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 (بلومبيرغ/  موريس بول  ديفيد. )كاليفورنيا فرانسيسكو، سان يدلي بصوته في مواطن

 

 حول  الخاطئة املفاهيم من كثير لدينا ولكن. ألمتنا العزيزة السمات أكثر من واحدة هي الديمقراطية

 التاريخ في مض ى وقت أي من أكثر ربما. التاريخ في تحتلها التي املكانة وما ،لدينا منها، وكيف تعمل كم ،ماهيتها

في الداخل تثير و الخارج في الشعبية الحركاتبينما  نقاش، موضع اآلن هي الديمقراطية ،الحديث األميركي

 . األكثرية حكم حول  األسئلة

 ما هناك وليس الحديث، التاريخ في احسم   األكثر الحمالت من واحدة   من املتحدة الواليات التوه تانته قدل

 عن الحقائق بعض هناك االنتخابات، هذه نتأمل عندما. بحالة جيدة هو التوافق ن  أ على ناآل  إلى يشير

 .النظر تستحق ككل الديمقراطيات

 

 1األسطورة/الخرافة رقم 

 .أنانيون  املصوتون 

 ألنهم أوباما للرئيس سيصوتون  كيينير األم من" املئة في 47" أن   الشائن رومني ميت ادعاءكان  ،2012 عام في

 الحكمةإلى  الذي أقر به يعود رومني فهم سوء ولكن. االنتخابات يكلفه قد" الحكومة على عتمدون م"

 ،يةفرضلاتابع تكما  ،اءغنياأل  الضرائب ودافع. دخراتهممل الناس معظميصوت : املستمرة التقليدية
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الذين  للديمقراطيين ون صوتي الفقراء ن و واملستهلك الضرائب،خفض الذين ينادون بللجمهوريين  ون صوتي

 .سطورةقول األ ت هكذا أو - الضيقة األنانية لتعزيز مصالحهم الناس يصوت. الضرائبيطالبون برفع 

 الشباب. دعاءاال  اهذدعم ت قليلة أدلةوا وجد قد الناخبين سلوك درسوا الذين السياسيين العلماء ولكن

 حول نفسه  القدربمتساوون  والنساء الرجال ،االجتماعي الضمان ا بما يخصتقريب  ن و تساو م والكبار

. توزيعها وإعادة الضرائب تجاه نفسها املواقف اتقريب   لديهم والفقراء األغنياء ،اإلجهاض حقوق هم لدعم

 .الناخبين سلوكل فيضع مؤشر/نذير هي الذاتية املصلحة

 و  ن،يأنانيوا ليس املصوتون 
 

 فييصّب  أنه يعتقدون  ما ملصلحة التصويت إلى ون ميلي مفإنه ذلك، من بدال

 .الوطنية املصلحة

 

 2 رقماألسطورة/الخرافة 

 .املحكومين موافقة على الديمقراطية تعتمد

 املفتاح العبارة هذه الكونغرس مكتبةوتعتبر  ،"املحكومين موافقة" بـ الحكومة سلطة االستقالل إعالند حد  

 مفهومنا من رئيس جانبي ه الشعب حكومةحكومتنا هي  أن فكرة نإ الواقعفي  .املتحدة الواليات تشكيلفي 

 .الوطني

  شخص  موافقة  من أكثر حكومتنامع  اضمني   نوافقال  نحن ولكن
 
 حكم على سفينة   متن على ضعو و   طفخ

 يعني ال هذا ولكن الحكومة، تغيير على القدرة الجماهير تعطي الديمقراطية. البحر في لقفزا برفضه الكابتن

 األميركية، الثورة من اعام   25 قبل النقطة هذه هيوم ديفيد الفيلسوف قدمحيث  ،ذلك على نوافق ناأن

 .الغزو  نتيجة نشأت اتقريب   كلها الحكومات أن ازاعم  

إلى  يشير اشيئ   تفعلفقط عندما  البيتزاتأتي  ،جونز بابامطعم  من البيتزا طلبت. بالتراض ي صفقة فيتأمل 

 عندما ذلك، على وعالوة. ةواحد يرسل لن فإنه البيتزا، تريد ال أنك جونز بابا أخبرت إذا، هافي ترغبأنك 

 .البيتزا وتعطيكعليها أن تمتثل  يجب أموالك، الشركة تعطي

وفيما  – تفعله ما عن النظر بغض. الديمقراطية ظل في حتى القبيل، هذا من ليست الحكومةمع  عالقتك

إلى بالنسبة . مفروضة عليك نفسها القوانين -عارضت كنت إن أو صوت،ت كيفأو صوت، كنت تإذا 

 املثال، سبيل على)الحكم  املحاكملقد أصدرت  ذلك، على وعالوة". نعم" تعنيالخاصة بك " ال" لحكومة،ا

. كضرائب تدفع كنتإن  حتى لحمايتك، محدد واجب لديها ليس الحكومة أن  ( كولومبيا مقاطعة ضد وارن  في

 هذه على موافقنك إ قول ست كنتا مل. البيتزا لك رسلي لم ولكن ،أخذ نقودك جونز باباأن  لو تخيل

 .الصفقة
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 3رقم  خرافةاألسطورة/ال

 .عنايتجمعلى  السياسية املشاركة ساعدت

 ،ون حدثيتو  ،جتمعون سي مختلفة وأفكار   نظر   وجهات من الناس أن هو الديمقراطي النموذج/لااملث

 في مواطنإلى تعليقات  الرئاسية املناظرات من. وسط حل إلى ون صليو  خالفاتهم تسوية على ون عمليو 

 لسماع املبذول  الجهد على السياسية املشاركة في محاوالتنا من كثير  تتركز  املدينة، مجلس اجتماعات

 بهذهالديمقراطية  عملت احق   هل ولكن. الديمقراطية مشروع فيمتفقين أو مختلفين كنا أسواء بعضنا 

 الطريقة؟

  نتائجكانت الو  ،في األمر السياسة علماء من عديد دقق قدل
 
 العلوم أستاذ يلخص كما ،اعموم   لآلمال مخيبة

  ميندلبيرغ اليت السياسية
 

  الصراع زيادة إلى السياسية املداوالتتميل  :قائال
 

 املناقشون ف ،منه الحد من بدال

 للتالعب محاولة في ،يغضبوا نأ الى ون ميلي عنها، واتحدث إذا أو، ساخنة قضايا عن الحديث ن و تجنبي إما

ا مبعضهب  دفعت املداوالت أن   ،سنشتاين كاس القانوني الباحث يرى  بينما ؛الضرب إلى ل و صالو  حتى أو بعض 

  أكثر مقوالت   إلى الناس
 
 ون صبحي ،معهم يختلفون  الذين الناس مع التحدث بعد ، حيثعقيدتهم من اتطرف

ا  أكثر
 
 أن الناسيحاول  عندماأنه  موتز ديانا السياسية العلوم ةأستاذ رى ت ، كمانظرهم وجهاتبتشبث

 .السياس ي النشاط في املشاركة ووقف الحماس فقدان لهم يسببهذا  فإن اآلخر، الجانب وافهمي

 

 4رقم  خرافةاألسطورة/ال

 .ديمقراطي بلد هي اأميرك

ا، فةو املعر ي الالزمة ه اجد   شائعة حيث " ديمقراطية توليس دستورية، جمهورية هي أميركا" أن جيد 

. تعارضانت الالفكرتين أن هي  القاعدة .املاض ي العام في نفسها القضية بوست واشنطن صحيفة عالجت

 .الديمقراطية ميزات ذات جمهورية هي املتحدة الواليات: تا متعارضتينليس هماو 

 .ين إلى ذلك الحدديمقراطي لسنا نحن ولكن

 على ربما أو، ه،يريدون ما األغلبية إعطاءون حاولي املنتخبين القادة أن   هو ،لديمقراطيةل ميز  مأنه  فترضي   ما

 الذي الناخب أي توسط،امل لناخبإلى ابالنسبة  ةيسياسال اتيفضلاأل  تنفيذ الساسة يحاول  أدق، نحو  

 .الخصائص من غيره أو الدخل عن النظر بغض األيديولوجي، لتوزيعا وسط فيا تمام   يقع

 جيلينز مارتن السياسة علماء ، حيث تساءلشكموضع  في الصورة هذه األخير العمليضع  ذلك، ومع

 سياسةال حول  10و 50و 90 من ذوي الدخول وفق النسب املئوية ن و الناخب ختلفي عندما: بيج وبنيامين

  أكثر الرؤساء: الجواب لرؤساء؟اينحاز  أي جانب   إلى ،(عادة يتفقوا أن اعتبارنا في نضع)
 

 ما وافعليل ميال

 جون الرؤساء  للدهشة، واملثير. الفقراء أو ن العاديو  ن و يميركاأل  هريدي ممااألغنى أكثر  ن و يميركاأل  هريدي

. ريغان ورونالد بوش دبليو جورج فعل مما أكثر األغنياء نباج إلىمالوا  أوباماو  جونسون  ليندون و  كينيدي،

 ملاذا. األيديولوجية األغلبية تريده مماأكثر  املرتفع الدخل و و ذ الناخبون  يريده ما إلى أكثر اءسؤ الر يستجيب 

ا البحث زالي ما  .النمط هذافي  فقط مستمر 
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 ربما لذلك ا،اطالع   أكثر يكونوا أن إلى املرتفع الدخل و و ذ الناخبون يميل : ةحتملامل ى األفضلياتحدإ

 .أفضل حكومةإلى  صلنايو  اءيثر األ الناخبين معالوقوف 

 

 5رقم  خرافةاألسطورة/ال

 .حتمية/منه مفر  ل  أمر  الديمقراطية

 الرأسمالية أن   يامافوكو  فرانسيس السياس ي العالم زعم الباردة، الحربعندما خفت حدة  ،1989 عام في

 وعوملة يديولوجياأل البشري  لجنسا لتطور  نهايةال نقطة"-" التاريخ نهاية" هي الديمقراطية الليبرالية

 مجلة في الكتاب جادل وباملثل،. "البشرية للحكومة النهائي شكلال بوصفها الغربية الليبرالية الديمقراطية

 إلى االستماععند . الزمن من ملسيرة حتمية   نتيجة   مجرد هي الشائعة الديمقراطية أن   ،ريفيو بيزنس هارفارد

 .الديمقراطي والحكم السوق  اتاقتصاد لتبني ستعدي بأسره العالم أن   ستنتجت قد املنظرين،ؤالء ه

 .اتحمس كثير  ت ال ولكن

 بشكل   ،اإليكونوميست ومجلة حكومية، غير منظمة وهي ،بيت الحرية() هاوس فريدومينتج  عام، كل   في

 أصبح حين في ن.يديمقراطيال "حال كيف"و ،البلدان من عديدفي ديمقراطية  مدى قياس مؤشرات مستقل

  أكثر اعموم   العالم
 
 ،أكثر استبدادية  فإنه ينمو نحو  األخيرة، السنوات في الباردة، الحرب بعد ديمقراطية

 أقل أصبحت الديمقراطية الدول  وبعض ،ةديمقراطي غير أصبحت اسابق   الديمقراطية الدول  وبعض

 .ديمقراطية

 وهذا ،"العاملية حريةال في نحداراال  من التواليالعام العاشر على " كان 2015  عامن  إ (الحرية بيت) يقول 

 .سواء حد على اتراجعت الصحافة وحرية السياسية الحرية أن يعني

 الرأي استطالعات بعض وجدت وقد ،حالة صعودفي هي  اأيض   للديمقراطية املعادية املواقفأن  يبدو

 هي الديمقراطية أن   ون يعتقد وأستراليا املتحدة والواليات كندا في األلفية جيل نصف من أقل أن   األخيرة

 ضروري اأنه أو ،الحكومة أشكال من شكل   أفضل
 
 .العدالة لتحقيق ة

 

 

  






