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 ةقراطٌ  الدٌم                                 

 

  الفكر الدٌمقراطً فً أثٌنا: 

 

أفضل السبل التً ٌمكن من غرٌك اهتماما بالغا ً  فً البحث عن الااهتم الفالسفة 

لامة أنظمة سٌاسٌة لحكم البالد حكماً سلٌما ٌسعى إلى تحمٌك الخٌر والسعادة إخاللها 

 (الدولة)لامة عاللة متوازنة بٌن السلطة إلبنً اإلنسان فً المجتمع من أجل 

 ،أفضل دستور ممكن للبالد و سن  أ،ألمر الذي أوجب خلك ا ،(المجتمع) والشعب

 . وم على أساسه هذه السلطة الحاكمةوتم

وضع افالطون مدٌنته الفاضلة وجعل حكامها من الفالسفة الحكماء الذٌن ٌمتلكون 

ومواطنً الشعب فلم ٌكن ل والمساواة بٌن أفراد حمٌك العدسعة أألفك التً تتٌح لهم ت

اهتمام الفالسفة االغرٌك فٌها على تعرٌف الدولة بمدر اهتمامهم بنمط ممارسة 

فً  تصورات مواطنً المدٌنة الدولة السلطة للحكم فً المجتمع ولد اتسعت 

الحضارة االغرٌمٌة نتٌجة انتشار الوعً الذي صاحب ازدهار الفلسفة فً هذه 

هاجسهم  ( ،الدٌممراطٌة  )ارة حتى اصبحت عملٌة بناء أنظمة الحكم العادلة الحض

صبحت مرادفة لعملٌة بناء المدٌنة ذاتها اذ عمد االغرٌك عند أألساسً بل وأنها ا

بنائهم للمدن إلى احضار أحد الحكماء أو الفالسفة من اجل سن دستور حكم لهذه 

ساتٌر من اجل بناء مدن مثالٌة لكً المدٌنة ولد سعوا جاهدٌن إلى تطبٌك هذه الد

ٌعٌش فٌها بنو اإلنسان من االغرٌك بسعادة بعٌدا عما ٌنغص حٌاتهم من مشكالت 

ل صورهم الستمالاجتماعٌة تعوق وصولهم إلى السعادة المنشودة ، ولمد كان ت

 . (الدولة)المدٌنة 

تعصبون بشدة ٌشتمل على جوانب حٌاة هذه المدٌنة السٌاسٌة واالجتماعٌة وكانوا ٌ 

لهذا االستمالل بما ٌضمن نشوء مدن مستملة سٌاسٌاً واجتماعٌاً ، وعلى الرغم من ان 
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سعاد إجل أنشاء دساتٌر هذه المدن من إلعدٌد من الفالسفة الذٌن كلفوا بنظرة ا

 .المواطنٌن 

 :  وتعرٌفهم للدٌمقراطٌة

فمد كان " ساواة خاء والمساس الحرٌة واالبؤنها نظام سٌاسً للحكم ٌموم على أ "

ن الكثٌر من المحددات ٌشوبها الكثٌر من التعصب الدٌنً والعرلً فمد كانوا ٌضعو

الساسٌة التً تعمل على تحدٌد صفة المواطنة فً بعض سكان هذه المدن دون ا

غٌرهم فلم ٌكن جمٌع المواطنٌن آنذان ٌتمتعون بحك ممارسة العملٌة السٌاسٌة 

ألفراد الذٌن تتوافر فٌهم اصفة المواطنة على بعض  بل التصرتواالسهام فً الحكم 

ها فمد كان مواطنً مجوعة من السمات أألساسٌة التً تتطابك مع شروط المواطنة فٌ

ألحرار حصراً اذ ان نظرة االغرٌك إلى العبٌد اتسمت بانها نظرة اهذه المدن من 

لنظرة الدونٌة غٌر انسانٌة كما كان هإالء المواطنٌن من الرجال فمط ذلن بسبب ا

بل التصرت على  للمرأة وكذلن لم ٌكن اصحاب المهن والحرف من مواطنً الدولة

ألموال وكانت الفئات المسحولة تحرم األراضً ورإوس األشراف ومالن االنبالء و

من حك المواطنة ومن حك المشاركة السٌاسٌة وكذلن التعلٌم والمساواة مع غٌرهم 

ٌكونوا ٌتمتعون بؤي امتٌازات اجتماعٌة شؤنهم شؤن  من سكان المدن االغرٌمٌة فلم

بمٌة حموق المواطنٌن االخرى ، بل ان طرٌمتهم فً العٌش تشبه بمٌة الحٌوانات التً 

   0تعمل على خدمة المواطنٌن 

هذه هً أبرز معالم الدٌممراطٌة االغرٌمٌة التً نستطٌع اعتبارها أضٌك 

انت أضٌمها لملة عدد المواطنٌن الذٌن ساهموا الدٌممراطٌات وأكملها تؤرٌخٌاً ، فمد ك

فً الحٌاة السٌاسٌة ، أما أكملها فذلن ألنها أعطت المواطنٌن المشاركة فً صنع 

عن هذه المشاركة   (بركلٌز  )ولمد عبر  وتطبٌك المرار السٌاسً على لدم المساواة 

ٌه رجالً منعدم ترى ف ٌعنى بالمسائل العامة ال ن المواطن الذي الإ" : عندما لال 

وارتبط مفهوم االغرٌك بالحرٌة بإٌمانهم بؤن  0الضرر بل رجالً منعدم الفائدة "

كما أكد فالسفة  0المنالشة والحوار هما أفضل الوسائل لدراسة أألمور العامة 

  .دولة هً المانون ولٌست للحاكم  الٌونان على ان السٌادة فً كل
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مٌة من خالل تطبٌك الدٌممراطٌة المباشرة هدفٌن ا نمول ان الدٌممراطٌة االغرٌختامً 

   : مهمٌن هما

   .المساواة فً الحموق السٌاسٌة  .1

 .وتحمٌك مبدأ السٌادة الشعبٌة  .2

 

 الدٌمقراطً فً روما الفكر : 

مبراطورٌة الرومانٌة فً الفلسفة الروالٌة التً الاتتمثل الفكرة الدٌممراطٌة فً 

باطرة الرومان وعلى فة فً أرولة المعابد والمصور ألاتخذت تسمٌتها من تعلٌم الفلس

الغرٌك انٌة فرضت سٌطرتها على جمٌع بالد المبراطورٌة الرومااالرغم من ان 

وجعلت مدنها المستملة تابعة لها إال ان تطور الحضارة االغرٌمٌة آنذان سبغ 

مراطً االمبراطورٌة الرومانٌة بصفة هذه الحضارة وهنا ٌكون ظهور الفكر الدٌم

ولٌام الثورات فً روما بتؤثر الفكر االغرٌمً والفلسفة الروالٌة بسبب تحلل الشعب 

   . ألشراف بالثروة والحكماستئثار طبمة المتتالٌة نتٌجة ال

ولذلن ظهرت العدٌد من الحركات االجتماعٌة التً طالبت توزٌع الثروة والسماح 

ة الرومان إلى تشكٌل مجالس بإشران الشعب فً السلطة أألمر الذي دفع بؤباطر

 ألللٌة الضئٌلة مناتهان به من عامة الشعب فً ممابل ٌس شٌوخ التً ضمت عددا ال

ألشراف فً المجلس ولد صار الشعب ٌتحكم أو ٌتدخل فً السلطة وادارة شإون ا

االمبراطورٌة عن طرٌك ممثلٌه فً مجلس الشٌوخ وكذلن فمد ظهرت هنان العدٌد 

ً للشعب وان ٌكون الحاكم خادما له من الفلسفات التً  طالبت بؤن تكون الدولة ملكا

الذي  (أوغسطٌن  )وتبعه فً ذلن المدٌـس  ( ،سٌتال )فمد أكد على ذلن الفٌلسوف 

الحٌاة االجتماعٌة هً التً تحمل ٌرى بؤن هللا هو مصدر السلطة وان مستلزمات 

لطة وادارة شإون البالد ألفراد على انتخاب رإساء لهم لٌعملوا على ممارسة السا

   0كما ٌرٌدها هللا ال كما ٌرٌدها الحكام بما تمتضٌه مصالحهم 
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المبراطورٌة الرومانٌة االدٌممراطٌة فً الحٌاة السٌاسٌة ومن هنا فؤننا نجد ممارسة 

ضافة إلى ن عامة الشعب باإلانحسرت فً مجلس الشٌوخ الذي ٌضم غالبٌة افراده م

وان سلطة الملون اصبحت سلطة الهٌئة مستمدة من الحك ألشراف المتنفذة اطبمة 

اإللهً لهم فً شإون البالد ولد حدث ذلن بعد ظهور المسٌحٌة كدٌانة فً 

االمبراطورٌة الرومانٌة فكان من النادر االعتراض على لرارات الملون أو تعدٌلها 

الدٌممراطٌة  بسبب هذه الصفة المدسٌة وارادته فً ادارة شإون المجتمع لذا فمد كانت

فً االمبراطورٌة الرومانٌة عبارة عن دٌممراطٌة برلمانٌة شكلٌة أألمر الذي ادى 

نهٌارها على ٌد المبائل إلى استبداد الملون وضعف االمبراطورٌة تدرٌجٌا وا

   . البربرٌة

وعلى الرغم من ذلن فمد ظهرت هنالن العدٌد من الفلسفات التً نادت بتحجٌم سلطة 

   .مة المستمدة من هللا المصدر االساسً للسلطة السٌاسٌة الملن المطل

 

  الفكر الدٌمقراطً المعاصر: 

 

نشؤ الفكر الدٌممراطً سراً فً رحم النظام االستبدادي الفاسد الذي بلغ حداً من 

ألنظمة الحاكمة ادرة على ممارسة الممع وشكلت هذه الفساد واالنحطاط فمد معه الم

المجتمعات فً بالد كثٌرة ولد بلغ االٌمان بالدٌممراطٌة حداً  عمبة فً طرٌك تمدم

أحرزت معه بعض الدول المتخلفة تمدماً كبٌراً آنذان ، ولد ارتكز الفكر الدٌممراطً 

كممثلة ،  (الدولة)د من الفلسفات لنشوء المجتمعات المعاصر على ظهور العدٌ

التً تناولت هذا الموضوع للسلطة السٌاسٌة فً المجتمع ومن ابرز هذه الفلسفات 

بالتحلٌل والتفسٌر هً ( فلسفة العمد االجتماعً ) والتً تعد احد اهم الفلسفات التً 

 .ة السٌاسٌة وإدارة شإون البالد نادت بالدٌممراطٌة كوسٌلة او ممارسة فً العملٌ

اس على عمد ضمنً وافموا ذ تموم هذه الفلسفة على أساس اشتران جماعة من النإ

ً عن بعض حمولهم اجماع ٌموم اإلعلٌه ب ألفراد بموجب هذا العمد فً التنازل طوعا
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فً الامة الحماٌة الطبٌعٌة لمجموعة أو أفراد منهم ممابل لٌامهم بحماٌتهم وحماٌة 

 )حرٌاتهم من أجل أن ٌعٌشوا حٌاة اجتماعٌة فً مجتمعهم وٌتمتعون بنوع من الهوٌة

   ( .الشعور باالنتماء لهذا المجتمع 

مع سلطة مفوضة من لبل مجموعة من وبذلن كانت السلطة السٌاسٌة فً المجت

رس ٌحك لها ان تمارس الممع ضدهم أو تما ألفراد أو المإلفٌن لهذا المجتمع الا

ألفراد الذٌن اشتركوا فً هذا العمد لد اختاروا ان إذ إالعنف أو التعسف فً معاملتهم 

ً من ال ً الرضوخ لهذا النظام تخلصا فوضى التً سببها تمرد المجتمعات طوعا

 . (الدولة )مجتمعات المنظمة تنظٌماً سٌاسٌا االنسانٌة لبل ظهور ال

وهنا ٌرى )جان جان روسو ( فً كتابه )العمد االجتماعً( ان الشعب هو صاحب 

ألفراد الذٌن لبلوا بالعمد اللسلطة ألنه ٌتؤلف من مجموعة من السٌادة وهو المانح 

ٌمكن ان ٌكون هنالن واجب طاعة المانون والسلطة السٌاسٌة فً  االجتماعً كما ال

لدٌممراطٌة هً أفضل حالة الدٌممراطٌة الشدٌدة التطرف حٌث اعتبر ( روسو ) ا

الدٌممراطٌة  ن  أ ( :توماس هوبز)فً حٌن ٌرى  ،لسٌاسٌة ألنظمة ااصور الحكم ( 

   0ألجٌال الالحمة اجمٌع المحكومٌن الذٌن تجًء بهم  تشمل

ولمد كانت الثورة الفرنسٌة ومبادئها الدٌممراطٌة الداعٌة إلى الحرٌة ومشاركة 

الشعب فً صنع المرار السٌاسً نمطة الشروع فً التحوالت الدٌممراطٌة فً العالم 

المعاصر ، اذ لامت هذه الثورة بالعدٌد من التغٌٌرات الدستورٌة التً كانت ٌمصد 

الرغم من ذلن فؤن هذه التحوالت لم تمتصر  بها توسع نطاق الحكم للشعب وعلى

الدموٌة التً لامت فً على فرنسا وحدها وكذلن فهً لم تمتصر على الثورات 

، بل شملت الثورات البٌضاء التً لامت دون ارالة الدماء كما  (1871)فرنسا عام 

هو الحال فً برٌطانٌا عن طرٌك رضا السلطات الحاكمة آنذان باالتجاه نحو 

    .فً تمدم هذه الدول وازدهارها راطٌة والذي أسهم اسهاما مباشراً الدٌمم

وربا لبل لرنٌن على الفكرة المائلة بنمل أالفكار الدٌممراطٌة السٌاسٌة فً واستندت ا

السلطة من ٌد الملون إلى ٌد الشعوب ، والامة النظام السٌاسً للحكم على الفكرة 

     .لطاتوالعمل بمبدأ الفصل بٌن السالنٌابٌة ، 
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ألفكار الدٌممراطٌة فً أوربا بالظهور هادفة إلى تخلٌص المجتمع من اذا بدأت كوه

نظام االلطاع وحكم الكنٌسة اللذان كانا سائدٌن فً العصور الوسطى ، والتً كانت 

تتسم بؤنها كانت عصورا من الظلم والظالم أهدرت فٌها جمٌع المعانً الدٌممراطٌة 

ت بشائر الثورة الصناعٌة التً لضت على العهد االلطاعً واالنسانٌة إلى ان ظهر

الحكم االستبدادي الفردي ومساوئه ، وبعثت الدٌممراطٌة من جدٌد لتتمرد على 

 . أللطاع وكانت فاتحة ذلن برٌطانٌا وفرنسا وانتملت إلى أمرٌكا الشمالٌةاألمراء 

   

 تتمثل خصائص الدٌمقراطٌة بما ٌأتً : ـ  

:  اذ أنها تموم على مبدأ أساسً ٌتمثل بتولً  هب سٌاسًالدٌمقراطٌة مذ .1

الشعب مهمة ممارسة شإون السلطة السٌاسٌة سواء كان ذلن بنفسه مباشرة أم عن 

طرٌك نواب ٌمثلونه أو لد ٌشترن الشعب مع النواب فً ممارسة السلطة السٌاسٌة 

لمجتمع لذلن ، وعلٌه فان الدٌممراطٌة وفك هذا التصور تهتم بالجانب السٌاسً ل

توصف بؤنها مذهب سٌاسً ال اجتماعً وال التصادي بحٌث ٌتم كل شًء من لبل 

مادٌة ومضمونها ان الشعب بخالف الدٌممراطٌة االجتماعٌة الت أساسها السعادة ال

 . كل شًء للشعب

ها ترمً إلى تمتع أفراد الشعب بحمولهم ن  إ إذ : الدٌمقراطٌة مذهب فردي .2

فردٌتهم ، أي بصفتهم مواطنٌن بصرف النظر عن الطبمة  السٌاسٌة على اعتبار

فهً باعتبارها مذهب فردي  الٌها أو المصلحة التً ٌمثلها االجتماعٌة التً ٌتنمون

تمٌم وساطة بٌن الفرد وبٌن مساهمته فً تكوٌن االرادة العامة حٌث ٌكفً انه  ال

    . المساهمةفرد فً المجتمع لكً ٌكون له حك تلن 

تتعلك بشًء مادي  :  كونها ال (روحانً )طٌة مذهب غٌر مادي الدٌمقرا .3

  .ٌمارس الشعب السلطة السٌاسٌة ملموس بل هً تتعلك بفكرة معنوٌة وهً ان 

ا المساواة وٌراد بالمساواة هن : ألفراداأساسها المساواة بٌن  الدٌمقراطٌة .4

ن الدٌممراطٌة سٌة ، ألألفراد ٌتمتعون بنفس الحموق السٌااالسٌاسٌة أي ان جمٌع 
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ألفراد بصفتهم مواطنٌن مجردٌن عن المصالح التً ٌمثلونها والطبمة اتنظر إلى 

التً ٌنتمون الٌها فالبد ان ٌكون لكل فرد منه حموق سٌاسٌة واحدة فالجمٌع 

  . متساوون فً المواطنة

اذ ان الحرٌة ترتبط   ألفراد:اطٌة تهدف إلى حماٌة حقوق وحرٌات الدٌمقرا .5

كما ال توجد ٌة برباط ال انفصام له اذ ال توجد حرٌة من دون دٌممراطٌة بالدٌممراط

   ة .دٌممراطٌة بدون حرٌ

والحرٌة الفردٌة بدون نظام ٌحكمها تإدي إلى الفوضى والفوضى تإدي إلى المضاء 

على الحرٌة ذاتها ولذلن ٌجب ان تكون الحرٌات فً النظام الدٌممراطً ممٌدة بمٌود 

وٌجب ان ال ٌإدي هذا التمٌٌد إلى المضاء على الحرٌات او التملٌل ٌحددها النظام ، 

المبالغة فً ذلن ٌعنً انمالب  ن  إاكثر من المدر الضروري حٌث  منها وان ل ٌكون

           .الدٌممراطٌة إلى الدكتاتورٌة التً ال تمٌم لتلن الحرٌات وزناً وال ترعى لها حرمة

 

 :ة تعرٌف الدٌمقراطٌ

هنان مفاهٌم وتعرٌفات كثٌرة لمصطلح الدٌممراطٌة وهنان استعماالت مثٌرة للنماش 

وهنان  وهنان استعماالت تتفك علٌها أغلب الشعوب 0دون ان تكون مثٌرة للسخرٌة 

سوف نموم ٌمال عن المصطلحات التً  لل ماأ .ا استعماالت غٌر متفك علٌه

وٌنطبك على مفهوم  0بعرضها انها غنٌة ومعمدة وذات تؤرٌخ حافل بالخالف 

ا الكم الهائل من حٌث اننا عندن ،(السهل الممتنع )الدٌممراطٌة الوصف العربً البلٌغ 

ألبحاث والكتب والمماالت التً تناولت موضوع الدٌممراطٌة والتجارب المختلفة ا

ٌحتاج إلى أي جهد ،  ا ان الحدٌث عن الدٌممراطٌة اللتطبٌك الدٌممراطٌة ، ٌخٌل لن

خاصة وان الجمٌع ٌتفك على تعرٌف رئٌسً للدٌممراطٌة من المعنى اللغوي لهذا 

 sotaedالشعب ، وكلمة      :والتً تعنً  somedالمفهوم الذي جاء من كلمتً 

حكم  )الحكم ، وهكذا تعنً الدٌممراطٌة حسب اللفظ الٌونانً المدٌم  : والتً تعنً

 . (الشعب 
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ً اختٌار الشعب لحكومته وغلبة السلطة الشعبٌة وسٌطرة  والذي ٌعنً اصطالحا

   .الشعب على الحكومة التً ٌختارها 

الناس ٌحكمون  ن  أٌمع فً حمٌمة  (كولٌنز  )وجوهر الدٌممراطٌة كما تمول موسوعة 

ختٌار ٌت الٌتم مباشرة فٌما عدا الجماعات الصغٌرة بل بالتصو انفسهم ، ولن هذا ال

 . (حكم الشعب بالشعب وللشعب)ممثلٌن عنهم فالكل ٌجمع على ان الدٌممراطٌة هً 

 

كما ان بعض اصدلاء الدٌممراطٌة ٌصفونها بانها تعنً فمط شكالً من اشكال الحكم ، 

ً ، وٌعرفها   yooeoSفٌصفها سٌلً   بانها الحكم الذي ٌملن فٌه كل فرد نصٌبا

ال الحكم الذي تكون فٌه الهٌئة الحاكمة جزءاً كبٌراً نسبٌاً شكل من اشك)دٌسً بانها 

   . (من أألمة كلها 

 

 ماهً الدٌمقراطٌة ؟ 

 أي sotaedأي الشعب و somed" تشتك كلمة دٌممراطٌة من كلمتٌن هما: 

 السلطة أو الحكومة ، وتعنً الدٌممراطٌة حكومة الشعب أي اختٌار الشعب لحكومة

أو سٌطرة الشعب على هذه الحكومة التً ٌختارها "  وغلبة السلطة الشعبٌة

 ة مصطلحات :  وللدٌممراطٌة عد  

  .مطنٌن بااللتراع السري العالموا: التً تمضً بحك ا الدٌمقراطٌة السٌاسٌة .1

 لة وتكافإ الفرص لجمٌع المواطنٌنتعنً العدا الدٌمقراطٌة االجتماعٌة: .2

  .م الشٌوعٌة : تطلك على النظ الدٌمقراطٌة الشعبٌة .3

 



 
1 

" هً الحكومة التً تمر سٌادة الشعب وتكفل  وبتعرٌف شامل للدٌمقراطٌة نجد أنها

الحرٌة والمساواة السٌاسٌة بٌن الناس وتخضع فٌها السلطة صاحبة السلطان لرلابة 

  .مانونٌة ما ٌكفل خضوعها لنفوذه "رأي عام حر ، له من الوسائل ال

نضجتها المحاوالت الجادة التً بذلها الشعب األوربً فالدٌممراطٌة هً الثمرة التً أ

لمعالجة المشاكل الناتجة عن النظام الصناعً الذي طرح نفسه فً النصف األول 

للمرن التاسع عشر ورغم االختالف من حٌث النظرٌة والتطبٌك بٌن دولة وأخرى أو 

ة الصحٌحة معسكر وآخر بالنسبة للنظام الدٌممراطً فالشٌوعٌون ٌرون الدٌممراطٌ

بتؤمٌن الحرٌة االجتماعٌة واإلنسانٌة ، والغربٌون ٌرون أنها مطلمة وتعنً حكم 

  0الشعب بالشعب وللشعب 

ورغم كل ذلن ٌبمى هنان أساسا مشتركا تتمٌز به هذه األنظمة الدٌممراطٌة وهو حك 

     0األغلبٌة بالحكم وحك األللٌة بالمعارضة 

 

 ة بالطرق التالٌة :وٌمكن اٌجاز انتشار الدٌمقراطٌ

 

     yae terceS ehT  الطرٌقة السرٌة  .1

أول هذه الطرق فً نشوء الدٌممراطٌة هً الطرٌمة السرٌة فً أي مجتمع من 

حم الدكتاتورٌة والظلم والطغٌان واالستبداد من المجتمعات بذرة الدٌممراطٌة فً ر

خالل تبنٌها كفكر وممارسة فعلٌة من لبل مفكري ومثمفً الشعب ٌعملون من خاللها 

على نشر الوعً السٌاسً والشعور بالمواطنة الحمة وتطبٌك هذا الشعور على 

لدافع ارض الوالع من أجل ان تكون هذه المسإولٌة الملماة على عاتك المواطن هً ا

أو المحرن أألساسً لملب أنظمة الحكم الدكتاتورٌة ، اذ تموم على أساس المشاعر 

الوطنٌة اذ تركز على االنتماء لدى الفرد واالحساس المشترن بٌن مواطنً الشعب 

بالمسإولٌة تجاه اآلخرٌن ومنها مسإولٌة الامة الدٌممراطٌة بكل ما ٌمكن او ٌتاح لهم 

لص من الحكم الدكتاتوري سواء بالطرق السلمٌة كما من فرص وطرق ووسائل للتخ
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حدث فً الثورة البرٌطانٌة أو طرٌك الثورات الدموٌة كما حدث فً الثورة 

    .الفرنسٌة

وهنا ٌكون العمل الدإوب والواعً والشعور الحمٌمً بالمسإولٌة بٌن مواطنً 

ممراطٌة ومحاولة الشعب من خالل ما ٌتمتعون به من المواطنة الفاعلة فً نشر الدٌ

ألنظمة الدكتاتورٌة الفاسدة التً تحارب التٌارات الفكرٌة الداعٌة إلى اللب 

 الدٌممراطٌة وتغرس الوعً السٌاسً بٌن المواطنٌن والعمل على وضع حد

الستمرار النظم الدكتاتورٌة التً تعد غاٌتها االساسٌة االبماء على سدة الحكم أطول 

    0فترة ممكنة 

تتم هذه العملٌة من خالل الرفض الشعبً العام كصورة جماعٌة ومتزامنة وٌمكن ان 

لتحجٌم وسائل الممع وتجرٌد النظم المستبدة من استخدام وسائل العنف التً تإهلها 

ٌعنً ان ٌسمح أفراد الشعب أو المواطنٌن  لالستمرار فً الحكم على ان ذلن ال

أفراده وحرٌاتهم ومصالحهم مما بخرق الموانٌن التً تمس استمرار وأمن المجتمع و

ٌإدي بالتالً إلى حدوث فوضى اجتماعٌة تكون عوالبها وخٌمة بحٌث ٌتمنى أفراد 

فوضى أو تهدٌدات لحٌاتهم الشعب عودة الحكم الدكتاتوري نتٌجة من وٌالت ال

ألفراد وممتلكاتهم وحرٌاتهم ، بل ان العمل ٌجب ان ٌتركز حول تلن اوسالمة 

تند علٌها النظم الحاكمة من اجل ادامة حكمها وبمائها على دفة الحكم الموانٌن التً تس

المتسلطة على رلاب العباد وارزالهم ، ألن الفوضى المثالٌة من رفض الموانٌن 

ألفراد ٌتصرفون بحرٌات مطلمة غٌر اوخرلها وعدم االنصٌاع لها وترن  جمٌعها

خطٌر على المجتمع من  معنٌٌن بما ٌصٌب اآلخرٌن والمجتمع ن الوٌالت له أمر

سوء منه ناهٌن من ان مثل هذه الفوضى لد ؤدكتاتورٌة مما ٌعنً ابدال الشر بالنظم ال

تعنً خلك دكتاتورٌة جدٌدة بصورة بطل ناضل من أجل استمرار الشعب وتحمٌك 

وسٌكون مثل هذا الفرد هو محرن  ،(العادل المستفٌد  )أألمن وفك نظرٌة

ها صورة من ممارسة عبادة الفرد بالنسبة للمجتمعات أو للدٌممراطٌة وتكون ممارست

ٌباح له ما ٌباح لغٌره خشٌة تكرار الفوضى وانعدام أألمن وهذا هو السلون 

ل فً ٌوم من أم محكوم ٌمكن ان ٌصالدكتاتوري بعٌنه سواء كان الفرد فٌه حاكما 

 . ألٌام إلى سدة الحكما
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      yae hTecisTe طرٌقة الفرض اإلجبار .2

على الرغم من الطابع العام لهذه الطرٌمة على انها سلون دكتاتوري إال ان هدفها هو 

مبدأ الغاٌة تبرر  )ننا فً هذه الحالة نفضل أٌعنً  انشاء الدٌممراطٌة أألمر الذي ال

بل ٌرى العدٌد من الباحثٌن فً هذا المجال ان عملٌة غرس الدٌممراطٌة  (الوسٌلة 

ً من الممارسة الحازمة للسلطة من فً بعض الشعو ب التً تفتمد الٌها ٌتطلب نوعا

عملٌة خلك االعتٌاد على هذه الممارسة وخلك الشعور باالنتماء والمواطنة لدى 

ٌمكن انكاره بؤي  جمٌع أفراد المجتمع أو مواطنً الدولة بال استثناء فاألمر الذي ال

م الدكتاتورٌة فانه توجد هنالن ألحوال أو تجاهله انه حتى فً أسوأ النظاحال من 

ألنظمة من اجل تحمٌك مصالحها اعٌة مستفٌدة من استمرار مثل هذه فئات اجتما

 على حساب أفراد الشعب وان هإالء سٌعملون حتماً على توظٌف كل ما ٌملكون من

 امكانات من أجل استمرار هذه الصورة من صور الحكم هذا من ناحٌة أساسٌة ومن

 ب ان تعرف الدٌممراطٌة كممارسة  حٌاتٌة على شعب من الشعوبناحٌة أخرى فٌج

 عن طرٌك الحاكم العادل الذي ٌحب شعبه وٌمتلن شعوراً باالنتماء الصادق لهذ

 الشعب حتى لو تطلب أألمر التضحٌة بمصالحه الشخصٌة وهذا ما نسمٌه مسإولٌة

له أفضل السبل المواطنة وٌعتمد هذا الحاكم على تعوٌد الشعب على الدٌممراطٌة 

 .ٌمكن ان ٌحمك بها شعبه الحرٌة والرفاه والمساواة والعدل االجتماعً التً

على فرض هذه الممارسة على جمٌع أفراد الشعب بصورة متساوٌة وعادلة  وسٌعمل

تمٌٌز ألحد منهم على حساب اآلخرٌن فرداً كان أم طبمة اجتماعٌة أي ٌجب  دون أي

ً بانتمائه ان ٌكون مثل هذا الحاكم متحر راً من جمٌع االنتماءات الثانوٌة ومتمسكا

 .لشعبه 

 :لثورة ا .3

وهذه الطرٌمة تتمثل بإزاحة النظام الدكتاتوري بالتدخل العسكري من لوى داخلٌة أو 

ادٌة متبادلة مع شعب من الشعوب بما لوى خارجٌة لها مصالح سٌاسٌة أو التص

ٌعنً  أألمر الذي ال 0ٌتفك وٌحمك الدٌممراطٌة كممارسة حٌاتٌة فً هذا الشعب 
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، فكل تدخل عسكري خارجً ٌسمى فً تمٌٌز االحتالل على النظام الدكتاتوري 

ألعراف العسكرٌة والسٌاسٌة احتالل ولكننا نعنً الشعب فً مثل هذه الحالة سوف ا

ة لممارسة الدٌممراطٌة وتنمٌتها والداعً لألفراد على ان تكون غاٌة ٌمتلن فرص

هذه الممارسة وغاٌة هذا الوعً هو الحصول على االستمالل بما ٌضمن المصالح 

االلتصادٌة والسٌاسٌة بٌن مواطنً الشعب والموى الخارجٌة التً عملت على ازاحة 

وعه أو شكله فهو أسوأ بكثٌر من وإال فان االحتالل مهما كان ن 0النظام الدكتاتوري 

ٌمكن ان ٌكون عن النظام الدكتاتوري الظالم  الفوضى التً تعد بدورها أسوأ ما

  0المستبد 

ومن هنا تكون عملٌة ممارسة الدٌممراطٌة هً عملٌة بناء النظم السٌاسٌة المنهارة 

اطٌة مع مراعاة ضرورة استمالل هذه النظم لكً تضمن بان عملٌة ممارسة الدٌممر

هً ممارسة حمٌمٌة ولٌست ممارسة صورٌة من خالل استمالل الفرد السٌاسً بعٌداً 

عن المإثرات الخارجٌة والتصاره على المنافع الفردٌة واالجتماعٌة لمواطنً البلد 

   0مع اآلخرٌن 

وهذا ٌعنً ان للب النظام عن طرٌك الثورات هو عملٌة احداث تغٌٌرات جذرٌة 

من خالل للب أنظمة الحكم العامة فٌها وتعنً الدٌممراطٌة  سرٌعة فً المجتمعات

كهدف أسمى فً ممارسة الحٌاة االجتماعٌة التً ٌهدف الثوار إلى خلمها فً 

مجتمعهم على ان تبمى كل الممارسات الثورٌة التً عملٌة التغٌٌر هذه تحت الرلابة 

ثائر علٌه ٌجب ان  الشعبٌة لضمان تحمٌك الدٌممراطٌة وعدم استبدال دكتاتور بآخر

ٌخضع الثوار لهذه الرلابة الشعبٌة والموانٌن التً تإمن أمن واستمرار المجتمع 

ألهم هو ٌجب ان اي مواطن من مواطنً الشعب وكذلن وشؤنهم فً ذلن شؤن أ

تسعى هذه إلى غرس الدٌممراطٌة كممارسة فعلٌة من الٌوم أألول لتولٌها ، وان أي 

ة مهما كانت اهدافها العلنٌة كالحفاظ على أمن البلد عملٌة تؤجٌل لهذه الممارس

   .بك مع مبررات جدٌدة للحكم الجدٌدخلك دكتاتور جدٌد بدل السا واستمراره ٌعنً

 وعلى الرغم من ان الثورة هً عبارة عن عمل صراعً ٌحسم ضمن مسار مٌزان

 لسابك منالموى بٌن المدٌم والجدٌد لد ٌطول او ٌمصر بممدار ما ٌحشد النظام ا
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 امكانٌات من اجل منعها من تحمٌك الدٌممراطٌة بكل ما تملن من امكانٌات ولدرات

  .ودعم داخلً أو خارجً 

 تكفً إلنشاء الدٌممراطٌة ، بل ٌجب ان ومما ٌجدر االشارة الٌه فالثورة وحدها ال

ات تستمر هذه الثورة حتى ٌكون هنان تطبٌك فعلً ومباشر لها وإال فان تعدد الثور

وتوالٌها هو الحل أألمثل للمضاء على الدكتاتورٌة وهذا هو حال الثورة الفرنسٌة اذ 

   .هً عبارة عن ثورات متعددة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


