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 الدميقراطية
 : مفهوم الدميقراطية

ظهرت عند اليونانن القادمن  من المتفق عليه أن كلمة الديمقراطية كمصطلح أو مفهوم     
 يعني اإلغريق تعبيرًا عن حنلة سينسية في المدينة )أثينن( لحكم الشعب .

وان أقااادم تعريااااا لهااان ىاااان  مااان معناااا  اللتاااو  لهاااا ا المصاااطلح المشااااتق مااان كلمتااااين     
(Demos( والتااااااي تعنااااااي الشااااااعب   وكلمااااااة )Kratia وتعنااااااي الحكاااااام   و كاااااا ا تعناااااااي )

 .فظ اليوننني القديم )حكم الشعب( الديمقراطية بحسب   ا الل
عني اصطالحًن اختينر الشعب لحكومته أو سايطر  الشاعب علا  الحكوماة التاي يوال       

 .عد  لك التعريا ال   أعده ارسطوا أول تعريا للديمقراطية ييختنر ن   وب لك 
ال ياتم  النان  يحكماون أنفساهم ولكان  ا ا إنواختلفاوا فاي الديمقراطياة فانلبعو يقاول       

الحكام  أشاكنلفي من عدا المبنشر  بنلتصويت   والبعو يصافونهن   بننهان تعناي شاكاًل مان 
 أ  الحكم ال   يملك فيه أ  فرد في المشنركة .

 ااي حكاام )والحكاام وتعريفاانت الديمقراطيااة كثياار  والىمياا  يىماا  علاا  أن الديمقراطيااة       
شااااارعي    عمساااااتوديمقراطي   فنلشاااااعب بحساااااب المفهاااااوم الاااااد (الشاااااعب للشاااااعب والشاااااعب

حكومااة شاارعية  نهاان تحكاام  والحكومااة التااي يختنر اان ينتخبهاان الشااعب ماان بااين أفااراده تكااون
صااادار القاااوانين والتشاااريعنت    بموافقتاااه ور ااانه   كمااان أن الشاااعب يعاااد صااانحب السااالطة واي

 وعليه فنن السيند  للمفهوم الديمقراطي تعود للشعب .
ولة أماانم ممثلااي الشااعب و ااي ر اان إرادتهاام وتت اامن وماان ثاام فاانن الحكومااة تكااون مساا      

مبندئ الديمقراطية ممنرسة الشعب حقه في مراقبة وتنفي   ا ه القاوانين بمان يصاون حقاوقهم 
 العنمة وحرينتهم المدنية   وتعريا الديمقراطية من خالل مفهومهن العنم يتىدد . 

لشاعوب والظاروا الخنصاة أمن أشكنلهن وتعبيراتهان فننهان تخ ا  لخصوصاينت ا مام وا    
 للمىتمعنت . 

فىو ر الديمقراطية  و حكم الشعب للشعب ولمصبحة الشاعب   ويعاد اإلنسانن محاور     
 الديمقراطية وا م عننصر ن  

نظااانم الحكااام يمااانح المحكاااومين االختيااانر بشااانن مااان يحكااام وماااد  حكماااه وسينسااانت  .1
 وممنرسة الحكومة . 

 يمكن تنفي  ن فعليًن . االعتراا بحقوق الىمنعة والفرد التي  .2
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 إعداد آلينت للمحنسبة والمسن لة للصعيدين الق نئي والسينسي . .3

وعرفهاان الاادكتور محمااد نااديم الىاانبر    أنهاان نظاانم سينسااي اىتماانعي واقتصااند  يقااوم     
 عل  أركنن ثالثة  ي  

 حقوق اإلنسنن في الحرية والمسنوا  .  .1

 دولة الم سسنت .  .2

 تداول السلطة .  .3

 دميقراطية : جذور ال
أو كشاكل مان أشاكنل  إيديولوىيةقد يتصور البعو أن الديمقراطية سوا  أكننت كفكر      

 واي افي وقت قريب مان التانريا الحاديو أو المعنصار    إالممنرسة الحكم لم يعرفهن العنلم 
كنن   ا التطور قد ينطو  عل  بعو الحقنئق مان حياو شاكل الديمقراطياة تنريخاًن طاوياًل 

 .   اإلنسننيى ور عميقة في التنريا  ولهن
و  ا ا مر بديهي  ن أية فكر  أو شكل من أشاكنل الحكام ال يمكان أن يظهار أو يولاد     

كنماًل بل يبدأ كب ر  أو صور  بسايطة ثام تتبلاور وتتطاور حتا  تصال الا  الشاكل الا    او 
اطية فحسب بال  او وفي أ  اتىنه تحديد النمط ا ف ل و  ا لي  حنل الديمقر عليه اليوم 

 حنل حقوق اإلنسنن والعدالة والحرية .
أخا ت االسام أو  إنواستنندًا ال    ه الحقنئق والمعطينت فنن الديمقراطية سوا  كننات     

فاااي التااانريا  ىااا ور نكنلشاااور  أو العدالاااة أو الحرياااة أو المشااانركة نىاااد  ا خااار  ا سااامن 
في الشرائ  السمنوية أو الح نرات البشارية   ل ا نىد أسنسهن  اإلنسننالبشر  من  أن ولد 

التااي عرفهاان العديااد ماان المىتمعاانت البشاارية وأخاا ت أشااكنل وممنرساانت عديااد  فااي الكثياار 
مااان بقااانع العااانلم   وتسلسااالت صاااور ن وتعبيراتهااان عبااار التااانريا البشااار  حتااا  وصااالت الااا  

 صورتهن التي نعرفهن اليوم . 
لطويلااة  اا ه الكثياار ماان التحاادينت   وواىهتهاان وقااد واىهاات الديمقراطيااة فااي مساايرتهن ا    

العديد من الصعوبنت والعقبنت و ح  من أىلهن الكثير من النن  وكتب فيهن العديد مان 
والكتااانب دون ملااال   فنساااتطنعت الديمقراطياااة أن تفااارو نفساااهن وتنتشااار كمثااانل المفكااارين 

ت العاااانلم أو الياااوم مىتماااا  مااان مىتمعاااان نماااو ي فااااي كااال أرىاااان  العااانلم حتاااا  إننااان ال نىااااد
مىموعة بشرية ال ت من بهن أو ال تطل  عليهن والعيش في ظلهان بعاد أن عننات العدياد مان 

 المىتمعنت البشرية عبر التنريا من الطتينن والظلم وا نظمة الدكتنتورية . 
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 نظام الشورى كنظام دميقراطي إسالمي :
  ماان أقاادم التطبيقاانت قباال ظهااور اإلسااالم فااي ىرياار  العاارب عرفاات  اا ه المنطقااة واحااد    

التنريخيااة للديمقراطيااة   فقااد  كاار اف تعاانل  فااي كتنبااه العرياار ملكااة ساابن بقولااه   )قنلاات ياان 
أيهاان الماات أفتااوني فااي أماار  ماان كناات قنطعااة أماارًا حتاا  تشااهدون(   ويااراد باانلمت مىلاا  

 الشور  أو المشنور  أ  البرلمنن في العصر الحديو . 
 اا ا المىلاا  يتاانلا ماان ثالثمنئااة وثالثااة عشاار رىاااًل   والماات  إنويقااول الرمخشاار        

  وقولهان    إلاي   أشايروا  مان الفتاو  أ   أفتونيفي اللتة أشراا النن  وثقنتهم   وقولهن   
 إالماان مناات قنطعااة أماارًا حتاا  تشااهدون   علاا  أنهاان ماان كنناات تفعاال فااي أمور اان السينسااية 

  حتا  تشاهدون   يت امن معنا  حتا  توافقاون  بنستشنرتهم واستطالع رأيهم   ولعل قولهان
االىتماااانع ماااان غياااار استحصاااانل أو حتاااا  تر ااااون    نااااه ال معناااا  لاااادعو  برلمننهاااان الاااا  

 موافقتهم عل  سينستهن .
 مزايا الدميقراطية :

للديمقراطيااة مراياان عديااد  لاا لك تسااع  الشااعوب الاا  تطبيااق مبندئهاان   وماان أباارر  اا ه     
 المراين اآلتي  

مقراطية عل  معنملة ىمي  ا فراد في المىتم  عل  قادم المسانوا    ولها ا تعمل الدي .1
يىاااب علااا  الحكوماااة أن تراعاااي مصااانلح الماااواطنين علااا  قااادم المسااانوا  وأن تنخااا  
أرائهم بنلحسبنن دون تميير حيو يىب أن يكون صوت الفقير مسانو  لصاوت الثار  

  . 

نن لرأ  الشعب ورن أكبر فاي تعمل الحكومة عل  اإليفن  بنحتينىنت النن  فكلمن ك .2
توىيه السينسة رادت إمكننية أن تعك    ه السينسة تطلعنته وطموحنته حت  تكاون 
سينسااة الحكومااة وماان بيااد م مقنليااد الحكاام مالئمااة الحتينىاانت الشااعب   ويىااب أن 
تكاااون  نااانك رقنباااة شاااعبية وان تتاااوافر قناااوات فعنلاااة للتااانثير وال اااتط علااا  سينساااة 

 الحكم لصنلح ىمي  متطلبنت الشعب .

تااانثير للوالساااعي الااا  حلاااول وساااط  واإلقنااانعتااادعو الديمقراطياااة الااا  الحاااوار الصاااريح  .3
بشاااانن بعااااو المساااانئل  اآلرا علاااا  الحااااوار ال يفتاااارو فقااااط وىااااود اختالفاااانت فااااي 

يفتاارو أي ااًن أن لهاا ه االختالفاانت الحااق فااي أن يعباار عنهاان وان  السينسااية   ولكنااه
  فنلديمقراطيااة تفتاارو االخااتالا والتعاادد داخاال المىتماا  وعناادمن يىااد  إليهاانيسااتم  
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الااااديمقراطي لحاااال الخالفاااانت بواسااااطة  ا ساااالوب اااا ا االخااااتالا تعبياااارًا عنااااه يكااااون 
والكرا ياة مان قبال والوصول الا  حال وساط ال عان طرياق التهدياد  واإلقننعالمننقشة 

 السلطة أيًن كنن نوعهن . 

وتشاااامل  اااا ه  ا سنساااايةتعماااال الديمقراطيااااة علاااا  كفنلااااة وحمنيااااة الحقااااوق والحرياااانت  .4
الحقوق الحق في حرياة الارأ  والتعبيار وفاي تكاوين الىمعيانت وحاق التنقال والحمنياة 

 من التع يب وغير ن . 

ساتخدامهن الوسانئل السالمية بتىديد قو  المىتما  و لاك مان خاالل اتسم  الديمقراطية  .5
في استبعند السينسايين الا ين فشالوا أو لام يعاد لهام نفا  مان غيار حادوو ا اطرابنت 

 في نظنم الحكم . 

 الدميقراطية : أركان
 سيند  الشعب .  .1

 حكم قنئم عل  ر ن المحكومين .  .2

  منن حقوق ا قلينت .  .3

  منن حقوق اإلنسنن ا سنسية .  .4

 انتخنبنت حر  ونريهة .  .5

 مسنوا  أمنم القننون . ال .6

 وىود دستور دائم .  .7

 التعددية االىتمنعية واالقتصندية والسينسية .  .8

 قيم التسنمح والتعنون والتوافق والترا ي .  .9

 لدميقراطية :الرئيسية ل تاملكونا
مكوناانت عديااد  تعطيهاان الماادار  االىتمنعيااة والسينسااية المختلفااة ا تمنمااًن  للديمقراطيااة    

 المكوننت يمكن إيىنر ن بنآلتي   خنصًن   و  ه
انتخنبااااانت حااااار  وعندلاااااة   تعاااااد االنتخنبااااانت الركيااااار  ا سنساااااية ل ااااامنن المسااااانوا   .1

السينساااية باااين الماااواطنين ساااوا  فاااي الوصاااول الااا  المننصاااب العنماااة أو فاااي قيماااة 
أصواتهم   ل لك يىب أن تكون  ننك إىارا ات قننونياة تانظم عملياة االنتخنبانت   

حنلاااة حصاااول عااش فاااي عملياااة االقتااراع   وال يمكااان أن يعاااد  وكاا لك الطعاااون فااي
نظاانم الحكاام ديمقراطيااًن إال إ ا كاانن المساا ولون الاا ين يقودونااه منتخبااين بحريااة ماان 



 5 

المواطنين وبطريقة حر  ومنصفة للىميا    وقاد تختلاا آليانت االنتخنبانت باين بلاد 
قراطياااة و اااي وآخااار   ولكااان المنئااال الىو رياااة تبقااا  واحاااد  لكااال المىتمعااانت الديم

تمكااين كاال مااواطن  و أ ليااة ماان االقتااراع واختياانر ماان يمثلااه   وكاا لك عااد وفاارر 
 ا صوات يىب أن تتسم بنلصراحة والصدق والشفنفية .

حكوماااة يىاااب مسااانئلتهن   ففاااي نظااانم الحكااام الاااديمقراطي يىاااب أن تكاااون أعمااانل  .2
نحة للرقنباة أ  أن القرارات ومننقشتهن يىب أن تكون مت اإلمكننالحكم شفنفة قدر 

ة وللمااواطنين الحااق فااي معرفااة كيااا تصاارا أمااوال ال اارائب التااي تىباا  الشااعبي
منهم   وأماوال الماوارد والثاروات الطبيعياة   ويىاب أن يكاون المنتخباون يتصارفون 
بمس ولية به ا االتىنه   إن مسان لة الحكوماة أمانم الشاعب فاي النظانم الاديمقراطي 

لمحانكم ومان ىهاة أخار  مسانئلة البرلمانن عان  ي من ىهة مسن لة قننونية أمانم ا
  سينسة الحكومة وأعمنلهن .  

 لدميقراطية :نظريات ا
لم تعد الطروحنت والنظرينت النيوقراطية مقبولة في مسنلة إسانند السالطة   وكانن الباد     

مااان التفكيااار فاااي نظريااانت ىدياااد  إ  لااام يعاااد مااان ا ماااور المستسااانغة النظااار الااا  الحااانكم 
ه أو أنه موكاًل من اف تعنل  كمن أرادت لاه  لاك النظريانت النيوقراطياة )الدينياة( بنعتبنره إل

  وىاان ت النظرياانت الديمقراطيااة بماانهغ ىديااد متاانير عاان المنهااني النيااوقراطي فيماان يتعلااق 
في مسنلة إسنند السلطة   فهي ترىعهن أمن ال  ا مة )نظرية سيند  ا مة( أو ال  الشاعب 

 ب( .)نظرية سيند  الشع
 . نظرية سيادة األمة :1

حاانول بعااو الفقهاان  التقريااب بااين مفهااوم الديمقراطيااة ومفهااوم ساايند  ا مااة الاا  درىااة     
عااد ن تعبياار عاان فكااار    فاان ا كنناات الديمقراطياااة تعبياارًا عاان شاااكل الدولااة للسينسااة )نظااانم 

رت فكار  السايند  الحكم في الدولة( فنن مبدأ سيند  ا مة  و التعبير القننوني لهن   لقد ظها
أول ا مار مان قباال رىانل القاننون الفرنسااي محنولاة لتاادعيم سالطة الملاك فااي مواىهاة البنباان 
والتنكيد عل  تمتعه في السيند  الكنملة في مملكته   لكن قينم الثور  الفرنساية وفصالهن باين 

 ا مااة  إرادلتصاابح باا لك  ا مااةالملااك والساالطة السينسااية نقاال فكاار  الساايند  ماان الملااك الاا  
 ي السلطة العلين التي ال تتننف  معهن ويكاون مان أمار التطاور التانريا لمبادأ سايند  ا ماة 

. 
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وسيند  ا مة  ي نظرية فرنسية تنسب ال  )ىنن ىانك روساو(   فهاي كمان فاي نظرياة     
 لااادار العقااد االىتماانعي فااي بناان  الدولااة   ويشااير )روسااوان( الساايند  عباانر  عاان ممنرسااة 

نهاانالعنمااة  المكااونين لهاان وليساات  ا فاارادملااك ا مااة ىمعاان  بوصاافهن وحااد  مسااتقلة عاان  واي
ملك للحنكم   أ  أن سيند  ا مة  ي صفة علين آمار  فاي الدولاة   و ا ه السالطة ال يمكان 

نمان تساتند الا  مىموعاة أفاراد ال  فرد أو مىموعة أفراد  إسنند ن وال الا   يئاة فاي الدولاة واي
الىماانعي يمثاال كاال فاارد ماان ا فااراد المكااونين لااه فاانلمىموع  علاا  أساان  أن  اا ا الشااخ 

يشااكل وحااد  مىاادد  ترماار الاا  كاال ا فااراد و ااي مسااتقلة لماان تمااثلهم ماان أفااراد وغياار قنبلااة 
 للتىرئة ال يمكن التصرا فيهن والتننرل عنهن وا مة وحد ن  ي المنلكة لهن . 

 . نظرية سيادة الشعب :2
الساايند  تعااود الاا  ا فاااراد  اتهاام وتنقساام بياانهم بحساااب  ىاان ت  اا ه النظريااة لتقاار بااانن    

عادد م حيااو يكاون لكاال فارد ىاار  ماان الساند    وقااد وقا  تكااري  مبادأ ساايند  الشااعب  ول 
( ماانهم علاا  26   25حيااو ىاان  فااي الفصاالين ) 1973ماار  عباار الدسااتور الفرنسااي لعاانم 

يمااانر  سااالطة  مااان يااانتي   إن السااايند  تكمااان فاااي الشاااعب ولاااي     قسااام مااان الشاااعب أن
الشااعب بكنملااه إال أن كاال فئااة ماان الشااعب مىتمعااة  ات حااق باانلتعبير عاان آرائهاان بكنماال 

 الحرية .
تعود السيند  الا  مىماوع  إ و  ا تبين ىو ر الخالا بين سيند  ا مة وسيند  الشعب     
تعاود ا مة بوصفهن واحد  مىرد  غير قنبلاة للتىرئاة وفقاًن للنظرياة ا ولا    فاي حاين  أفراد

د  اتهم المكاونين للىمنعاة وفقاًن لنظرياة سايند  الشاعب   والمقصاود بانفرا ا فرادالسيند  ال  
الشااعب طبقااًن للماادلول السينسااي  اام أولئااك الاا ين يتمتعااون باانلحقوق السينسااية الاا ين تاادري 

    أسمنئهم في ىداول االنتخنبنت . 


