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 صور الديموقراطيةثالثا: 

ٌتولى الشعب )كله( وبنفسه ممارسة  الدٌممراطٌة وهً: المباشرة الدٌممراطٌة -1

 جمهور على اال تطبٌمها ٌمكن ال هذه الصورة السلطة بشكل ٌومً. وبالتالً 

 .لالجتماع واحد وزمان مكان فً استٌعابهم ٌمكن الناس من صغٌر

 االكثر تعد والتً الٌوم نعرفها التً الدٌممراطٌة وهً: النٌابٌة لدٌممراطٌةا -2

 ممثلٌه ٌختار ان خاللها من الشعب ٌستطٌع اذ ، العالم فً واستخداما شٌوعا

 ووضع االنظمة  الحكم فً عنه لٌنوبوا المباشرة الحرة االنتخابات طرٌك عن

 السلطة مصدر هو هنا الشعب كونلتنظٌم وتسٌٌر احتٌاجاتهم. اذ ٌ الموانٌنو

 ولكن ٌمارس السلطة نٌابة عنه نواب البرلمان. االصٌل وصاحبها

 بٌن المزج على تموم التً الدٌممراطٌة وهً: المباشرة شبه الدٌممراطٌة -3

 شبه الدٌمولراطٌة الحكومة نظام ٌعد آخر ىبمعن ،الصورتٌن السابمتٌن

 الدٌممراطٌة ونظام المباشرة الدٌممراطٌة نظامً بٌن وسطا نظاما المباشرة

ٌنتخب الشعب ممثلٌن عنه لتشكٌل برلمان ٌمثله ولكن ٌحتفظ حٌث  النٌابٌة

عن طرٌك  ةامالع الشؤون فً للتمرٌر مباشرة تدخلالالشعب بسلطته فً 

 .االستفتاء

على  الدٌممراطٌات وانضج واشمل اكمل هًة: واالسالمٌ الدٌممراطٌة -4

 ثم لبل والدته كجنٌن تكوٌنه منذ   لإلنسان حموق من احتوته لما االطالق

 به جاءت ما كل وان ،وبعد مماته مماته حتى حٌاته بمراحل مرورا   والدته

 لإلنسان حموق من الوطنٌة حتى او االللٌمٌة او الدولٌة واالعالنات المواثٌك

  الذكر سالفة الدٌممراطٌات جمٌع تعد لذا ، االسالمٌة الشرٌعة فً موجودة هً

اذ ان الشرٌعة االسالمٌة ممثلة  .صور محرفة عن الشورى فً االسالم

بالمرآن الكرٌم والسنة النبوٌة تضمنت احكاما شرعٌة كلٌة وجزئٌة منها 

حسب العرف وحسب الذي ٌتغٌر الظنً والمتغٌر منها الثابت المطعً و

مصلحة المسلمٌن المتغٌرة بتغٌر الزمان والمكان. ومن ثم هنان المسم الذي 

هنان المسم االخر الذي تركه هللا للمسلمٌن ال ٌمكن تغٌٌره والخروج عنه و

 مة بهم وتٌسٌرا لهم لكً ٌنظموا شؤنهم.رح

ومن ثم فنواب االمة الذٌن ٌختارهم المسلمون ال ٌملكون تغٌٌر ما ٌشاؤون 

من االحكام بل هم ٌنظمون ما تركه هللا لهم رحمة بهم وٌلتزمون بما سواه. 

 ولٌس للشعب او نوابهم، بٌنما ٌكون وبالتالً السٌادة العلٌا المطلمة تكون هلل

النواب بمثابة وكالء لالمة ٌمثلونها وٌرعون مصالحها فسٌادة الشعب هنا 

سٌادة جزئٌة مستمدة تابعة وخاضعة للسٌادة العلٌا المطلمة التً ٌختص بها 

وامتٌاز النظام االسالمً هنا مستمد من كونه نظام ربانً  هللا تعلى عز وجل.
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ٌخلو من العٌوب التً تلحك الدٌمولراطٌة اضافة الى ولٌس بشري فهو 

 مزاٌاها.

 االغريقية الديمقراطيةرابعا: 

 الرغم علىتعد الدٌمولراطٌة االغرٌمٌة من الدم التجارب البشرٌة للدٌمولراطٌة. و

 كانت انها إال والمساواة، واالخاء بالحرٌة نادت لد االغرٌمٌة الدٌممراطٌة ان من

 المواطنٌن طبمة على ممصورة كانت اذ، عنصر ٌنمصها كان اذ ، شاملة وغٌر نالصة

 من محرومة االحرار المواطنٌن غٌر من السكان من الفئات سائر وكانتر. االحرا

 اذوه المواطنة، بحك ٌتمتعون الذٌنهم  فمط وناالثٌنٌ ونالمواطنف ، الحموق معظم

 المواطنة من الشعب افراد من البالغٌن كبٌر جزء حرمان الى الحال بطبٌعة ادى

 كان فمد ، السٌاسٌة الحٌاة ممارسة فً حمهن من النساء حرمان جانب فألى الكاملة،

 على الحصول من اٌضا محرومٌن ، دائم بشكل أثٌنا ٌمطنون كانوا الذٌن االجانب

لذلن  اثٌنٌٌن مواطنٌن االبوان ٌكون عندما تمنح كانت ألنها الٌونانٌة الجنسٌة المواطنة

 كانت: السٌاسٌة مؤسساتواهم ال ،كانت دٌمولراطٌة نالصة وغٌر شاملة

  الجمعية :اوال

 بالجمعٌة االحٌان من كثٌر فً تسمى كانت والتً الدولة فً الهٌئات اعلى وهً

 بلغت ممن االحرار االثٌنٌٌن المواطنٌن من تتكون وكانت العام، المؤتمر او الشعبٌة

 لطبمة ٌحك وال هذا ، االناث دون الذكور على لاصرة وهً ،اعام ونعشر اعمارهم

  .الجمعٌة فً الدخول واالجانب االرلاء

 

  الخمسمائة مجلس :ثانيا

 من وٌتكون منها، سلطة الل انه إال الجمعٌة من اهمٌة اكثر ٌعد الذي المجلس وهو

 تختار العشر اثٌنا لبائل من لبٌلة كل كانت اذ بالمرعة، اختٌارهم ٌتم عضو خمسمائة

  هذا فً لتمثٌلها افرادها من عضوا   خمسٌن

 :المصادر
 د. عبد هللا لفته البدٌري، حموق االنسان -1
 االمم المتحدة، حموق االنسان -2
 د. نسرٌن دمحم عبدة، حموق االنسان المفهوم والخصائص والتصنٌفات -3
 د. عماد خالد ابراهٌم، تنظٌم حموق االنسان فً المانون الدولً -4
 دٌفٌد روبرتسن، لاموس حموق االنسان -5

 


