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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

ــ     ــفغ أأل ري ــ ا الففة ــي  اه ــبل ال  ــب أفلــل الة ــث ا ــي البح ــا ف ــا بال  اه مام

ــ   ــ    ل ــ يما ية ــا  ة ــبفد حكم ــا ال ــيغ لحك ــغ ةياة ــغ أنيم ــا أنام ــب افلق ــب م يمك

 حقيـــ  الايـــر والةـــ ادن لبنـــي اجنةـــاب فـــي المع مـــ  مـــب أعـــل أنامـــغ افنـــغ 

ــ   ــ   أوعــع ا  ــغ   والمــ ع ة المع مــ    أألمــر ال ــيب الةــ طغ ةالدول ــغ ب م وازن

و قــوا ا ــ  أةاةــا هــ   الةــ طغ الحاكمــغ  0ور ممكــب ل ــبفد او ةــب أفلــل دةــ 

ــا   0 ــفغ الحكمـ ــب الففةـ ــا مـ ــل حكامقـ ــ غ وع ـ ــا الفالـ ــوب مدين ـ ــ  اففطـ فولـ

ــراد  ــيب أف ــ  ال ــدل والمةــاوان ب ــيا لقــا  حقي ــي    ــ  ال  ــ يب يم  كــوب ةــ غ أألف ال

أومــواطني المــ ع ف ــا يكــب اه مــاا الففةــفغ ال ريــ  فيقــا ا ــ    ريــ  الدولــغ 

ــد ــ   بقـ ــد ا ةـ ــ  ونـ ــي المع مـ ــا فـ ــ طغ ل حكـ ــغ الةـ ــنمط ممارةـ ــامقا بـ ر اه مـ

ــغ ان مــار  ــغ ن يع ــارن ال ريقي ــغ ـ فــي الحل ــغ ـ الدول ــواطني المدين ــورا  م  ص

الــواي الــ   صــاحع ازدهــار الف ةــفغ فــي هــ   الحلــارن ح ــ  اصــبح  ام يــغ 

ــا  ــل وأنقـ ــي بـ ــقا أألةاةـ ــغ   هاعةـ ــغ ة الديمقراطيـ ــا ال ادلـ ــغ الحكـ ــا  أنيمـ بنـ

مرادفــغ ل م يــغ بنــا  المدينــغ  ا قــا ا  امــد ال ريــ  انــد بنــا قا ل مــدب  اصــبح 

 لــ  احلــار أحــد الحكمــا  أو الففةــفغ مــب اعــل ةــب دةــ ور حكــا لقــ   المدينــغ 

ــغ لكــي  ــا  مــدب مثالي ــ   طبيــ  هــ   الدةــا ير مــب اعــل بن ــد ةــ وا عاهــديب  ل ون

ــ ــن   حي ــا ي ــدا ام ــ  بةــ ادن ب ي ــب ال ري ــو اجنةــاب م ــا بن ــب ي ــيف فيق ا قا م

ــاب  ــد كـ ــودن   ولقـ ــ ادن المنمـ ــ  الةـ ــولقا  لـ ــوإ وصـ ــغ   ـ ــكف  اع ماايـ ممـ

ــغ  ــ   المدين ــان ه ــع حي ــ  عوان ــ مل ا  ــغ ـ يم ــغ ـ الدول ــ قفل المدين  صــورها لة

الةياةـــيغ والع ماايـــغ وكـــانوا ي  صـــبوب بمـــدن لقـــ ا الةـــ قفل بمـــا يلـــمب 

يــرن ال ديــد مــب نمــو  مــدب مةــ ق غ ةياةــيا  واع ماايــا    وا ــ  الــر ا مــب اب ن

ــواطنيب  ــ اد الم ــل اة ــب اع ــدب م ــ   الم ــا ير ه ــا  دة ــوا بانم ــ يب ك ف ــفغ ال الففة

ــغ  ــا  الحري ــ  أة ــوا ا  ــا يق ــي ل حك ــاا ةياة ــغ ةة بننقاني ــريفقا ل ديمقراطي و  

والاــا  والمةــاوان    فقــد كــاب يمــوبقاالكثير مــب ال  صــع الــديني وال رنــي 

ةــيغال ي   مــل ا ــ   حديــد صــفغ فقــد كــانوا يلــ وب الكثيــر مــب المحــددا  ألةا

ــواطنيب  ــ  الم ــا يكنعمي ــرها ف  ــدب دوب  ي ــ   الم ــكاب ه ــ  ة ــي ب  ــغ ف المواطن

ــل  ــا بـ ــي الحكـ ــقاا فـ ــيغ والةـ ــغ الةياةـ ــغ ال م يـ ــ  ممارةـ ــوب بحـ ــ ات ي م  ـ آنـ

ــب  ــيقا معواــغ م ــوافر ف ــ يب    ــراد ال ــ  ب ــ  أألف ــغ ا  ان صــر  صــفغ المواطن

ــ  مــروط المو ــاب  م ــي   ط ــيغ ال  ــما  أألةاة ــواطني الة ــاب م ــد ك ــا فق ــغ فيق اطن

هــ   المــدب مــب أألحــرار حصــرا  ا  اب نيــرن ال ريــ   لــ  ال بيــد ا ةــم  بانقــا 



ــبع  ــت بة ــط  ل ــب الرعــال فق ــواطنيب م ــاب هــنل  الم ــا ك ــر انةــانيغ كم نيــرن  ي

ــواطني  ــب م ــب والحــر  م ــب اصــحاع المق ــا يك ــ لت ل ــغ ل مــرأن وك النيــرن الدوني

ــ ــبف  وأألمـ ــ  النـ ــر  ا ـ ــل ان صـ ــغ بـ ــي ورنو  الدولـ ــفت أألرالـ را  ومـ

ــ   ــب حـ ــغ ومـ ــ  المواطنـ ــب حـ ــرا مـ ــحونغ  حـ ــا  المةـ ــ  الف ـ ــوال وكانـ أألمـ

الممــاركغ الةياةــيغ وكــ لت ال   ـــيا والمةــاوان مــ   يـــرها مــب ةــكاب المـــدب 

ال ريقيـــغ ف ـــا يكونـــوا ي م  ـــوب بـــن  ام يـــازا  اع ماايـــغ مـــننقا مـــنب بقيـــغ 

ــي ال ــ ــا  حقــوإ المــواطنيب الاــر    بــل اب طــريق قا ف ــغ الحيوان يف  مــبا بقي

   0ال ي   مل ا   ادمغ المواطنيب 

 

ــا ألــي     ــي نةــ طي  اا باره ــغ ال  ــغ ال ريقي ــالا الديمقراطي ــرز م  ــي أب ــ   ه ه

ــ يب  ــا    فقــد كانــ  ألــيققا لق ــغ اــدد المــواطنيب ال الــديمقراطيا  وأكم قــا  نرياي

ــ ــا أاطـــ  المـ ــ لت ألنقـ ــا فـ ــا أكم قـ ــيغ   أمـ ــان الةياةـ ــي الحيـ ــاهموا فـ واطنيب ةـ

ــدا المةــاوان  ــ  ن ــر  0الممــاركغ فــي صــن  و طبيــ  القــرار الةياةــي ا  ــد اب ولق

ــ   ــ   لي نـ ــواطب الـ ــال ال اب المـ ــدما نـ ــاركغ انـ ــ   الممـ ــب هـ ــز   اـ ة برك يـ

ــدن ال ــدا الفا  ــل رعــف  من  ــدا اللــرر ب ــا رعــف  من  ــر  في ــغ ل   0بالمةــا ل ال ام

ــغ  ــنب المنانم ــانقا ب ــغ ببيم ــ  بالحري ــوا ال ري ــبط مفق ــا أفلــل وار  ــوار هم والح

كمــا أكــد ففةــفغ اليونــاب ا ــ  اب الةــيادن فــي  0الوةــا ل لدراةــغ أألمــور ال امــغ 

   0كل دولغ هي القانوب ولية  ل حاكا 

 

ــا نقـــول اب الديمقراطيـــغ ال ريقيـــغ مـــب اـــفل  طبيـــ  الديمقراطيـــغ    ا امـ

 المبامرن هدفيب مقميب هما  
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