
اري البحث حول شعار السيادة الشعبي   غرية يف سياق ص ة وترافقه، وهي خطوةة الديني  هذه املقالة هي حتليل ُيج
على حنو عذب، وتنتظر  ر اها وتجكر  تعريف وتفسري الكلمات اليت تصبح شعارات يجتغن  ل اهلواجس الكربى، تسعى

و تأخذ تفسريات أا، سود" وتصبح قاعدة يبن عليهلم األ"الع  ر فيه بواسطة تفس   حائرة يف فضاء اجملتمع ليأيت يوم  
 ( من املعاين بعدد اخلالئق. ا، َحسب الظروفعشوائي  ة )غري منطقي  

ات للسيادة نصول واملكو  حصاء وحتديد فهرس املصادر واألوىل منها إاأل :ة رسائلابتغى القلم هنا عد  لقد 
أم ا . والدين   طاب الدميقراطي  فق عليه يف اخلبعني االعتبار ما هو مت   ايلها آخذ  ة، والثانية تعريفها وحتلة الديني  الشعبي  

ىل ميدان التناقض إىل هنايتها على اهتمام أكرب وذلك بالدخول بداية املقالة إ اليت استحوذت منذ هي األهم  الثالثة، ف
دة حمد   لشعار، وتقدمي صورة مع تقسيماتات هذا اة واليت هي من ضروري  ة والسيادة الشعبي  هلي  السيادة اإللرؤية 

ثنني يبقى اإل نى عليه، وأومقبولة يف كال اخلطابني على حنو ال يصيب أحدمها اآلخر من طريف الشعار وال يتعد  
ىل التناقضات ا إنظر  ة من الثالثة، فأمهي   قل  . والرابعة وهي ليست بأين يف مكاهنمامستقر  ة ولي  على سالمتهما األ امع  

ني بة والتحذيرات اليت أطلقت بشأهنا، وحبسب الفرص اليت أتيحت، جرت مقايسات ة للدميقراطي  ة والعملي  الفكري  
 .خرىة على سائر األنواع األي  ة الدينة الدميقراطي  ى أفضلي   ترب  وتتلل  حت  ة ة للدميقراطي  سالمي  وغري اإل سالمي  النوع اإل

ات ر سعينا خالل البحث أن نطرح للنقاش التصو   ،واخلامسة ة.ميقراطي  ة معاجلة أمراض الدة وكيفي  وكذلك آلي  
 ة وأن ننتقدها.ة الديني  نات للدميقراطي  و املكو  اعات اخلاطئة عن بعض املصادر واألصول أواالنطب

ة، ي  السيادة الشعب يف ة على حنو اجلد  ة جتزئة وتقطيع ديني  ذا كان املراد إجراء عملي  ه إن  ، أشارة هناوجتدر اإل
رة ر  شخاص من الذين يستأنسون بالبحوث املتكقد تكون لبعض األحينها ُيب انتظار حبوث جديدة ومبدعة، و 

يف الذاكرة  فة، ولكن يف مثل هكذا مواضع ُيب أن يوضعة، غريبة وغري مألو نواع غري الديني  واملتعارف عليها يف األ
 ة.سالمي  على أسس إ ة مبن  موضوع البحث هو نوع جديد من الدميقراطي   ن  أ

 


