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 تكثر املنكر عن والنهي ابملعروف األمر أو الوعظ من كحالة ابلدميوقراطية التبشري إىل الرامي املنحى انتشار مع
 اإلعالم، وسائل إبيقاع واالستقبال اإلرسال سهل خمتصر تعريف للدميوقراطية،  تعريف عن البحث حماوالت
 األطفال لعب أو الكهرابئية األدوات ترافق اليت االستخدام تعليمات نوع من قصري تعريف يتوفر ال أنه واحلقيقة

 متطور حكم ونظام وواقع مفهوم الدميوقراطية ألن وال الدميوقراطية، من أنواعا   هنالك ألن ليس كذلك شرائها لدى
 أمور هذه. القدماء اليواننيون تصوره ما ليس هو الدميوقراطية مصطلح حتت اليوم نتصوره فما اترخييا ، متغري متبدل
 إمكانية عدم على للتدليل هبا املسلم األمور هذه مثل نسوق وال. برهان طويل إىل حتتاج ال هبا مسلما   ابتت

 .بضاعة تسويق يف يستخدم الذي النوع من تلفزيوين شعار يف ابلدميوقراطية التعريف

 

 يف العمل قصر من جدوى ال كما ابختصار نقله ميكن وال للغاية مركب ثقايف اجتماعي سياسي نظام الدميوقراطية
 الناس تلقني ليس هو يلزم وما. للغاية هام الدميوقراطية الثقافة ترويج فإن ذلك ومع. والتبشري الدعوة على سبيله
 بناء عملية يف عنها االستغناء إطالقا   ميكن ال اليت الضرورية مبقوماهتا تعريفهم بل للدميوقراطية، خمتصرا   تعريفا  

 االقرتاع حق القضاء، استقالل السلطات، بني الفصل املقومات؟ هذه هي ما تعريفها؛ تبدل مهما الدميوقراطية
 الدميوقراطيات يف عاما   شأان   ابتت اليت الليربالية احلقوق جمموعة برملاين، متثيل بواسطة األغلبية حكم العام،

 دون ليربالية دميوقراطية ختيل املمكن غري من اصبح أنه شك ال. . . اخلاص واحليز العام احليز بني الفصل الليربالية،
 .الدميوقراطية نظرية ويف واالجتماعي السياسي الواقع يف تفاعلها عرب ابستمرار بدورها املتطورة املقومات هذه

 

 فكرة إهنا القول اىل أحدان لسارع األفكار هذه أساس ترسي جوهرية فكرة ذلك مع الناس  مننح  أن أردان ولو
 مباشرة فائدة ترجى ال أنه واحلقيقة. اخل..التنافس فكرة أو الفرد، أوتونوميا أو األخالقي، اخليار حرية أو احلرية،
 عالقة هي الدميوقراطية الفكرة وبني بينها العالقة الن اجملردة األفكار هلذه فلسفية مناقشة من للدميوقراطية تذكر



 إىل ابلضرورة الفلسفي تطويرها يقود ال وقد واالشتقاقات الوسطى احللقات من هنائية ال أعداد تتوسطها
 امشل مقوماته من كمقوم الدميوقراطي النظام أساس يف تقف اليت الفكرة. اجتماعي سياسي كنظام الدميوقراطية

 .املواطنة وواقع فكرة هي املقومات ابقي من وأعم

 

 مفهوم أساس هو البضاعة مفهوم ولكن مال، رأس بضاعة كل ليست انه كما... دميوقراطية مواطنة كل ليست
 فهم وابإلمكان. الدميوقراطية مفهوم أساس هو املواطنة مفهوم فان برأينا كذلك البنية، ويف التاريخ يف املال رأس

 تطور عملية مع مباشر بشكل التعامل ابإلمكان أنه كما والدميوقراطية املواطنة فكرة بني واملباشرة الوثيقة العالقة
 .معا   آن يف هلا وكتعميم للمواطنة كتطوير الدميوقراطية

 

 جسم يف dnaال احلياة عنصر  على يشتمل الذي دميوقراطي لنظام األصغر واملكون األساسية اخللية ان
 وممارستها املواطنة فكرة أن( 1االدعاء أتسيس القصرية الورقة هذه يف سنحاول وحنن. املواطنة هو احلي الدميوقراطية

 يف يبقى الدميوقراطي النظام أتسيس بعد حىت أنه( 2 الدميوقراطي، النظام مقدمة هي دميوقراطية تكون أن قبل حىت
 تشتق ليربالية وأخرى اجملموع يف العضوية من احلقوق فيها تشتق عضوية فكرة للمواطنة، فكرتني بني صراع إطاره
 الصراع هذا الن تطورت اهلوية سياسات مسألة أن( 3 ذاهتا، الفردية املواطنة من اجلماعية فيها مبا احلقوق فيها

 .بعد حيسم مل الدميوقراطيات يف القائم

 

 حق وتعميم الدميوقراطي النظام إقامة: اآلخر يسبق أيهما حول الدميوقراطية النظرية يف حاليا   القائم النقاش لنتذهن
 الشعوب جتارب فيه تصل الذي العصر هذا يف كبري جهد دون مجيعا   اتبعنا قدو  الدميوقراطية؟ الثقافة أم االقرتاع
 فيها حازت بلدان يف الدميوقراطية مسرية تعثرت كيف اتبعنا النوم، غرفة إىل معا   آن يف ومشوهة مكررة األخرى

 النظام إقامة فيها مت اترخيية أخرى جتارب اتبعنا كما دميوقراطية، غري قوى دميوقراطية انتخاابت يف األغلبية على
 يف برملانية دميوقراطية اىل فاشية ديكتاتورية من املباشر ابالنتقال الدميوقراطية الثقافة انتشار انتظار دون الدميوقراطي

 الدميوقراطية فيه تطورت الذي الكالسيكي النموذج اثلثا   التاريخ وشهد القرن، هذا منتصف يف أوروبية دول
 ال انه ويبدو. تدرجييا   الدميوقراطية الثقافة فيه وانتشرت ابلتدريج االقرتاع حق التطور هذا خالل وعمم ابلتدريج



 يف شامال ختيله إمكانية وانتشرت الدميوقراطية مطلب انتشر فقد األخري النموذج هذا على العودة اترخييا   ميكن
 ملن االقرتاع حق مبنح جمتزءة دميوقراطية ممارسة املمكن غري من واصبح املعمورة بقاع من بقعة كل يف اجلاهزة حالته
 املثقفني أحد مؤخرا   اقرتح كما حتديدا   جامعية شهادة لديهم ملن فقط، للنخب أو دميوقراطية، ثقافة لديهم

 .العرب البارزين الدميوقراطيني

 

 يف حكم كنظام هبا املطالبة أو الدميوقراطية بتطبيق يتعلق ما كل يف والبيضة الدجاجة دوامة أسرى إذا   سنبقى هل
 الثقافة النتشار إمكانية توجد ال أنه نفهم ال دمنا ما نعم هي واإلجابة العربية؟ الدول ومنها الدميوقراطية غري الدول

 األفراد، بقية مع ، الدولة مع الفرد بعالقة يتعلق فيما احلقوق ثقافة الدميوقراطية، اللعبة قواعد واحرتام الدميوقراطية
 خمتصر واجلواب الدميوقراطي؟ النظام إقامة قبل دميوقراطية ممارسة هنالك تكون أن ميكن كيف ولكن. ممارسة دون

 قيام قبل الدميوقراطية ممارسة ميكن ال: يطرحه الذي التحدي مواجهة من مفر ال ولكن احلدود، أبعد إىل وقاس
 ملمارسة الوحيدة اإلمكانية هي ابالنتخاب السلطة اولتد قبل حىت املواطنة. املواطنة تطوير دون الدميوقراطي النظام
 ابحلقوق وللمطالبة السلطة تعسف أمام احلقوق من أدىن حد وملمارسة القانون أمام واملساواة القانون سيادة

 تتوقع ال الرعية ولكن ضرائب، دافع كونه حبكم أو هذه هويته حبكم سياسية حقوقا املواطن يتوقع السياسية،
 .احلاالت افضل يف معها التسامح يتم أن أو ابحلسىن تُعامل أن تتوقع بل سياسية، حقوقا

 

 بغرض بل فحسب، السلطة إىل الوصول بغرض ليس ابلدميوقراطية املطالبة منها تنطلق اليت القاعدة هي املواطنة 
 املواطنة منطلق خارج من األغلبية حكم أن الدميوقراطية وعرب ذاته املواطنة مفهوم وتوسيع الدميوقراطية ممارسة

 حكم ليست الدميوقراطية. األغلبية ابسم ديكتاتورية الواقع يف هو املواطن حقوق وتنظيم تعميق غري آخر ولغرض
 .املواطنة رأسها وعلى الدميوقراطية القيم مبوجب األغلبية ممثلي حكم هي بل ، األغلبية

 

 إال أمانة األكثر تعبريها جتد وال مواطنة دون القومية السيادة تكتمل وال األمة، لسيادة اآلخر الوجه هي واملواطنة
 هوة بينهما تفصل بتعريفهم مواطنني غري ورعااي  مطلقة دولة بني ينقسم الذي السياسي والكيان. ابلدميوقراطية

: هلا مكّونة عناصر فيها تتفاعل جدلية وحدة يشكل ال ألنه الدميوقراطية إىل تقود جدلية يطور ال سحيقة مفهومية



. دميوقراطية دولة -مدين جمتمع -مواطن جدلية وتنمي تنبت اليت هي اجلدلية الوحدة هذه فقط. ودولة وجمتمع فرد
 ال مواطنة دون احملكومة والرعية. املطلقة السيادة إهنا. الشعب سيادة فكرة جتسد ال دولة هي مواطن دون الدولة
 .تطورها وال احلقوق فكرة جتسد

 

  كمجتمع املعرفني األفراد بقية أو واجملتمع، الفرد وبني والدولة الفرد بني للعالقة جدا   حمدد تنظيم هي املواطنة
gesellschaft كجماعة أو gemeinshaft. األوتونومي للفرد احلديث ابملفهوم الفرد إطالقا   نقصد ال وحنن 

individuum الواحد مبعىن الفرد نقصد وإمنا. لعضويةا اجلماعة احنالل مع اجملتمع يف املنفرد das 
einzelne. 

 تسميتها عن النظر بغض سياسيا   تنظيما   ذاهتا نظمت بشرية جملموعة انتسابه عن الفرد هذا حقوق ترتتب وقد
 فيه تشتق املواطنة من حمدداُ  نوعاُ  تنجب احلقوق هذه..وغريها عصران يف" القومية"  ،"اليواننية املدينة جمتمع"

 تشتق مواطن حقوق القدمية األثينية الدميوقراطية تعرف ومل. الواقع يف اهلوية من أي مجاعة، إىل االنتماء من احلقوق
 مسها أو اجلماعة يف العضوية عن انمجة السلوك يف قواعد هي" وواجبات حقوق" عرفت بل مواطناُ، كونه من

 .بعيد حد إىل قبلية دميوقراطية األثينية الدميوقراية كانت املعىن وهبذا شئت، إن القبلية

 

 ال كما مثال ، اختياره وحرية الفرد ختص كقضية الدين عن يتحدث قدمي يوانين مفكر أي عند واحدا   نصاُ  جند وال
 ضمن أو اهلوية، جتمعها مجاعة فمن أصال   أقليات توجد ال ألنه األقليات حقوق عن يتحدث واحدا   نصا   جند

 .احلقوق هذه متنح اليت للهوية االنتماء عدم وبني احلقوق بني تناقض هنالك وألن القبلية،

 هذا أن شك وال ، communal مجاعية قيم تسميتها ميكن واجتماعية سياسية قيم جمموعة هنا املواطنة جتسد
 وإال. مباضيها الدميوقراطية حاضر يصل الدميوقراطيات تطور يف كخيط قائما   زال ما للمواطنة القيمي التأسيس

 جتسيد هي الدولة أن فقط ترى ال حمددة هوية جلماعة ملكا   الدولة جتعل اليت السياسية الثقافة أتيت  أين فمن
 ملكية حقوق له اجلماعة هلذه املنتمي الفرد أن ترى أهنا ذلك من واالهم بل لسيادهتا، أي اجلماعية، إلرادهتا

shares من إقصاء عرب فقط ليس -واحلقوق اهلوية بني الربط يتم املعىن وهبذا دميوقراطيتها، على أو دولتها على 
 أيضا   فردية فأصبحت شيء كل مثل خصخصتها متت اليت املزعومة امللكية حقوق من اهلوية هلذه ينتمي ال



 احلقوق على للحصول كمربر أو كذريعة حمددة هلوية واالنتماء اهلوية على التأكيد عرب أيضا   وإمنا مجاعية، وليست
 اليت الدول ويف. . . اهلوية هلذه ينتمي ال ملن الكراهية    أو الديين أو الوطين أو القومي التطرف عرب ذلك ويتم

 وال. العسكرية اخلدمة يف املسامهة على التأكيد يتم اهلوية مستوى من هامة مبكانة العسكرية اخلدمة فيها تتمتع
 .اهلوية سياسات من حمدد لنوع ممارسة هي دائما   والواجبات احلقوق بني ابلعالقة إطالقا   املباحثات هلذه عالقة

 

 مع الديين لذاهتا تعريفها فيه يلتقي مجاعة لسيادة جتسيد هي الدميوقراطية ان على التأكيد فيها يتم حالة ختيلوا
 احلقوق، منها تشتق اليت اجلماعة هلذه االنتماء على أتكيدا   ذاته حبد التدين يصبح هنا السياسي، القومي االنتماء
 غالبية أن أيضا أضفنا   وإذا. الدولة يف ابسهم صاحبها تزكي  وطنيته ممارسة الدينية الرموز عن التأكيد ويصبح
 هذه يف تعيش وانه كدولتها، ذاهتا ترى الدولة فإن ذلك ومع الدولة، يف تعيش ال القومية -الدين هلذا املنتمني
 ذاهتا الدولة ترى وال الدين– القومية هذه إىل ينتمون ال الذين األصليني السكان من نسبيا   كبرية مجاعة الدولة

 وإمنا للمواطنني تعريفها حبكم ليست دميوقراطية يف املواطنة ملفهوم هنا جيري ماذا نتخيل أن إبمكاننا كدولتها،
 واالنضمام الدين تغيري مبجرد ألنه املضمون من املواطنة تفرغ ومشكلة مشكلة أبلف نقع هنا. الدين هلذا للمنتمني

 لذلك أضفنا وإذا. األصليني السكان حقوق تتجاوز حقوق على للحصول مؤهال   فرد أي يصبح اهلوية هذه إىل
 هلا املرافقة والقيم اخلدمة على التأكيد يصبح جرياهنا مع عسكري صراع او حرب حالة يف الدولة هذه أن مثال  

 .أكثر" حقوق الحتالل" تؤهل اليت اإلضافية األسهم احتالل من ونوع للهوية االنتماء على أتكيداُ 

 

 فيها تشتق الليربالية الدميوقراطية لتاريخ انظم آخر تطور خيط ميتد ابهلوية املرتبطة املواطنية النزعة هذه مقابل
 اهلوية اعتبار درجة إىل مؤخرا    املفهوم هذا تطور وقد. الدولة يف مواطنا   كونه من أي ، الفرد مواطنة من احلقوق

 .هويته من مشتقة الفرد حقوق تكون أن بدل الفرد حقوق من املمكنة االشتقاقات أحد اجلماعية واحلقوق

 

 الفرد هوايت حتيِّّد بذلك    وهي والدولة الفرد بني للعالقة الوحيد الناظم هي املتساوية املواطنة فإن املعىن وهبذا
 االنتماء حق للفرد تفرد ابتت فإهنا ذاته الوقت ويف والدولة، الفرد بني العالقة عن غريها أو القومية أو الدينية



 تطور من حمددة درجة تعرفها كما املواطن حبقوق ميس ال االنتماء هذا دام ما غريه أو دينية أو ثقافية هوية جلماعة
 . الليربالية الدميوقراطية

 

 مواطنة على احلصول حق وبني بعينها جلماعة االنتماء بني عالقة هنالك وان جمرد كالم هذا أن يعلم كلنا ولكن
 عرب أو بعينها دميوقراطية دولة يف الوالدة عند أي فقط ابلوالدة صحيحا   يكون أن وجيب صحيح هذا.  أصال  

 املواطنة على احلصول من احلالة هذه عدا فيما األمر هذا يصح أال جيب ولكن مواطنني، وأم ألب األسري االنتماء
 ..املفهوم هذا مبوجب

 

 مثال، قومية سياسية، هوية مجاعة وبني الدولة بني عالقة التفكري من النوع هذا مبوجب توجد ال انه يعين هل
 يف سامهت قومية مجاعة لسيادة جتسيد اترخيياُ  هي القومية الدولة ألن عالقة، من أكثر توجد بل ال، ؟ بعينها

 اجلماعي،وال املستوى على يصح هذا ولكن. تشكلها يف احلديثة الدولة وسامهت وحدودها، احلديثة الدولة تشكل
ُُ  يصح  لقومية املصري تقرير حق اترخييا   جتسد أيضا   الدميوقراطية الدولة كون أن مبعىن. الفردي املستوى على إطالقا 
 املعىن هبذا وأهنم شركة كأهنا الدولة يف اسهما   ميلكون القومية هلذه املنتمني األفراد أن يعين ال هذا أن إال بعينها

 .اهلوية هذه حيملون ألهل ولدوا اهنم جملرد األفراد من غريهم من أكثر عليها ملكية حقوق حيملون

 بني التمييز يبدأ الفردية الدميوقراطية املواطنة تطور من املسار هذا ولوج فمع يكفي، ال وحده التمييز هذا ولكن
 كممارس املدين للمجتمع اآلخر الوجه هي األمة تصبح حبيث دولة يف املواطنني كجماعة nation األمة

 دورها أهنت ولكنها اجملتمع غالبية متاسك على حتافظ ثقافية كهوية أخرى انحية من القومية اهلوية وبني للسيادة،
 .كدولة جتسدت أن بعد الدولة يف السياسي

 

 خارج مجاعة أو املواطنني من مجاعة أو دين دولة تكون أن ميكن وال املواطنني دولة هي الدميوقراطية الدولة
 ينحاز النهاية يف ولكن ومتصارعة خمتلفة نزعات املواطنة مفهوم تتنازع الدميوقراطية الدولة يف أنه وصحيح. املواطنني

 .املواطن حلقوق الدميوقراطيون



 اهلوية مع األول النمط يتعامل:  اهلوية مسألة مع التعامل من منطان ينجم للمواطنة املفهومي التقسيم هذا مبوجب
 الدولة مع يتعامل كما. وواجبات حقوق جمازا   املسّماة السلوك لقواعد وابلتايل للمواطنة وكأساس عضوية كمسألة

 اترخيا   اجلماعات اتريخ جيعل حصري بشكل اترخيها وتكتب إنتاجها الدولة تعيد بعينها هلوية اترخيي كتجسيد
 الفرد بني العالقة عن حتييدها إىل يسعى ثقافية أو اترخيية كقضية اهلوية مع يتعامل الذي الثاين النمط أما. قوميا  

 تشكيل حبق االعرتاف إىل النهاية يف النهاية يف يصل ولكنه. فحسب الفردية ابحلقوق يعرت يشتق فإنه والدولة
 متعارضة وغري األقراد حقوق من مشتقة اجلماعة هلذه مجاعية حبقوق واالعرتاف األفراد بواسطة اجلماعية اهلوية
 الصراع يف كأداة اهلوية تبين يتم أن وهو الليربايل الدميوقراطي الفكر يف متوقعا   يكن مل آخر خطر ينشأ هنا. معها

 إىل يسعون داخلية جزئية هلوايت كممثلة والتكوين الثقافة دميوقراطية غري خنب تربز هنا. الداخلي االجتماعي
 .العام احليز يف متثيلها أجل من تشكيلها إىل أو متثيلها

 

 املواطنة على االلتفاف جديد من ويتم للكفاءة بديل إىل غريه أو اإلقليم أو الطائفة مثل مدعاة هوية متثيل حيل هنا
 .املواطنة ملفهوم جديدا   حتداي   يطرح وهذا. دميوقراطية وهلة ألول تبدو متوقعة غري زاوية من املتساوية

 

 وتعويد املواطنة حتدي ممارسة هو الدميوقراطية غري الدولة يف الدميوقراطية القوى يواجه الذي األساسي التحدي إن
 أمام واملساواة املتساوية املواطنة مفهوم تتبىن أن املختلفة السياسية القوى وتعويد كمواطن يتصرف أن الفرد

 .القانون

 ومن املصري تقرير حق من وحيرم االحتالل حتت يرزح ألنه املواطنة من حمروم شعب إىل انتمي أنين تعلمون أنتم
 الوجه هي املواطنة أن أسلفنا لقد كاملة، سيادة ودون االحتالل ظل يف مواطنة عن احلديث ميكن وال السيادة
 مواطن إنين ابلدولة، الفرد عالقة أساس القومي أو ديينال االنتماء تعترب دولة يف مواطن أنين كما.  للسيادة اآلخر

 .املواطنة عن إليكم حتدثنا هاتني النظر زاوييت من السياقني، هذين ومن. ملواطنيها ليست دولة يف

 

 .جائزة ملنح داعيا العريب العامل يف الفكر حلرية اختيارها على رشد بن ملؤسسة شكرا


