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 الثاني الفصل

 الصور، المبادئ، التعريف قراطية،والديم  

 

 اوال: تعريف الديموقراطية

ى عل ٌتفك استعماالت وهنان لراطٌة،والدٌم لمصطلح كثٌرة وتعرٌفات مفاهٌم هنان

 لراطٌةوالدٌم مفهوم على وٌنطبك .الناس وٌختلفون على المسم االخر اغلب لسم منها

 االبحاث من الهائل الكم نرى عندما اننا حٌث) الممتنع السهل( البلٌغ العربً الوصف

 لتطبٌك المختلفة والتجارب راطٌةولالدٌم موضوع تناولت التً والمماالت والكتب

 . كبٌرٌن وعناء جهد الى ٌحتاج لراطٌةوالدٌم عن الحدٌث ان لنا ٌخٌل الدٌممراطٌة

 الدٌممراطٌة، لمصطلح علٌه متفك شبه اصطالحً تعرٌف هنان ٌوجد ذلن مع ولكن

 :واالصطالحٌة اللغوٌة الناحٌة من الدٌممراطٌة نعرف ان ٌمكن ولكن

 وتعنً  ديموس  االولى كلمتٌن من جاءت لد الدٌممراطٌة ان  :اللغوية الناحية فمن 

 حسب الدٌممراطٌة تعرٌف ٌصبح وهكذا ، الحكم وتعنً  كراتيا  الثانٌة والكلمة الشعب

 .الشعب حكم المٌم الٌونانً اللفظ هذا

 الشعب اختٌار :انها على لراطٌةوالدٌم تعرٌف فٌمكن :االصطالحية الناحية من اما 

 الفالسفة من مجموعة هنان. وٌختارها التً الحكومة على الشعب سٌطرةو لحكومته

 هذه فً االختالف رغم و ،ةالدٌممراطٌ لمصطلحاخرى   تعارٌف اعطوا لد والكتاب

 هو الشعب ان وهو واحد معنى فً تصب انها اال اللفظٌة، الناحٌة من التعارٌف

 .ومستودعها السلطة صاحب

 

 ةالديمقراطي الفكرة حسب الشعبمفهوم : ثانيا

 التً والحكومة ،السلطة شرعٌة اساس هو الدٌممراطً المفهوم حسب الشعبرضى 

 بموافمته تحكم ألنها شرعٌة حكومة تكون افراده بٌن من الشعب ٌنتخبها او ٌختارها

 الدٌممراطً بالمفهوم السٌادة فأن وعلٌه وبدون هذا الرضى تكزن غاصبة. ورضاه،
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 رهن وهً ، الشعب ممثلً امام مسؤولة تكون الحكومة فأن وبالتالً الشعب الى تعود

وبالتالً ٌمكن التمٌٌز بٌن الشعب واالمة والسكان، فالشعب هم مجموعة  .ارادتهم

االفراد المرتبطٌن برابطة لانونٌة )الجنسٌة( لدولة ما وتحكمهم حكومة معٌنة 

كالشعب العرالً. اما االمة فهم مجموعة االفراد المرتبطٌن بروابط معنوٌة وروحٌة 

سبة لالمة العربٌة واالمة الكردٌة وهكذا، كالدٌن بالنسبة لالمة االسالمٌة واللغة بالن

وبالتالً تفتمد االمة عنصر الحكومة فال توجد حكومة واحدة تحكم المسلمٌن 

الممٌمٌن فً دول متعددة. اما السكان فهم مجموعة االفراد الممٌمٌن على ارض دولة 

 الامة ولتٌة.فٌها او اجانب ممٌمٌن للدولة سواء كانوا مواطنٌن 

ال  ةعملٌال س سهال فمن الناحٌةلٌ للحكومة واإلدارة الشعبٌة السٌادة بٌن معالجاال ان  

 وبالتالً بشكل ٌومً،ها حكمو لةوالد إدارة فً الشعب افراد كل ٌشترن ٌمكن ان

 ة.دٌممراطٌلل عدة  صور والدستوري السٌاسً الفمه فً ظهرت
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