
 

1 
 

 الدٌمقراطٌة معنى فً: االول المبحث

 Democracy: الديمقراطية لمفهوم التاريخي التطور: األول المطلب

 القةر  فةي االنكليزيةة اللغةة دخلة  قديمةة، إغريقيةة كلمة الديمقراطية)  اللغوي مدلولها وحسب ،

 عشر السادس

 وتعنـــةـي) Demos: )االولــةـ  كلمتةي  مة  مكونةة النهةا ،( الشعب حكم)  تعني القديم اليوناني

 الشعب،

 وتعني) Kratia)  والثانيـــــــة) المفاهيـــم عليها تنطبق التي االمثلة م  انها عل  اليها وينظر ،

 الحكم

 علــةـ  وتعرف القديمة، اليونانية الكتابا  في الكلمة هذه ووجد  الديمقراطي، للحكم المعاصرة

 نموذج انها

 وفية، وااللة،، واالمبراطـةـور الملة  كنظةام السابقة االنظمة ع  يختلف السلطة ممارسة في جديد

 فةي القديمةـة اثينةا مدينة في ووجد  ، الالزمة القرارا  اتخاذ في ويشتركو  المواطنو ا يجتمع

 دوريةةا السةكا  يجتمةة  الصةغيرة الجماعةا  علةة  تطبةق وكانة  ،،حيةة . (م.ق الخةامس)  القةر 

 واتخةاذ و، بالمدينةة الخاصةة القرارا  ألخذ حـق فـي فقط البالغي  الذكور األحرار سكانها يتمت 

 والنسةةا  األطفةةال ذلةة  مةة  ويسةةتثن  ،(نةةواب اختيةةار علةة  تصةةوي  بةةدو ) مباشةةرة القةةرارا 

 بالديمقراطيةةة) ،وسةةمي  السةاحقة األغلبيةةة يشةكلو  انهةةم رغةم والعبيةةد تتميةز وكانةة  التصةوي ،

 (النقية او المباشرة

 : هما أساسيتي  بخاصيتي 

 يشتر  الشعب وانما منتخبو  نواب هنا  يك  لم أي مباشرة، ديمقراطية كان  أنها: االول 

 ا  ،اي العامةة المناقشةا  فةي واالشةترا  الجمعيةة، طريةق عة  نفسة، حكةم فةي اشةتراكا مباشرا

  الحكم، في فعلية مساهمة يساهم الشعب

 ا  الفةرد علة  الحةدي  فكةا  بمعناهةا الحرية تعرف تك  لم القديمة الديمقراطية هذه والثانية: آ 

 الشخصية وحريات، بحقوق، اجحاف م  فيها كا  مهما الدولة لقواني  يخض 

 :الرافدٌن وادي حضارة -1

 قبل الثاني االلف حدود وفي ، الميالد قبل الراب  القر  اواخر في النهري  ما بي  حضارة نشأ 

 ، اشةةكالها بكافةةة( القةةديم العةةراق)  الرافةةدي  وادي فةةي الحضةةاري التطةةور مظةةاهر بةةدأ  المةةيالد

 فةي االلهةي الحةق نظريةة علة  تقةوم التةي المدينةة دويلةة ،فأسسوا الحكم انظمة في التطور ومنها

 .البالد ادارة في االلهي الحق صاحبي هما والكاه  فالمل  ، الحكم

 الشةعب ابنةا  بةي  العالقةة تنظةيم فةي المكتةوب القةانو  عل  باعتمادها الحضارة هذه تميز  وقد

 الملة  كةو  احةد فةال ، حةال ا  اال واجبةا ، مة  علية، ومةا حقةوق مة  للمواط  ما تحديد بهدف
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 كلمةة ا  الدراسا  وتشير. أو الكاه  المل  مقاضاة يستطي  سلبا أثر  قد القانو  فوق والكاه 

 االنسةا  تخلةيص علة  دليةل وهةذا ، الطينية، االلةوا  عل  سومري، نصوص في ورد  قد حري،

 التةي والقةواني  االصةالحا  القةدام  العراقيةو  وضة  وبةذل  علية،، الواقة  الظلةم مة  وتحريره

 .وحريت، حقوق، للفرد تحفظ

  حي  الديمقراطية، تجارب اول  شهد قد القديم العراق ا    نمطا القديم العراقي السياسي الفكر

 (  البدائية الديمقراطية)  سمي  الديمقراطية

 مةةة  عةةةرف قةةةد كةةةا  القةةةديمً   مجتمةةة  انةةة، علةةة  صةةةنف مجتمةةة  فةةةي ،(البدائيةةةة الديمقراطيةةة) 

 (عسكري ديمقراطي) سم ا الديمقراطية

 تمثيليةي  مجلسي  في يتمثل شعبي جهاز اساس عل  بالجوهر قائمة البدائية الديمقراطية هذه وا 

 بصدد الجزم صعوبة الباحثي  ويؤكد ،( المحاربي  يمثل العامة مجلس) و( الشيوخ مجلس: )هما

 ا (: )كريمةر) ويقةول المجلسةا ، هذا  معها وأزدهر الديمقراطية، هذه في، أزدهر  الذي العهد

 التأم وقد سنة،) 5۰۰۰) قبل وجد قد كا  المدو  اإلنساني بالتاريخ معروف سياسي برلما  أول

 ،(الشةيوخ مجلةس)األعيةا  مجلةس:  همةا مجلسةي  م  مؤلف البرلما  وكا  ،(م.ق 3۰۰۰) عام

 حةاكم عة  السةال ، حمةل عل  الذكور القادري  المواطني  م  المؤلف ،(النواب)العموم ومجلس

 عةام في تاريخي حد  وهنا  االحرار،فضال المواطني  بيد السلطة وا ) االعيا  م  اال يك  لم

 النةةاس، حقةوق علةة  وتجةاوزوا الشةعب مقةةدرا  علة ( لجة ) حكةةام هةيم  حية .( م.ق2355)

 علة  والمتنوعةة الباهظةة الضةرائب وفرضةوا ، واسةتملكوها المعبةد أموال عل  ايديهم ووضعوا

 وبسةاللة( لوكالنةدا) المل  وأسقطوا الشعب فهب الفاد ، بالظلم( لج ) شعب فشعر ، المواطني 

 صةاحب ،(أوركاجينةا)الملة  هو أخرى ساللة م  بحقوق التزامها حاكما واختاروا ،(نانشة أور)

 الحةد  األول وهةذا الفصةل فةي انجازاتة، الة  التطةرق تةم والتةي باإلنسا ، الشهيرة االصالحا 

 السياسةةي النظةةام تغييةةر فةةي ويسةةاهم بحريتةة، يعتةةز)  القةةديم منةةذ العراقةةي الشةةعب ا  علةة  يةةدلل

 الحكام واختيار

 :النٌل وادي حضارة -2

 وعمةر  ، الميالد قبل الثال  االلف اواسط في القديمة مصر في وازدهر  الحضارة هذه زه 

 يحكمةة، لإللةة، وابةة  ، ملكيةةا كةةا  السياسةةي امظةةالن ،وا  عةةام وخمسةةمائة االف ثالثةةة مةة  نحةةو

 الة  وصةل  التةي القديمةة الحضةارا  مة  النيةل وادي حضةارة كونة، مة  قوتة، يسةتمد الفرعو 

 وكانة  فيهةا الحكةم انمةاط تنوعة  ،وقد التطور م  ُومتقدم، والتقديس، العظمة ل، ولذل  مراحل

 : هي ثال  مراحل عل 

 الة  القةدام  المصةريو  توصةل.( م. ق 32۰۰) عام نحو: القديمة الفرعونية الدولة مرحلة – أ

 ، اآللهة أبنا  أنهم نظرية وفق عل  مصر ملكيا الحكم وكا  ، شعب بحكم الملو  فأبتدأ ، الكتابة

 مطلقا
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 ، الطاعةة واجةب لة، إ نفسة، الفرعةو  ب فةنص االمر وتطور ا  كما فرعو  بجسد حل  قد له،

 هنةا  يكة  لةم المرحلة هذه وفي االفكار، هذه تأييد في دور لهم كا  الكها  اآل رو  ا  معتقدي 

 العامة،وذل  والحريا  الحقوق مجال في الدولة ادارة في الشعب قبل م  تدخل

 بمنةة  الدولةةة قةةانو  باصةةدار تطةةورا الفتةةره هةةذه شةةهد : الوسةةط  الفرعونيةةة الدولةةة مرحلةةة -ب

 ع  الفراعنة تنازل فقد الحكم نظام اما لالجور، العادلة المعايير وبوض  ، السحره

 حال حالهم عباد وهم البشر عل  م  طبقة فظهر  ملوكا انفسهم نصبوا بل ، البشر الوهية فكرة

 كا  القوم أعيا  الوثائق م  وهنا  للمل  مشورة م  قْدم   ما خالل م  الحكم في الناس، عامة

 وشةدة واالنضةباط الدقةة مة  وفةي قةدرا االدارة بلةو  علة  الدليل ماتقيم المشاركة في الفضل لها

 الهكسةوس غةزو الة  مصةر تعرضة  المرحلةة هةذه نهايةة مصر، في المادية الحياة نظام مراقبة

 .السالم علي، يوسف هللا نبي قصة وفيها

 وهةو لة، الإ نفسة، الملة  بتنصةيب أول، ال  الحكم نظام عاد: الحديثة الفرعونية الدولة مرحلة_ج

 الوحيد المشرع

 ،(السةالم علية، موسة )  هللا نبةي قصةة الفتره هذه في حدث  وقد الوق ، نفس في لها المنفذ وهو

 الفضةيلة علة  والجةزا  باالنسةا  العناية عل  أكد  والتي ، اليهودية بالديانة للقواني ، جا  الذي

 (.التوراة)كتاب في الرذيلة عل  والعقاب

 مسةتوى فكةا  ، الغربية الحريا  نشأة بدايا  هو اليوناني العهد ا  :الٌونانٌة الحضارة -3

 السياسةية والديمقراطيةة ، مباشةر بشةكل العامةة الشؤو  تسيير في لهم سمح جيدا التنظيم

 طبقةة وهةي االرسةتقراطية الطبقةة علة  مقتصةرة كانة  قلةيال السةكا  وعدد مم اليونانية

 فةي الكبيةر االثةر لهةا كا ( م. ق 55۸- 64۰صولو ) المفكر تشريعا  وا  .الموطني 

 م  نوع تحقيق عل  عمل فقد): دستوره في جا  وقد اليونانية، الديمقراطية ظهوربوادر

 غنةي بةي  تمييةز دو  الشةعب اعطا  القديم اثينا لمجتم  االجتماعي والتواز  االستقرار

 محكمةة خةالل مة  االثينية، الديمقراطية) القضا  انتخاب في المساهمة في الحق فقير أو

 (شعبية محاكم)الشعب ممثلي م  مكونة

 ،.(م.ق 34۷-42۸)  وافالطةةو  ،(م. ق 3۹۹- 46۹) سةةقراط الةة  الديمقراطيةةة جةةذور وتعةةود

 -3۷4) وارسطو

 وقةةةال البشةةةر، بةةةي  الحقةةةوق دائةةةرة توسةةةي  جةةةرى حيةةة  الديمقراطيةةةة نظةةةام بتطبةةةق.(م.ق 322

 ) كتاب، في ارسطــــو

 ،(الدولةة فةي السةلطة زمةـام والفقةرا  االحةرار فيهةا يملة  حالةة هةي الديمقراطيةة ا ( : )السياسة

 : ) افالطو  وقال

)  للمدينةةة الحةةرة االرادة هةةي السةةيادة مصةةدر ا )  تعةةد( القةةواني ) كتابةة، فةةي افالطةةو  افكةةار ا 

 ( (الشعب
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 المدينةة، شةؤو  ادارة في المواطني  جمي  اشرا  أوجب فقد ، الديمقراطي الحكم باتجاه انعطافة

 بةةاالمور البصةةر خةةالل مةة  الحكمةةة يكتسةةبو  الةةذي  المشةةرعو  الدولةةة راس علةة  يوضةة  وا 

 42۹-4۹5 بريكلس) كا  وقد القواني  تنفيذ مجالس يشكلو  وهؤال  العملي، بالواق  واالحساس

 فةي سةاهم قةد والثقةافي، السياسةي ازدهارها اوج عهده في اثينا بلغ  أثيني، سياسي وهو.( م. ق

 المةةواطني  جميةة  ويعةةي  نفسةة، الشةةعب يحكةةم ا  الةة  دعةةا حيةة  ، الةةديمقراطي النظةةام وضةة 

 فةي ديمقراطةي مجتمة  وجةود تؤكةد سياسةية اجهةزه ثةال  ظهةر  االغريق عهد ،وفي متساوي 

 ،(الشةةيوخ) العةةام والمجلةةس ، جمعيةةة الشةةعب السياسةةي النظةةام كةةا  ذلةة  ورغةةم ،) هةةي اثينةةا،

 الممارسةة وا  اجتماعيةة.    للخدمةة فهةم العبيةد اما ، االحرار عل  الحقا تناولها سيتم( والمحاكم

 ، اليونةا  حضةارة حكةم نظام ظل في الديمقراطية نشأة حكرا حقوقا للعبيد ال يعطي الديمقراطية

 وأيةد ، افالطةو  بذل  واعترف حقا اليملكو  يعدهم والذي ، العبودية و الرق بنظام االقرار م 

  العامة، الحياة في آنذا ، اليونا  فالسفة أغلب أيده كما ، االسترقاق

 خةةالل مةة  العهةةد هةةذا فةةي العصةةري بمفهومهةةا الذاتيةةة الحريةةة بةةذور بةةدأ  :الرومانٌااة الحضااارة

 الذاتيةةة الحريةةة أنتشةةار فةةي كبيةةر دور لةة، واالجتهةةاد الفقةة، ا  كمةةا وشخصةةيت،، باإلنسةةا  االقةةرار

 الرومةا  امةا شةي ، كةل هةي والدولة، فلسةفي بمفهوم الحرية عرفوا اليونانيي  ا  فنجد ومبادئها،

 ظهةورا لةدي  وعنةد .والتعاقةد العقةود انشةا  حريةة للفةرد ،فاصبح القانوني باالجتهاد عرفوها فقد

 جةذور أنشةا  في الفضل الديانة ،ولهذه هللا أمام الجمي  ومساواة الديني بالجانب أهتم  المسيحي

 المسةيحي الةدي  جةا  فقةد شخصةيت،، ومة  االنسا  ذا  م  تنبثق الحرية ا  اذ ، الفردية الحرية

 دينةي مةاهو بةي  فاصةال وضةع  ،ولهةذا الخةالق الن، هللا اال اليمارسها المطلقة السلطة ا  بفكرة

 والسةلطة الفةرد بةي  بةالروابط مةايتعلق وخاصةة االنسةاني المجتمة  تنظيم أجل م  دنيوي وماهو

 ( :السالم علي،) المسيح السيد قال ،كما

 للفكرالغربةي تراكميةة تاريخية عملية نتاج هو الغربية الحضارة في الديمقراطية تطور عملية ا 

 فنجةد ، الةزم  عبةر تشةكل  فكر ع  عبارة هي بل جاهزة فكرة تك  لم: )الديمقراطية فأصبح 

 القانو  امام المساواة عل  اعتمادها حي  الديمقراطية صورة تتكو  ذل  م  افالطونية مؤثرا 

 نمةةا وانمةةا محةددة، زمنيةةة حقبةةة فةي معةةي  قةرار نتةةاج ليسةة  انهةا علةة  (االفكةةار مة  ذلةة  وغيةر

 االقتصةادية وانظمتهةا المجتمعةا  تكةوي  فةي الطويةل تاريخهةا فةي اإلنسةانية عبرمسيرة وتكامل

 وعلةة  فهةةي ، االجتماعيةةة المسةةاواة الةة  اليةةوم نعرفةة، الةةذي الوجةة، علةة  والسياسةةية واالجتماعيةةة

 ارسةتقراطي طةاب  مفتقةراذا  كةا  الحكم نظام ا  اال ، للفالسفة السياسية الطروحا  م  الرغم

 لمعن  لجهلها وذل  الحاكمة، بيد محصورا الحكم يجعل

 قانونا بها معترف حقوق عل  المرتكزة الفردية الحريا 

 مثةةةةل الكبةةةةرى والةةةةدول االمبراطوريةةةةا  قيةةةةام وعنةةةةد:  والحدٌثااااة الوسااااطى العصااااور -4

 الصينية واالمبراطورية ، الرومانية واالمبراطورية ، االسالمية العربــية االمبراطورية

) عرفهةةا وقةةد. قيامهةةا وفةةرص الديمقراطيةةة علةة  قضةة  قـةةـد ، والفارسةةية ، والمغوليةةة ،

: )  بقولةة، فيةة، غيرمرغةةوب مفهةةوم بأعتبارهةةا( م12۷4-1225االكةةويني تومةةا القةةديس

 الشعب فيتصــرف االغنيا ، وقمعوا اعدادهم بقوة العاديو  الناس فيها حكم شعبية سلطة

 الةةذي الةةبع  الةة  او بكاملةة، الجمهةةور الةة  يعةةود:)قةةال عنةةدما عنةة، صةةدر  كانةة، كلةة،
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 الة  يعةود وا  العةام، بةالخير يةأمر ا  بدلة، يتصةرف افكةارا ا  اال تطرفةا اقل (طاغية)

 للشةعب ا  أفكةاره ،ومة  ا  ، الجمهةور كةل يرعة  عةام شةخص الة  او ، كل، الجمهور

 الحكةةةةم يةةةةبغ  وانةةةة، سةةةةلطت،، حةةةةدود يتجةةةةاوز الةةةةذي المسةةةةتبد الحةةةةاكم مقاومةةةةة حةةةةق

 عةة  يةةنجم ال بعينهةةا،وا  طائفةةة ال الشةةعب مجمةةوع الحةةق هةةذا يمةةارس االسةةتبدادي،وا 

 قيةام مة  الغةر  ا  بما: )ويقول المستبد، الحكم مساوى  تفوق مساوئ الشعب مقاومة

 سةلطت، يمةارس ا  وعلية، حدود، الحاكم لسلطة تكو  ا  فيجب اخالقي غر  المجتم 

 ، الةديني واالصال  االوربية النهضة عصر في الديمقراطية تطور  وقد (القانو  وفق

 عةدة سةاعد  وقةد ، االفةراد مة  تعةاملهم فةي طغةوا الةذي  الملو  بوج، الفالسفة لوقوف

 منها النمو هذا عل  اسباب

 . الدينية اآلرا  تأثير- 1

 .الملكي الحكم م  االستيا - 2

 .المساواة فكرة لنمو والسياسية االجتماعية الظروف مساعدة- 3

 .البحتة السياسية النظريا  تأثير- 4

 مةة  ظهةةر ذلةة  ،لألفةةراد والحقةةوق القةةيم مسةةتوى علةة  الديمقراطيةةة باتجةةاه حصةةل تطةةورا ا  اال

 التنوير فالسفة

 السةلطة اساس ا  أكدوا االجتماعي العقد منظري فهؤال  ،( وروسو -لو  جو  -هوبز توماس)

 موافقة في هو

 السبب وهو ، االجتماعي العقد وهو ميثاق او عقد يتطلب والموافقة الرضا وهذا االفراد، ورضا

 اقامة في

 .ذل  عل  متفق الكل ال  الشرعية، اكتسب  فهي االفراد بموافقة دام  وما والسلطة، المجتم 

 الة  حقةوقهم كةل عة  االجتمةاعي العقد في االفراد يتنازل ا  يجب(:)16۷۸-1۸55) هوبز قال

 فتكو  الحاكم

 ولكة  ، للسةيادة تفةوي  هنةا ( :)1۷۰4-1632) لو  جو  قال بينما ،(حدود بال مطلقة سلطة

 التفوي  هذا

 االقةةراد بةةي  الثنائيةةة ويؤكةةد االجتمةةاعي العقةةد يتضةةمنها بشةةروط  امةةا ،( محةةددا يكةةو  ا  يجةةب

 والدولة

 بانفسةهم السةيادة يمارسةوا ا  يجةب فةاالفراد ، للسيادة التفوي : ) يقول) 1۷۷۸-1۷12)روسو

 االشكال وفق

)  نمةةةوذج ازدهــــــةةةـار الةةة  اد  المواقةةةف وهةةةذه ،(االجتمةةةاعي العقةةةد فةةةي المحةةةددة والصةةةي 

 الكبةرى الةديانا  سةاهم  وقةد الغةرب فةي الديمقراطيا  م  غيرها دو  (الليبرالية الديمقراطية
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 بعد، فيما الديمقراطية ازدهار عل  ساعد  وثقافا  قيم توطيد في والبوذية واإلسالمية المسيحية

 بةي  المساواة وفكرة واالعراق، القبائل بي  الكاملة المساواة وفكرة الدولة، شرعية فكرة كانتشار

 وحق والملكية النقل كحرية اإلنسا  حقوق ع  الدفاع وفكرة والشورى، التعاو  وفكرة ، االفراد

 والمطلقةةة العليةةا القيمةةة واكةةد  خالةةدة، رو  ولةة، هللا صةةورة الفةةرد ا  أكةةد  فالمسةةيحية العمةةل،

 الفراده، السالمة لتحقيق المجتم  وجود و ل،، رو  ال المجتم  ل،،أل  المجتم  فأخضع  للفرد،

 الةدول اكثةر هةي انكلتةرا ولعةل الشةعب مة  وتةاتي البشةر صةن  مة  وانها هللا، م  تأتي والسلطة

  ، الحديثة الديمقراطية سبيل نحو خط  الملكية

 المحاطةة المطلقةة االسةتبدادية السةلطة ،ومارسةوا الحديثةة العصور ال  استمر الملو  استبداد ا 

 قةال المثةال سةبيل القانو ،وعل  فوق فهو التشريعا ، كل عل  يسموا فالمل  التقديس، م  بهالة

 ،فهةةم برعايتةة، ويكلهةةم الملةةو  اختةةار الةةذي هةةو هللا ا (: )1625-1566 األول جةةيمس) الملةة 

 ولةو حتة  تطية  االا  للرعيةة ولةيس فوقة،، ألنهم ، عليهم للقانو  حكم فقط،وال أمام، مسؤولو 

 عنةدما نفسةها الزمنية الفترة في فرنسا في واضح بشكل ذاتها االفكار وروج  شريرا المل  كا 

(: عشةر الخةامس لةويس) الملة  أعلنة، ما وكذل  ،....( أنا الدولة)(عشر الراب  لويس) المل  قال

 او ارتبةاط دو  التشةريعية السةلطة تعةود وحةدي والةي العليةا السةلطة تستقر وحدي شخصي في)

 االمة وحقوق ، كل، العام النظام يصدر وعني مشيئة،

 وال ومصةالحي حقةوقي مة  متحةدة بالضةرورة هةي ومصةالحها) 25) الفرنسية الثورة وجا  . 

 (يدي في اال تستقر

 1۸32 عةام االصةال  الئحةة باصةدار الثانية، الخطوة ال  االنكليز االصالحيو  لتدف ) 1۷۸۹)

 الشعب ،اعط 

 توسةي  منها اصالحا  عدة ظهر  ا وبعده الوسط ، الطبقة ال  السلطة نقل  حي  العليا، القوة

 االنتخاب، حق

 البةةالغي  كةةل فاصةةبح1۹1۸ و 1۸6۷ عةةامي بةةي  العاملةةة الطبقةةة واصةةبح  االنتخةةاب، حةةق لهةةم

 المقاطعا  كل في االغلبية صاحبة هي رجاال

 الديمقراطية هذه تقوم)، 1۸52) عام( نابليو  لويس)أصدره الذي المماثل والنظام)، 1۷۹۹)عام

 شعبي، أستفتا  أجرا  بعد بيده المطلقة السلطة وض  ال  الشعب فيلجأ الحاكم، عبادة أساس عل 

 قةد أو بحريةة الشةعبي االسةتفتا  طريةق عة  يصةل الحةاكم ا  بالديمقراطيةة هنةا الوحيةدة والصلة

 عل  الديمقراطي النظام توس  الحديثة العصور وفي المظهر اال الديمقراطية م  يبق  فال تزيف

 ، الشةعوب تحريةر اعتبةارا  تحة  ثةورا ، أو عسةكرية انقالبةا  أو حةروب اثةر موجا  شكل

 مةة  تحمةةل ال دسةةاتير الحديثةةة المسةةتقلة الةةدول معظةةم فةةي سةةاد  الثانيةةة العالميةةة الحةةرب وبعةةد

 ،االمةر الوطنيةة الثقافةا  تنميةة علة  الديمقراطيةة سةاعد  وقةد ، فقط التسمية سوى الديمقراطية

 الديمقراطية غير الشعوب كافة قبل م  الديمقراطي الحكم نظام عل  الطلب تزايد ال  ادى الذي

 المعةايير وفةق التصةوي  حةق يضةم  واحةد ليبرالةي ديمقراطةي نظةام 1۹۰۰عةام حتة  يك  ولم

 عام وفي الدولية،
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 بةدأ  السةبعينيا  وفةي ، فقةط باالسةم ديمقراطيةة انظمةة الةدول م  العظم  الغلبية كان  1۹6۰

 النزعة

 عام وفي ، الثمانينيا  بداية في الجنوبية امريكا في انتشر  ثم ، الجنوبية اوربا في الديمقراطية

  هنةا  كانة  2۰۰۰ عةام فةي انة، دولةة،اال) 11۷) يقةارب ما الديمقراطية الدول عدد بل  1۹۹5

 .ليبرالية ديمقراطية انظمة تعدانظمتها العالم في دولة)

 :الدٌمقراطٌة تعرٌف: الثانً المطلب

)النظام الذي ٌسمح بأوسع مشاركة من جانب المواطنٌن سواء أكان بصورة مباشارة أأو يٌار 

 مباشرة فً التأثٌر فً عملٌة صنع القرارات السٌاسٌة واختٌار القادة السٌاسٌٌن (


