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  المحاضرة االولى

 ، وانواعهامقراطية مفهومها ، والمدخل اليهاالدي 
 اعداد / م.م. ليث عبدالستار عيادة 

 )لطمبة المرحمة الثانية(قسم الحاسبات + قسم الرياضيات + قسم المغة العربية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وىي نظام سياسي واجتماعي حيث الشعب ىو مصدر  التعريف العام لمديمقراطية: 
 السيادة والسمطة، فيو يحكم نفسو عن طريق ممثمين عنو. 

والديمقراطية ليست في إشراك المواطنين في االنتخابات فقط، ولكن ايضًا في سيرىم  
ومساءلتو ، والديمقراطية تعمل في الحركات  عمى مراقبة النظام السياسي، في استجوابو

والمنظمات االجتماعية كما تعمل في التنظيمات االنتخابية، واالنتخابات ال تعطي لممنتخب 
 صالحيات غير مشروطة. 

المواطنون في المجتمعات الديمقراطية تريد النقاش والحوار، وعمى السمطات المتعددة  
 وتقدم حسابات عن اعماليا ليم بكل شفافية.  ميما كانت ان تشرح اسباب خياراتيا

وتعمل الديمقراطية بشكل افضل : عندما تكون نوعية الحياة العامة سميمة، وعندما تكون  
وعندما يساىم المواطنون ويمتزمون النقاشات العامة جيدة وعندما يعمو مستوى الحجج والبراىين، 

 بشكل منتظم في مسؤولياتيم السياسية. 

ي الجماىير عمى االحزاب السياسية التصنت ليا واالخذ باالفكار النيرة في ظل وع 
الصادرة عنيا لتالحم اكبر بين الشعب وقياداتو السياسية. وتحت نظام الديمقراطية الميبرالية او 
درجة من درجاتو يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصف سكان االرض في 

اليند وانحاء اخرى بينما يعيش معظم الباقي تحت انظمة تدعي نوعًا اخر من اوربا واالمريكيتين و 
 الديمقراطية )كالصين التي تدعي الديمقراطية الشعبية(. 

ويطمق مصطمح الديمقراطية احيانًا عمى معنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة  
عنى الواسع ىي نظام ديمقراطية، او بمعنى اوسع لوصف ثقافة مجتمع، والديمقراطية بيذا الم

اجتماعي مميز يؤمن بو ويسير عميو المجتمع ويشير الى ثقافة سياسية واخالقية معينة تتجمى 
 فييا مفاىيم تتعمق بضرورة تداول السمطة سمميا وبصورة دورية. 
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: الديمقراطية كممة مشتقة من اليونانية وىي مجتمعة من كمميتين اصل كممة الديمقراطية 
)كراتيا( وتعني الحكم السمطة وبالتالي  CRATIAموس( ةتعني الشعب وكممة )دي DEMOSىما 

وتعني الديمقراطية لغة حكم الشعب وليذا تطمق ىذه التسمية عمى  DEMOCRATIAتصبح 
 الحكومات التي ينتخبيا الشعب ويختارىا. 

اما تعريف الديمقراطية اصطالحًا : فيي بمفيوميا الشامل تعني الحكومة التي تقرر  
سيادة الشعب وتكفل الحرية والمساواة السياسية بين الناس وتخضع فييا الحكومة صاحبة 

 السمطات الى رقابة رأي عام حر لو وسائل قانونية تكفل خضوع الحكومة لو. 

ي بمدان العالم وبحسب وجية نظر كل نظام او دولة وينظر لمديمقراطية نظرة مختمفة ف 
ولكن يبقى االساس المشترك التي تتفق عميو ىذه االنظمة ان الديمقراطية ىي حق االغمبية 

 بالحكم وحق االقمية بالمعارضة . 

اما تعريف الديمقراطية بالمفيوم الحديث تعني حرية الفرد مشتممة عمى المواطن والحقوق  
اجل النيوض الى الخمفيات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعرقية والجنس  والمسؤوليات من

والمون لالفراد. وكما انيا تعني حق الفرد في الحياة والتعبير عن الرأي والمعتقد من دون معوقات 
 او تيديد وان تختار الشعوب مصيرىا. 

 أنواع الديمقراطية 

 االتي: لمديمقراطية خمسة انواع وهي عمى النحو 
 الديمقراطية المباشرة:  .1

التي يباشر الشعب فييا السمطات بنفسو دون وساطة احد من النواب فتكون كافة الييئات  ىي 
السمطوية )تشريعية وتنفيذية وقضائية( بيده كافة بمعنى ان يصبح الشعب ىو الييئة الحاكمة 

ارات مثل التعيينات وتحديد فالشعب ىو يسن القوانين ويتخذ القر والمحكومة في الوقت نفسو. 
الضرائب وابرام المعاىدات وكذلك يمارس السمطة القضائية . وتعد الديمقراطية المباشرة من ارقى 
انواع االنظمة التي تعبر من الناحية النظرية عن سيادة الشعب النيا تجسد التطبيق الكامل 

سكانيا فان ىذه الصورة من الحكم  لمديمقراطية ولكن بالنظر التباع جغرافية الدول وتزايد اعداد
اليمكن تحقيقيا اال في دولة صغيرة ويتعذر تطبيقيا في دولة كبيرة . والسبب في ذلك ىو ان 
تطبيقيا يحتاج الى اجتماع المواطنين في مكان واحد وعمييم ان يكونوا مطمعين عمى االمور 
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المواطنين ترك اعماليم كذلك ان تكون القضية المطروحة لممناقشة محدودة حتى ال يضطر 
 ومصالحيم ليذا الغرض. 

وعمى الرغم من مثالية الديمقراطية المباشرة. لم يتبقى منيا في العالم اليوم ما يمفت  
النضر اال القميل جدًا كالذي يحصل في بعض المقاطعات السويسرية حيث يجتمع الناس مرة 
واحدة في السنة يقومون فييا بانتخاب ممثمييم وكذلك ادارة الشؤون العامة من وضع القوانين 

ئب والنظر في الميزانية وكذلك القيام ببعض االعمال االدارية ويختارون فييا كبار وفرض الضرا
 موظفييم وقضاتيم. 

 الديمقراطية الغير مباشرة )النيابية(:  .2

كام بواسطة االقتراع العام الحر وىنا ترتكز السمطة عمى االغمبية الشعبية. حيث يتم انتخاب الح
وذلك من بين اكبر اعداد من المرشحين وىذا عكس االستفتاء الشعبي العام حيث يقتصر 
الترشيح عمى شخص واحد. وتقتضي ىذه الديمقراطية فصل السمطات الثالثة ومنح الشعب 

السياسية. حريات مطمقة في االجتماع والتدريب والطباعة والنشر وتشكيل االحزاب والحرية 
والديمقراطية النيابية ىي تجسيد لمبدأ سيادة االمة اذ في ىذا النوع من الديمقراطية ال تمارس 
االمة مباشرة السيادة كما الحال في الديمقراطية المباشرة ولكن تبقى االمة في نفس الوقت مالكة 

 لمسيادة. 

يع حكم نفسو بنفسو وعميو ان والنظام النيابي يقوم عمى الفكرة القائمة ان الشعب ال يستط 
يحيل الميمة الى ممثمين عنو الن من الصعب بل المستحيل عمميًا اجتماع المواطنين والقرارات 
التي تتعمق باالمة فضاًل عن اجتماعيم في مكان واحد وترتكز ىذه الديمقراطية عمى نظرية 

لذلك ال يمكن عزل النائب من  الوكالة فالنائب ال يمثل ناخبيو فقط بل يمثل البمد واالمة جميعاً 
قبل احد الن وكالتو تمثيمية يستمدىا من االمة باسرىا كما ان الناخبين مكمفون بانتخاب ممثمييم 
وعند ىذا الحد ينتيي دورىم اذ ان جميع افراد الشعب ولذلك وان كان الشعب ال يستطيع ان 

 يو ليحكموا باسمو. يشارك كمو في الحكم والسمطة اال لنو قادر عمى اختيار ممثم

 الديمقراطية شبه المباشرة:  .3

منتخب من الرجوع الى الشعب نفسو عمى اساس انو صاحب السيادة ومصدر وتقوم عمى اساس 
السمطان في الفصل في بعض االمور اليامة وتختمف عن النظام النيابي بحيث يقرر ىنا النظام 

نواب وحدىم في النظام النيابي مع كامل لمشعب حق مباشرة السمطة بينما تقتصر السمطة عمى ال
 االستقاللية عن منتخبييم ومن مظاىر ىذه الديمقراطية: 
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 االستفتاء الشعبي العام الخذ رأي الشعب في االمور العامة بالتشريع والدستور والسيادة.  -
االعتراض الشعبي من قبل الناخبين وضمن مدة زمنية معينة عمى ما صدر عن الييئة  -

 التشريعية ويكون الحكم لمن تراه االغمبية بعد عرضو عمى االستفتاء. 
 حق الناخبين في اقالة الناخب.  -
 الحل الشعبي لمبرلمان بعد عرضو عمى االستفتاء اذا قررت نتيجة االستفتاء ذلك.  -
الجميورية اذا استطاع ان يحصد االغمبية في االستفتاء ويعد ىذا النظام حق عزل رئيس  -

اقرب لممثل االعمى لمديمقراطية في النظام النيابي فيو يكمن السيطرة الحزب الواحد من 
جية ولذلك فيو صمام امان من اي تعسف يحصل من قبل المجمس النيابي تحت اي 

 ضغط او مؤثرات. 
 الديمقراطية الشعبية:  .4

طمق ىذه التسمية عمى نظام الحكم في الدول الخاضعة لمنفوذ الشيوعي كالنظام القائم في ت
االتحاد السوفيتي سابقًا والدول االشتراكية السابقة، وتعد الديمقراطيات الغربية ىذا النظام غير 

 ديمقراطي الن اساليبو ال تتفق مع اساليب الدول الغربية. 

 الديمقراطية الوسيطة:  .5

فيو منع المواطن من اختيار رئيس الحكومة عن  الذي من شأنو تعدد االحزاب السياسية النظام
طريق االنتخابات البرلمانية، بل يعتمد عمى ىذا االختيار عمى االتصاالت التي تتم بين كبار 

    رجال االعمال. 


