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 مصطلحاتها, انواعها, مواصفاتها ,مفهومها  :الدٌمقراطٌةعنوان المحاضرة: 
 /المرحلة الثانٌة صباحًمكان المحاضرة: جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة االساسٌة/قسم اللغة العربٌة

 اسم المحاضر: م.د. خالد تركً علٌوي النداوي/ جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة االساسٌة/قسم التارٌخ
 الدٌمقراطٌة: مفهوم  

وتعنً حكم الشعب لتصف نظام الحكم المستخدم هنالك , اما كٌف الد, اخترعت فً اثٌنا فً القرن الخامس قبل المٌهً كلمة      
تعنً حكم الشعب او السلطة للشعب, اصلها ٌونانً ففهوم الدٌمقراطٌة من عصر الى عصر, ٌحكم الشعب فٌختلف بحسب تطور م

 )دٌمو( اي الشعب , والثانً)قراطً( تعنً السلطة. فهً تتكون من مقطعٌن
الشعبٌة فً كل االزمنة  نفس المستوى فً المشاركة ال تعنًوفً االصطالح : وسٌلة الحكم او منهج  فً التعامل االجتماعً      

ة هً مصدر السٌادة, لمتحدة للمدٌنقائال: ان االرادة ا وهو من الحكماء الٌونان  واستاذ ارسطو عرفها افالطونواالمكنة, 
حٌث قال عنها:هً السلطة التً تنبع من الجماعة ولٌس من شخص الحاكم , وان خٌر ,حكماء الٌونان متأخرواحد ارسطو(وعرفها)

 الحكومات التً ٌسودها القانون.
  التعرٌف الشامل للدٌمقراطٌة:

وتخضع فٌها السلطة لرقابة راي عام حر, له ة بٌن الناس, اة السٌاسٌهً الحكومة التً تقر سٌادة الشعب وتكفل الحرٌة والمساو     
 خضوعها لنفوذة. ما ٌكفلمن الوسائل القانونٌة 

 مواصفات الدٌمقراطٌة:
 وجود دستور ٌحدد من صالحٌات السلطة, وٌحمً حقوق المدٌنة. -(ٔ)
 وجود اقتراعا عاما   -(ٕ)
 ض.حرٌة التعبٌر: وٌشمل الكالم وحق التجمع وحق االعترا -(ٖ)
 حرٌة الروابط التنظٌمٌة. -(ٗ)
 المساواة امام القانون. -(٘)
 حق الملكٌة الخاصة وحق الخصوصٌة. -(ٙ)
 معرفة المواطنٌن بحقوقهم ومسؤولٌاتهم. -(7)
 فصل السلطة ووجود نظام المحاسبة والموازنة بٌن انظمة الحكم. -(8)

 مصطلحات الدٌمقراطٌة:
 قضً بحق المواطنٌن باالقتراع السري العام.الدٌمقراطٌة السٌاسٌة: التً ت -(ٔ)
 االجتماعٌة: وتعنً تكافؤ الفرص لجمٌع المواطنٌن. الدٌمقراطٌة -(ٕ)
 بٌة: تطلق على االنظمة الشٌوعٌة.الدٌمقراطٌة الشع -(ٖ)

 الدٌمقراطٌة فً االسالم:
,أال تعرفوا بأن اإلسالم هو أول من نادي  الغرب ٌوجه انتقادا  إلى الحكومات اإلسالمٌة بأنها حكومات غٌر دٌمقراطٌة     

بقها فً الحكم ؟ مذاهب بعٌدة المدى ٌدرك دون  تشرٌعهبجد , وٌذهب فً روح  وأصولهان من ٌدرس االسالم  بالدٌمقراطٌة ,وطَّ
الحرٌة الفردٌة  ارجاء المعمورة , وٌعلم االمم ارقى نظم االجتماع , فقد اهتم بمعنى بهداٌتهدٌن نزل من السماء لٌضرب  انهرٌب 

, وصور  ألحكام, ومن شواهد ذلك حرٌة الفكر الدٌنً , وحرٌة المشاركة الدولة ألحكاموالدٌمقراطٌة فً مشاركة الشعب 
ُح لكم هذا من خالل توضٌح األسس التً ٌقوم علٌها الحكم فً اإلسالم :الدٌمقراطٌة فً االسالم كثٌرة   سأوضِّ

ر اإلسالم ا -ٔ  و المعبود الوحٌد وال معبود سواه.إلنسانٌة من كل ألوان العبودٌة للخلق عندما أعلن أنَّ هللا هالحرٌة : ولقد حرَّ
وهً من الدعائم األساسٌة التً ٌرتكز علٌها نظام الحكم فً اإلسالم ,وقد أوجب الشورى على أولً األمر ,ففً القرآن  :الشورى-ٕ

ٌة ٌقول تعالى فٌها : )) والذٌن استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم الكرٌم سورة سمٌت باسم "سورة الشورى" ,وهً سورة مك
ا رزقناهم ٌنفقون (( ) آٌة   ( 8ٖشورى بٌنهم وممَّ

ُد هللِا َفْوقَ  البٌعة:-ٖ ٌَ ٌُِعون هللاَ  ٌَُبا ٌَُباٌعونك إنَّما  ِدٌهم  أٌَْ وهً من األسس األولٌة فً نظام الحكم فً اإلسالم ٌقول تعالى : )) إنَّ الذٌن 
ٌُؤِتٌِه أَْجَرا  َعِظٌَما (( ) ال ِه هللا َفَس ٌْ ْنُكُث على َنْفِسِه َومْن أَْوفى ِبَما َعاَهَد َعلَ ٌَ (,كما أعطى للمرأة حق البٌعة ٓٔفتح : َفَمْن َنَكَث َفإِنَّما 

َها الَّنَّ  ٌُّ ا أَ ٌَ ها بالبٌعة تأكٌدا  على إعطائها هذا الحق األساسً , ٌقول تعالى : ))  ٌِْعَنَك َعلى أَْن الَ وخصَّ َبا ٌُ ًُّ إَِذا َجاَءَك المُؤِمَناُت  ِب
فْ  ٌَ أِْتٌَن ِبُبْهَتاٍن  ٌَ ْقُتْلَن أَْوالََدُهنَّ َوالَ  ٌَ ْزِنٌَن َوالَ  ٌَ ْسِرْقَن َوالَ  ٌَ َئا  َوالَ  ٌْ ْعِصٌَنَك ِفًٌُْشِرْكَن ِباهلِل ّش ٌَ ِدٌِهنَّ َوأَْرُجلِِهنَّ َوالَ  ٌْ َن أَ ٌْ ٌَِنُه َب َمْعُروٍف  َتِر

ٌِْعُهنَّ َواَسَتْغَفَر لَُهنَّ هللاَ إِنَّ هللاَ َغفُ  ِحٌٌم (( ) الممتحنة: َفَبا  (. ٕٔوٌر رَّ
وا األََماَناِت إلى أَْهلِها وإذا َحَكْمُتم  -ٗ َن النَّاِس أََن العدل: هو هدف وغاٌة الحكم اإلسالمً , ٌقول تعالى : )) إنَّ هللاَ ٌأمركم أْن ُتؤدَّ ٌْ َب
ِعَظُكم ِبِه إِنَّ هللاَ َكاَن َسِمٌَعا  َبِصٌرا  (( ) النساء : َتحْ  ٌَ َنُهم ِبالِقْسِط 8ُ٘كُموا ِبالَعْدِل إَنَّ هللاَ ِنعَما   ٌْ (,وٌقول تعالى : )) َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َب

ٌُِحبُّ الُمْقِسِطٌن (( ) ال   (,وأمثلة تطبٌق العدل فً اإلسالم كثٌرة ال حصر ٕٗمائدة : إِنَّ هللاَ 
ولذلك جعل ة المدنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة ,:فقد قرر اإلسالم مساواة الناس أمام القانون ,ومساواتهم فً الحقوق العامالمساواة-٘

ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا  وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم الخالق جّل شأنه " التقوى" أساس التفاضل: ))ٌا أٌها النَّاس إنَّا خلَْقناكم من 
 (ٖٔاكم (( ) الحجرات: عند هللا أتق

الحرص على العمران وعدم الفساد: ولقد نهى هللا المسلمٌن إذا تولوا الحكم عن الفساد فً األرض ,ٌقول تعالى : )) فهل عسٌتم -ٙ
مهم وأعمى أْبصارهم (( ) محمد : إن تولٌتم أن تفسدوا فً األرض وتقطعوا أرحامكم .أولئ  . (ٖٕ-ٕٕك الذٌن لعنهم هللا فأصَّ

: وهذا من األسس والركائز األساسٌة فً الحكم ,ٌقول تعالى : )) ولتكن منكم أمة ٌدعون إلى األمر بالمعروف والنهً عن المنكر-7
  (ٗٓٔالخٌر وٌنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون (( ) آل عمران : 



ٕ 
 

 مقراطٌة:مزاٌا الدٌ
   .تعمل الدٌمقراطٌة الى معاملة جمٌع االفراد على قدم المساواة -(ٔ) 
   .ٌة على االٌفاء باحتٌاجات الناستعمل الحكومة الدٌمقراط -(ٕ)
   .ح واالقناع والسعً الى حلول وسطتدعو الدٌمقراطٌة الى الحوار الصرٌ  -(ٖ)
 . والحرٌات االساسٌةحماٌة الحقوق تعمل الدٌمقراطٌة على كفالة و -(ٗ)
 .  الدٌمقراطٌة بتجدٌد قوة المجتمعتسمح  -(٘)

 هناك اربع مكونات او كتل بناء رئٌسٌة للدٌمقراطٌة وهً: المكونات الرئٌسٌة للدٌمقراطٌة الفاعلة:
 . انتخابات حرة عادلة -(ٔ)
 .حكومة منفتحة ٌمكن مساءلتها -(ٕ)
 .الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة -(ٖ)
 دٌمقراطً او مدنً.  مجتمع -(ٗ)

 صور الدٌمقراطٌة:    
 الدٌمقراطٌة المباشرة  اوال:
هً التً ٌباشر فٌها الشعب السلطة بنفسه دون وساطة احد من نواب او ممثلٌن. فتكون كافة الهٌئات السلطوٌة من تشرٌعٌة      

, ً الوقت نفسه, فالشعب هو الذي ٌسن القوانٌنمة فالحاكمة والمحكووتنفٌذٌة وقضائٌة بٌده, بمعنى ان ٌصبح الشعب هو الهٌئة 
 . ضاء بنفسة, وتحدٌد الضرائب , وابرام المعاهدات ... الخ, وكذلك ٌمارس سلطة القرات الحكومٌة مثل تعٌٌن الموظفٌنوٌتخذ القرا

 مزاٌا الدٌمقراطٌة المباشرة:
 طته.ٌكون فٌها الشعب هو صاحب السلطة ومستودعها , وال تمارس اال بواس -(ٔ)
 ٌباشر الشعب جمٌع اختصاصات السلطة دون وساطة احد. -(ٕ)
 . ان السلطة للشعب بأكمله وال ٌمكنه التنازل عنها, ومن ثم لٌس له ان ٌنٌب عنه نوابا  او ممثلٌن -(ٖ)
 . ٌتمتع المواطنٌن فً ظل الدٌمقراطٌة المباشرة بحرٌة حقٌقٌة وبصورة شبه دائمة -(ٗ)
   .الدٌمقراطً المباشر بمعنوٌات الشعبٌرفع نظام الحكم  -(٘)

 عٌوب الدٌمقراطٌة المباشرة:
 .استحالة تطبٌقها من الناحٌة العملٌة -(ٔ)
 متابعة المشكالت التقنٌة والفنٌة.تعقد الشؤون العامة واستحالة  -(ٕ)
 .ٌة فً االجتماعات العامة العلنٌةمناقشة بعض الشؤون العامة الهامة بطرٌقة سر ال ٌمكن -(ٖ)
   ب لرغبات بعض الشخصٌات المتنفذة.تؤدي الدٌمقراطٌة المباشرة الى خضوع عامة الشع -(ٗ)
 نطاق كبٌر فً ظل الظروف الحدٌثة.صعوبة تطبٌق الدٌمقراطٌة المباشرة على  -(٘)
 الدٌمقراطٌة النٌابٌة: ثانٌا: 

من الدٌمقراطٌة ال تمارس االمة مباشرة السٌادة , كما الحال  الدٌمقراطٌة النٌابٌة هً تجسٌد لمبدأ سٌادة االمة , ففً هذا النوع    
 ال ٌمثلفالنائب  فً نفس الوقت مالكة للسٌادة, فً الدٌمقراطٌة المباشرة , بل تعهد بممارستها لممثلٌن منتخبٌن, ولكن تبقى االمة

 ا ٌنتهً دورهم.كما ان الناخبون مكلفون انتخاب ممثلً االمة وعند هذناخبٌه بل ٌمثل االمة جمعاء ,
 المبحث الثالث: الدٌمقراطٌة شبة المباشرة:

تقوم الدٌمقراطٌة شبه المباشرة على المزج بٌن الدٌمقراطٌة المباشرة والدٌمقراطٌة التمثٌلٌة, وبمعنى اخر ٌعد نظام الحكومة      
بنفسة , ونظام الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة حٌث شبه المباشرة نظاما وسطا بٌن نظامً الدٌمقراطٌة المباشرة حٌث ٌتولى الشعب السلطة 

 ٌتولون الحكم باسمه ونٌابة عنه. ٌقتصر دور الشعب على اختٌار ممثلٌن
 أسالٌب الدٌمقراطٌة شبه المباشرة:

االستفتاء الشعبً, االعتراض الشعبً, االقتراح الشعبً,  للدٌمقراطٌة شبه المباشرة وسائل واسالٌب متعددة, وهذه الوسائل هً: 
 .لحل الشعبًا
 

  


