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 أصحاب المصمحة في الديمقراطية
 (6991 في العرب القطرية نشر )

 
 عمي خميفة الكواري. د

 
في سياق استشراف معالم رؤية  مسةتليةي  لتعزيةز المسةالي الريملراطية  فةي مجطةار معةةس التعةا ن لةر ل 
الخةةةةيل العرييةةة م  العمةةةل لةةةة  تلميتحةةةا مةةةن خةةةنل المةةة ار يةةةين المعليةةةين  المحتمةةةين يالشةةة ن العةةةام لةةةة  

 يعةةر ان تةةم فةةي الملالةة  السةةايل  تلةةا ل اليةةراف ال طليةة  ال يةةرا  م الةة    …المسةةت ا اليةةةي  الرسةةمي 
لةةة  من … أصحححاب المصححمحة فححي الديمقراطيححةلتلةةا ل اليةة م فةةي يةةلة الملالةة  .. …الريملراطيةة  ييلحةةا

ال اجةةةل الةةةراين لةمر ةةة  الريملراطيةةة  م افم اليةةةاع  ال ةةةرص : لتلةةةا ل فةةةي ملةةةالع لملةةة  العلا ةةةر التاليةةة 
عزيةةةز التمةةة ل الةةةريملراطيم العليةةةاع  الع امةةةل المعيلةةة  لةتمةةة ل الةةةريملراطي م متطةيةةةاع تل يةةةل المتامةةة  لت

 . الرؤي  المستليةي 
************* 

: م لحمةةا : يم ةةن اللظةةر ألةة  م ةةماة الم ةةةم  فةةي الريملراطيةة   ر ةةر ت عحةةاتحم مةةن زا يتةةين 
خةنل مةا ية  متةا  مةن مطةر  جلة اع زا ي  الفرار  العمالاع غير الملظم   التةي تعيةر لةن ل سةحا مةن 

التعييةةةر ماةةةل اللريةةة   العمعيةةةاع  المعةةةالس  المسةةةاعر  الةةةري الياعم   مةةةن خةةةنل العةةةرايض  التعمعةةةاع 
يةلا أاةاف  ألة  اللمةال ال لية   ال تايةاع الريية  . ال طلي  التي تيرز في فتراع متيالرة  جع الزماع 

مةن خنلحةا الفةرار لةن م ةةمتحم فةي الريملراطية   رلة تحم  ال ةم ي   ال اريمية   ال  رية م التةي يعيةر 
من خنل الل ا م  المزاة  المر اع التي تعير لن م ةالمحا  م اج حةا يشة ل  ااة  :  االيحما. أليحا

 .  ملظم 
لا اسةةتاليلا ال  يةةع ميةة  ت عةةر ممةةزاة المةةر ال اجةةل  مةةا ت عةةر اتمةةاراع  للايةةاع  عمعيةةاع م   ا 

ري ليةةةر التيةةةاراع للةةةرما يعطةةةل الرسةةةت ر  يمةةةل معةةةةس المةةة م فةةة ن اللةةة ا  ييةةةرز تعمةةةل  طلةةةي رسةةةت  
السياسةي  ال الةة  اليةة م فةي ر ل الملطلةة  ل تتعةرا السةةر الما مة   اللةة ا الخارعية  المةةؤارة لةة  اللةةرار 
لةةة  مةةةر مةةةا ياةةةاف أليحمةةةا التيةةةاراع يشةةة ل لةةةام ماةةةل التيةةةار الةةةريلي  التيةةةار الةةة طلي ي افةةة   الةةة طلي م  ا 

ممةا .. ام  ريما يعض الط ائف  الليائل  تعمعاع التعار  العمال  الطةنة فةي م جةاع الزمةاعت  يلاتحم
الفرار محما  ار لرريم ف لحم ل يماة ن ج ة سياسي  فعال  في اتخةال اللةراراع  تمريةر الخيةاراع ال طلية  
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التيةةةاراع الريليةةة   ييلةةة  يةةةللك تعييةةةر الفةةةرار  العمالةةةاع المعاراةةة  ليةةةر .  ملحةةةا الخيةةةار الةةةريملراطي 
 ال طليةة   غيريةةا مةةن الت  يلةةاع التلةيريةة  م  المرياةة م تعييةةر معاراةة  غيةةر متةةا  لحةةا مريةة  التلظةةيم  ةةي 

 .ت ي  ج ة سياسي  مؤارة يش ل مياشر في لمةي  اتخال اللراراع  تمرير الخياراع
تعتيةةر ل سةةحا  مةةن يلةةا يم للةةا اللةة ل من يلةةاك مفةةرار  ايةةرين  عمالةةاع متعةةررة فةةي ر ل الملطلةة  

.  ةامي  م ةةةم  فةي الريملراطيةة  م  تعيةةر لةن للةةك مةةن خةنل الطةةر  الللةة اع الممةر رة المتامةة  لحةةا 
أل من يةةةؤلأل الفةةةرار  العمالةةةاع لةةةم ي ةةةيم ا يعةةةرم جةةة ة سياسةةةي  فعالةةةن متم لةةة  مةةةن التعييةةةر لةليةةةا لةةةن 

لة  مر ةاع سياسةي  لاع جة ة م ةمتحا في الريملراطي  م  لن ي يم ا جة ة سياسةي  أل للةرما يتم لة ن أ
 .فالة 

 في التلاري من الفرار  العمالاع التي تعتيةر ل سةحا  ةامي  م ةةم  فةي الريملراطية  فةي  ةل 
ر ل  من ر ل الملطل  م يم ن من يتسل لطاجحا  يتية ر طةيحةا متة  ت ةي  جة ة سياسةي  فعالة  تعيةر لةن 

 . م ةمتحا في أجام  لظام م م ريملراطي 
يم ةةن التيةةار عميةةل الفةةرار العلةةنأل  العمالةةاع المل ةة    غيةةر المتعريةة  لةةة   فمةةن ميةة  الميةةرم

أل من الفةةةرار  العمالةةةاع التةةةي مازالةةةع ل تةةةررك .ملةةة ق ايخةةةرينم م ةةةماة م ةةةةم  فةةةي الريملراطيةةة  
أمةةا ملحةةم لةةم يت  ةةر ا فةةي  أم اليةة   -مسةةة  عحةة  لظةةري  -م ةةةمتحا مةةن أجامةة  لظةةام م ةةم ريملراطةةي 

 را  الريملراطيةة  م  لةةم ينمظةة ا يعةةر جةة ة العنجةة  يةةين الميةةاري الريملراطيةة   يةةين اللةةيم الت امةةل يةةين الشةة
ل ةةاف  ت افةةل فةةي ظةةل تعةةايش سةةةمي  مةةا ملحةةم غيةةر . الريليةة   افلسةةالي  الخالةةرة مةةن مسةةا اة  لةةرل  ا   ا 

ظ مطةعةةةين م  غيةةةر مةةةرر ين فلعةةةازاع لظةةةم الم ةةةم الريملراطيةةة  فةةةي معةةةال المةةةن الةةة طلي  التلميةةة   م ةةة
أن مي ملارلة  يةين لظةام .  رام  افلسانم ملارل  يغيريا من لظم الم م غيةر الريملراطية  المعا ةرة لحةا 

مجةل "الم م الةريملراطي لةة  مرض ال اجةل مةل يرائةةن م تيةرين لةة  من لظةام الم ةم الةريملراطي ية  ملةا 
 .لة  افطنق " لظم الم م س ألًا 

  لظام الم م الةريملراطي   تلةرير ألعازاتةن  مةا يتيمةن  لعل سية لرم الت  ير العميق في مفاةي
لألمم  الشع ة من استمرار الستلرار  الترا م الماري  المعرفي في ظل سةم اعتمالي م يع ر أل  سة أل 

 مةا جةةر ي ة ن لائةرا ألة  غشةةا ة م ةةم  يلية  ملالية  اةةيل  تلةف للةر مةر ر الةمظةة  . فحةم م  سة أل ظةن 
 ريمةةا ت  ةةي يةةؤلأل لظةةرة ألةة  مليلةة  اسةةتمرار الم ةةال  المشةةر ل  لألسةةر .  الرايلةة   ت تلةةر ألةة  الم مةة 

الما مةةة   سةةةائر اللخةةةة الياجيةةة  فةةةي الةةةر ل التةةةي   ةةةةع ألةةة  الريملراطيةةة  سةةةةميام يسةةةية جي لحةةةا يةةةالم م 
يةةةةلا ييلمةةةةا زالةةةةع السةةةةر  اللخةةةةة الما مةةةة  التةةةةي لةةةةم تسةةةةم  يمسةةةةار اف ةةةةن  . الةةةةريملراطي الرسةةةةت ري 
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أن لظةةةرة مت مةةةة  لميةةةاة الم ةةةام فةةةي الةةةر ل الريملراطيةةة  يعةةةر ز ال . ل ألةةة  الريملراطيةةة السياسةةةي  اللتلةةةا
السةةةط  ملارلةة  يميةةاة الم ةةام يعةةر ز ال السةةةط  فةةي الر لةة  غيةةر الريملراطيةة م   يةةة  يةةان تععةةل العاجةةل 

م  للةةريا سةة ف يةةررك يةةؤلأل المتةةررر ن مةةا يم ةةن من يةة فرة لظةةا. يةةررك مفاةةةي  لظةةام الم ةةم الةةريملراطي
الم م الريملراطي من استمرار الم ةال  المشةر ل   مةا يم ةن من يمللةن مةن سةةم اعتمةالي لةة  جالةرة 

 .الريملراطي  للرما ي  ن الما م م  المسئ ل في سرة الم م  للرما يع ر أل  المعتمل يالتيارة م اطلا
الريملراطية م  مت  يتمة ل معظةم الفةرار العلةنأل  العمالةاع المل ة   ألة  أرراك م ةةمتحم فةي 

ليةةر من يلتلعةة ا ي م الياتحةةا  يلةةررتحا لةةة  تسةةحيل ال  ةة ل ألةة  تمليةةق اليةةراف ال طليةة  ال يةةرام  مةةا 
 يلا يلتاي الرر ال اا   المللل مةن جيةل الةرالين لةريملراطية  لةة  . لةيحم من يط ر ا م اج حم تعايحا

لائريةة  م  م ةةةمينم   تم ظةةاع الترااةةاع المعتراةةين لةةة  الريملراطيةة  مةةن ميةة  الميةةرم لسةةياة ل
 .المتم ظين لة  الريملراطي  لسياة مرمةي  م  لتيع  ل شل تعارة ت ريريا أل  الر ل العريي  

 يلا الرر لة  التراااع المعتراين  تم ظاع المتم ظين يلتاي مشار تحم في المة ار مة ل 
فسةة  لةعليةةرة افسةةنمي   يسةةي  لةيحةةا الم حةة م المعا ةةر لةريملراطيةة  الةةلي يل ةةي للحةةا شةةيح  العليةةرة الملا

 مةةا يلتاةةي .  ةة   لظةةام الم ةةم  المةةلحل السةةةمي فرارة م عةةن الخةةتنف فةةي ايراأل  تعةةارض الم ةةال  
أاةةاف  ألةة  ملاريةة  أشةة الي  الريملراطيةة  مةةل افسةةنم م المةة ار مياةةا مةةن اعةةل ملاريةة  أشةة الياع مخةةرا 

 مةةةن يةةةلة افشةةة الياع تيةةةرز . ي الريملراطيةةة  لاع ميميةةة  فةةةي ت اةةةي  م ةةةةم  الفةةةرار  العمالةةةاع فةةة
امتمةةالع اختةةراق المةةن الةة طلي  التعةةري لةةة  الا ايةةع ال طليةة  مةةن ريةةن  ي يةة   جةةيم أيعاييةة م مةةن جيةةل 
ج ا الحيمل  الخارعي  التي تر ج لشة ال مةن الريملراطية  تت افةق مةل م ةالمحا غيةر المشةر ل   تحةرف 

 .يم  معتلراع المعتمعاع الخرا أل  ت رير جيمحا  للائريا لة  مساة ج
 لعةةل ت سةةيل جالةةرة م ةةماة الم ةةةم  فةةي الريملراطيةة  يلتاةةي مياةةا شةةراأل راةةا م ةةماة المتيةةازاع 
 الم الاع التلةيري  يامن مؤجع  ملي ل ألساليا لن طريق التررج في ألغةاأل تةةك المتيةازاعم المةر الةلي 

تغةةري الرغيةة  فةةي اسةةتمراريام يعةةض العمالةةاع  ي عةةر مخرعةةا سةةةميا ل ةةماة تةةةك المتيةةازاع التةةي جةةر
 يلا المخرج السةةمي جةر يسةالر لةة  الت افةق يةين . يمعاراة الريملراطي   ال ج ف في  عن المطاليين يحا 

السر الما م   العمالاع  ال ئاع الممس ي  لةيحا من لامي   يةين لمة م المة اطلين مةن لامية  مخةرام 
م   مةةا  ةةان لةيةةن المةةال فةةي 1691ال فةةي رسةةت ر ال  يةةع لعةةام  يرسةةي شةةرلي  رسةةت ري   مةةا يةة  المةة

 . 1691اليمرين للرما طيق رست ر 


