
 المحاضرة السادسة
 

 نظام الحكم الديمقراطي :
هو كل نظام ٌستمد الحاكم فٌه صالحٌاته من لبل الشعب ومن هنا فان الدٌممراطٌة هً كل نظام ٌكون فٌه 

فت الدٌممراطٌة على أنها حكم الشعب.  الشعب شرٌن فعلً فً إدارة شؤون الدولة ومن هنا ُعر ِّ

 حكم الشعب  =  (لراطس= حكم    +    ) دٌموس= شعب

 الدٌممراطٌة الغٌر مباشرة.  (2  الدٌممراطٌة المباشرة  (1  هنالن نوعٌن من الدٌممراطٌة :

  

 :الديمقراطية المباشرة .1
تعرف الدٌممراطٌة على أنها مباشرة عندما ٌشترن الشعب بشكل مباشر وفعلً فً إدارة شؤون دولته وذلن 

الموانٌن واتخاذ المرارات الحاسمة والمصٌرٌة بالنسبة للدولة وذلن من خالل المشاركة الفعلٌة فً تشرٌع 
 خالل االجتماعات التً كانت تعمد فً الساحة العامة فً الدوٌالت حٌث تنالش مشاكل الدولة واحتٌاجاتها.

 لمد كان فً اإلمكان تطبٌك هذا النوع من الدٌممراطٌة نتٌجة لعدة أسباب:

الت التً طبك فٌها هذا النظام األمر الذي جعل تجمع الناس ومشاركتهم فً صغر عدد السكان فً الدوٌ    .1
 الساحة العامة ممكنا.

 المشاكل واالحتٌاجات فً تلن الفترة نتٌجة لصغر عدد السكان فً تلن الدوٌالت    .2

  

 الديمقراطية غير المباشرة: أو ديمقراطية التمثيل النيابي: .2

الدولة عشرات المالٌٌن، ال ٌمكن دعوة كل المواطنٌن للمشاركة فً إدارة الٌوم، وبٌنما أصبح عدد سكان 
الدولة ، لذلن تجري انتخابات ، ٌُنتخب فٌها الممثلون الذٌن ٌمثلون اآلراء المختلفة الشائعة بٌن الشعب وهم 

ممثال  121ٌدٌرون شؤون الدولة. ففً إسرائٌل ممثلو الشعب فً الكنٌست ٌدعون أعضاء كنٌست وهم 
 ٌمثلون الشعب، ٌُنتخبون مرة كل أربع سنوات.

  
 مبادئ النظام الديمقراطي

مبدأ حكم الشعب: ٌعتبر مبدأ حكم الشعب احد المبادئ المركزٌة والضرورٌة فً الدٌممراطٌة، وحكم  -1

الشعب هو تعبٌر عن سٌادة الشعب، فالشعب نفسه هو الحاكم فً الدولة ومصدر جمٌع الصالحٌات. وكانت 

المواطنٌن والشعب هو مصدر دٌممراطٌة أثٌنا لد طبمت "مبدأ حكم الشعب" فمد كانت الدولة والحكم بٌد جمٌع 

الصالحٌات فً الدولة، وفعالً شارن الشعب فً اتخاذ المرارات مباشرة ولذلن تسمى الدٌممراطٌة األثٌنٌة 

دٌممراطٌة مباشرة . ولد عرفت الدٌممراطٌة بأنها "حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب " والممصود 

شون فً الدولة وٌختلفون عن بعضهم البعض فً الجنس ، اآلراء بالشعب "مجموعة أفراد المواطنٌن الذٌن ٌعٌ

، الدٌانة ، العادات والمصالح. والشعب ٌضم األكثرٌة ومجموعات األللٌة المختلفة والماسم المشترن للجمٌع 

 هو كونهم مواطنٌن فً دولة واحدة .

وسلطات الدولة . التعددٌة تعنً كثرة التعددٌة تعنً تعدد الفرق ، المجموعات ، المنظمات  -مبدأ التعددٌة : -2

وتنوع الفئات المختلفة فً الدولة والتعددٌة تعترف بحك وجود اآلراء ووجهات النظر المختلفة والتعددٌة هً 

االعتراف بحك المجموعات فً الدولة فً التعبٌر عن االختالف بٌنها وحك المجموعات فً االنتظام فً 



والحصول على المصالح والحاجات . واالعتراف بمٌمة التعددٌة ٌتٌح  مختلف األطر من اجل تحمٌك الحموق

للمجموعات المختلفة أن تحافظ على هوٌتها الخاصة دون فمدان الماعدة الموحدة والمشتركة للمجتمع بأكمله 

 .وتظهر التعددٌة فً مختلف المجاالت ، فً المجال االلتصادي . فً المجال االجتماعً ، فً المجال الثمافً

التربوي وهنان تعددٌة فً المبنى الدستوري واٌضا تعددٌة سٌاسٌة والتً تهدف الى تعدد االحزاب بهدف  –

 الوصول الى الحكم .

 والتعددٌة تعبر عن مركبات هامة فً الدٌممراطٌة :

 ( االعتراف بحك التنوع بٌن البشر وبٌن المجموعات المختلفة عن بعضها البعض فً الحاجات .1

 الموة فً المجتمع وخلك توازن بٌن سلطات الحكم المختلفة وبٌن منظمات ذات مصالح مختلفة .( توزٌع 2

 ( اعطاء الشرعٌة لصراعات النفوذ والموة بٌن االحزاب .3

 ( وجود منافسة حرة بٌن مختلف المجموعات .4

 ( مشاركة المواطنٌن فً الحٌاة السٌاسٌة بحسب " مبدأ حكم الشعب " .5

ة هً االعتراف بوجود مجموعات مختلفة ذات مصالح مختلفة . تسمح بالتنافس الحر بٌن وبذلن التعددٌ

 مختلف المجموعات ، وهذا التنافس ٌعتبر شرطا ضرورٌا لوجود المجتمع الدٌممراطً.

ٌعتبر التسامح احد شروط تحمٌك التعددٌة ، فالتسامح ٌعنً االستعداد لتمبل المختلف واحترام  –التسامح  -6

المختلفٌن من حٌث المظهر ، اللون ، الجنس ، الدٌانه والمعتمدات ٌعنً التساهل واعطاء الفرصة للغٌر  البشر

 ال ثبات نفسه من خالل اآلراء واالفكار والمعتمدات التً تتعارض مع ما اعتمد وتجعلنً اشعر بعدم ارتٌاح .

لضمان بماء المجتمع والنظام  تعنً الموافمة باألجماع على مواضٌع مركزٌة ، وذلن –التوافمٌة  -7

 الدٌممراطً دون التنازل عن االختالف فً اآلراء والنزاع بٌن مختلف المجموعات .

فهنان توافك على حدود الدولة ، توافك على شكل نظام الحكم ، التوافك على تمبل الحكومة المنتخبة بانتخابات 

 دٌممراطٌة .

التً تحدد طابع المجتمع والدولة ، وكلما زادت شرعٌة طبٌعة وكلما زاد االجماع حول المواضٌع المركزٌة 

 . نظام الحكم المائم والسلطات ، زاد استمرار الدولة

 



 

 مبدأ حسم االكثرٌة -3

مبدأ حسم االكثرٌة مرتبط بمبدأ حكم الشعب وبالتعددٌة ، الن الشعب ٌعنً مجتمع تعددي مؤلف من افراد 

الفراد والمجموعات من تعٌش فً حدود الدولة . ولكً ٌتمكن اومجموعات لها آراء ومصالح مختلفة و

رغم الخالفات وتضارب المصالح ، لذلن تمرر ان ٌكون جمٌع المواطنٌن الذٌن ٌؤلفون معا  لىالتعاٌش وع

متساوٌن فً حك المشاركة فً الحسم واتخاذ المرار. واالفراد من مجموعات االكثرٌة او  بأكملهالمجتمع 

 المرارات التً تحسم بناء على حسم االكثرٌة ، فالمرارات فً الدولة ٌتخذها اكثرٌة المواطنٌن . االللٌة ٌمبلون

 

 مبدأ تمٌد السلطة -4

والهدف من هذا المبدأ هو منع  الهامة فً النظام الدٌممراطً، المبادئٌعتبر مبدأ تمٌد نفوذ السلطة من 

ة تملن لوة ٌمكن أن تظهر فً عدم التسامح او فً ألن االكثرٌ االستبداد والتعسف من لبل سلطات الحكم،

لرار  السلطةالم س بحموق االنسان والمواطن لدرجة الممع التام لمجموعات األللٌة فً الدولة، فمد تتخذ 

بأكثرٌة ٌلغً الدٌممراطٌة بواسطة تأجٌل موعد االنتخابات فالسلطة تملن نفوذا كبٌرا فهً تسٌطر على 

 مجاالت كثٌرة مثل:

الحكومة تسٌطر على الكثٌر من موارد الدولة مثل األراضً، الثروات  -لسٌطرة على الموارد االلتصادٌة( ا1

الطبٌعٌة وغٌر ذلن. كما ان الحكومة تتصرف بمٌزانٌة الدولة وتستخدمها لتنفٌذ سٌاستها فً شتى المجاالت 

ومة فً الحٌاه االلتصادٌة مما ٌزٌد من وفً الدول الدٌممراطٌة التً تشد د على السٌاسة االجتماعٌه تتدخل الحك

 نفوذ وسٌطرة الحكومة.

الحكومة تتصرف بالكثٌر من الموى العاملة فً الجهاز الوزاري وفً  -( السٌطرة على الموارد البشرٌة2

 المطاع العام الذي ٌعمل فٌه خبراء من مختلف المجاالت.

التً تتصرف بمصادر المعلومات فً الشؤون السلطة التنفٌذٌة هً  -( السٌطرة على مصادر المعلومات3

 الخارجٌة والداخلٌة واألمن، كما أنها مصدر معلومات للسلطة التشرٌعٌة ووسائل االتصال.

السلطة التنفٌذٌة تتصرف بأجهزة فرض المانون ولذلن ٌجب ضمان  -( السٌطرة على أجهزة فرض المانون4

داد وتعسف. وهنان تخوف من أن الموة باستب هذهتعمل ان السلطة التنفٌذٌة ومؤسسات األمن نفسها لن تس



السلطة التنفٌذٌة استعمال نفوذها وتتصرف بتعسف وبذلن تم س بالدٌممراطٌة فً الدولة ولذلن ٌجب ًء تس  

 والمرالبة على السلطة التنفٌذٌة وعلٌة فهنان وسائل مختلفة لتمٌد السلطة الحاكمة: لألشرافالامة مؤسسات 

 بذلن ٌتم منع تركٌز الموة والنفوذ لدى السلطة. -وتبدٌل السلطة( االنتخابات 1

 ( وجود اجهزة مرالبة.4( الجهاز المضائً 3( الفصل بٌن السلطات 2

 

مبدأ سلطة المانون فً النظام الدٌممراطً ٌعنً أن سلطات  -مبدأ سلطة المانون فً الدولة الدٌممراطٌة -5

خاضعون للمانون الذي س نتة بطرٌمة دٌممراطٌة سلطة تشرٌعٌة منتخبة الحكم وجمٌع المواطنٌن فً الدولة 

 بانتخابات دٌممراطٌة من لبل الشعب.

ومبدأ سلطة المانون مهم جدا ألنه ٌعبر عن االتفاق المائم بٌن جمٌع المواطنٌن فً الدولة، كما انة ٌعبر عن 

بر اٌضا عن الموافمة المائمة بٌن الموافمة على ضرورة وجود اطار سٌاسً مشترن وملزم للجمٌع. وٌع

المواطنٌن والسلطة ولذلن ٌجب أن ٌكون المانون مناسب أي ٌحمً حموق االنسان والمواطن وٌعكس المٌم 

 الدٌممراطٌة.



 كلٌة العلوم االسالمٌة 
 قسم العقٌدة والفكر السالمً

 مادة : الدٌمقراطٌة 
 مدرس المادة : م.م عمار ابراهٌم صالح

  ثانٌة المحاضرة ال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :نشأة وتطور الدٌمقراطٌة  

    الدٌممراطٌة كلمة إغرٌمٌة لدٌمة، دخلت اللغة االنكلٌزٌة فً المرن السادس عشرذكرنا سابماً أن 

جدٌد فً  انها نموذج وتعرف علـــى عب ( ،حكم الش )الٌونانً المدٌم تعنً  وحسب مدلولها

 لن واالمبراطــور واالله، وفٌه ٌجتمعممارسة السلطة ٌختلف عن االنظمة السابمة كنظام الم

 . المواطنون وٌشتركون فً اتخاذ المرارات الالزمة

 بلالخامس ل  وجدت فً مدٌنة اثٌنا المدٌمـة فً المرن ،  وكانت تطبك على الجماعات الصغٌرة

ً ألخذ المرارات الخاصة بالمدٌنة و ٌتمتع سكانها الذكور حٌث ،المٌالد  ٌجتمع السكان دورٌا

بدون تصوٌت على اختٌار مباشرة  واتخاذ المرارات، التصوٌت البالغٌن فمط فـً حـك األحرار

 والعبٌد رغم انهم ٌشكلون األغلبٌة الساحمة ،وسمٌت  ، وٌستثنى من ذلن األطفال والنساء نواب

 بخاصٌتٌن أساسٌتٌن هما : وكانت تتمٌز  ،  ة المباشرة او النمٌةبالدٌممراطٌ

أنها كانت دٌممراطٌة مباشرة، أي لم ٌكن هنان نواب منتخبون وانما الشعب ٌشترن  االولى:

ً مباشراً  فً حكم نفسه عن طرٌك الجمعٌة، واالشتران فً المنالشات العامة ،اي ان  اشتراكا

  .الحكم الشعب ٌساهم مساهمة فعلٌة فً

فكان على الفرد ان  :ان هذه الدٌممراطٌة المدٌمة لم تكن تعرف الحرٌة بمعناها الحدٌث، والثانٌة

 . لموانٌن الدولة مهما كان فٌها من اجحاف بحموله وحرٌاته الشخصٌة ٌخضع

 : التارٌخً لمفهوم الدٌمقراطٌة التطور

 حضارة وادي الرافدٌن: -1

فً اواخر المرن الرابع لبل المٌالد ، وفً حدود االلف الثانً  لرافدٌنابالد  نشأت حضارة ما

بكافة اشكالها ،  (العراق المدٌم )مظاهر التطور الحضاري فً وادي الرافدٌن  بدأتلبل المٌالد 

فأسسوا دوٌلة المدٌنه التً تموم على نظرٌة الحك االلهً فً  ومنها التطور فً انظمة الحكم ،

 فً ادارة البالد. لن والكاهن هما صاحبً الحك االلهًالحكم ، فالم



بٌن ابناء الشعب ة لمانون المكتوب فً تنظٌم العاللعلى اباعتمادها ة ولد تمٌزت هذه الحضار

علٌه من واجبات، اال ان حالة كون الملن والكاهن فوق  للمواطن من حموق وما بهدف تحدٌد ما

 ٌستطٌع مماضاة الملن أوالكاهن . المانون لد أثرت سلباً ، فال احد

لوا  الطٌنٌه ، وهذا وتشٌر الدراسات ان كلمة حرٌه لد وردت فً نصوص سومرٌه على اال

تخلٌص االنسان وتحرٌره من الظلم الوالع علٌه، وبذلن وضع العرالٌون المدامى  دلٌل على

 تحفظ للفرد حموله وحرٌته. االصالحات والموانٌن التً

الفكر السٌاسً العرالً المدٌم  رفلى تجارب الدٌممراطٌة، َ حٌث عان العراق المدٌم لد شهد او

ً من ، بموله: ان (توركٌلد جاكوبسن) ، أكد ذلن (الدٌممراطٌة البدائٌة) سمٌتالدٌممراطٌة  نمطا

، (الدٌممراطٌة البدائٌة)المدٌم كان لد عرف نمطاً ّ من الدٌممراطٌة سماها  الفكر السٌاسً العرالً

 . (دٌممراطً عسكري) فً مجتمع صنف على انه مجتمع

ٌتمثل فً مجلسٌن تمثٌلٌٌن  وان هذه الدٌممراطٌة البدائٌة لائمة بالجوهر على اساس جهاز شعبً

ٌن صعوبة الجزم بصدد ، وٌؤكد الباحث (مجلس العامة ٌمثل المحاربٌن)و(  الشٌوخ مجلس)هما: 

ان ): كرٌمرهذه الدٌممراطٌة، وأزدهر معها هذان المجلسان، وٌمول  زدهرت فٌهاالعهد الذي 

سنة، ولد التأم ٥۰۰۰ اإلنسانً المدون كان لد وجد لبل أول برلمان سٌاسً معروف بالتارٌخ

، (مجلس الشٌوخ) مجلسٌن هما : مجلس األعٌان ، وكان البرلمان مؤلف من ق.م۰۰۰۰عام 

المادرٌن على حمل السال ، وان السلطة  ، المؤلف من المواطنٌن الذكور(النواب)ومجلس العموم

 . عن حاكم لم ٌكن اال من االعٌان فضالً  اطنٌن االحرار،بٌد المو

على ممدرات الشعب  (لجش)حٌث هٌمن حكام  ق.م۳۰٥٥وهنان حدث تارٌخً فً عام 

حموق الناس، ووضعوا اٌدٌهم على أموال المعبد وأستملكوها ، وفرضوا  وتجاوزوا على

بالظلم الفاد ، فهب الشعب  (لجش)المواطنٌن ، فشعر شعب  الضرائب الباهضة والمتنوعة على

ً من ساللة أخرى هو الملنوأختارو ،أور نانشةبساللة من  لوكالنداوأسمطوا الملن   ا حاكما

وهذا الحدث ٌدلل على  اإلنسان، ، صاحب االصالحات الشهٌرة بالتزامها بحموق (اجٌناأورك)

 . ٌعتز بحرٌته وٌساهم فً تغٌٌر النظام السٌاسً واختٌار الحكام منذ المدٌم ان الشعب العرالً

 حضارة وادي النٌل: -2

زهت هذه الحضارة وازدهرت فً مصر المدٌمة فً اواسط االلف الثالث لبل المٌالد ، ّ وعمرت 

ً ٌحكمه الفرعون، ٌستمدام السٌاسً ظاالف وخمسمائة عام ،وان الن نحو من ثالثة  كان ملكٌا

عد حضارة وادي النٌل من تذلن له العظمة والتمدٌس، و،ول(رع) كونه إلهاً وابن لإللهلوته من 

من التطور ،ولد تنوعت انماط الحكم فٌها  ةمتمدم الحضارات المدٌمة التً وصلت الى مراحل

 وكانت على مراحل ثالث هً :

مصرٌون المدامى الى توصل ال  ق. م.۰1۰۰ : نحو عامدولة الفرعونٌة القدٌمةمرحلة ال –أ 

ً ، فأبتدأ الملون بحكم شعب مصر على وفك  ةالكتاب ً مطلما الهٌروغلوفٌه ، وكان الحكم ملكٌا

واجب الطاعة ، معتمدٌن ان  لهً ب الفرعون نفسه إوتطور االمر فنص نظرٌة أنهم أبناء اآللهة ،

تأٌٌد هذه االفكار، وفً هذه الكهان كان لهم دور فً  لد حلّت بجسد فرعون كما ان ةلهرو  اآل

 .الدولة  المرحلة لم ٌكن هنان تدخل من لبل الشعب فً ادارة



تطوراً فً مجال الحموق والحرٌات  رةشهدت هذه الفت مرحلة الدولة الفرعونٌة الوسطى: -ب

، اما نظام لألجور، وبوضع المعاٌٌر العادلة ةلانون الدولة بمنع السحر بإصدار وذلن العامة،

فكرة الوهٌة البشر ، بل نصبوا انفسهم ملوكاً على البشر وهم عباد  حكم فمد تنازل الفراعنة عنال

اركة ُ فً الحكم أعٌان الموم كان لها الفضل فً المش حالهم حال عامة الناس، فظهرت طبمة من

ة لدراً من تمٌم الدلٌل على بلوغ االدار ما م من مشورة للملن وهنان من الوثائكمدمن خالل ما ت

نهاٌة هذه المرحلة تعرضت  الدلة واالنضباط وشدة مرالبة نظام الحٌاة المادٌة فً مصر، وفً

 مصر الى غزو الهكسوس وفٌها لصة نبً هللا ٌوسف علٌه السالم.

له وهو آالى أوله بتنصٌب الملن نفسه  عاد نظام الحكم مرحلة الدولة الفرعونٌة الحدٌثة: ج_

لصة نبً هللا  ةفس الولت، ولد حدثت فً هذه الفتروهو المنفذ لها فً ن وانٌن،للم المشرع الوحٌد

والجزاء  باإلنسانبالدٌانة الٌهودٌة ، والتً أكدت على العناٌة  ، الذي جاء(موسى علٌه السالم)

 . التوراة على الفضٌلة والعماب على الرذٌلة فً كتاب

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

دولة  1۳۰كانت هنان ۳۰۰۰دولة،اال انه فً عام  111عدد الدول الدٌممراطٌة ما ٌمارب   

 . انظمتها انظمة دٌممراطٌة لٌبرالٌة تعد  فً العالم

 

 المصادر والمراجع :

 االقلٌمً، وق اإلنسان فً ظل التنظٌم الدولًبرعً، عزت سعد السٌد ،حق -1

 .1۸۹2،القاهرة

ترجمة دمحم عرب، المؤسسة العربٌة  ً،برو، فٌلٌب ،علم االجتماع السٌاس -2  

 . 1۸۸ بٌروت، والنشر، للدراسات

 


