
ن الفكر والممارسة  الديمقراطية بي 

ي قديم الزمان، ووصلت إىل  ةالديمقراطية فكر 
ن
عها اليونانيون ف ي بدايات عرص النهضة من غاختر

ن
رب أوروبا ف

جمة  ي والعلمي  اليونان من تراث جزء كبت  خالل العرب الذين قاموا بتر
وتدعو الديمقراطية إىل . الفلسفن

ي 
ن
ن و  العدل وتحقق ،ها إدارت إقامة نظم حكم تشارك الشعوب ف لكن العرب لم يستفيدوا . الناسالمساواة بي 

ي العملية والفكر   من فكرة الديمقراطية، ألن مفاهيم حرية الرأي
ن
ي المشاركة ف

ن
والمساواة وحق الشعب ف

 ومع ان فالسفة اليونان نادوا . السياسية كانت غائبة عن أرض وسماء العرب، وما تزال غائبة حتر يومنا هذا

ي مدنهم الرئيسية انتهت بتسليم السلطة  المساواة، إال أن النظم الديمقراطيةالعدل و ب
ن
ي أقاموها ف

التر

 .لألسياد، وقيام هؤالء بالتحكم بالعبيد

ي وقوع كانت
ن
ي القرن السادس عشر قد تسببت ف

ن
ي أوروبا ف

ن
ي بدأت ف

ي التر
حروب  حركة االصالح الديتن

ي سبيل . ، وراح ضحيتها نحو ثلث سكان أوروبا الوسىطسنة بصورة متقطعة 08استمرت نحو دينية 
ن
وف

ي وقف تلك الحروب، اتفق ملوك أوروبا 
فصل الدين  أمور عدة كان أهمها  عىل وقادة حركة االصالح الديتن

ي شؤون من الملوك ، وحق كل ملك عن الدولة
ن
ي اختيار دين شعبه، وحرية العبادة، وعدم تدخل أي دولة ف

ن
ف

ها من الدول ي تم التوقيع عليها عام  ولقد . غت 
وال . 8460جاءت األمور هذه كجزء من معاهدة وستفاليا التر

ي قادها بعض القسإىل بد من التنويه هنا 
، و اان الثورة التر ضد لكن وسة جاءت انتصارا للدين المسيحي

ي الذي قام ا
ن و لكنيسة ورجالها وفكرها الالهوتر ن من العلمباضطهاد المؤمني  اء والمفكرين تكفت  ربما الماليي 

ي اتهمت بالزندقة والتعامل بالسحر، وقتل الكثت  منهم
ن والنساء التر ي النار وهم البعض  وحرق ،والفناني 

ن
ف

 . أحياء

ي تحرير عقل
ن
، والتخلص من هيمنة اإلنسان ولقد تسبب تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة ف

ع، ويقيم الجامعات ومراكز المؤسسة الدينية عىل حياة الناس، واطالق العنان للخيال كي يب ي ويختر
تن

ها، ويحقق بعد نحو مائة سنة أعظم قفزة  كات التجارية والصناعية والبنوك وغت  األبحاث العلمية، والشر

ت عنها وعكست ي عتر
ي تاري    خ اإلنسانية؛ وهي القفزة التر

ن
ولقد تبع . ها الثورة الصناعيةانجازات حضارية ف

اهمها الثورة الفرنسية والثورة األمريكية ضد بريطانيا، واتجاه بعض ، كان عدة ذلك ورافقه وقوع ثورات

ي ايطاليا وألمانيا 
ن
 ، واتجاه عدة دول اوروبيةالشعوب إىل توحيد أراضيها وتكوين دول وطنية، كما حدث ف



وع استعماري قام باحتالل معظم بقاع العالم،  أخرى ي مشر
ن
إىل توظيف انجازاتها الصناعية والحربية ف

عمرة واستعباد شعوب  ها وحرمانها من الحريةواستغال
ع
ت ست  .ل ثروات البالد المس

كان من نتائج التطورات هذه أن اتجه التفكت  نحو إقامة نظم حكم ديمقراطية تقوم عىل العدل 

والمساواة، ويكون الشعب فيها هو مصدر السلطات جميعا، أي سحب السلطة من الملوك بعد ان كانت 

ن الشعوب من إدارة شؤون حياتهم بأنفسهمقد سحبت من الكنيسة  من خالل انتخاب  ورجالها، وتمكي 

ن عنهم ي ضوء حداثة أمريكا، و . ممثلي 
ن
عدم وجود نظام ملكي فيها، فإن فالسفة امريكا ومفكري  ها كانوا اول وف

ن الناس لكن كون الديمقراطية . من كتب دستورا لدولة عىل اسس ديمقراطية توخت تحقيق المساواة بي 

ام حكم، جعله يتعرض للتطور مع تغت  معطيات الحياة وتقادم الزمن وتجزئة المجتمع إىل طبقات ذات نظ

ي تحقيق معظم أهدافه هذا  مصالح متضاربة؛ األمر الذي جعل النظام
ن
الديمراطي اضطر النظام  إذ . يفشل ف

ي أمريكا  والقائمون عليه
ن
ي تطبيق مبدأي العدالة والمساواة بسبب ف

ن
المعارضة الشديدة من  إىل التدرج ف

ن السود  الذين مارسوا التفرقة العنرصية البيضسكان ال اد واستعباد ماليي  واإلبادة الجماعية، وقاموا باستت 

 . الذين جلبوهم من افريقيا

بناء عىل أسس ديمقراطة قامت بفصل السلطات  8774صدر عام األمريكي ومع أن الدستور 

يعية والقضائية ع ي ن بعضها البعض، إال أن حق التنفيذية والتشر
ن
حرصه بموجب م ات تاالنتخابالتصويت ف

ي مالك العقارات من 8771عام قرار صدر 
ن
هم البيض الرجال ف سنة جاء قرار آخر  08بعد مرور . دون غت 

ي  الرجال ليمنح حق التصويت لكافة
ن و  المرأة البيض، ما جعله يستثتن السود وسكان البالد االصليي 

ي عام . ويةآسيأصول والمهاجرين من 
ن
عبيدا لدى  متم منح الجنسية للسود الذين عوملوا بوصفه 8040ف

ي االنتخابات حق التصويتهذا القرار ذلك لم يمنحهم الرجل األبيض، ل
ن
ي عام ؛ ف

ن
صدر قرار يمنح  8078ف

ن حق تقديم طلبات للحصول عىل الجنسية هكذا قام البيض و ؛ ، وليس الجنسيةسكان البالد األصليي 

ي بالدهم، بش 
ن
ن من سكانها وحرمان البقية من حق المواطنة ف قة البالد واالستيالء عىل ثرواتها وقتل الماليي 

ن  ي عرب فلسطي 
ن
ي عام . تماما كما تفعل إرسائيل ف

ن
ي عام  8718ف

ن
تم  8716تم منح المرأة حق التصويت، وف

ي عام
ن
ن الجنسية، مع حرمانهم من حق التصويت، ف ن من يمنح المهاجر تم  8791 منح سكان البالد األصليي 

ي عام 
ن
منح جميع السكان حق التجنس بالكونجرس قام  8749أصول آسيوية حق التجنس والتصويت؛ وف

أمريكا الشمالية مثل سكان بورتوريكو وجزر  سكان المناطق التابعة ألمريكا خارج فيما عدا والتصويت، 

ومن األمور . حتر يومنا هذا حق التصويتالجنسية وحرموا من  إذ منح هؤالءجرانادا وجزيرة جوام، 



من حق  8748المستغربة جدا أن سكان واشنطن العاصمة حرموا بقرار من الكونجرس صدر عام 

ي انتخابات  حق، لكن القرار هذا تم تعديله فيما بعد ليمنح سكان واشنطن أيضا  التصويت
ن
التصويت ف

ي مجلس النواب أو الشيوخ
ن
ي الكونجرس، إذ ليس لهم ممثل ف

ن
 . الرئاسة، مع حرمانهم من حق التمثيل ف

نظام حكم من الشعب "ن الديمقراطية هي إ 8041قال الرئيس األمركي األسبق ابراهام لنكولن عام 

شل ". بالشعب من اجل الشعب ي خمسنياتأما ونستون تشت 
ن
ي  فقد قال ف

الديمقراطية "ن إ القرن الماضن

، لكن النظم األخرى أكتر سوءا ئ شل أقرب إىل الحقيقة من لنكولن ". نظام حكم ست  ي الواقع، كان تشت 
ن
وف

ا . بكثت   ي أمريكا من استكمال مقوماته الديمقراطية، كان الحكم قد أصبح أست 
ن
اب نظام الحكم ف إذ مع اقتر

وات، ما جعله يت ؛ "أجل األثرياء، من باألثرياء  ،نظام حكم من األثرياء "حول إىل لدى المال وأصحاب التر

ح طبيعته اعه ورسر ي الذي صدر عام  وأسبابه وهذا تعريف قمت باختر ي كتاتر
ن
: تحت عنوان 1881وأبعاده ف

Saving Capitalism and Democracy   

دول العالم الثالث أن نظام الحكم الديمقراطي الذي تحاول أمريكا تصديره لغالبية ح مما سبق ضيتو 

ي أي يوم من األيام، وأنه أصبح اليوم استبداديا
ن
ي يد  1887وفيما كانت السلطة وحتر عام . لم يكن عادال ف

ن
ف

ي اتخاذ القرارات واستخدام مركزه وتجاوز صالحياته وكل 
ن
فئة مستبدة، تسلم الرئيس ترامب الحكم وانفرد ف

ي طريقه
ن
األمر الذي . سواء كان من حزبه أو من الحزب الديمقراطي  التقاليد السابقة لمحاربة كل من يقف ف

ي من تغليب المصلحة 
ي تعاتن

ي أن الديمقراطية عىل الطريقة األمريكية لم تكن صالحة لغت  أمريكا التر
يعتن

، المصلحة عىل  الخاصة ن ألي مجتمع  ما يجعله غت  صالحالعامة والتفرقة ضد غت  البيض وغت  المسيحيي 
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