
 الديمقراطيخصائص  

 : ـ   ـــــــــــ  تتمثل خصائص الديمقراطية بما يأتي

ــدق قيايــي يتمثــل  ـ الديمقراطيــة مــسيا ييايــي : ـ اس قومــا تقــأ  ساــ  مب

بتــألي البــها مممــة مماريــة بــ أل اليــاطة الييايــية يــأا   ــال سلــ  

ــم قأ عــد يبــتر  البــها مــ   ــم وــأاا يمثاأو بوفيــم مبابــر  ق  ســل طري

ــم  ــة أ  ــال الديمقراطي ــم   ــي مماريــة اليــاطة الييايــية ن أساي ــأاا   الو

بالجاوـــا الييايـــي لامجتمـــ  لـــسل  تأصـــ  بأومـــا يـــسا التصـــأر تمـــت  

مــسيا ييايــي ت اجتمــاسي أت اعتصــادت بكيــي يــت   ــل بــي  مــل 

عبـــل البـــها بخـــر  الديمقراطيـــة اتجتماسيـــة الـــ  قيايـــما اليـــهاد  

   0المادية أمضمأوما ال  ل بي  لابها  

0  

ــراد البــها  ــ  ق  ــ  تمت ــي فل ــا ترم ــردت : ـ اس اوم ــة مــسيا   ـ الديمقراطي

ــأع ــأاطويل بكقـ ــفتم  مـ ــرديتم  ن قت بصـ ــار  ـ ــ  استبـ ــية سااـ م  الييايـ

بصــــر  الونــــر ســــل الطبقــــة اتجتماسيــــة التــــي يتومــــأل اليمــــا قأ 

ــي  أيــاطة  ــردت تتق ــسيا   ــا م ــي باستباري ــا ن  م ــي يمثاوم المصــاكة الت

ــم  ــي او ــي ي ف ــة كي ــأيل اتراد  الهام ــي ت  ــايمتم   ــيل مي ــرد أب ــيل الف ب

   0ا  الميايمة  رد  ي المجتم  ل ي ي أل لم كم ت

 

الديمقراطيـــة مـــسيا ديـــر مـــادت   رأكـــاوي ع : ـ  أومـــا تتتهاـــم  

ــاري  ــي ال يم ــة أي ــر  مهوأي ــم بف  ــي تتها ــل ي ــأي ب ــادت مام ببــي  م

ـ الديمقراطيـــة قيايـــما الميـــاأا  بـــيل  4  0البـــها اليـــاطة الييايـــية 

قأل ـــراد : ـ أيـــراد بالميـــاأا  يوـــا الميـــاأا  الييايـــية قت ال جميـــ  

ــراد ــر  قأل ـ ــة تونـ ــية ن ألل الديمقراطيـ ــأة الييايـ ــوفي الكقـ ــأل بـ يتمتهـ

ــا  ــي يمثاأوم ــل المصــالا الت ــرديل س ــأاطويل مج ــراد بصــفتم  م ــ  قأل  فل

أالطبقـــة التـــي يوتمـــأل اليمـــا  ربـــد ال ي ـــأل ل ـــل  ـــرد موـــم كقـــأة 

 ييايية أاكد   الجمي  متياأأل  يالمأاطوة 

 



ــر  ــا  قأل ـ ــأة أكريـ ــة كقـ ــ  كمايـ ــد  فلـ ــة تمـ اد:  ـ اس ال الديمقراطيـ

ــل  ــة م ــم اس ت تأجــد كري ــاط ت اوفصــا  ل ــة برب ــة ترتبطبالديمقراطي الكري

   0دأل ديمقراطية  ما ت تأجدديمقراطية بدأل كرية

 

ــة بــدأل ونــا  يك ممــا تــ دت فلــ  الفأضــ  أالفأضــ     ــة الفردي أالكري

تــ دت فلــ  القضــا  ساــ  الكريــة ساتمــا ألــسل  يجــا ال ت ــأل الكريــا  

يمقراطي مقيـــد  بقيـــأد يكـــدديا الونـــا  ن أيجـــا ال ت  ـــي الونـــا  الـــد

ــا أال ل  ــل موم ــا  اأ التقاي ــ  الكري ــ  القضــا  سا ــد فل ــسا التقيي ــ دت ي ي

ــي  ــدر الضــرأرت كيــي ال ال المبالنــة  ــي سلــ  يهو ي ــأل ا ثــر مــل الق

ــا   ــي  لتاــ  الكريــا  أ و ــة التــي ت تق ــ  الد تاتأري ــة فل اوقــرا الديمقراطي

           0أت ترس  لما كرمة  

 

 

 الدولة الديمقراطية هي دولة المواطنة:  

 

التــرابط بــيل الديمقراطيــة أالمأاطوــة يــأ تــرابط سضــأت بالصــمي    

ــا  ــارل سرعتمم ــست يه ــر ال ــأارل التو  ــ  س ــر رد ــتخ ارخ ــا يو   ريم

البويأيــــة  مــــا  ــــي الدألــــة الميــــتبد  الرديــــة لفــــرأل أايــــتكقاة 

 المأاطوة        

 اأت : الديمقراطية  ي الهراة   

 

ــداري    ــا  الم ــم ادبي ــأد ب ــست تج ــة ال ــهار الديمقراطي ــتثويوا ب ــا اي فسا م

ــاا  ــر أالخطـ ــي الف ـ ــة  ـ ــأسية الكقيقيـ ــد المأضـ ــا   اعـ ــة  ادسـ الهراعيـ

ــل  ــتثويوا به ــا اي ــة أفسا م ــاكة الهراعي ــ  الي ــي أاع ــة   ــة الفهاي أالمماري

ــيرتوا ال ــي مي ــا    ــا أيو ــأ دا يو ــأتدا  الم ــتثويوا ال ــة أفسا اي ديمقراطي

ــدأر  كيــا   هايــة موــس تأيــيي  ــ  وجــد ال الديمقراطيــة لــ  تكــل ب سل

ــيل  ــة ب ــة الهراعي ــر الدأل ــي  سم ــ  تقي ــا ت ــاسا م ــة   ــة الكديث ــة الهراعي الدأل



ــا  ــة أم ــي الديمقراطي ــاا الكقيق ــن الني ــأرت واك ــي أالجمم ــديل الما  الهم

  تتطابـــم مـــل بوـــي تكتيـــة مـــل كريـــا  أصـــكا ة أاكـــ اا أمواخـــا

ــة التصــاسدية  طــأال  ييايــية يــايمة ت مــة توجــا  التكــأت  المجتمهي

الهمــد الما ــي لــل تتطــأر الديمقراطيــة الوابــئة أالتــي اوتجمــا الــأسي 

ــراة  ــي اله ــا     ــا الك ــل وائ ــم ألي ــست طرك ــتبيال ال ــس اتي ــأطوي مو ال

 الديمقراطيــة الما يــة لــ  تومــأ ألــ   1918تبــريل الثــاوي  30بتــاري  

ــائ ــأت   ــأر   ــد تتط ــل ارادا  0ل ألي ــساتي م ــأ ال ــا  الوم ــا لمقأم ت تقادي

كـــرا أيـــياد   اماـــة أتبـــريها  سادلـــة أموـــايخ أطويـــة تتر ـــ  ســـل 

ــأر  ممـــدد  باتك ـــا  الهر يـــة  ــ  بـــيل المـــأاطويل أبقيـــ  صـ التمييـ

ــتهمر  ــة الميــ ــر أاراد  أييموــ ــا القصــ ــا  أردائــ ــهة لتأجمــ أخاضــ

  0تيا ا  أوفأس البيأتا  اليياييةالماتصقة بالمصالا أاتم

 

ــاسة    ــأ اب ــأرت وك ــد الجمم ــة الهم ــي بداي ــد    ــاأت  الألي ــ  المك أرد

ــا   ــ ر  الونــ ــة فت ال سيــ ــينتما اتأليــ ــةألأ بصــ ــا  الديمقراطيــ الكيــ

أتطــاكل اتكــ اا أاوهــدا  البوــ  المومجيــة  ــي اترتقــا  بـــالتكأت  

ــة  ــا الهراعي ــل الوخ ــل عب ــيابي م ــ ل اوي ــة بب ــة أالمجتمه ــة أالثقا ي القيمي

ــة ادى ف ــد وكــأ ديمقراطي ــأ أالتطــأر الييايــي لابا ــم الوم ــداد ا  ــ  اتوي ل

كقيقيـــة تيـــتطي  ايـــتيهاا أامتصـــاص الـــردا  اتوقربيـــة التـــي اأد  

  0بكيا  تا  المكاأت  الوابئة 

 

ــة    ــر أالمماري ــأادر التف ي ــة ب ــ   ا  ــي اوم ــل الضــدية القاصــمة الت أله

  الهامـــة  ـــي الديمقراطيـــة تمثاـــ  بيـــيطر  البهـــي ساـــ  مقاليـــد الكيـــا

ــرا  ــا اوق ــ  خطاي ــل اسن ــال م ــبرد   ــ ا  68ال ــسا الك ــيطر  ي ــل بي تمث

الــست أضــ  كــدا لاتطــأر الييايــي  ــي الهــراة  مــأ لــ  يكت ــر اليــاطة 

ــاكي  ــة مو ــي  ا  ــة   ــة سام ــأد أتراجهي ــ  الجم ــل ادى ايضــا فل  كيــا ب

ــبرد  ــي أالكضــارت لا ــي أاليياي ــد  0التطــأر المجتمه ــي سم ــسا    أبال

ــدا  كيـــيل  ــا  صـ ــي ميـــتوقها  ونـ ــبرد أالهبـــاد  ـ ــست ادـــرة الـ الـ

        0اتيتهباد أاتيتبداد

 



  

 

 


