
  0تعريف الديمقراطية  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 

هنـــمف ميـــمهيي اتعرييـــمم طليـــري لماـــطوه الديمقراطيـــة اهنـــمف    

ــ رية  ــري لوسـ ــا  مليـ ــمت دا  ا  تطـ ــري لونقـ ــتعمممم مليـ ــمف  0اسـ اهنـ

ــي  ــر متي ــمف اســتعمممم شي ــ  الاــعا  اهن ــم لشو ــي اويغ اســتعمممم تتي

اقــم مميقــمم اــ  الماــطو مم التــ  ســاف نقــاي  عر ــغم انغــم  0اويغــم 

اينط ـــي اوـــم ميغـــاي  0 ـــمل  ف شنيـــة امعقـــدي ارام تـــ ري   م ـــم 

ــم  ــ  اننـ ــ     يـ ــغم الممتنـ ــم نالسـ ــ  ال ويـ ــف العر ـ ــة الااـ الديمقراطيـ

ــم  ــ  تنمالـ ــممم التـ ــ  االمقـ ــم  االطتـ ــ  ل   ـ ــم مـ ــي الغمأـ ــدنم الطـ انـ

ما ـــال الديمقراطيــــة االتمــــمر  الم تويـــة لتط يــــي الديمقراطيــــة   

ــم ل  مغــد     ــم   ل ــة مي ت ــم ا  ال ــدي  اــ  الديمقراطي ماــة ي يــم لن

ــم  ــ  المعنـ ــة مـ ــ  لوديمقراطيـ ــف رأيسـ ــم تعريـ ــي اوـ ــ  يتيـ اا  المميـ

االتــ  تعنـــ    demosالوغــا  لغــرا الميغــاي الــر  مــم  مــ  طومتــ  

االتــــ  تعنــــ  ال طــــي   اهطــــرا تعنــــ  Cratosالاــــع    اطومــــة     

ــر   ــع    االـ ــي الاـ ــديي ن  طـ ــمن  القـ ــي اليانـ ــ  الويـ ــة  سـ الديمقراطيـ

ــع  ل ط ــمر الاـ ــط  ما ا تيـ ــ  ااـ ــع ية يعنـ ــوطة الاـ ــة السـ ــغ اشو ـ امتـ

   0اسيطري الاع  اوم ال طامة الت  ي تمرهم 

 

ــة    ــ   قيق ــ    ــالينق ي يق ــااة يط ــام ماس ــم تق ــة طم امــاهر الديمقراطي

ــدا  ــم اـ ــري  يمـ ــتي م ماـ ــرا ميـ ــ  هـ ــغي   الـ ــا  انيسـ ــمح ي طمـ ا  النـ

ــم  ــنغي  ملطـ ــي  اـ ــمر مملوـ ــايم ن تيـ ــم  ملتاـ ــغيري  ـ ــمم الاـ الممماـ

 راطية ه  ن طي الاع   ملاع  الواع     يمم  اوم ا  الديمق

 

  0 

 



ــط اــط ا    ــ   ق ــم تعن ــة ياــيانغم  منغ طمــم ا   عــد ااــدقم  الديمقراطي

ــي    ياــيغم ســيو    ــف   Seeleyمــ  ااــطمم ال ط ــر  يمو ــي ال ــم ال ط  منغ

ــي  ــ  ااــطمم ال ط ــم ناــطم م ــم ديســ   منغ ــرد ناــي ما   ايعر غ ــم   ــغ ط  ي

   0اا ط يراا نس يما م  ل مة طوغم   الر  تطا   يغ الغيأة ال مطمة مق 

 

  

 

  

 

 ممه  الديمقراطية ؟ 

 

ــم     ــي  همـ ــ  طومتـ ــة مـ ــة ديمقراطيـ ــتي طومـ ــع   Demosي تاـ ل  الاـ

ــة  Cratosا ــة  طامـــ ــة   اتعنـــــ  الديمقراطيـــ ليملســـــوطة لا ال طامـــ

الاــع  ل  ا تيــمر الاــع  ل طامةاشو ــة الســوطة الاــع ية لا ســيطري 

ــ    ي تمرهـــم ي الوديمقراطيـــة اـــدي الاـــع  اوـــم هـــر  ال طامـــة التـ

 ماطو مم    

 

ـ الديمقراطيــــة السيمســــية   التــــ  تق ــــ    ــــي المــــااطني   1

  0 ممقترال السر  العمي 

2  

ــر   3 ــم   اليـ ــة اتطـ ــ  العدالـ ــة ـ  تعنـ ــة اممتممايـ الديمقراطيـ

  0لممي  المااطني  

4  

  0ـ الديمقراطية الاع ية   تطوي اوم النيي الايااية  3

 



ا تعريــف اــممم لوديمقراطيــة نمــد لنغــم ي هــ  ال طامــة التــ  تقــر   

ــمح ات  ــ   ــي  الن ــة االمســمااي السيمســية   ــم ال ري ســيمدي الاــع  اتطي

 يغــم الســوطة اــم  ة الســوطم  لرقم ــة رل  اــمي  ــر   لــغ مــ  الاســمأم 

  0القمنانية مم يطيم   ااغم لنيار  ي 

 

م ـــمامم المـــمدي التـــ   ملديمقراطيـــة هـــ  اللمـــري التـــ  لن ـــمتغم ال  

 ــرلغم الاــع  ا ار ــ  لمعملمــة الماــمطم النمتمــة اــ  النيــمي الاــنما  

ــي  ــر ارشـ ــ  ااـ ــر  التمسـ ــف ا ام لوقـ ــ  الناـ ــغ  ـ ــر  نيسـ ــر  طـ الـ

ــة ال ــر  لا معســطر  ــي  دال ــي   ــة االتط ي ــ  النيري ام ــت ف مــ   ي

ــة  ــرا  الديمقراطيـ ــياايا  يـ ــديمقراط   ملاـ ــمي الـ ــ ة لونيـ ــر  ملنسـ اآ ـ

 تــ مي  ال ريــة اممتممايــة ااننســمنية   االغر يــا  يــرا   الاــ ي ة

  0لنغم مطوقة اتعن   طي الاع   ملاع  الواع   

 

ــة    ــر  ا نيم ــغ ه ــق   ــم ماــترطم تتمي ــمف لسمس ــم هن ــف ي ق ــم رل ــي ط ارش

     0الديمقراطية اها  ي ا شو ية  مل طي ا ي ا قوية  ملمعمر ة 

 

 


