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سبرطة, ولكنيا ارتبط  ل من َماَرَس ىذه النظرية ىم اإلغريق في مدينتي أثنيا وا  ويذكر الباحثون أن أوَّ
م السياسي واالقتصادي بخالف نشأتيا عند اإلغريق, وكانت طريقتيم تتمثَّل في أنيم في الغرب بالنظا

كانوا يشكّمون حكومة من جميع رجال المدينة, وأطمقوا عمييا اسم "حكومة المدينة" حيث يجتمع رجال 
المدينة لبحث كل أمورىم, ينتخبون ليم حاكًما, وُيْصِدُرون القوانين في كل قضية تعرض عمييم, 
ويتخذون ليا حالِّ يكون حاسًما, ويشرفون جميعيم عمى تنفيذه بكل دقة وحزم, واستمروا عمى ىذه 
سبرطة حينما غمبيم المّد النصراني,  الصورة الفريدة إلى أن انتيت حكومة المدينة في كل من أثينا وا 

الكنيسة فيما بعد وبرز رجال الكنيسة, وقد بقيت تمك الحكومة في ذاكرة الناس, ثم كان لطغيان رجال 
األثر الحافظ عمى الرغبة في العودة إلى تمك الحكومة الغابرة, وظلَّ أىل أوربا يتوقون إلى الخالص 

لكنيسة تحت أّي تيار يسوقيم, عمَّيم يجدون متنفًسا من أوضاعيم المخزية تحت ا من قبضة رجال
المون لجميع طبقات الشعوب. ونجم سمطة اإلقطاع والنبالء واألشراف من البابوات, وكبار المالك الظ

االنفجار الذي تمثَّل في الثورة الفرنسية؛ حيث أخذ زعماؤىا في التفتيش عن مصدر  السخطعن كثرة 
يحّل محل ذلك الحكم البغيض, ولم يكن أيام حكم المدينة غائًبا عن أذىانيم, خصوًصا وقد اتَّصل 

المسممين ونظاميم اإلليي العادل, الذي  تصوراتمن كثير من األوربيين بالمسممين, وتفيَّموا كثيًرا 
منعيم من االنقياد لو حقدىم الشديد عمى الدين والمتدينين, ثم رغبتيم في االنفالت من كل قيد وغير 
ذلك, فوقع اختيارىم عمى ذلك الماضي الجاىمي اإلغريقي ونادوا بتجديده والسير عمى نيجو؛ كي 

طرة واإلقطاعيين ومن جاء بعدىم من الجشعين الرأسماليين, فاتَّخذوه واألبا الباباواتيبعدىم عن شبح 
يحاربون تحتو, ومع طموح الشعوب إلى تحقيق ىذا الحمم, فقد وجد  -ِبَغضِّ النََّظِر عن تحقيقو-شعاًرا 



الدعاة لو من المشقَّة والتَّنكيل والسجن عمى أيدي أصحاب السمطة المستأثرين بيا, وعمى أيدي 
والوجياء واألثرياء في ذلك الوقت ما ال يوصف, وىو أمر بدىي, إاّل أنَّ دعاة تمك  تالباباوا

 الديمقراطية لم يضعف عزميم ولم تخنيم شجاعتيم, فكانوا كما قيل:
 أخمق بذي الصبر أن يحظى بحاجتو ... ومدمن القرع لألبواب أن يمج

خضاع أمراء اإلقطاع والمستأثرين بالسمطة وَتمَّ لو بعد الكفاح المرير الوصول إلى كراسّي السمطة, و  ا 
 إلى الرضوخ لألمر الواقع, وزحزحت البساط

, أصحاب الحق اإلليي المقدَّس بزعميم, ومن تحت أمراء اإلقطاع الذين الباباواتمن تحت أقدام 
ُنَداِوُلَيا َبْيَن  كانوا ال يسألون عمَّا فعموا والناس يسألون, وصدق اهلل تعالى حينما قال: }َوِتْمَك اأْلَيَّامُ 

 وابتمى اهلل الظالمين بعضيم ببعض, وال يزال بأسيم بينيم شديًدا وقموبيم شتَّى. ٔالنَّاِس{ 
 :الوصول إلى الغاية

وبعد أن َتمَّت الغمبة لرجال الديمقراطية, وىيجان الشعوب من ورائيم, لإلفالت التاّم من      
والرأسماليين والبابوات, والدين الذي أحمَّيم تمك المنازل الماضي البغيض المتمثِّل في اإلقطاعيين 

حسب تصورىم التاّم عن الدين, واصل األوربيون مسيراتيم القوية, فما إن يتحقق ليم مكسب إاّل 
فاسيم, وبدأ األمر تابعة لم تميل طبقات السيادة أن يمتقطوا أنتوتطمعوا إلى ما وراءه في خطوات م

قراطية قد حقَّقوا كل شيء, وأن الشعوب قد نالت كل ما تتمناه, وأن مجموع عاة الديمفي ظاىره أن د
تمك المكاسب قد أصبحت تشكل مذىًبا متكاماًل ال ينقصو إاّل التطبيق والتصدير اسمو 

 "الديمقراطية".
فما ىي المكاسب التي تحقََّقت ليم؟ وىل ىي كذلك مكاسب حقيقية أبعدت الشعوب عن شبح        

يان القديم حقيقة؟ وأنيم وصموا إلى تمك األحالم السعيدة التي كانت تراودىم في أنفسيم؟ أم ذلك الطغ
 إن شاء اهلل أىم الجوانب لتمك األمور فيما يمي: نوضحلم يتحقق ذلك؟ سوف 

 المكاسب التي حققيا دعاة الديمقراطية في أوربا: -
نة جدِّا وكانت بالنسبة ليم أفضل مما كانوا لقد تحقََّق لدعاة الديمقراطية في أوربا مكاسب ثمي     

ت ر عميو فيما سبق, ووجدوا فييا عزاء ما تبدو لمناظر السطحي, ومن أىمِّ تمك المكاسب التي ظي
 إثر تمك الصراعات المريرة لمشعوب ضد زعمائيم ووجيائيم األمور اآلتية:



خ -ٔ ضاعيم لسمطة وضعية ليس ليا َتمَّ ليم اليرب بعيًدا عن قبضة طغاة الكنيسة وجبروتيم, وا 
عالقة بالقداسة اإلليية التي كانت يمارس باسميا رجال الكنيسة كل ما يريدونو من أنواع الظمم 

 والعمّو, وتم األمر بقيام سمطة وضعية ال تدَّعي القداسة اإلليية, بل وال تعترف بيا أيًضا.
لنيابية عمييم؛ إذ لم يعد من حق حصموا عمى حقِّ إخضاع تصرفات الحكومة لرقابة المجالس ا -ٕ

 الحكومة االستئثار بالسمطة دون منازع أو رقيب كما كان الحال سابًقا.
تحقَّق ليم األمن من إصدار السمطات العميا أوامر الضرائب دون مبرر حقيقي, وىو ما كان  -ٖ

ت بالرحمة نحو يعاني منو الفقراء وسائر طبقات المجتمع الويالت؛ لعدم إحساس السمطات والبابوا
شعوبيم, ثم تمكَّنت الشعوب في أوربا من إبطالو؛ إذ لم يعد ذلك حقِّا تممكو السمطة دون موافقة 
ممثمي الشعب, وبعد قيام الديمقراطية التي طالبوا بيا, فحصل التخفيف عن الفقراء قدر اإلمكان, 

نقيض من ذلك, حيث كانوا وبالتالي إيقاعيا عمى األغنياء الذين كانوا في زمن اإلقطاع عمى ال
 يسيرون حسبما أفاده كتابيم المقدس عندىم "الغني يزاد لو والفقير يؤخذ منو".

تراخي قبضة السمطة العميا عمى المواطنين؛ إذ توزَّعت تمك السمطة بين السمطة العميا وبين  -ٗ
 ممثمي الشعب في المجالس النيابية والبرلمانية

نتخبييم عنيم بما يبذلون من الدفاع عن أّي ضرر يمحقيم أو الذين يحاولون جاىدين إرضاء م
 بناحيتيم, وما يقومون بو من المطالبة بتحسين أوضاعيم المادية والمعنوية.

تحقَّق ليم اإلشراف المباشر عمى مصارف موارد الدولة ومعرفة ميزانيتيا وكيفية إنفاقيا في  -٘
كانت تمك الموارد من اختصاص الدولة تنفقيا حيث المرافق العامة, وبمعرفة ممثمي الشعب بعد أن 

تشاء في رغباتيا وشيواتيا المختمفة, دون أّي سؤال ليم من أّي شخص, في حين غاب الخوف من 
اهلل تعالى في قموب أصحاب السمطة, وغاب أيًضا الخوف من الشعب, فممَّا ثارت الشعوب وتمكَّن 

ت تمك الموارد تصرف عمى النفع العام, أصحابيا من الوصول إلى محاسبة الدولة أصبح
والمشروعات التي تعود فائدتيا عمى الشعب, مما ُيسمَّى بالبنية األساسية والمرافق العامة؛ كبناء 
المدارس والمستشفيات وسفمتة الطرق وغير ذلك, إاّل أنو احتدم الخالف بين مجالس النواب, ىل 

أم ال, وعمى القول بتعميمو نتجت مشكمة أخرى, وىي يجب أن يكون التعميم حقِّا لكل أفراد الشعب 
من الذي سيقوم باألعمال في المصانع والخدمة في البيوت والمزارع بعد أن يصبح الجميع متعممين, 



وبالتالي مستكبرين عن مزاولة تمك األعمال التي سيترفَّعون عنيا حتًما بعد شمول التعميم وحمل 
 ا في إيقاف ذلك رغم ىذا االحتجاج وغمبتيم العامة.الشيادات, ولكن الوجياء لم ينجحو 

 تحقق ليم الحصول عمى الضمانات التي تجعل كل أفراد الشعب -ٙ
متساوين أمام القانون, ال امتياز لمغني عمى الفقير, بينما كان األغنياء والوجياء طبقة عالية ال 

ضدَّ السمطة صاحبة االمتياز يصل إلييا الفقراء, وقد تحقق ىذ العامل إثر صراعات وشغب مرير 
 .ٔاألول

كما شممت تمك الحقوق جوانب عدة مثل: حق كل فرد من أفراد الشعب في التنقُّل أين يشاء  -ٚ
داخل الوطن السياسي, وكان ىذا ممنوًعا في ظل اإلقطاع, فال يستطيع العامل أن ينتقل إاّل 

ال كان محل تيمة يجب القبض ع  ميو حتى يأتي بالمبرر الكافي.برخصة من سيده اإلقطاعي, وا 
ومثل حق كل فرد في أن يعمل أين يشاء, في حين أنو لم يكن مقرًرا من قبل في عصر  -ٛ

اإلقطاع الذي كان يعتبر األرض ومن عمييا ممًكا لإلقطاعي, سار اآلباء عمى ذلك ونشأ األوالد 
م من الموت جوًعا, وكان يعين عميو؛ إذ ال مفرَّ ليم من أن يعمموا إذا أرادوا الحفاظ عمي حياتي

صاحب األرض لمفالح القدر الذي يريده قلَّ أو َكُثر, وما عمي العامل إاّل الرضى بو, وما أن تحطَّم 
اإلقطاع وأفمت المغموبون عمى أمرىم إاّل وكان نصب أعينيم البحث عن العمل أينما ُوِجَد في 

نوع العمل وفي مقدار األجرة, إاّل أن مشكمة  المدينة أو في الريف, بحريتو وبموافقتو الشخصية في
 الحاجة والفقر بقيت دون حلٍّ جذري ليا, فالدولة

لم تكن قد اىتمَّت بيذا الجانب؛ ألنو ليس من لوازميا حسب ما كان معروًفا, وال شأن ليا  
بالعاطمين عن العمل؛ إذ أن ذلك مسئوليتيم عن أنفسيم, وال تسأل بعد ذلك عمَّا كان يحّل بيم من 

ألغنياء الفقر والحاجة والبطالة, وفي الوقت الذي لم يجدوا فيو من يعطف عمييم, ال الحكومة وال ا
وال أصحاب المصانع األثريا, فوقعوا مرًة أخرى تحت سيطرة أصحاب المال من أىل الجاه والمال, 
فاضطر أولئك البؤساء إلى أن يعمموا شيًئا ما لمفت النظر إلى حاليم التعيس, فاىتدوا إلى القيام بين 

أن وجدوا خيوط أمل النجاة تقع فترة أخرى بالمظاىرات والشغب, واستمرَّ حاليم بين َمدٍّ وَجْزٍر إلى 
في أيدييم, فاضطر أصحاب التجارة والمصانع واألثرياء, وأيقنوا أن عمييم الرضوخ لمطالب أولئك 
البؤساء, استمرَّ الحال ينمو تدريجيِّا وببطء شديد الضعف من جانب العاطمين وأصحاب األجور 



جياء, إلى أن وصل أولئك الفقراء إلى تحقيق البسيطة, والتنازل رويًدا رويًدا من جانب األثرياء والو 
 أنو يجب أن تدفع األجرة لكل عامل من قبل صاحب العمل حسب االتفاق.

ثم بدأ الجميع يعممون رجااًل ونساء, إاّل أنَّ المرأة كانت تعطى نصف أجرة الرجل, ومع مرور  -ٜ
ىذا الظمم والجور, ومن ىنا  الوقت تنبَّيت المرأة ليذا الغبن, ووجدت من يصيح إلى جانبيا بمنع

نشأت الدعوى لمساواة المرأة بالرجل, ومعنى ىذا أن ىذه الدعوى لممساواة لم تنشأ عن رحمة أو 
نما نشأت عن ظمٍم ظاىٍر واقع عمى المرأةيستمزم رفعو عنيا, ولم ييدأ طمب العمال  , وا  ضمير حيٍّ

إلى أن حصموا عمى مطمبيم في حده  لممزيد من الديمقراطية في حق تشغمييم من ِقَبِل الدولة,
 األدنى, وىو إحساس الدولة بمسئوليتيا عن حق العمل لكل مواطن.

وبعد أن حقَّق العمال الفقراء ذلك الحد األدنى من إيجاد االىتمام من ِقَبِل الدولة بشئونيم, التفتوا إلى 
ميم؛ إذ كان ىذا الجانب كغيره جانب من أىم الجوانب ومن أكثرىا حرماًنا ليم منو, أاَل وىو حق التع

من الجوانب األخرى نسًيا منسيِّا في أذىان الحكومات, ومن ىنا فقد ُحِرَم الفقراء وأبناؤىم من التعميم 
في ظلِّ سيطرة اإلقطاعيين الذين كانوا ينظرون إلى َمْن دونيم كأدوات استيالكية لمقيام بخدمتيم, 

ياء ىم الذين ينالون حظوظيم من التعميم, وكان ليذا والقيام عمى مصالحيم, فكان أوالد األثر 
الحرمان أثره القوي في دفع أولئك المحرومين إلى الثورة في وجوه الطبقات الحاكمة واألثرياء, وكان 
لقيام الثورة الفرنسية أيًضا متنفًسا ليم والتفاتة منيم إلى الحكومات, فتعالت الصيحات واالحتجاجات 

, ولم يجد ىؤالء الثائرون الطريق مفروًشا بالورود ٔفتح باب التعميم لمجميعإلجبار الحكومة عمى 
أماميم, بل عانوا مشقَّات ومصاعب جمَّة, كان في أوليا وقوف طبقة األثرياء والوجياء في طريقيم 
كما أشرنا إلى ذلك؛ إذ كان ىؤالء ىم المستفيدون من تجييل الشعب كي يخدموىم ويقوموا 

نضمُّوا إلى المتعممين لبقي فراغ كبير بالنسبة ليم, ومن ىنا وضعوا العراقيل بمصالحيم, فمو ا
المختمفة في طريق دعاة تعميم التعميم, متذرِّعين بالتكاليف المالية الباىظة, واستمرَّ ىؤالء وىؤالء 

 ًضا.بين َمدٍّ وَجْزٍر إلى أن َتمَّْت الغمبة لمفقراء بجعل التعميم عامِّا وعمى نفقة الدولة أي
  

وتطمَّع الفقراء بعد ذلك إلى ما ىو أبعد, وىو حقيم في المشاركة في الحكم, فانفتح لمعمل والفقراء 
ا ضيًقا؛ فألغي اشتراط الثراء لدخول االنتخابات, ثم خرجوا من ذلك النفق منتصرين في النياية  ََ نفًق



ا مكفواًل إذا بمغ السن ليجدوا طمبيم, مشاركة أّي شخص في االنتخابات من عامَّة الشعب حقِّ 
ولكن يجب -القانونية, وأن من حق الشعوب أن تصل إليو بواسطة البرلمانات واالنتخابات المباشرة 

ثّم استطاعت الشعوب في أوربا أن تصل أيًضا إلى اعتراف  -أن تعرف كيف يتّم ىذا الحق
ئل اإلعالم وغيرىا, وال الحكومات بحّق حرية التعبير عن الرأي تأييًدا أو معارضة عن طريق وسا

تسأل بعد ذلك عمَّا انتجو تحقيق ىذا المبدأ من شتات المفاىيم, ثم تحقَّق ليم كذلك حّق المعارضة 
واالحتجاج بأية وسيمة باإلضراب عن العمل أو بالمظاىرات, وىذه المظاىرات إمَّا أن تتمَّ باإلذن 

الحكومة حسبما تراه لقمع تمك المظاىرات وتفريق المسبَّق ليا, أو تتمَّ بدون إذن, وبالتالي تتصرَّف 
بفعل -المتظاىرين أو تركيم بما ال يصل إلى تجريد السالح والتنكيل, كما ضمن ليم القانون 

حرية االجتماعات الجماعية في مقارِّ أحزابيم, أو في غيرىا بعد أخذ اإلذن من  -جيادىم ويقظتيم
 ّر األحزاب.الحكومة إذا كانت االجتماعات في غير مقا

ومعنى ىذا أن األوضاع قد تغيَّرت في أوربا بعد أن أفاقت الشعوب عمى الظمم الواقع والفقر المدقع 
الجاثم عمييا, واستطاعت بعده أن تحصل عمى ما تريد رويًدا رويًدا, وتغيَّرت األحوال تماًما فمم يعد 

قيمة ليا وال وزن, بل والحرج في القاء  بوسع الوجياء واألثرياء أن يكبتوا تمك الطبقات التي كانت ال
ر الكافي, خصوًصا في حق المفقراء الذين كانت تميب  القبض عمى الشخص منيم دون إبداء المبرِّ

 ظيورىم من ِقَبِل الطبقات العميا بسبب أو بغير سبب؛ لكي يضمنوا والءىم واحتراميم ليم دائًما.
ت جريمة ال تغتفر, وال ُبدَّ من العقاب الرادع ليبقى أما مواجية الحكومة بأدنى ما يغضبيم فقد كان

تفكير الفقراء في النيل منيم بعيًدا عن مجرَّد تفكيرىم, ولكن بعد إفاقة الشعوب المظمومة تغير الحال 
جذريِّا, وبدأ عامَّة الشعب يرفعون رءوسيم ويصيحون بأعمى أصواتيم ضد كل الظممة, ووضعت 

بح بريًئا حتى تثبت إدانتو, وال يحق سجنو إاّل بتيمة ظاىرة واضحة, القوانين لحماية المتيم فأص
وفوق ىذا فمن حقو أن يطمب محامًيا عنو, وأن ال يتعرَّض ألّي إكراه أثناء التحقيق معو, وأن يكون 
محاميو إلى جانبو متنبًيا ألي مزلق قد يصادفو المتَّيم من ِقَبِل المحقِِّق فينبيو إليو, وقد يشير عميو 
بعدم إجابة المحقق إذا كان السؤال فيو حيف أو استثارة أو استدراج, كما أن من حقِّ المتَّيم أن 
يستدعي الشيود الذين يظن أن شيادتيم تنفعو, وحق المحامي في تأجيل الجمسة لمزيد من 

يات ومشاورة المتَّيم, كما وجد حق المتَّيم في استئناف الحكم إذا تصّور أن فيو جورً  ا عميو, التحرِّ



كما وجدت الضمانات التي تنظم إيقاع العقوبة عمى المتَّيم دون زيادة أو نقص, مع وجود 
الضمانات الكافية لحسن معاممة السجين في فترة وجوده في السجن, فال ييان وال يعاقب جسديِّا إاّل 

من حقو أن يشكو إذا أخلَّ بنظام السجن, وأصبح من حقو أن توفَّر لو الرعاية الطبية إذا مرض, و 
 إدارة السجن, وأن يطمب مقابمة محاميو في السجن, وأن يزروه أىمو في السجن

بل ووصل الحال في بعض السجون أن يعطى السجين الحق في زيارة أىمو في بيتو في فترة 
 .ٔمحدودة تحت الحراسة, ثم يعود إلى السجن إلى أن تنتيي قضيتو

 تعقيب:
قراطية في العصر الحاضر, وكيف طالب العمَّال والفقراء بكل عممت مما سبق كيف ظيرت الديم

حقوقيم طمًبا متواصاًل وبشتَّى األساليب, فما أن يحصموا عمى شيء إاّل وتطمَّعوا إلى ما بعده تحت 
راية تجديد الديموقراطية التي نمت بفعل تمك المطالبات المستمّرة لدخول عامَّة المجتمع في المشاركة 

لحكم, وَتمَّ ليم ذلك بفعل المناداة بحق االنتخابات؛ إذ لم تكن الشعوب قبل إقامة الفعمية في ا
الديمقراطية تحمم بأن ليم سبياًل إلى الوصول إلى الحكام البابوات, أو التأثير عمييم, فضاًل عن 

رد مشاركتيم في يوٍم ما, فقد كانت الطبقات الحاكمة كميم من ذوي الثراء, وليس لمفقراء حتَّى مج
 المناداة لمعدالة والحرية والمساواة وبناء الديمقراطية أن يصموا, فمم يتمَّ كل ذلك من مبدأ الديمقراطية

لقائيِّا, بل انتزعت الشعوب من اإلقطاعيين والوجياء البابوات انتزاًعا, حتَّى أصبح في أوربا أمًرا 
بقممو, عن طريقو ىو أو عن طريق مألوًفا أن يوّجو الشخص االنتقاد لممسئولين عمًنا بمسانو أو 

الصحافة, ولقد َتمَّ ذلك إثر صراع مرير وصبر طويل جعل الحكومات في أوربا ترضخ لألمر الواقع 
ٍم ِلْمَعِبيِد{   .ٔنتيجة لمظمم الذي وقع عمى الطبقات الفقيرة في سالف عصورىم }َوَما َربَُّك ِبَظالَّ

جورىم بسبب مطالبتيم المستمرة وتصدييم بكل بسالة لما وىكذا فقد وصل الفقراء والعمال المتدنية أ
من شأنو تحسين أوضاعيم, والشغب المتواصل لمنظر في أمورىم, ال أنَّ مذىب الديمقراطية ىو 
نما قامت إثر  الذي أوجد ىذا الحال, ولم تقم المديمقراطية بدافع الرحمة أو بقيام منيج أو دراسة, وا 

شعوب وبين أصحاب الجاه واألثرياء والسمطات, وعمى الذين صراعات متواصمة بين أفراد ال
يتصورونيا وكأنيا وحي أن يعمموا ذلك؛ إذ ال رحمة من داخل القمب في النظم البشرية الوضعية, 

 وربما يصدق عمييم قول الشاعر:



 وما نيل المطالب بالتمني ... ولكن تؤخذ الدنيا غالبا
 
 
 


