاط �سفة �ملطلق على �لدميقر�طية مبا تت�سمنه 
من مبادئ كاحلرية، )55( و�مل�ساو�ة، و�لعدل، هو حديث ل يت�سم بالدقة عند �ملمار�سة �لعملية 
للدميقر�طية. )56( فهناك من يرى �أنه يجب �أن تتو�سل »�لدميقر�طية �حلقيقية« �إىل متثيل، 

وتعبري عن �إر�دة �ل�سعب، فاحلقيقة هي نظرة خيالية يف �لو�قع.
فالدميقر�طية يف �ملمار�سة �لعملية يندر تطبيقها تطبيقًا كامًل، )57( ذلك �أن �رس�عات 
�مل�سالح د�خل �ملجتمع هي غالبًا جمز�أة، ولهذ� ل بد من ��ستبد�لها مبفهوم عادي، ولنقل 
ا يبعد �أي فكرة لرت�بط مبا�رس  مادي للدميقر�طية باعتبارها حلبة مفتوحة ملر�كز �ل�سلطة ممرّ
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بني �لدميقر�طية، و�ملنفعة �لعامة، و�أي نظرة ملبد�أ دميقر�طي يخدم كمثال لتح�سني م�ستمر 
للموؤ�س�سات. كما �أن مبد�أ �لتوزيع �ملت�ساوي �أي �لن�سبي لل�سلطة يف كل �لقر�ر�ت ل يفرت�ص 
وجود �إر�دة �سعبية، لكنه يرتكز على �إمكانية تعريف هدف �ملنفعة �مل�سرتكة، �أخذ�ً باحل�سبان 

ب�سكل متو�زن �مل�سالح �ملعنية، و�لتوجيه نحو ��ستقللية �لفرد. )58( 
تاأ�سي�سًا ملا �سبق، فقد ظهر من يحر�ص على �لتمييز بني �لتعريف بالدميقر�طية كفكرة 
�لذي  �لأمر  �نطلقًا من عدم وجود د�ستور دميقر�طي وحيد، وهو  جمردة، وبني �ملمار�سة 
�لد�ساتري �ملختلفة للدميقر�طية،  �إمكانية وجود عامل م�سرتك بني  يطرح نف�سه حول مدى 
كثرية  د�ساتري  تتبع  دميقر�طية  نف�سها  ت�سمي  �لتي  �حلاكمة  �لأنظمة  �أن  ذلك،  يف  و�ل�سبب 
وجهات  من  تختلف  �لد�ساتري  �أن  �سنجد  »�لدميقر�طية«  �لدول  بني  ما  يف  وحتى  خمتلفة، 
مهمة. )59( وهذ� ما �نعك�ص على �ل�سعيد �لفكري �إىل وجود �أكرث من ثلثمائة تعريف خمتلف 
للدميقر�طية تعر�سنا �سابقًا لبع�ص منها، وقد عملت �لأنظمة �ل�سيا�سية �ملختلفة على هذ� 
�خللط، فتلك �لأنظمة بالرغم من �لختلف فيما بينها فاإنها ل تكاد ترتدد يف �لإعلن عن 

نف�سها �أنها دميقر�طية. )60( 
�لتفكيك �ل�سابق ملفهوم �لدميقر�طية يف�رس ب�سكل �أويل عدم قدرة جمموعة كبرية من 
�لدولية  �ملوؤ�س�سة  �إليهم  وجهتها  �أ�سئلة  عن  �لإجابة  �لعامل  يف  و�لجتماع  �ل�سيا�سة  علماء 
�لثقافية �لتابعة للأمم �ملتحدة يف عام 1950م تتعلق بالدميقر�طية، وما يرتبط بها من 
ملدلول  عليه  متفق  �سامل  حتديد  من  لي�ص   « �أنه  مفادها  بخل�سة  خرجو�  فقد  عدة،  �أمور 
�لدميقر�طية  مفهومات  بني  �لتناق�ص  �أي�سا  يكت�سف  بل  �لدميقر�طي،  و�حلكم  �لدميقر�طية 

عندهم �إىل حد �أن بع�سها ينق�ص بع�سها �لآخر«. )61( 
�أو وجود هي حالة  �أي ظاهرة  �لدميقر�طية �ساأن  �إن �ملقاربة  �لقول:  وعليه، ن�ستطيع 
»هيجل«،  بلغة  و�لنقطاع  �ل�ستمر�ر  من  حو�ر  فهي  �ملحيط،  ومع  ذ�تها،  مع  تناق�سية 
�إيجابيته ف�سجرة �حلياة  �لقدمي حمافظة على  ت�ستجلب �جلديد من  �لتي  و�رتباط باحلركة 
خ�رس�ء، �أما �لنظرية فرمادية كما قال نيت�سه، وهذ� ين�سحب على معظم �لأ�سياء مبا يف ذلك 
�لدميقر�طية«. )62( وما يثبت ذلك تعذر �لقبول بتعريف و��سح متفق عليه للدميقر�طية رغم 

حالة �للهاث ور�ءها كاأكرب �ملفاهيم �سبابية. 
ُم فقط يف »حق  �إن و�سف �لدميقر�طية تركز على عدد حمدود من �ملفاهيم بحيث ُتقزَّ
�جلماهري يف �أن تقوم دوريًا بتغيري ر�أ�ص �لدولة �لتنفيذية«، �أو جمرد �أن تعرب عن »�أهمية 
طريق  عن  و�لتنفيذية  �لت�رسيعية  �ملجال�ص  يف  عنه  ممثلني  �ختيار  يف  �لعادي  �ملو�طن 
�سندوق  جمرد  هي  هنا  �لدميقر�طية   )63( �ل�سعب«.  غالبية  فيها  ت�سارك  حرة  �نتخابات 
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�قرت�ع، فحتى �ملغلوبون على �أمرهم ي�ستطيعون �ليوم �لنتخاب، ولكن من �أجل ماذ� ومن؟ 
ل بد من عدم �إغفال تد�خل �ملفاهيم �لليرب�لية مع مبادئ �لدميقر�طية �لتي �أخذت وجهات 
نظر خمتلفة، وهو ما �سرن�ه عند بع�ص �لفل�سفة و�ملفكرين. وخلف ذلك فاإن جمرد ربط 
�لدميقر�طية بالقرت�ع فقط هو ��ستبد�د مبطن بلبا�ص �حلرية �مل�َستبَدة. ياأتي ذلك يف �لوقت 
�لذي ُتقدرّم فيه طروحات جمردة باأن �لدميقر�طية هي نظام معني للعلقات �لجتماعية يف 
ظل موؤ�س�سات �سيا�سية _ �جتماعية تقوم على �مل�ساركة. )64( فهل هذ� كفيل بتحقيق �لعدل 
وتوفريه، �سمن هذ� �لإطار �ملقزم �لذي �إن مل يكن قابًل للممار�سة فهو، �أد�ة- ول �سك- بيد 

�مل�ستبد. 
من  حتمل  ما  بكل  �حلايل،  مبفهومها  �لدميقر�طية  �إن  �لقول،  ن�ستطيع  كيف  �إذن، 
��ستباكات ميكن �أن متثل فكرة مثالية نبيلة، تت�سامى بالإن�سانية �إىل مر�قي �لعزة و�لكر�مة 
لأنها تتقم�ص فكرة �حلرية، و�مل�ساو�ة، و�لعدل �لجتماعي. )65( نحن هنا �أمام دميقر�طية مل 

توجد بعد بتعبري »جان جاك رو�سو«. 
وعليه نقول: �إن عملية تلقف �ملفاهيم �لليرب�لية للدميقر�طية وتلقحها نظريا« ل يعرب 
�أن �لليرب�لية �ليوم، حتى غربيًا، يعرب عنها يف كثري من �لأحيان  �إذ� ما علمنا  عن �حلرية 
باأنها ليرب�لية متوح�سة، )66( ياأتي ذلك من جتربة �لغرب ذ�ته، فال�سوؤ�ل هنا عن �حلرية بقدر 
�أكرب من �لدميقر�طية ما هي �إل حماولة زج �حلرية يف �لدميقر�طية يف �لوقت نف�سه تغيب 

�حلرية من �مل�سمون يف �حلكم. 

ثالثاً- الدميقراطية يف الفكر السياسي: 
ولنبد�أ هنا )ب�شقراط 469 ق.م - 399 ق.م(، )67( لقد ت�رسب �لثينيون �لدميقر�طية 
وتر�سخ مبد�أ حرية �لتعبري يف �حلياة �ل�سيا�سية على مدى قرنني من �لزمان قبل وجوده)68( 
�إن �ملدينة باملعنى �لإغريقي كانت »جمتمع �لأحر�ر«، وهو ما مييزها عن غريها من 
�أ�سكال �ملجتمع �لإن�ساين �لأخرى، فاملدينة حتكم نف�سها بنف�سها، فاملحكومون هم �حلكام، 
و�ملنا�سب �لرئي�سية ت�سغل عن طريق �لنتخاب، يف حني ت�سغل �ملنا�سب �لأخرى بالقرعة 

�لتي تعطي �ملو�طنني فر�سة للم�ساركة يف حكم مدينتهم. 
�أثينا يف حياة »�سقر�ط« وحول هذه �لأ�س�ص �ختلف �سقر�ط،  كانت هذه �لأمور حتكم 
و�لليغاركية  �لدميقر�طية،  بني  �رس�عًا  فيها  يرى  �لتي  �ل�سائدة  �ل�سيا�سة  حول  معه  ومن 
مما �أدى �إىل �تفاق �لطرفني على �حلكم بو�ساطة �لطرفني، وبقي �جلدل �ل�سائد حول تو�سيع 
�ل�سيا�سة  �أن  على  يقوم  للطرفني  بالن�سبة  �لأمر  فاإن  وعليه،  ت�سييقها.  �أو  �ملو�طنة  مفهوم 
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هي �أ�ص قو�م حياة �ملدينة �لتي وجدت يف �حلكم �لذ�تي، وكانت معار�سته لهذ� �لنمط من 
�حلكم ل تعني معاد�ة �لدميقر�طية، بل تعني �أي�سا معاد�ة �ل�سيا�سة مبعناها �لو��سع، وهذ� 
هو موقف »�سقر�ط« �ملتمثل يف »�أن �ملجتمع �لب�رسي ما هو �إل قطيع من �لأغنام يحتاج �إىل 
ر�ٍع ليقوده، ولي�ص للر�عي �أن ي�ست�سري �لرعية بل ي�سدر �لأمر، وعلى �لآخرين �لطاعة«. )69( 

يف حني يرى )اأفالطون 427 - 347 ق. م( ، �أنه من حكم �لوليغاركية ي�سبح �جلميع 
عبيد�ً، وياأتي �ليوم �لذي تنق�سم فيه �لدولة �إىل فئة ترتكز يف �أيديها �لرثوة، و�أكرثية فقرية 
تدخل يف �رس�ع مع �لوليغاركية يوؤدي �إىل �نت�سار �لأغلبية �لفقرية و��ستيلئها على �حلكم 
�أو �لدميقر�طية، وهنا ي�سف هذه �حلالة  فتنادي بامل�ساو�ة للجميع، وت�سمى بحكم �ل�سعب 
�لتي ميقتها بقوله: » تظهر �لدميقر�طية �إذ� �نت�رس �لفقر�ء على �أعد�ئهم فيعتقلون بع�سهم، 
وينفون �لآخر ويق�سمون مع �لباقني �أمور �حلكومة و�لرئا�سة بالت�ساوي، بل �إن �حلكام يف 
هذ� �لنوع من �لدولة غالبًا ما يختارون بالقرعة، وي�رسح لكل فرد بحرية �لكلم و�أن يفعل 
ما ي�ساء، ول تتجه �سهوة هذه �حلكومة �إىل �ملال وحده كما كان �حلال يف �لوليغاركية، بل 
تطلق �لعنان لكل �ل�سهو�ت بل متييز، ول تنظيم، وت�ستعمل �لقرعة يف تقليد �حلكم للأفر�د 
�إمعانًا يف �لدميقر�طية و�لفو�سى، فكل �رسع فيها جائز ح�سب �أهو�ء �لأكرثية، ويبدو �لنظام 
�لألو�ن لكنها جتيز كل �سيء حتت �سعار �حلرية، وتبيح كل  جميًل كالثوب �ملزرك�ص بكل 

�ملحرمات«. )70( 
على  �ل�سلبي  �نعكا�سها  لها  و�حلرية  بامل�ساو�ة  تنادي  �لتي  �لدميقر�طية  �أن  كما 
�أن »�مل�ساو�ة �ملطلقة �لتي ل تقوم على  �ملجتمع �لذي تقوم فيه �لدميقر�طية �نطلقًا من 
�لنظام �لذي  �لف�ساد، فهذ�  �إىل  �ل�سخ�سية، �رسعان ما توؤدي  �لقدر�ت و�ملميز�ت  �أ�سا�ص من 
ينادي باحلرية �ملطلقة �سينتهي �إىل �لفو�سى، و�ستنعك�ص فيه �لقيم و�لأخلق، فريى �لأفر�د 
يف �لتنطع وعدم �ل�ستيحاء ج�سارة و�سجاعة، ول ت�ستبني �ملطالب �ل�رسورية من غريها، 

ويقل �أو ينعدم �حرت�م �لنا�ص للقانون، ويختفي كل نظام يف �ملجتمع«. )71( 
فالدميقراطية بنظر »اأفالطون« متثل حكم �ملغالطني �ل�سوف�سطائيني �لذين يعملون 
على در��سة �سلوك �ل�سعب بدل تعليمه، كما يقومون ب�سياغة �سهو�ته يف �سورة قيم �أخلقية، 
ياأتي ذلك �نطلقًا من �أن �سيا�سة »هوؤلء �لغوغائيني �لدمياغوجيني لي�ست �إل ت�سجيًل للو�قع 

و�نعكا�سًا لأهو�ء �جلمهور«. )72( 
يوؤدي  �لذي  �لدميقر�طي  �حلكم  تدهور  �إىل  توؤدي  »�أفلطون«  عند  �ل�سابقة  �ملعادلة 
بدوره �إىل ن�ساأة نظام �لطغاة ذلك لأن �لتطرف يف �حلرية ل ميكن �أن يوؤدي �إل �إىل �لتطرف 
يف �لعبودية �سو�ء من �لفرد �أم �لدولة. من هنا، »تن�ساأ �حلكومة �ل�ستبد�دية بطريقة طبيعية 
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من �حلكومة �لدميقر�طية، �أي �أن �حلرية �ملتطرفة تولد �أ�رس�ر�ً، و�أو�سع �أنو�ع �لطغيان«.)73( 
�لتي ر�سمها يف  �لدولة  �لدميقر�طية يف  »اأفالطون« ل يحبذ  اأن  اإىل  اال�شارة  جتدر 
�جلمهورية، بل �إنه موؤيد »لل�ستبد�د �ملفرط«. فهو يعترب �حلكم ممثًل للألوهية و�لدولة �لتي 
�لدولة �ملثالية  �أية حال فاإن  ير�ها هي طاغية، ولكن ح�سبما يرى »طغيان �سالح«. على 
�لتي ر�سمها هي »دولة قوية كلية يحكمها فيل�سوف لي�ص يف �حلقيقة �سوى طاغية، لأنه ذو 

�سلطان غري حمدود«. )74( 
ولكن ملاذا يعادي »اأفالطون« الدميقراطية؟ يعود ذلك �إىل روؤيته �ملتمثلة يف 
�أنه من �لدميقر�طية يولد �لطغيان، ومن �لو��سح �أنه يق�سد »�لطغيان �لطالح« �لذي يرف�سه 
�أفلطون، ويعود ذلك �إىل �أنه »مثلما تولد �لدميقر�طية من �لوليغار�سية و�لوليغار�سية من 
)75( وب�سكل  �لتموقر�طية، ويجري هذ� كله وفقا جلربية �سارمة، ومل�سار د�خلي حم�ص«. 
�أو�سح هو يرى �أن �مل�ستبـد »�بن حقيقي للدميقر�طي«، )76( وهو ل يفرق بينهما، ول يفرق 

يف موقفه جتاه �لثنني.
نحن هنا �أمام موقف »�أفلطون« �ل�رسيح من �لنظام �لدميقر�طي �لذي ينم عن عدم 
�لأخرية يف  قبل  �ملكانة  يحتل  �لفا�سدة، وجعله  �حلكم  نظم  �أحد  �عتربه  �أنه  ذلك  به،  ثقته 
دورته لأ�سكال �حلكومات �لفا�سدة، بل جعل �لطغيان -وهو �أكرث �أ�سكال �حلكم ف�ساد�ً- يتولد 

عنه مبا�رسة وكنتيجة ملثالبه �ملتعددة. )77( 
امل�شوِّغ ال�شابق لدى »اأفالطون« هو �أوًل، غياب �لعد�لة يف �لوقت نف�سه �لذي تظهر 
فيه حالة �ملز�وجة بينهما، وقد ر�أى �أن �لدميقر�طية �لتي يتم�سك بها �لنا�ص �نطلقًا من �أنها 
تعني )حكم �ل�سعب لنف�سه بنف�سه( هي مقولة مظللة ذلك �أن �لقو�نني يف ظل �لدميقر�طية �إمنا 
هي تعبري عن م�سلحة �أ�سحاب �ل�سلطة يف �لنظام فل يخرج معنى �لعد�لة من كونها حديث 
عن مقيا�ص ملدى حتقيق م�سلحة �لأقوى كما هو �حلال يف نظم �ل�ستبد�د. )78( ثانيًا، بد�يات 
وظروف �لدميقر�طية وظهورها �لقائمة على ملء قلوب �لقائمني عليها باحلقد و�لكر�هية 
�سد �لأغنياء. وعليه، تظهر �لدميقر�طية على �أنقا�ص ما �سبقها �إما بحد �ل�سيف، �أو عن طريق 

�خلوف �لذي يدفع �لأغنياء �إىل �لن�سحاب طو�عية من �مليد�ن. )79( 
للخروج من �ملاأزق �لذي قدمه �أفلطون عمل )�أر�سطو 348ق.م _ 321ق.م( ، جاهد�ً 
لإيجاد تعريف ملاهية �حلكم �ل�سالح، فبحث يف �أنو�ع �حلكم �ملختلفة و�أ�سباب �لختلف 
فيما بينها، وقد عرف نظام �حلكم »باأنه تنظيم )Texis( لأعلى مهمات �ملدينة، وهذه �ملهمات 
�إما فرد�ً فتكون ملكية. وميكن �ملفا�سلة بني �أنو�ع �حلكم على �أ�سا�ص �لبحث عن �لغاية �لتي 
يتجه �إليها نظام �حلكم، هل هو لفائدة �ملجموع �أو لفائدة �حلاكم فاإن كان لفائدة �ملجموع 
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فهو حكم �سالح، �أما �إن كان لفائدة �حلاكم فهو فا�سد«. )80( وهكذ�، فاإن عملية �ملفا�سلة 
�لتي  �لع�سوية  فل�سفته  من  �نطلقًا  حكم  على  حكم  تف�سيل  �أ�سا�ص  على  تقوم  �أر�سطو  عند 
ترى �أن �سالح �لكل ينبغي �أن يتقدم على �سالح �لأجز�ء، ولكن هذ� ل يعني �لقبول باملبد�أ 
�إما  �لديكتاتورية  �أنو�ع  من  نوع  �إىل  تنحدر  د�ئمًا  �لدميقر�طية  »�أن  لعتقاده  �لدميقر�طي 

�جلماعية �أو �لفردية«. )81( 
مما �شبق، يت�شح اأن »اأر�شطو« عمل على ت�شنيف اأ�شكال احلكم، ففي حني ت�سمى 
�حلكومات �ل�ساحلة ملكية �أو �ر�ستقر�طية �أو »بوليتيا« )�لدميقر�طية �ملعتدلة( ، �أما �لفا�سدة 
»�أر�سطو«  يختار  ، ول  �لفا�سدة(  )�لدميقر�طية  و�لدمياغوجية  و�لوليغاركية  �لطغيان  فهي 
حكمًا معينًا ليكون �أ�سلح هذه �حلكومات، لأن لكل منها ح�سناته و�سيئاته، وكل منها ي�سلح 
لظروف معينة. ولكي يكون »�أر�سطو« بعيد�ً عن �ملو�قف �ل�سبابية، فقد ر�أى �أن �أف�سل �أ�سكال 
�حلكم هو حكم �لأكرثية �ل�ساحلة، لأن ر�أي �لأكرثية خري من ر�أي �لأقلية، و�لف�ساد ي�سيب 
�لفرد �أ�رسع مما ي�سيب �لكرثة لذلك »�نتهى �إىل د�ستور و�سط بني �لأر�ستقر�طية و�لدميقر�طية 
هو �لذي ي�سمى بالبوليتيا ]�لدميقر�طية �ملعتدلة[«. )82( وم�سوِّغ ذلك عنده �أن هذ� �لنوع من 
�حلكم �أنه يويل �حلكم للطبقة �ملتو�سطة؛ فيتفادى حكم �لأغنياء و�لفقر�ء على حد �سو�ء، وهذ� 
�لأمر يك�سب �لدولة »�لف�سيلة« وهي بدورها »و�سط بني رذيلتني«. )83( كما �أن لأر�سطو �إميانًا 
]�فر�ديًا[،  �أنا�ص طيبني  يتكون من  �أن ل  �أنه ميكن  �لأكرثية »فاجلمهور، مع  بقيمة  ن�سبيًا 

فاإنه، مع ذلك، ميكن له، جمتمعًا، �أن ميلك تفوقًا جماعيًا«. )84( 
يهدف بحث »�أر�سطو« يف �لدميقر�طية �ملعتدلة للو�سول ملرحلة �لكتفاء بوجود �حلكم 
فقد كان  �مل�سادرة. وعليه،  و�لغني من  �ل�سطهاد  �لفقري من  �لقادر على حماية  �ل�سالح 
»�أر�سطو« على قناعة �أن �لطبقة �لو�سطى قادرة على �حلكم على نحو �أف�سل يف �سبيل م�سالح 

�جلميع. 
عند دعوة »�أر�سطو« لإقامة �لنظام �ملختلط �جلامع، ركز على حماور عدة �أهمها �ملحور 
�لقانوين �لذي ذهب �إىل �رسورة وجود قانون �أعلى يتم ت�سريرّ �جلماعة على �أ�سا�سه، و�سمان 
�لعاقلة يف �ملجتمع �ملتج�سد فيه. ولهذ�، فاإن م�سدر  �ل�سامن للفكرة  �لد�ستور  ذلك وجود 
�ل�سيادة للقانون، ولي�ص للحاكم، ذلك �أن �حلاكم بال�رسورة و�قع يف �لنحر�ف، �أما �لقانون 
فيبقى �حلقيقة �لوحيدة �ملجردة عن ذلك، ولو ب�سورة منقو�سة، فهو مل ينزه �لقانون عن 

�خلطاأ و�لف�ساد ب�سكل كامل، ولكنه يبقى �ل�سمانة �لوحيدة للو�سول �إىل �لأقل ف�ساد�ً. )85( 
ولكن ما �سبق، مل يجعل »�أر�سطو« يقد�ص هذ� �لنوع من �حلكم �لذي �أ�س�ص له بنف�سه �إىل 
ما ل نهاية، بل و�سع �ملحاذير �لتي تف�سده حيث يرى �أن �لدميقر�طية �ملعتدلة قد تف�سد �إذ� 
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تركزت �لرثوة يف يد جمموعة قليلة من �لأغنياء �لذين يرف�سون ��سرت�ك غريهم معهم يف 
�حلكم، �أو عندما متيل �إىل �لطرف �لآخر، وهو �لدميقر�طية �ملتطرفة. )86( كما �أن �أ�سو�أ �أنو�ع 
فيها  �لقيادة فيها كل من »هب ودب«، وت�سبح  يتوىل  �لتي  �لدميقر�طية  �لدميقر�طية هي 
�إر�دة �لعامة فوق �لقانون عندها ن�سبح �أمام ��ستبد�د دميقر�طي بدل �أن يكون فرديًا ي�سبح 
جماعيًا ب�سكل من �لأ�سكال �ل�سلطوية ذ�ت �لبعد �لقمعي. ولهذ� فاإنه يرى �أن �عتبار �لنا�ص 
�سو��سية �أمر مبالغ فيه، ول ينبغي �أن يعد �سحيحًا »�إذ من �ملحال �أن ن�سوي بني �لعامِل وبني 
�جلاهل، بني �خللق �ملبدع وبني �لك�سول، بني �ل�سجاع وبني �جلبان، ]بني[من ي�سعى �إىل 

خدمة �جلميع وبني من ل ير�عي �إل م�سلحته �خلا�سة«. )87( 
�للهوت  يف  ر�سالة  مطولته  خلل  من  فريى   ، 1677م(   -  1632 )�شبينوزا  بينما 
و�ل�سيا�سة، )88( �أنه ميكن وجود جمتمع �إن�ساين دون �أدنى تعار�ص مع حق �لفرد �لطبيعي 
و�ملدين يف �حلكم، وذلك من خلل �حرت�م كل عقد �حرت�مًا كامًل »هذ� �ل�رسط هو �أنه يجب 
على كل فرد �أن يفو�ص �إىل �ملجتمع كل ما له من �ل�سلطة �ملطلقة يف �إعطاء �لأو�مر �لتي 
يتعني على كل فرد �أن يعطيها �إما مبح�ص �ختياره، و�إما خوفًا من �لعقاب �ل�سديد، وي�سمى 

نظام �ملجتمع �لذي يتحقق على هذ� �لنحو بالدميقر�طية«. )89( 
غًا لت�سكيل مقومات �لدولة حتى لو مل تكن  هنا يرى »�سبينوز�« يف �أخذ هذ� �ملنحى م�سورّ
ذ�ت تكامل يف �سلحيتها ما د�مت متثل »�لعقل و�ملجتمع«، فهو يرى �أن �أف�سل جمتمع هو 
�أقربها �إىل �لطبيعة، ومبا �أن هدف �ملجتمع حتقيق �حلرية، فاإن حتقيقها يجب �أن يتم بالطرق 
�لطبيعية، و�أن �لدولة يجب �أن تكون قوية وممثلة للقوة، و�إن �أ�ساءت ��ستعمال �سلطتها. )90( 
كما �أنه ل يوجد من ��ستطاع �ل�ستمر�ر يف �حلكم �إىل ما ل نهاية عن طريق �لعنف، ولهذ� 
فاإن تناق�ص �لقر�ر�ت �مل�سطربة يف نظام �حلكم �لدميقر�طي حتديد�ً، وذلك ح�سب وجهة نظر 
»�سبينوز�«، يعود �إىل �سببني: »�أولهما، �أنه يكاد يكون من �مل�ستحيل �أن يتفق �أغلبية �لنا�ص 
د�خل جمتمع كبري على �أمر ممتنع، وثانيهما، �أن �لغاية �لتي ترمي �إليها �لدميقر�طية و�ملبد�أ 
�لذي تقوم عليه هو تخلي�ص �لنا�ص من �سيطرة �ل�سهوة �لعمياء و�لإبقاء عليهم بقدر �لإمكان 
يف حدود �لعقل بحيث يعي�سون يف وئام و�سلم، فاإذ� خ�سع هذ� �لأ�سا�ص �نهار �لبناء كله، 
فعلى عاتق �حلاكم وحده تقع مهمة �ملحافظة على هذ� �ملبد�أ، وعلى �لرعايا تنفيذ �أو�مره، 
و�أل يعرتفون بقانون �إل ما ن�سبه �حلاكم«. )91( م�ستدركًا ��ستجلب �لعبودية �ملقنعة فيما 
�لدولة  �أن  �ل�سري على خط فا�سل دقيق ما بني �حلرية و�لعبودية، ذلك  طرح يرى �رسورة 
تر�عي م�سلحة �ل�سعب كله، ولهذ� فاإن طاعة �حلاكم ل تعدُّ عبودية »فاأكرث �لدول حرية تلك 
�لتي تعتمد قو�نينها على �لعقل �ل�سليم ففي مثل هذه �لدولة ي�ستطيع كل فرد، �إذ� �أر�د، �أن 

يكون حر�ً �أن يعي�ص مبح�ص �ختياره وفقًا للعقل«. )92( 
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�إن مت�سك »�سبينوز�« باملنطلقات �لطبيعية ياأتي نتيجة رف�سه للفكرة �للهوتية، ومدى 
�رتباطها بالدولة. يظهر ذلك من خلل نظرته �إىل �لإ�سكاليات �لتي ت�سود يف �لدولة، وذلك 
من خلل ربط �مل�سكلة �لدينية و�مل�سكلة �ل�سيا�سية على �أ�سا�ص �أنهما وجهان مل�سكلة و�حدة. 
و��ستناد�ً �إىل ذلك يركز »�سبينوز�« يف فكره على �أن »�ملهمة هي طرد �خلوف و�لبغ�ساء ورد 

�لعقل �إىل �لأر�ص«. )93( 
�إىل جانب  �لكني�سة  �لدين و�ل�سيا�سة، فاإنه يقف بوجه �سيطرة  ومن خلل �جلدل بني 
�حلكام ويعطيهم �سلطات و��سعة جد�ً، ولكن هذ� لي�ص موقفه �لنهائي فهو و�قع بني �لختيار 
بني �سيطرة �مللوك و�لكني�سة، مف�سًل �لأوىل، ولكن هذ� ل يعني قبوله للحكم �مللكي، يظهر 
ذلك من خلل قوله عن �مللكية »يلم�ص �ملرء كم هو م�رس بال�سعب �لذي مل يعتد قط على 
�لأمر يدور  �أن  )94( ولكن مبا  �أن يحكم حكمًا ملكيًا«.  �ل�سلطة �مللكية، و�لذي ميلك د�ستور�ً 
و�قع، ويف  كاأمر  �لأف�سل  �أنه  يرى  فاإنه  �مللكي  للحكم  �نتقاده  رغم  فاإنه  �ملفا�سلة،  حول 
�لوقت نف�سه يرى يف �حلكم �لدميقر�طي »�لأقرب �إىل �حلالة �لطبيعية« �لتي �نطلق منها يف 

�لبد�ية. )95( 
وال�شوؤال هنا، يف ما يتعلق »ب�شبينوزا« هل هو ملكي اأو دميقراطي؟ يبدو 
�أنه كان ي�سعى �إىل �لو�سول للحكم �لدميقر�طي، ولكنه يف �لوقت نف�سه، كان �أمام خيار�ت 
�ملرحلة �لقائمة يف ع�رسه، وبالتايل عمل على �ختيار �لنمط �مللكي يف �حلكم مع وقوف 
جلي �سد �لدين يف �حلكم، وهذ� �لأمر جت�سد يف وقوفه �سد �لكني�سة ومبا حتمل من �أفكار. 
»�سبينوز�« هنا ميهد للتاأطري مللمح �لعلمانية �لتي �جتاحت �أوروبا موؤ�س�سًا ملرحلة تقوم 

على �إق�ساء �لكني�سة/ �لدين، وتعزيز مبد�أ ف�سل �لدين عن �ل�سيا�سة/ �لدولة. 
الدميقراطية ُتَعرْف بدقة، واحلديث »ل�شبينوزا«، »هي �حتاد �لنا�ص يف جماعة لها 
حق مطلق على كل ما يف قدرتها، وترتتب على ذلك �لنتيجة �لقائلة �أن �حلاكم ل يلتزم باأي 
قانون، ويجب على �جلميع يف كل �سيء، لأنهم قد فو�سو� له مبوجب عقد �رسيح �أو �سمني 
)96( ويف �لجتاه  �لطبيعي«،  �أي حقهم  �أنف�سهم  لديهم على �ملحافظة على  كل قدرة كانت 
�لطبيعيتني، لأن كل فرد  عن �حلرية و�مل�ساو�ة  بعد�ً  �لأقل  �لنظام  �لدميقر�طية متثل  ذ�ته، 
ينقل حقه �لطبيعي لأغلبية �ملجتمع �لذي ي�سكل يف حد ذ�ته جزء�ً منه، �إن �جلميع يبقون 

�إذن مت�ساوين كما كانو� �سابقًا يف �حلالة �لطبيعية. )97( 
اإن نظرية الدميقراطية كما بلورها »�شبينوزا« نابعة من منطلق تطورها �لأ�سا�ص 
من خلل �إجر�ء عملية �لتقاء بني �ل�سلطة و�حلرية. )98( من ناحية كون �لدميقر�طية بو�سفها 
�حلالة �لأ�سلية للعلقات بني �لنا�ص )99( ، فالدميقر�طية كاأحد �أ�سكال �حلكم �ملف�سلة لدى 
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»�سبينوز�« نابع من قوة �لكل و�إر�دتهم جمتمعني حتل من خلل �لحتاد �لجتماعي حمل 
�أي فرد حقه  �لدميقر�طي ل يفو�ص  �لنظام  �أن  �إىل  �لأمر  قوة كل فرد و�سهيته. ويعود هذ� 
�لطبيعي �إىل فرد �آخر بحيث ل ي�ست�سار بعد ذلك يف �سيء، بل يفو�سه �إىل �لغالبية �لعظمى 
من �ملجتمع �لذي يوؤلف هو ذ�ته جزء�ً منه، وفيه يت�ساوى �لأفر�د كما كان �حلال من قبل 

يف �حلالة �لطبيعية. )100( 
وعليه، لقد عُبنيت فل�سفة »�سبينوز�« على مبد�أ �لقبول بالنظام �لدميقر�طي لأنها تعرب 
�أنظمة  بني  �ملفا�سلة  لأن   )101( �لدولة«.  يف  �حلرية  �أهمية  بيان  »وهو  وهدفه  رغبته  عن 

�حلكم خا�سعة ملقد�ر �إعادة �لبحث عن �رسوط �حلرية يف كل منط من �أمناط �لدولة. )102( 
�ل�سلطة و�حلرية  قدم مقاربة بني  فقد   ،  )1873  -  1806 مل  �شتيورات  )جون  �أما 
�ملدنية، و�لجتماعية حيث حالة �ملو�ءمة �لقائمة على �أن طبيعة �ل�سلطة متار�ص من قبل 
�لغاية  �أن  كما   )103( �ل�سلطة.  هذه  �لفرد وحدود  �أن ميار�سها يف حق  على  �رسعًا  �ملجتمع 
�ليتيمة �لتي تتيح للنا�ص �لتعر�ص ب�سفة فردية �أو جماعية حلرية �لفرد هي حماية �أنف�سهم 
منه، »فاإن �لغاية �لوحيدة �لتي تربر ممار�سة �ل�سلطة على �أي ع�سو من �أع�ساء �أي جمتمع 

متمدن �سد رغبته هي منع �لفرد من �لأ�رس�ر بغريه«. )104( 
»�ملجال  ت�سمل:  وهي  �لإن�سانية،  �حلرية  موطن  �سميم  متثل  مبادئ  »مل«  يطرح 
و�ل�سعور،  �لفكر  وحرية  لها،  معنى  �أو�سع  يف  �لعقيدة  حرية  يقت�سي  وهذ�  للوعي  �لد�خلي 
وحرية �لر�أي، و�مليول يف جميع �ملو�سوعات، عملية �أو علمية، مادية �أو �أدبية، دينية، �أو 
دنيوية«. )105( ياأتي ذلك �نطلقًا من �أن �أي جمتمع ل ميكن �أن ينعم باحلرية دون �أن يكفل 
جمموع �حلريات �لعامة من �لتجمع �مل�رسوط، وحتى حرية �لأذو�ق و�مل�سارب ...�لخ على 
�أن ل تنال �لآخرين ب�رسر، حتى لو �ختلفو� يف �لعتقاد، باأن هذه �حلرية تت�سف بال�سخف 

�أو �خلطاأ ما د�مت ل ت�سريهم.
بالطريقة  ليحققو� خريهم  للنا�ص  �لعنان  �إطلق  تعني يف جوهرها  وعليه، فاحلرية 
يعوقون جهودهم  ل  �أو  �لآخرين من م�ساحلهم،  يحاولون حرمان  ل  يرونها، طاملا  �لتي 
لتحقيق تلك �مل�سالح، فكل فرد يعدرّ �أ�سلح رقيب على ثروته �خلا�سة لتحقيق تلك �مل�سالح، 
�سو�ء �أكانت هذه �لرثوة ج�سمانية، �أم فكرية، �أم روحية، وت�ستفيد �لإن�سانية من ترك �لأفر�د 
�أحر�ر�ً يعي�سون يف �لدنيا على �ختيارهم، وح�سب م�سيئتهم، �أكرث مما ت�ستفيد من �إرغام كل 

فرد على �أن يعي�ص وفقًا ملا ير�ه غريه. )106( 
�لتي مهد ملز�وجتها بالدميقر�طية لحقًا،   )107( �لليرب�لية  يوؤ�س�ص »مل« للحديث عن 
عند حديثه عن �لأنظمة �لدميقر�طية حيث يرى �أن �لقائمني على �ل�سلطة جاءو� كوكلء عن 
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�ل�سعب متثل �إر�دتهم فرتة حكمهم، ولل�سعب حق عزلهم متى �ساءو�، وغياب �ل�ستبد�د يتطلب 
�أر�ص  على  و�ردة  غري  �ملثالية  �حلالة  هذه  لكن  �ملحكومني،  باإر�دة  �حلاكم  �إر�دة  توحيد 
�لو�قع، فاحلقيقة �أن �ل�سلطة ل متثل �لإر�دة �لعامة، و�إمنا متثل �إر�دة �لأكرثية. )108( وهنا 
قد تتعر�ص �لأقلية لل�ستبد�د، ولهذ� ل بد من تو�فر �حلرية للفرد كعامل متج�سد يف بنيان 

�حلرية �لتي تطرح ومتهد للدميقر�طية، �إن توفرت فيها �رسوط �حلرية �ملطروحة. 
جتدر �لإ�سارة هنا، �إىل �أن و�سع �ل�سلطة يف يد �ل�سعب غري كاٍف يف ر�أي »مل« حلماية 
حريات �لأفر�د، ولهذ�، فهو يقدم نقد�ً لو�سع �ل�سلطة بيد �ل�سعب لأنه يرى فارقًا كبري�ً بني 
�حلكام و�ملحكومني، فاحلكام ميثلون �لأغلبية فقط ولي�ص �ل�سعب كله، و�حلكومة متثل �لر�أي 
بني  �لربط  »مل«  يرف�ص  �ملنطلق  هذ�  من  �لأقلية.  حقوق  على  تطغى  �لتي  للأغلبية  �لعام 
�إر�دة �ل�سعب، و�إر�دة �لأغلبية ملا قد يحدث من جتاوز�ت �سد م�سالح �لفرد �أو �لأقلية. هنا 
�لفكرة �لأفلطونية عند »مل«، ولكن مع فارق �مل�سورّغ، فهو يرى �أن �ل�سعب قد مييل �إىل قهر 
ف�سيل منه، وبالتايل فهناك حاجة للحتياط �سد هذ� �مليل، وبالقدر نف�سه �لحتياط �سد 

�أي �إ�ساءة ل�ستخد�م �ل�سلطة. )109( 
�إ�سافة �إىل ما �سبق، فاإن »مل« يرف�ص تدخل �ل�سلطة حتت ذر�ئع خمتلفة من باب �أنه 
�أف�سل للفرد لو تقيد مبتطلبات �ل�سلطة، و�أن ذلك �سيوفر �ل�سعادة. وعليه، فالفرد م�سوؤول عن 
وله  فهو حر،  نف�سه  �ل�سلوك  تاأثر �ساحب  �أما  �لآخرين،  ما مي�ص  �ملجتمع هو  �أمام  �سلوكه 
حرية مطلقة ل حدود لها، فللفرد �سيطرة كاملة على نف�سه، وعلى بدنه وعقله. )110( وهنا، 
حذر »مل« من �لنتقا�ص من حرية �لفرد، �أو ممار�سة و�ساية �أبوية عليه بو�ساطة �حلكومة، 
تزد�د  ما  بقدر   ... �لدميقر�طية  �لدولة  د�خل  باإحلاح  تطرح  �حلرية  م�سكلة  »�أن  يرى  ولهذ� 

�حلكومة دميقر�طية بقدر ما ينق�ص �سمان �حلرية �لفردية«. )111( 
�إن »مل« ل يحبذ �سيطرة �لدولة على �سلحيات مو�سعة �إىل جانب رف�سه ملا ي�سمى 
يف  وقوعه  وبالتايل  �لفرد،  حرية  على  بال�رسورة  ذلك  لنعكا�ص  �لدميقر�طي  باملجتمع 
�ل�ستبد�د �لذي ينعك�ص ب�سورة �سلبية، فقد خل�ص �إىل �أن �ل�ستبد�د ميثل حالة من �جلمود، 
)112( ولهذ� حذر مما ميكن �أن يو�سف باحلرية يف �لوقت �لذي يلب�ص �ل�ستبد�د يف ظل حالة 

�سيطرة �حلكومة �لدميقر�طية �ل�سعبية بال�سورة �لتي قدمها.
�لليرب�يل.  �لقت�ساد  على  جو�نبه  �أحد  يف  �لقائم  »مل«  لفكر  مدخًل  مثرّل  �لأمر  وهذ� 
�لذي ربطه بالدميقر�طية �لنيابية �لتي متثل تتويجًا �سيا�سيًا متطور�ً عما �سبقه من �أنظمة 
�إعطاء وزن  ل تعني بال�رسورة �مل�ساو�ة بني �لناخبني، بل قدم نظام �لتمثيل �لن�سبي مع 
�نتخابي �أكرب للكفاء�ت، وقد ذهب �إىل �لقرت�ح باأن ي�سع �لعمال على وجه �لتحديد لي�سفهم 
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باجلماهري �جلاهلة، وطالب بحرمانهم من حق �لنتخاب. وهذ� تناق�ص و��سح بني �ملناد�ة 
بالدميقر�طية، مع عدم �إميانه باأهم �أعمدة �لدميقر�طية، ولو نظريًا على �لأقل، وهو �مل�ساو�ة. 
�أنه »من غري �للئق بتاتًا �أن ي�سمح لأي فرد بال�سرت�ك يف  ولهذ�، و�سع �رسطًا يتمثل يف 
�لنتخابات ما مل يكن قادر�ً على �لكتابة و�لقر�ءة و�لإملام مببادئ �لريا�سيات«، )113( وهو 

ما مل يكن متاحًا حينها يف �أوروبا. 
�لدميقر�طية  عن  معرب�ً  �أحدهم  قال  عندما  �مل�ستلهم  �لأخر  نظر  يف  �لأمر  كان  هكذ� 
�لعاقل  �لق�سم  �إ�رس�ك  �أق�سد  �لعامة  �أذكر  »عندما  كاأمنوذج:  �ملتحدة  �لوليات  �ملبتغاة يف 
منها. �أما �جلهلة و�لأجلف فغري موؤهلني لإ�سد�ر �أحكام على �أ�ساليب �حلكم قدر عجزهم عن 
�إد�رة دفته«. )114( كما نظر لل�سعب على �أنه »وح�ص هائل« يجب تروي�سه، هكذ� كان �لأمر 

وما ز�ل، مبعنى �أن دميومة �لدميقر�طية مرتبط مبقد�ر خدمة �ل�سادة. 
وحني يرى »رو�سو« �إن �أية دميقر�طية تعطي لنف�سها ممثلني هي دميقر�طية �قرتبت من 
نهايتها، وهو �لأمر �لذي يرف�سه )مونت�سكيو 189_1755م( ، فاإنه يرى باأن كل دميقر�طية 
خا�سة  فكرة  �ل�سعب  عن  ن  ِوُ ُيكرّ لأنه  »ذلك  لحقًا  �سيتج�سد  �سعبي  ��ستبد�د  هي  ممثلني  بل 
توؤكدها هذه �لدميقر�طيات �لقدمية، حيث كانت حرية »�لرجال �لأحر�ر ت�سغل مقدمة  جد�ً 
�أن تتمثل  �مل�رسح تاركة يف �لظل خمتلف �حلرفيني و�لعبيد«، ولهذ� ل يحبذ »مونت�سكيو« 
�ل�سلطة بـ »حثالة �ل�سعب«. دور �ل�سعب وبهذه �ملو��سفات فاإن دور �ل�سعب هو �ختيار ممثليه 
�ذن، كيف  �لتفكري و�لتقييم.  �لتعبري عاجز عن  �إن جاز  �لدوين  �ل�سعب  �إل، لأن  لي�ص  لنف�سه 

ي�ستطيع �ل�سعب �حلكم مبا �أنه ميثل غياب �لعقل متاما؟ )115( 
ال متثل الدميقراطية حالة مثالية عند »مونت�شكيو«، ويبني ر�أيه هذ� على فهمه 
لتاريخ �لدميقر�طية �لتي كانت �سائدة قدميًا، فعند قيام �لطبقات �لتي متثل جتزئة �ل�سعب، 
و�نعكا�ص هذ� �لأمر على دور �لنا�ص، وحرمان بع�سهم من �لنتخاب، حيث ي�سبح �لنتخاب 
من حق �ل�سادة و�أن »�لإمكانات و�لرثو�ت هي �لتي كانت تقرتع �أكرث مما كان �لأ�سخا�ص 
�ل�سابقة، ميثل  �ملو��سفات  ولها �سمن  �لروماين،  �لفهم  �لعام ح�سب  و�لقرت�ع  يقرتعون«. 
»قانون �أ�سا�سي للدميقر�طية«، ويف �لوقت نف�سه، ما �لقرت�ع �إل »ميزة �أ�سياد �لأر�ستقر�طية 
�أنهم بذ�تهم ي�سكلون عظماءهم �خلا�سني، ومن دون �سك، فاإن �لو�سيلة  لل�سبب نف�سه، وهو 

�لأكرث تاأكيد�ً لتاأمني ��ستمر�ر قابلية »طبيعية« جد�ً هي يف �إنتاجها بال�سبط«. )116( 
»جون  مع  �لدوين  �ل�سلبي  باملفهوم  لل�سعب  �لعامة  �لنظرة  يف  »مونت�سكيو«  يتقاطع 
حدة  مع  ولكن  �لنيابي،  �لتمثيل  فكرة  حول  كبري  حد  �إىل  يلتقيان  وهما  مل«،  �ستيور�ت 
�لنفوذ  �سقوط  من  هي  »مونت�سكيو«  تلحق  �لتي  �خل�سية  »مل«.  من  »مونت�سكيو«  عند  �أقل 
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�لتغري�ت �حلا�رسة يف  �ل�سعب« هذ� �رسط م�سبق عنده يف ظل  �ل�سيا�سي بني يدي »حثالة 
�إياها مع  �لتي تورثه  �لتجربة  �إىل �حلا�رس ب�سيغة  �لدميقر�طية متت  زمنه، عندما مل تعد 

�سبغها بل �إن�سانية �لف�سيلة �لغائبة. )117( 
»فكر  لتقدمي  �إل  جتاهها  �ملحاذير  تو�سيح  مع  �لدميقر�طية  من  �ل�سابق  �ملوقف  ما 
جديد« ملفهوم �حلكم، و�لياته. ياأتي ذلك من خلل ما قدمه من معاجلة لف�سل �ل�سلطات، 
و�إن مل يكن »مونت�سكيو« �أول �لقائلني بها فهو جهد يف متحي�ص �آر�ء من �سبقوه، ثم عمل 
على �سياغتها �سياغة جيدة، وقدمها تقدميًا دقيقًا �إىل حدرّ �رتبط فيه مبد�أ ف�سل �ل�سلطات 

باإ�سمه. )118( 
جاء الطرح »املونت�شكيو« عندما كان همُّ �ملنادين باجلمهورية يف بريطانيا ين�سب 
على �خلروج من �سلبية تركيز �ل�سلطة؛ ذلك �أن �لنظام �جلمهوري �لدميقر�طي مل يكن و��سح 
�سابقًا،  قلت  كما  �خلوف  حلالة  خمارج  �إيجاد  مع  �أثينا«  »مثالية  عن  يبحث  فهو  �ملعامل، 
من تركز �ل�سلطة. ولهذ�، �أُن�سئت �حلكومة �ملختلطة بني �ل�سعب و�لأر�ستقر�طية و�لعمل على 
�إيجاد نظام ي�ستطيع نوعًا ما �لتغلب على �لنزعة �لتي يجب جتنبها، و�لتي تنطلق باجتاه 
حكومة  تكوين  مل�سكلة  �حللول  �سعوبة  ب�سبب  ولكن  م�ستبد،  حاكم  هيمنة  �أو  �لقلة  هيمنة 
خمتلطة جلمهورية دميقر�طية، فاإن �لدميقر�طيني على �لرغم من �أنه ل يتو�فر لديهم �لو�سوح 
�أبرزها  و�لتي  مبتكرة،  ب�سورة  للحكم  بنمط  �ل�سابقة  �لفكرة  ��ستبد�ل  مت  ذلك  حول  �لكامل 
�ل�سلطات(  �لد�ستوري و�ملوؤ�س�ساتي )مبد�أ ف�سل  �لف�سل  �لتي تقوم على  »مونت�سكيو«، وهي 
�إىل ثلثة �أق�سام رئي�سة هي �لت�رسيعية، و�لتنفيذية، و�لق�سائية، وقد جاء ذلك �نطلقًا من 
�أنه عند تركز �ل�سلطات �لثلث يف مركز و�حد فذلك ميثل جوهر �لطغيان بذ�ته. ولهذ�، يجب 

و�سعها يف موؤ�س�سات منف�سلة كل منها تقوم بوظيفة مر�قبة �ل�سلطتني �لآخريتني. )119( 
ميكن  ل  �ل�سيا�سية  �حلرية  »�إن  بقوله:  ال�شابق  االأمر  على  »مونت�شكيو«  يربهن 
�ل�سيا�سية  �ملعتدله ل تتحقق �حلرية  �ملعتدلة، ويف �حلكومات  �إل يف �حلكومات  �سمانها 
ي�سئ  ب�سلطة  يتمتع  �إن�سان  �أن كل  �لتجارب  �أثبتت  وقد  ��ستعمال �حلق،  �إ�ساءة  �إل عند عدم 
�إن  �لإ�ساءة.  يف  �لتمادي  عن  توقفه  حدود�ً  يجد  حتى  ��ستخد�مها  يف  بتماديه  ��ستعمالها 
�ل�سلطة يجب  ��ستخد�م  �إ�ساءة  �إىل نقطة عدم  �إىل حدود، وللو�سول  �لف�سيلة نف�سها بحاجة 
، ول قيمة   )Power Arrest Power( �ل�سلطة  �ل�سلطة حتد  �أن  �أ�سا�ص  �لنظام على  �أن يقوم 
للقو�نني و�لقو�عد �لد�ستورية �إن مل تكن �ل�سلطات يف �أيدي هيئات م�ستقلة )120( حتر�ص كل 

منها على ��ستعمالها لتحقيق �ل�سالح �لعام، ولي�ص لل�سالح �ل�سخ�سي«. )121( 
و�أما )ديفيد هيوم 1711- 1776( ، )122( فقد قدم عرب طرحه »يف �لعقد �لبتد�ئي« 
و�سول �حلاكم للحكم �إما من خلل �لغت�ساب �أو �لغزو »دون �أن يدعي جمرد �دعاء باأنها 
ت�ستند �إىل مو�فقة عادلة من �ل�سعب، �أو �إىل خ�سوع ذلك �ل�سعب خ�سوعًا �ختاره باإر�دته« 
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�أ�سا�ص  على  ياأتي  وما  »هيوم«،  ير�ها  كما  �ل�سلطوية  �لبتد�ئية  �حلالة  ت�سكل  مبتد�أ  هذ� 
باحلالة  و�سفه  ما ميكن  �إذن،  �ملحكومني.  و�قع  على  فارقة  ي�سكل علمة  ل  �ملنطلق  هذ� 
�لدميقر�طية �لقائمة على تعزيز �غت�ساب �ل�سلطة ل يعني �سيئًا �إيجابيًا بال�رسورة، وبهذ� 
�ملعنى يقول »هيوم«: وحيث ل تعرت�ص �لقوة جمرى �حلو�دث، ويجرى �نتخاب، فما حقيقة 
يف  يق�سون  �لرجال  عظماء  من  قليل  نفر  �لتقاء  �إما  �إنه  له؟  يهللون  �لذي  �لنتخاب  هذ� 
�لأمر نيابة عن �ملجموع، ول ي�سمحون ب�سوت يعار�ص، �أو �أن يكون غ�سبة جمهور ي�سلله 
رئي�ص ع�سابة قد ل يكون معروفًا لأثنى ع�رس �سخ�سًا من بني ذلك �جلمهور كله... �أفتكون 
هذه �لنتخابات �ملهو�سة -ومع ذلك فقلما حتدث- من قوة �ل�سلطة بحيث تكون �لأ�سا�ص 

�ل�رسعي �لوحيد لكل حكومة ولكل ولء؟«. )123( 
بالنتخابات  �ل�ستبد�د  وتد�خل  �حلكم  ملفهوم  �لت�رسيح  بحالة  »هيوم«  يكتِف  مل 
ك�سمانة ل�ستمر�ره لكنه نظر با�ستهجان �إىل »�ل�سهولة �لتي يجري فيها حكم �لكرثة من قبل 
�إىل  �لذي ي�سلم به �ملحكومون »م�سريهم حلكامهم«، وهذ� دفعه  �ل�سمني  �لقلة« �خل�سوع 
�لده�سة و�لعجب، لأن »�لقوة تكون د�ئمًا �إىل جانب �ملحكوم«. لو �أدرك �لنا�ص ذلك لنتف�سو� 
و�أطاحو� بحكامهم. كما �أن »هيوم« خرج با�ستنتاج مفاده �أن �حلكومة قائمة على »�لتحكم 
بالر�أي«، وهو مبد�أ عام »ين�سحب على �أ�سد �حلكومات ��ستبد�د�ً وغالبية �حلكومات �لع�سكرية، 
وكذلك على �أكرثها حرية و�سعبية«. وهنا يرى �أن �لو�قع قائم على �أنه كلما كانت �حلكومة 
�أكرث »حرية و�سعبية« كان من �ل�رسوري �لعتماد على رقابة �لر�أي و�ل�سيطرة عليه ل�سمان 

�خل�سوع للحكام. )124( 
يف  تو�فقية  كحالة  �ل�سمنية«  »�ملو�فقة  على  �لقائمة  »لوك«  نظرية  »هيوم«  يرف�ص 
�حلكم، فهو يرى �أن معظم �لنا�ص جمربون على �لعي�ص يف �لبلد �لتي ولدو� فيها، وهم �إذ 
�لتي توفرها �حلكومة  يدينون بالطاعة حلكوماتهم فاإنهم يقومون بذلك ب�سبب »�ملنفعة« 
ولذلك  حكومات،  بدون  توجد  �أن  ت�ستطيع  ل  �ملجتمعات  »�إن  »هيوم«:  يقول  وهنا  لهم، 
فالطاعة و�جبة، ولكن �إذ� مل تعد �حلكومة نافعة، �أي غدت طغيانًا ل يطاق، فعندئذ ي�سقط 
و�جب �لطاعة عن �ملو�طن. وتكون �حلكومة �ساحلة �أو طاحلة تنا�سبًا مع فائدتها للجماعة«. 

 )125(

الواقع؟ هنا يرى  اأر�س  ولكن هل ميكن حتديد ما طرحه »هيوم« على 
�لدميقر�طية  يف  �ل�ستبد�د  �أوجه  حتديد  �سعوبة   )1859  -1805 توكفيل  ده  )�لك�سيي 
�إلغاء  �سعار�ت  وخلف  و�لتحرر  �لعد�لة  مقولت  خلف  غالبًا  تو�ريها  ب�سبب  وذلك  �حلديثة، 
مر�كز �لت�سلط �لتي تطبع �حلقب �لر�ستقر�طية �لغابرة. �إن حالة ت�سكل �ل�ستبد�د �جلديد من 
وجهة نظر »توكفيل« يف رحم �لدميقر�طية �حلديثة، يتم من خلل متدد قدر�ت �لدولة �خلفية 
ت�سادر  و�لدميقر�طية  �مل�ساو�ة  با�سم  �لدولة  �أن  نرى  ولهذ�  �لفردية،  �حلياة  تفا�سيل  �إىل 
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�ر�دة �ملو�طنني وتهجنهم؛ فتغيب �حلرية با�سم منبع �حلرية )�لدميقر�طية( . وعليه، نرى �أن 
بذور �ل�ستبد�د توجد يف ثنايا �لنظام �لديقر�طي نف�سه، وعليه، ل حدود فا�سلة بني �لنظام 

�لدميقر�طي، و�أنظمة �ل�ستبد�د �ل�سابقة. )126( 
اخلامتة- مالحظات نقدية: 

مثلت �لدميقر�طية وما تز�ل �ل�سوؤ�ل �لأكرث بحثًا يف �ملاهية حتى �لآن، وهو ما مل يتم 
ح�سمه ب�سكل قاطع �عتبار�ت عدة. لكن يف هذ� �ل�سياق خرج �لباحث ببع�ص �لتقاطعات حول 
مفهوم �لدميقر�طية، ولكن لي�ص بالتعامل ب�سورة مطلقة، بقدر ما هي حالة من �لتلقي يف 

ظروف معينة، وعرب حقب خمتلفة. 
عند �حلديث عن منبت �لدميقر�طية �ملهاد �لأول لها يف بلد �لإغريق، فاإن �حلالة هنا 
ل يبدو عليها �سفة �ملثالية، كما يظن بع�سهم، بقدر ما كانت حالة �نقلبية على و�قع �سائد 
�لتنازل �ملظهري لإيجاد  �إىل  �أدى  �لأر�ستقر�طية، وهو ما  �لطبقة  ُعرب عنه من خلل حكم 
�أو  )�لأر�ستقر�طيني( يف �حلكم ب�سورة  يُلَفهم، ولكن مع بقاء  �لذي كان  خمرج من �ملاأزق 
باأخرى، فاإن مفهوم �ل�سعب �ملعرب عنه ب�سورة دونية يظهر بو�سوح عند بع�ص �ملفكرين. 
كما �أن حق �لنتخاب مل يكن من حق غري �لأحر�ر، �أو مبعنى �أدق، مل يكن �إل من حق �لأ�سياد 
�أو  �أحد يقرتع  للن�ساء ول  �ل�سيا�سية، ول مكان  �مل�ساركة  �أو  �لقرت�ع  للعبيد يف  فل مكان 
�أر�ستقر�طي ب�سبغة دميقر�طية، وهو ما كان يبحث  �أمام حكم  �إل �ل�سادة. نحن هنا  يحكم 

عنه �أر�سطو، و�إن ب�سورة خمتلفة نوعًا ما. 
بهزمية �أثينا مل تنتهي �لدميقر�طية لقد �نتهت �لتجربة �لدميقر�طية باعتز�ل »�سولون« 
وب�سعور »بركلي�ص« بالإحباط. لكن �أعلن عن �سهادة �لوفاة للدميقر�طية �ملبا�رسة �لتقليدية 
بهزمية �أثينا، وبال�رس�عات مع �ملدن �لأخرى، وبالثورة من قبل �لعبيد، ظني هنا �أنه ل ميكن 

�حلديث عن جمتمع مثايل �سمن هذ� �لو�قع �لرت�جيدي �ملعرب عنه بالنهايات �جلنائزية. 
عرب �حلقب �ملختلفة مل يظهر �أن عربرّ �أحد �لفل�سفة بالقبول �لتام و�ملطلق بالدميقر�طية 
كذلك  وهو  �لتقليديني،  �لفل�سفة  �حلديث عن  عند  هذ�  ر�أينا،  كما  �ساقوها،  �لتي  للمحاذير 
كحالة  �لدميقر�طية  بني  فا�سل  من  ظهر  وقد  �للحقة.  �لع�سور  يف  �لفل�سفة  معظم  حال 
طبيعية ميكن �لتعامل معها للخروج من �ل�ستبد�د يف �لغرب كما هو �حلال عند »�سبينوز�«. 
 ، وغريهم-  »لوك«  �أو  »مل«  عند  �لأمر  هو  كما  �لغربية-  لليرب�لية  �ملوؤطرين  حتى  ولكن 
فاإنهم كانو� يبحثون عن �سكل جديد للحكم مل يكن �سائد�ً من قبل، ولكن �لليرب�لية ب�سفتها 
�ملجردة كانت بحاجة لوعاء �أو لنقل لإطار �أ�سمل تطعم بها �لأفكار �لليرب�لية �لنا�سئة بها. 
وهنا، �أحييت �لدميقر�طية من �سباتها و�ألب�ست �لنزعة �لفردية مع �حلرية )مع ما حتمل من 
�إ�سكالية( و�مل�ساو�ة و�لعدل، وكل ما يف هذ� �لعامل من �أو�ساف مثالية. ما �لتز�وج �لليرب�يل 
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طرح  ح�سب  �ملنفعة  لتحقيق  وغطاء  �ملاأزق  من  للخروج  �لبحث  من  حالة  �إل  �لدميقر�طي 
»مل«، وهنا تلقف �لنظام �لر�أ�سمايل �ملفاهيم �ل�سيا�سية حيث دجمت بالو�قع �لقت�سادي 
لتحقق م�رسوعه عرب ما �أ�سبح يعرف بالدميقر�طية �لليرب�لية، فهي يف ظاهرها تعرب عن 
�أد�ة لل�رسعية،  �إل  �لدميقر�طية  �لفا�سلة يف جوهرها، وح�ص يبحث عن فري�سة. ما  �ملدينة 
ولي�ست �لدميقر�طية �ل�رسعية بذ�تها، هذ� ما تبحث عنه �أنظمة �حلكم. ولهذ�، حتى �لأنظمة 
�ل�سمولية تاريخيًا كانت تقدم نف�سها على �أنها دميقر�طية. وعليه، ما �لتعريف للدميقر�طية 
�إل حالة من �لفرت��ص �لفعلي لكونها على �أر�ص �لو�قع، و�إذ� مت �لفرت��ص �جلديل باإمكانية 
�لتطبيق، فهل �لدميقر�طية نظام �جتماعي �أو �سيا�سي؟ وهل حتقق �حلرية و�مل�ساو�ة و�لعدل؟ 
وهل جمرد �خل�سوع للقو�نني يحقق �لدميقر�طية؟ �أولي�ست معظم �لأنظمة �ل�ستبد�دية تفر�ص 
نف�سها با�سم �لقانون؟ لو �أن �لإيجاب �سفة �لرد ملا ظهر من يتحدث �ليوم يف �لغرب عن ما 

بعد �لليرب�لية. )127( 
�لدميقر�طية ب�سندوق �لقرت�ع، و�أنها  �إن عملية ح�رس  �أن نقول: يف هذ� �لإطار  بقي 
ت�سكل حالة من حتقيق �لعد�لة هو �أمر بعيد عن �لدقة فمهمة �ل�سعب لي�ست خمت�رسة باختيار 
من هو �لأف�سل من »�ل�سادة«، وبعدها ينتهي دورهم. ولهذ� لن »يتحقق �لتحول �لدميقر�طي 
ر�أ�ص  �لر�أ�ص:  عقلي يف �سندوق جمجمة  بتحول  يقرتن  �إذ� مل  �لقرت�ع  عن طريق �سندوق 
�ل�سمانة  ي�سكل  �جتماعي   - �سيا�سي  لعقد  للتاأ�سي�ص  متهيد�ً  �جلماهري«  ر�أ�ص  كما  �لنخب، 

لتحقيق �لعدل، وعدم م�سادرة �حلرية. 
ت�سكل �لدميقر�طية حالة من تعدد �ملفاهيم �ملت�سادة وهذ� �أمر و�قع ظهر من �ملقاربة 
�لبحث  حالة  لأن  بل  فقط،  فعليًا  كذلك  كونه  ملجرد  �لتناق�ص  ب�سبب  لي�ص  ولكن  �ل�سابقة، 
�ملثلى عن ماهية �لدميقر�طية، وعن �لأف�سلية ملا �سوف تكون عليه، هو �لذي �أحدث حالة 
من �لإرباك حينًا، و�جلدل يف �أغلب �لأحيان حول ماهية �لدميقر�طية. ولهذ�، ميكن �لقول: �إن 
�لدميقر�طية �ليوم هي �لإطار �ملتلقح مع �لأفكار �لليرب�لية �لتي تطرح تعدد �لأحز�ب، �لتي 
قد تكون هي ذ�تها �أحز�ب م�ستبدة، �سامنة لتحقيق �لقانون، و�حلرية، و�لعدل، و�مل�ساو�ة 
م�ستبد  نظام  ظهور  عند  �ملقاومة  عن  عاجزة  ولكنها  �سيا�سية،  م�ساركة  �أو�سع  حتقيق  مع 
يوظف �لدميقر�طية خلدمة نظامه، وهو ما ينعك�ص على نظم �حلكم مقدمًا بعمق حالة �جلدل 
بني �لدميقر�طية و�ل�ستبد�د، ذلك �أن معظم بقاع �ملعمورة تو�سم باأنها م�ستبدة، ويف �لوقت 
ب  نف�سه، متار�ص �حلالة �ملظهرية للدميقر�طية، وهي �أحقية �جلميع يف �لنتخاب، فهل جَتُ
نحو  يتجه  �لأمر  �أن  �أم  �لدميقر�طية؟  �ل�رسط من  هذ�  �ل�ستبد�د ملجرد حتقيق  �لدميقر�طية 
تغلغل �ل�ستبد�د يف ثنايا �لنظام �لدميقر�طي، كما طرح »توكفيل« �لذي ر�أى هذ� �لتماهي 
جنده  ما  وهو  »دميقر�طية«،  �أنها  على  نف�سها  تقدم  �لتي  �ملناطق  �أكرث  �لتوجهني يف  بني 

يتعار�ص مع هذ� �لطرح على �أر�ص �لو�قع. 
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