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 التقليدية الغربية الديمقراطيةخامسا: 

 الٌه باالستناد تفجرت الذي السٌاسً المذهب ذلن التملٌدٌة الغربٌة بالدٌممراطٌة ٌمصد

 فً الدستورٌة الثورة مثل عشر، الثامن المرن اواخر فً التحررٌة الثورات جمٌع

 لامتولد 1789 لعام الفرنسٌة والثورة 1776 لعام األمٌركٌة والثورة برٌطانٌا

 ثالثة مبادئ اساسٌة: على التملٌدٌة الغربٌة الدٌممراطٌة

 ب.الشعو ٌد الى الملون ٌد من السلطة بنمل المابلة الفكرة -1

 ة.النٌابٌ الفكرة على للحكم السٌاسً النظام والامة -2

 . السلطات بٌن الفصل بمبدأ والعمل -3

 من السٌاسً المجتمع تخلٌص الى هادفة بالظهور الدٌممراطٌة االفكار بدأت هكذاو

 اتسمت التً الوسطى، العصور فً سابدٌن كانا اللذان الكنٌسة وحكم االلطاع نظام

 لضت التً الصناعٌة الثورة بشابر ظهرت ان الىم. الظل من عصورا   كانت بأنها

ثالثة   ذلن فاتحة وكانت جدٌد من الدٌممراطٌة وبعثت ومساوبه، االلطاعً العهد على

 نماذج اساسٌة:

 نظرٌة بعدها وما الوسطى العصور سادت فً :انكلترا فً الدٌممراطً النظام  -1

 فً هللا ظل الملون من جعلت التً النظرٌة وهً ، للملون االلهً الحك

 بال مسابلة او محاسبة. وتعالى سبحانه هللا من سلطتهم ٌستمدون وانهم االرض

 لامت التً المفاهٌم للب الى أدت فكرٌة ثورة ظهرت عشر الثامن المرن وفً

 وبالتدرٌجولٌس للملون.  للشعب السلطة بأن فنادوا ن،الملو سلطة علٌها

 لسلطة موازٌة سلطة ٌمثل اصبح حٌث الى االنكلٌزي بالبرلمان التطور وصل

 بعد ان كان لسنوات طوٌلة مجرد موظفٌن خاضعٌن إلرادة الملن. الملن

 واالنظمة المٌم لجمٌع عمٌك اهتزاز بداٌة الثامن المرن مطلع كان وهكذا

 .تموم على الدٌمولراطٌة محلها جدٌدة انظمة واحالل الراسخة

 الدٌممراطً النموذج انتشار بخصوص اما: أمرٌكا فً الدٌممراطً النظام نشأة -2

  ي.االنكلٌز للنموذج انعكاسا كان فمد االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً

 على 1789 لعام الفرنسٌة الثورة لضت-: فرنسا فً الدٌممراطً النظام نشأة -3

 الدٌممراطٌة االفكار محله حلالغٌر خاضع للمحاسبة و المطلك الحكم مبدأ

 للدول رؤساء مجرد الملون من جعلت التً ، االمة سٌادة بنظرٌة المتمثلة

 .للشعب الممثلة النٌابٌة اتالبرلمان تحاسبهم
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 التقليدية الغربية الديمقراطية مبادئ: سادسا

 مركز هو الفرد ان من التملٌدٌة الغربٌة الدٌممراطٌة تنطلك الفرد أولوٌة -1

 اجل من الدولة وجدت الذي الفرد االنسان هو فالهدف ومحوره، المجتمع

 اسمى مرتبة فً تضعه فهً ولذلن ، وكرامته حموله على والمحافظة خدمته

 لهذه ٌجوز وال االخرى، والهٌبات التنظٌمات تحتلها التً تلن من واعلى

. بٌنما تكون الصورة معكوسة فً منها االنتماص او حموله انتهان الهٌبات

 الدٌممراطٌة االشتراكٌة فالمجتمع والدولة اوال ثم ٌأتً الفرد ثانٌا.

 هذه متساوٌن، االفراد جمٌع كون بفكرة الفرد اولوٌة تكتمل : المساواة مبدأ -2

 فهم احرارا   االفراد دام وما لحرٌة،با االفراد لتمتع نتٌجة تعتبر التً المساواة

 المساواة لٌست المانونٌة المساواة هً هنا نمصدها التً والمساواة متساوون،

 المساواة تلن بل الممصود هنا، )كالمساواة بالثروة مثال( ةالوالعٌ او المثالٌة

 السٌاسٌة بالحموق التمتع مجال فً وخاصة ،صالفر تكافا مبدأ على المابمة

 . الواحد المجتمع ابناء بٌن عنصري تمٌٌز او تفرلة دون االنتخاب كحك

 لحموق الفرنسً االعالن جاء عندما :السٌاسٌة للسلطة الممٌدة الحرٌة تمدٌس -3

 فأنه ، احرارا   ولدوا لد الناس ان على واكد ، 1789 لعام والمواطن االنسان

 به االخذ ٌجب الزامً مبدأ نهااو ، للحرٌة العلٌا المٌمة الى ٌشٌر ان اراد

 السلطة تواجه التً الصعوبات كانت مهما السٌاسٌة، للمؤسسات بالنسبة

 .وظابفها تمارس وهً ذلن جراء

 االخر الرأي وسماع االختٌار تفرض الحرٌة كانت اذا: السٌاسٌة التعددٌة مبدأ -4

 المجتمع تحرن التً هً فاالختالفات تعددٌا، سٌكون المجتمع فإن وتمبله

 فً ولكن وحادة طوٌلة منالشات بعد تتخذ الهامة المرارات ان كما ،يالتعدد

 الى الوصول اجل من االكثرٌة دور ٌأتً وهنا ة،الدٌممراطٌ العملٌة اطار

 . االكثرٌة رأي احترام االللٌة على ٌتوجب مما ، الخالفات هذه حسم

 فً تنوع بوجود االعتراف انه على السٌاسٌة التعددٌة مصطلح تعرٌف وٌمكن

 ان على .الواحدة هوٌته وضمن فٌه انتماء دوابر عدة بفضل ما مجتمع  

 االللٌة، من الحك كل وسلب لألغلبٌة الحك كل اعطاء تعنً ال الدٌممراطٌة

 وهً سلمٌة بصورة ٌجري الطرٌمة بهذه االمور حسم ان عن النظر فبغض

 ، ونافذه جدٌة بصورة العمل وتسٌٌر وتنفٌذها المشارٌع لوضع عملٌة طرٌمة

 ، االلناع واساس الحرٌة اساس على تموم فهً ذلن كل عن النظر بغض نمول

  الحزبً التنظٌم طرٌك عن غدا   اكثرٌة لتصبح االللٌة تعمل ان فً الحرٌة

 واالعالمً.
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 فرصة المعارضة لالتجاهات ٌكون ان ٌجب: السلطة على التناوب مبدأ -5

 االللٌة فً هو لمن تسمح التً اآللٌات الحكم نظام فً ٌكن لم وما جدٌة

 فال ٌمكن الحدٌث اذا السلطة، ٌمارس وان غدا   االغلبٌة فً ٌصبح ان الٌوم

 فال السلطة، تداول امكان هو الدٌممراطٌة فجوهر لراطٌة،ودٌمحٌاة 

 على التناوب ولوع احتمال دون من سٌاسٌة تعددٌة او لٌبرالٌة دٌممراطٌة

 .الفبات او االحزاب احد بٌد ابدٌا حكرا   لٌس فالحكم السلطة،

 
 المصادر: -6

 د. عبد هللا لفته البدٌري، حموق االنسان -1 -7
 االمم المتحدة، حموق االنسان -2 -8
 د. نسرٌن دمحم عبدة، حموق االنسان المفهوم والخصابص والتصنٌفات -3 -9
 د. عماد خالد ابراهٌم، تنظٌم حموق االنسان فً المانون الدولً -4 -11
 اموس حموق االنساندٌفٌد روبرتسن، ل -5 -11

 


