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 المطلب األول

 مفهوم الديمقراطية

يقصد بالديمقراطية حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب وكلمة الديمقراطية مع فهمها في كل 
حيث ظهرت في القرن الخامس ق.م ، وهي كلمة  اال ان اصلها يوناني ، المعنى،لغات الشعوب بهذا 

( وتعني السلطة وهكذا يكون معنى الديمقراطية Kratosوتعني الشعب و) (Demosمركبة من لفظتين هما )
سلطة الشعب . أي نظام الحكم المستمد من الشعب  . وقد اصبح هذا المعنى احد عناصر التقسيم الثالثي 

) حكم الفرد الواحد ( . وكانت بعض  واالستبداديةاألقلية (  )حكمتقراطية األرس الديمقراطية.للحكومات وهي 
ذلك ألنها تأخذ بنظام ديمقراطي من حيث شكل الحكومة.  ديمقراطية.المدن السياسية األغريقية توصف بأنها 
حيث ظهرت لها معاني أخرى  .1918متداوال بين الناس حتى عام وقد ضل المعنى السابق للديمقراطية 

 الختيارأي أسلوب أمثل  الحكم.مثيرة للجدل فهناك من يرى ان الديمقراطية عبارة عن شكل من اشكال 
ان مفهوم الديمقراطية اشمل من ذلك ويجب ان يتسع من يتولى السلطة في حين يذهب رأي آخر الى 
لذلك ظهر اتجاه في الفقه ينادي بالديمقراطية و  دينية.العتبارات اجتماعية واقتصادية او اعتناقه فلسفة 

 السياسية.ويقرنها بالديمقراطية  االجتماعية

فهل يعني ذلك ان  الشعب.حكم الشعب بواسطة هذا من جانب ومن جانب آخر اذا قلنا ان الديمقراطية 
مساهمة دون ان توضع ضوابط تنظم عملية ال القرار؟جميع افراد الشعب في دولة ما يشاركون في صنع 

حيث ال يجوز اشراك ناقصي األهلية العقلية  الواقع.نرى ان األخذ بمبدأ األطالق يتنافى مع  الحكم.في 
 السياسي(وان في مفهومه  )حتىفضال عن ان القول بأن كل الشعب  القرار.واألدبية واألجانب في صنع 

ألن لكل قضية  البشر.ألنه يتنافى مع طبيعة  نظر.يشارك في مناقشة امر ما ثم يؤيده باألجماع قول محل 
وعليه  تعارضه.او مسألة مؤيدين ومعارضين ولذلك سنالحظ وجود اغلبية تؤيد هذا الموضوع او ذاك واقلية 

  الشعب.نرى ان الديمقراطية تعني حكم الشعب بواسطة الشعب او اغلبية 

 المطلب الثاني 

 التطور التاريخي للديمقراطية 

متأثرة بتطور الجماعة الموجودة  والزمان،ائل اسناد السلطة وتتباين من حيث التطبيق تبعا للمكان تتعدد الوس
في ذلك المكان ، وخالل تلك الحقبة من الزمان ، لذلك نجد تباين في وسائل اسناد السلطة بين دويالت 

 االستبدادفي مكان ما فس متجاورة حينذاك كما هو شأن مدينة أثينا واسبارطة . وقد تغالي بعض الحكومات 
، ولم تكن الصورة األولى التي ظهرت مثال ( ، في حين تسود المبادئ الديمقراطية في مكان آخر  )روما
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فيها الديمقراطية مشابهة للصورة التي نراها اليوم ، وانما مرت بمراحل متعددة حتى انتهت الى ما هي عليه 
 اليوم . 

 المطلب الثالث

 صور الديمقراطية

 للشعوب، واالجتماعيوكذلك انسجاًما مع التطور السياسي  والزمان،وفًقا للمكان باينت تطبيقات الديمقراطية ت
اذ قد يحكم الشعب نفسه بنفسه ) الديمقراطية المباشرة ( وقد يختار اشخاص ينوبون عنه في إدارة شؤون 

اختارهم في اتخاذ القرارات الهامة للمجتمع ) الدولة ) الديمقراطية النيابية ( ، وقد يشترك الشعب مع من 
تختص بها ، وهذا ما سنحاول بحثه في  سماهالديمقراطية شبه المباشرة ( ، ولكل صورة من هذه الصور 

 الفروع التالية : 

 الفرع األول

 الديمقراطية المباشرة

 السيادة،مظاهر  السياسي( مفهومه)بالمباشرة يراد بالديمقراطية المباشرة ان يتولى الشعب مفهوم الديمقراطية 
فهو الذي يشرع القوانين وينفذها وكذلك يطبقها على المنازعات  كافة،إدارة شؤون الدولة أي قيام الشعب ب
حيث  الديمقراطيات.أنواع  أفضلكانت هذه الصورة من صور الديمقراطية تعد  وإذا األفراد،التي تحدث بين 

وتجعله سيد قراره في كافة مجاالت السلطة دون حاجة الى نائب او  )الشعب(تودع السيادة لدى صاحبها 
بهذه المهام امر يتنافى  ضئياًل(وان كان عدده  )حتىألن قيام الشعب  التنظير،اال ان الواقع يجافي  وسيط،

 وباألخص المهمة،اذ ان إدارة اية هيئة من هيئات الدولة تحتاج الى افراد متفرغين لهذه  السلطة،وطبيعة 
فكيف يتفرغ الشعب لمباشرة  السنة،اذ تعمل هذه الهيئات على مدار  والقضاء،فيما يتعلق بهيئتي التنفيذ 

ومع ان الفيلسوف  األخرى؟فمن الذي يعمل في مجاالت الحياة  المهام،تفرغ لهذه  وإذا السيادة؟مظاهر 
الحقيقية التي تعبر بشكل دقيق  ى فيها الصورةالديمقراطية المباشرة حيث ير  أنصاريعتبر من اشد  )روسو(

لذلك ذهب الى القول ان مظاهر السيادة في  تطبيقها،اال انه اقر باستحالة  الشعب،عن مبدأ سيادة 
اذ يقوم الشعب بتشريع القوانين  والقضاء،الديمقراطية المباشرة تظهر بتولي الشعب مهمة التشريع دون التنفيذ 

  والقضاء.ي التنفيذ ثم يختار اشخاًصا آخرين لتولي وظيفت
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ذلك لتعقد وظائف الدولة  الحاضر،ونرى ان الشعب ال يستطيع ان يباشر حتى وظيفة التشريع في الوقت 
شارة الى تطبيقات وس الشعوب وهذا ما سنالحظه عن اإلوتشعبها فضاًل عن التضخم الهائل في نف

  المباشرة.الديمقراطية 

  ثانًيا:

 تطبيقات الديمقراطية المباشرة 

من الفقه السياسي والدستوري ان الديمقراطية ، يرى الكثير  اإلغريقتطبيق الديمقراطية المباشرة عند  –أ 
، حيث يعتبرون النظام السياسي في مدينة  اإلغريقالمباشرة طبقت في العصور القديمة وباألخص لدى 

 كان النظام المذكور يقوم المؤسسات الدستورية اآلتية : أثينا الصورة األفضل لتلك الديمقراطية و 

الجمعية العامة : تضم هذه الجمعية كافة المواطنين الذكور األحرار الذين بلغوا سن العشرين ،  -1
جلسة في السنة على شكل جلسات عادية ، وقد تستدعي الضرورة عقد جلسات  40وتعقد الجمعية 

وكان حضور الجلسات غير الزامي مما يجعل تحقيق النصاب غير عادية لمعالجة األمور الطارئة 
القانوني لعقد الجلسة التي تتعلق بالنفي اإلداري امًرا صعًبا ، لذلك اقترح بعض االثنيين إقرار ما 
اطلق عليه دستور الخمسة االف مواطن ، مبررين ذلك بقولهم ) نظًرا للخدمة العسكرية والمهام في 

على األطالق لمناقشة أي موضوع اًيا  يجتمعوار من خمسة االف اثيني لم ما وراء البحار فأن أكث
 كانت أهميته ( . 

التي تتوالها  االختصاصاتوهي التي تتولى تقريًبا ذات  البالد،وتعد الجمعية السلطة العليا في 
المجالس التشريعية في النظم النيابية الحديثة حيث تعرض عليها مشروعات القوانين للموافقة عليها 

وتقوم كذلك بمراقبة أعمال الحكومة حيث يجري في أول جلسة من جلسات الجمعية  عدمه،من 
ها األصلية الى اختصاصات إضافة أحدهم.التصويت على بقاء الحكام في وظائفهم أو استبعاد 

  الضرائب.األخرى كعقد المعاهدات وتقرير السالم وفرض 
 

مجلس الخمسمائة ، يعتبر هذا المجلس بمثابة اللجنة التنفيذية للجمعية العامة ويتم اختبار أعضائه  -2
من قبل المنظمات المحلية في أثينا بأسلوب القرعة ، حيث تمثل كل قبيلة من قبائل أثينا العشرة 

 الختبار، ويجل اال يقل عمر العضو عن ثالثين سنة ويخضع لفحص مبدأي ثم  بخمسين عضًوا
نهائي قبل توليه مهامه ، وال يجوز للمواطن العمل في المجلس اكثر من سنتين خالل حياته هذا 
وكان المجلس يتبع نظام اللجان في عمله وذلك لكثرة عدد أعضائه مما قد يؤثر على حسن األداء 
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عضًوا تزاول عمل المجلس بالتناوب لس لعشر لجان ، تضم كل لجنة خمسين ، فتم تقسيم المج
 وبصفة دورية ولفترة عشر السنة . 

ويرأس كل لجنة بالتناوب عضو من بين األعضاء الخمسين يختار بواسطة القرعة ولمدة أربعة 
ال وعشرين ساعة فقط ، ويباشر مجلس الخمسمائة اختصاصات مهمة في كافة المجاالت ففي مج

التشريع يقوم بأعداد مشروعات القوانين واقتراح الضرائب المباشرة التي تعرض على الجمعية العامة 
وفي المجال التنفيذي يتولى المجلس إدارة األمالك العامة والهيئات واللجان اإلدارية والرقابة على 

في المجال القضائي  الميزانية واالشراف على الموظفين فضاًل عن استقباله السفراء األجانب اما
فيجوز للمجلس معاقبة المتهمين بعقوبة قد تصل الى اإلعدام وله ان يحيل المتهم الى المحاكم 

 المختصة . 
 ةثالثمائالمحاكم : وتمثل السلطة القضائية في البالد ، حيث يبلغ عدد أعضائها ما يقارب )  -3

ن القرعة واالنتخاب ويشترط ان ال تختارهم الهيئات المحلية عن طريق الجمع بيوخمسون عضًوا ( 
يقل عمر العضو فيها عن ثالثين سنة ، اما اختصاصاتها فتتمثل بالفصل في المنازعات المدنية 
والجنائية ، فضاًل عن رقابتها على دستورية القوانين ، حيث تستطيع الغاء أي قانون اقرته الجمعية 

ألي مواطن تقديم شكوى الى المحكمة ضد  العامة اذا كان مخالفا لدستور المدينة ، حيث يجوز
القانون الذي اضربه وللمحكمة إيقاف القانون حتى الفصل في دستوريته فإذا قررت عدم دستوريته 

على الموظفين من خالل اختبار  باألشرافما تقدم تختص المحاكم ى قضت بإلغائه ، إضافة ال
صالحية المرشحين للوظائف العامة فضاًل عن رقابتها على أعمالهم حيث تقوم بمراجعة حسابات 

 الموظفين وسجالتهم بعد انتهاء خدماتهم .  

الديمقراطية المباشرة التي كانت مطبقة : عند التمعن بفكرة  تقدير تطبيق الديمقراطية المباشرة في أثينا
ثينا نجد انها ال تتفق مع المبادئ الديمقراطية الحديثة التي عرفتها الشعوب المتقدمة ، فهي قاصرة في أ

في أثينا ليس له دور في تلك الديمقراطية اال اذا كان من المواطنين  فاإلنسانمن حيث األداة واألسلوب 
كبيرة ، وكذلك ابعاد طبقة العبيد ا يعني ابعاد األجانب الذين كانوا يشكلون طبقة ) الذكور االحرار ( وهذ

الف نسمة ،  ةبثالثمائوالتي كان عدد افرادها يصل الى ثلث عدد سكان المدينة ، الذين يقدر عددهم 
فضاًل عن حرمان النساء من الحقوق السياسية ، ويتضح مما تقدم ان تلك الديمقراطية كانت ديمقراطية 

تقوم على مبدأ المساواة الذي يعد جوهر فكرة الديمقراطية طبقية وهي اقرب الى األرستقراطية إلنها ال 
 ، فالمساواة في أثينا كانت بين االحرار فقط دون الناس االخرين . 
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اما بالنسبة ألسلوب تطبيقها فيبدو انه كان صورًيا ، حيث لم تقم المؤسسة العليا ) الجمعية ( بواجباتها 
ضم عدة االف مما أدى الى اضعاف دورها وأصبحت كما ينبغي ذلك لطبيعة تكوينها ، حيث كانت ت

الشعب  باسممهمتها اعتماد القرارات التي تعد بالتفصيل من قبل المجلس ، اال انها تصدر من الجمعية 
و ال نجانب الصواب ) قرر الشعب والمجلس ( الشعب والمجلس  باسموبصيغة ) قرر الشعب ( واحياًنا 

اذا قلنا ان صاحب القرار الفعلي كان مجلس الخمسمائة , و القادة العشرة الذين كانت لهم رئاسة الجيش 
و االسطول وكذلك االشراف العام على الدفاع و السياسة الخارجية , اضافة الى ما تقدم كان اعتماد 

د و سخرية من قبل اغلب الفالسفة االغريق أسلوب القرعة في تولي الوظائف الدنيا و العليا مثار نق
آنذاك , الن من يتولون الوظائف يفتقرون الى الكفاءة و الخبرة , و هذا ما ينطبق على رجال السياسة 
و اإلدارة أيضا حيث يرى افالطون ) ان الحكومة فن يتطلب مهارة فائقة وعلى ذلك يجب ان توكل الى 

  اقلية مختارة ( . 

رأى  إذاوكان يثور  وتهكمه،منتقدي النظام الديمقراطي االثيني ومثار سخريته  كثرأوكان سقراط من 
مما اثار سخط قومه وحكم  والمالبسات،ان تعيين الحكام والشيوخ يخضع للصدفة واالتفاق او الظروف 

  ا.فشلهكما انه من دالئل  أثينا،وقد عد ذلك الحكم وصمًة في جبين ديمقراطية  اإلعدام،عليه بعقوبة 

 الحديث.الديمقراطية المباشرة في العصر  –ب 

جاز لنا ان  وعيوبها،بعد االطالع على التطبيق الصوري للديمقراطية المباشرة في العصور القديمة 
  الحديث؟هل يمكن تطبيق هذه الديمقراطية في العصر  نسأل

ان مفهوم الديمقراطية في العصر الحديث يختلف اختالفا كليا عن مفهوم ديمقراطية أثينا ألنها كانت 
اما الديمقراطية الحديثة فهي لكل الشعب بمفهومه السياسي فإذا  فقط(، )لألحرارديمقراطية طبقية 

فيها ال يتجاوز كانت مدينة أثينا قد فشلت في مباشرة تلك الديمقراطية وعدد أعضاء جمعية الشعب 
السياسي فيها الى  فكيف ستطبق الديمقراطية المباشرة في دول يصل حجم الشعب االف؟الخمسة 
ان فرضية االخذ بالديمقراطية المباشرة قديما وحديثا ال تعدو عن كونها فرضية واذا  الماليين؟عشرات 

 الستحالة) الدول الصغيرة (  فال تتجاوز المجال التشريعي فيما ايدنا تلك الفرضية فأنها ان طبقت 
تطبيقها في المجالين التنفيذي والقضائي وحتى في المجال التشريعي سيكون تطبيقها صوريا في تلك 
الدول ألن الجمعيات الشعبية تفتقر الى الموضوعية في مناقشة القضايا المعروضة عليها ، إضافة 

ايا التشريعية في غالبها ذات صبغة فنية الى ما تقدم ان تعدد الوظائف الدولة وتشعبها جعل القض
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دقيقة تحتاج الى علم وخبرة ودراية ومستوى مقبول من الثقافة ، مما يقلل من الفائدة المتوخاة من 
 تطبيق الديمقراطية المباشرة . 

هذا ويشير بعض الكتاب الى تطبيق الديمقراطية المباشرة في بعض الواليات السويسرية ، حيث يعقد 
لوالية المتمتعين بالحقوق السياسية اجتماعا سنويا في هيئة جمعية شعبية تعرض عليها مواطنو ا

المسائل ذات األهمية التي حدثت في الوالية خالل العام المنصرم ، ثم يعرض عليها التقرير المالي 
وعات ومشروعات القوانين التي اعدت من قبل الهيئة التنفيذية ، وفي الغالب توافق الجمعية على مشر 

ان الديمقراطية المباشرة التي يرى البعض انها القوانين دون ان تحظى بمناقشة موضوعية ، ونعتقد 
طبقت في بعض الواليات السويسرية هي ديمقراطية ذات طابع صوري ألن سويسرا كما نعلم دولة 

يق الشعب من اتحادية ولن القوانين األساسية فيها تشرع اما عن طريق الجمعية االتحادية او عن طر 
 خالل االستفتاء الشعبي وذلك ما سنتناوله عند دراستنا للديمقراطية شبه المباشرة . 

 الفرع الثاني

 الديمقراطية النيابية )النظام النيابي(

يقصد بالديمقراطية النيابية ان يختار الشعب أشخاصا ينوبون عنه في مباشرة مظاهر السيادة ولفترة 
رلمان المنتخب هو محور الديمقراطية النيابية و اصطالحا )النواب( , و البلى هؤالء محددة و يطلق ع

. الذي قد يتكون من مجلس واحد أو مجلسين و ال يشارك الشعب البرلمان في مباشرة السلطة   

وليد معناة الشعب  وانما هوبالمالحظة ان النظام النيابي ليس من صنع التنظير الفكري  ومن الجديرهذا 
الى الصورة التي نشاهدها في الوقت الحاضر بشكل تدريجيي و  وقد وصلمن استبداد حكامه  اإلنجليزي 

من يمثل الشعب و بالتالي لم يكن هناك نواب  الذين يختارون ليس طفرة واحدة ففي البدا كان الملوك هم 
  االنتخاب.ثم تطور االمر فأصبح الشعب هو الذي يختار ممثليه عن طريق 

  النيابي. وخصائص النظامذلك التطور  وسنتناول دراسة

  النيابي:التطور التاريخي للنظام  وال:أ

نشأ هذا النظام في إنجلترا و قد شهد تطورات هامة و متشعبة حتى انتهى الى الشكل و التنظيم الذي هو 
كانت تتكون من عدة ممالك صغيرة سعت الى االتحاد فيما بينها فكونت  فإنجلتراعليه في الوقت الحاضر 

الى انتشار الديانة المسيحية و مملكة واحدة هي المملكة اإلنجليزية و يعود الفضل في اتحاد هذه الممالك 
ت دقة تنظيم الكنيسة اإلنجليزية و قد كان للدولة الجديدة جمعية عمومية كبيرة تسمى )مجلس الحكماء( ضم
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في األصل األساقفة ثم اضيف اليهم بعد ذلك رؤساء االديرة و القاطعات فضال عن عدة من المحاربين 
المالزمين للملك و الذين كانوا يوصفون بأنهم رجال الملك و خدامه , و يالحظ ان تكوين هذه الجمعية لم 

الجمعية اختصاصات واسعة  يخضع لنظام محدد و ثابت و انما يرجع امر ذلك لتقدير الملك , و كان لهذه
م غزى وليم الفاتح ) دوق 1066النطاق اال انها نظرية في الغالب حيث كانت الغلبة للملك , و في سنة 

نورمانديا ( الجزر البريطانية و اصبح ملك عليها و مع ان حقبة حكم هذا الملك تميزت بتركيز السلطة اال 
ر رجال الكنيسة و طبقة االعيان و رجال التاج و سميت انه اوجد الى جانبه جمعية تضم افرادا من كبا

هذه الجمعية ) المجلس الكبير ( و لم تكن لها سلطات فعلية و انما كان دورها استشاريا اال انها كانت 
 -1154و في عهد هنري الثامن )تنظر في بعض المسائل القضائية التي تخص كبار رجال الدولة , 

ألخذ رأيه في فرض ضرائب لتمويل الحروب الصليبية .  لالنعقادكبير ( تكررت دعوة المجلس ال1189  

( حدث خالف بينه وبين رجال الكنيسة 1261-1199الحكم الملك جان سان تير ) وعندما تولى
الخامس عشر من حزيران سنة  وذلك فيالكبير  وصدور العهدبتحجيم دور الملك  واالشراف والذي انتهى

  مكتوب.ر انجليزي اول دستو  والذي يعد 1215

واالشراف وكذلك مادة تحتوي على احكام كثيرة تتعلق بحقوق الكنيسة  13الكبير على  ويشتمل العهد
  وحقوق االفراد.الخاصة بفرض الضرائب فضال عن كفالة حرية القضاء  الضمانات

لجنة  تأليفو نص كذلك على ضرورة ضمان احترام احكامه و قرر في المادة الخامسة و العشرين منه 
 تتألف من خمسة و عشرين بارونا تختص بهذه المهمة . 

و خالل القرن الثالث عشر أصبحت اجتماعات المجلس الكبير و الذي اطلق عليه اسم ) برلمان ( دورية 
و بدأت اختصاصاته تتحدد بشكل واضح و ذلك فيما يتعلق بأمور التشريع و الضرائب و القضاء ففيما 

صبح له حق ابداء الرأي في جميع التشريعات اال ان رأيه ظل استشاريا ال يلزم الملك , يتعلق بالتشريع ا
اما بالنسبة للضرائب فصار له اختصاصا اصيال في فرض الضرائب حيث ال يجوز للملك وفقا لنص 

بعض  المادة الرابعة عشر من العهد الكبير ان يفرض اية ضريبة اال بالموافقة العامة للمملكة ) باستثناء
يعتبر من اهم هيئات المملكة لذا أصبحت موافقته الضرائب المتعلقة بنظام االقطاع ( و لما كان البرلمان 

ضرورية لفرض اية ضريبة , اما بالنسبة للقضاء فكان البرلمان أيضا في عهد ادوارد الثالث بالفصل في 
ال الدولة و اصبح لقب لورد يطلق االتهامات الموجهة ألعضائه و كذلك في التهم الموجهة الى كبار رج

 على عضو البرلمان )المجلس الكبير( . 
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اللوردات(  )مجلسو هكذا يتضح ان المجلس الكبير كان نواة احد مجلسي البرلمان اإلنجليزي الحالي أي 
 . 

 

  البرلمان: وتطور اختصاصنشأة مجلس العموم 

حدث  1254سوى رجال الدين و االشراف اال انه في عام الحظنا ان المجلس الكبير لم يضم ابتداء 
( فارسين عن كل مقاطعة 1272-1216تطور هام في تركيبة المجلس حيث دعى الملك هنري الثالث )

لالشتراك في جلسات البرلمان إضافة الى أعضائه األصليين , و تكررت هذه الدعوى مع إضافة ممثلين 
و قد دفع التباين في التفكير و المصالح بين أعضاء البرلمان  م , هذا1295لجميع طبقات االمة عام 

م الى مجلسين هما مجلس اللوردات و مجلس العموم حيث يضم األول الى 1351الى انقسامه عام 
االشراف و األساقفة في حين يضم الثاني نواب المقاطعات و المدن مع تقرير مساواة المجلسين في 

ات بأغلبية كل منهما . االختصاص على ان تصدر القرار   

ال يعني اعتباره صاحب االختصاص األصيل في سن  1295ان القول بوجود برلمان نموذجي عام 
القوانين و انما بقى الملك هو صاحب الكلمة العليا في هذا االمر ولم يحصل البرلمان على سلطة 

ين للوصول لذلك الهدف , هما , التشريع كاملة اال بشكل تدريجي , و استخدم البرلمان و سيلتين مؤثرت
استقر له ذلك فيما يتعلق  , و قد االلتماسانو تقديم العرائض و حقه في الموافقة على فرض الضرائب 

و ذلك استنادا الى القانون الذي أصدره ادوارد األول , اما بالنسبة  1297ة األولى منذ عام بالوسيل
للوسيلة الثانية ) تقديم العرائض الى الملك ( فهو حق مكفول لكل االفراد ، و لما كان البرلمان ال يملك 

انوا يرفعوا الى الملك عرائضا حق اقتراح القوانين فقد لجأ أعضائه لتلك الوسيلة بغية اقتراح القوانين اذ ك
تتضمن القوانين المقترحة من قبلهم , و كان للملك الخيار في الموافقة من عدمه و هذا ما دفع اعضاء 
البرلمان الى استخدام حقهم في فرض الضرائب للضغط على الملك من اجل موافقته على طلباتهم , اال 

 يفي به , لذلك لجا النواب الى التماس موافقته كتابة او ان تلك الموافقة لم تكن سوى وعد من الملك قد ال
 اناطة وضع قانون القانون للجنة مؤلفة من بعض النواب و اللوردات و القضاة . 

 

ال يعني ضمان فعاليتها دائما ولكن مع ذلك يالحظ ان القوانين التي صدرت في ان استخدام هذه الوسائل 
  البرلمان.من أعضاء ائض مقدمة على عر القرن الرابع عشر كانت بناء 
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و بعد ان اصبح حق البرلمان في اقتراح القوانين وفقا لهذا األسلوب مألوفا لذا تقرر العدول عنه و 
السماح ألعضاء البرلمان ان يقدموا القانون المطلوب تشريعه بصيغة مشروع قانون ) بدال من تقديم 

ى الملك فإذا وافق عليه اصبح قانونا , و هكذا مقترحات في صيغة عريضة او التماس ( ثم يرفع ال
صارت السلطة التشريعية مناطة بالملك و البرلمان حيث لهما اقتراح القوانين و للملك في حالة تقديم 

االقتراح من البرلمان حق الموافقة او االعتراض , و مع أهمية ذلك التطور بالنسبة للبرلمان حيث اصبح 
لتشريعية اال ان الملك ظل يتمتع بامتيازات يستطيع من خاللها تحجيم دور شريكا في مباشرة السلطة ا

 البرلمان و من هذه االمتيازات ما يلي :

اذ ان موافقة البرلمان لم تكن وجوبية اال بالنسبة  العامة:سلطة الملك في اصدار اللوائح  - 1  
  البرلمان.الملوك الى استخدام هذه السلطة لتعطيل دور  ولذلك لجأ للقوانين،

مما أدى الى اهدار  الحاالت،كان للملك أيضا سلطة االعفاء من تطبيق القانون في بعض  – 2
يرون بان لهم حق إيقاف تنفيذ  ستيوارت( )آلفضال عن ذلك كان ملوك  وتجاهلها،قيمة القوانين 

  القوانين.

خالل عدم دعوته  وذلك منإضافة الى ما تقدم كان للملك القدرة في اضعاف دور البرلمان  – 3
الى هذه الوسيلة عند عدم حاجتهم الى فرض ضرائب على المواطنين من  ويلجأ الملوك لالنعقاد،

  األموال.خالل اتباعهم وسائل ملتوية للحصول على 

تحد من سلطة البرلمان مما أدى الى حدوث  بهذه االمتيازات التيو ظل الملوك يتمتعون 
 )شارلمنازعات و خالفات كثيرة مع البرلمان حتى وصل االمر الى حدوث نزاع مسلح بين 

و البرلمان و كانت نتيجته هزيمة الملك المذكور و من ثم إعدامه و اعالن الجمهورية  األول(
اال ان الخالف اندلع  مويل( )كرووفاة و لكن اعيد العمل بالنظام الملكي بعد  مويل( )كروبقيادة 

  الملك.مرة أخرى بين البرلمان و 

التي كان من نتائجها عزل ) جيمس الثاني ( و المناداة ب ) وليم  1688مما أدى الى قيام ثورة 
( ملكا ، و اعالن قانون الحقوق من قبل البرلمان و موافقة الملك الجديد عليه ، حيث  اورنج

الغى حق الملك في الغاء القوانين او االعفاء منها و اضعف سلطة الملك في اصدار اللوائح 
العامة ، و منع فرض الضرائب دون موافقة البرلمان و بعد صدور قانون الحقوق حصل البرلمان 

صاص األصيل له و هو حقه في سن القوانين ، حيث أصبحت السلطة التشريعية بيد على االخت
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البرلمان المؤلف للمجلسين و هما مجلس اللوردات و مجلس العموم و الذي يتم اختيار أعضائه 
 عن طريق االنتخاب . 

:  خصائص النظام النيابي : يقسم النظام النيابي بالخصائص اآلتية ثانيا:  

  منتخب.مان وجود برل –أ 

  االمة.النائب يمثل  –ب 

  مؤقتة.نيابة البرلمان عن االمة  –ج 

  النيابة(.فترة  )خاللاستقالل البرلمان عن هيئة الناخبين  –د 

 

  بإيجاز:تلك الخصائص  وسنتناول توضيح

  منتخب:وجود برلمان  –أ 

حيث يقوم النظام النيابي على فكرة النيابة بوجود هيئات تباشر مظاهر السيادة نيابة عن الشعب 
، و من اهم هذه الهيئات البرلمان الذي سكون أعضائه ينتخبون من قبل الشعب بغية التوفيق 
اشرة بين النظام النيابي و المبدأ الديمقراطي الذي يقرن السيادة بالشعب إضافة الى ذلك وجوب مب

فيما يتعلق بالوظيفة التشريعية ، و لذلك ال  باألخصالبرلمان لسلطة فعلية و ليست اسمية و 
وجود لنظام النيابي اذا كان دور البرلمان استشاريا ، و يرى جانب من الفقه و نحن نؤيده عدم 

راثة عن طريق التعيين او الو جواز إضفاء صفة النيابة على األعضاء الذين يدخلون البرلمان 
حتى و ان نص الدستور على ذلك ، لتقاطع ما تقدم مع جوهر النظام النيابي و عدم انسجامه 

 مع المبادئ الديمقراطية . 

  االمة:النائب يمثل  –ب 

اصبح من القواعد األساسية في النظام النيابي ان النائب يمثل االمة كلها و ليس دائرته 
ياسية الحديثة الى تدوين هذا المبدأ في دساتيرها او في االنتخابية ، و قد ذهبت معظم النظم الس

على ذلك في المادة  1925القوانين التي تنظم عمل البرلمان ، حيث نص الدستور العراقي لسنة 
الثامنة و األربعين منه حيث ) يعتبر النائب ممثال للبالد العراقية عامة ال لمنطقته التمثيلية 

الذي بدأ في االنتشار بعد نجاح الثورة الفرنسية لم يكن المبدأ  الى ان هذاخاصة ( مع اإلشارة 
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مألوفا في الماضي ، حيث كان النائب يعتبر ممثال لدائرته االنتخابية فقط ، مما أدى الى 
ناخبيه و هذا ما كان معموال به في إنجلترا حيث كان التمثيل النيابي يأخذ  ألرادهخضوع الناخب 

لمعروفة في القانون المدني ، و كان النواب يتلقون التعليمات من ناخبيهم اإللزامية اشكل الوكالة 
، و يتحمل الناخبون مقابل ذلك نفقات النواب على ان يقدم النواب حسابا عن مهمتهم هند العودة 

حيث صدر اول قانون لإلصالح  1832، و ظلت هذه الفكرة سائدة في إنجلترا حتى عام 
القانون بمبدأ النائب يمثل االمة كلها و ليس لناخبيه توكيله بشيء على االنتخابي و قد يأخذ هذا 

 سبيل االلزام . 

كانت مطبقة في فرنسا أيضا حتى قيام الثورة  فقط(يمثل دائرته  )النائبالفكرة السابقة  ويالحظ ان
بطالن جميع التوكيالت الصادرة من  1789حزيران  18حيث أعلنت الجمعية التأسيسية في 

ليسوا ممثلين لألقاليم  )النوابفي المادة السابعة منه  1791دستور  وكذلك نصخبين للنواب النا
  توكيل(.اعطائهم أي  وال يمكنبل هم ممثلون لالمة جميعها  عنها،التي ينتخبون 

استقر هذا المبدأ و نصت عليه جميع الدساتير الفرنسية الالحقة و كذلك معظم الدساتير و قد 
و لعل من اهم فوائد هذا المبدأ تحرير النائب من ضغط الناخبين مما يتيح له ابداء  في العالم

حيث انه مسؤول مسؤولية مباشرة عن حماية  ضميره،آرائه بما يخدم الصالح العام و يرضي 
الصالح العام و الدفاع عنه بحكم ان القانون الذي يساهم في صنعه يتسم بالعموم و ال يخص 

  فقط.ة نتخابياال دائرته

  المؤقتة:نيابة البرلمان عن االمة  –ج 

هناك  وحتى يكون عن الناخبين خالل فترة النيابة  وهم مستقلون ذكرنا ان النواب يمثلون االمة 
ال بد ان يكون هذا التمثيل لفترة  القرار(اتخاذ  واالستقالل فياالمة  )تمثيلتوافق بين الموضوعين 

يعود لها  ومن ثممن يمثلها  وتقيم أداءحتى تستطيع االمة صاحبة السيادة ان تراقب  محدودة،
  المنصرم.منه تبعا ألدائه خالل الفصل التشريعي امر تجديد الثقة في النائب او سحبها 

اال ان  آلخر،تقدير مدة العضوية في البرلمان مسألة اعتبارية تختلف من دستور  ويالحظ ان
او  أربعفي الدساتير الحديثة يجعل فترة العضوية في البرلمان متوسطة تتراوح بين  االتجاه الغالب

بهذا االتجاه حيث حدد فترة عمل مجلس  2005الدستور العراقي سنة  وقد اخذ سنوات،خمس 
  أيضا. 1925اخذ به دستور العراق سنة  وهو ما تقويمية.النواب بأربع سنوات 
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  الناخبين:استقالل البرلمان عن هيئة  –د 

تنحصر مهمة الناخبين في النظام النيابي باختيار من ينوب عنه في مباشرة السلطة وال يجوز 
لهم التدخل في اعمال البرلمان، اذ سبق وذكرنا ان النظام النيابي يقوم على أساس استقالل 

تهاء عملية االنتخاب. البرلمان عن الناخبين ومن ثم ينتهي دور الناخبين بان  

حيث يستقل البرلمان بمباشرة مظاهر السيادة المناطة به دستوريا خالل الفترة النيابية عن جمهور 
الناخبين وال يحق لهم االشتراك في مباشرة أي مظهر من تلك المظاهر، فليس لهم حق اقتراح 

مباشرة كما سنرى الحًقا. القوانين او االعتراض عليها كما هو الحال في الديمقراطية شبه ال  

وهذا ومن الجدير باإلشارة ان العالقة بين البرلمان والناخبين تحكمها اعتبارات سياسية وواقعية 
نظرية قة في النظريات القانونية مثل )وبالتالي نرى عدم جدوى البحث عن تكييف لهذه العال

.مجرد اختيار(امة ونظرية االنتخاب الوكالة اإللزامية، نظرية الوكالة الع  

 الفرع الثالث 

 الديمقراطية شبه المباشرة 

تقوم الديمقراطية المباشرة على فكرة تولي الشعب لكافة مظاهر السيادة، حيث يتولى التشريع 
والتنفيذ والقضاء بنفسه دون وسيط، وعندما تبين للكافة ان ذلك ضربا من الخيال، اتجهت 

ار الشعب من ينوب عنه في إدارة شؤون الدولة، اال ان الشعوب لألخذ بالنظام النيابي حيث يخت
تطور الشعوب من الناحيتين السياسية والثقافية جعلها تشعر بابتعاد النظام النيابي عن الصورة 
المثلى للديمقراطية والتي تفترض مباشرة الشعب السلطة بنفسه، مما أدى الى المطالبة بتطوير 

اك الشعب مع البرلمان في مباشرة مظاهر السيادة وبشكل النظام النيابي وذلك من خالل اشتر 
فعلي، فظهرت الديمقراطية شبه المباشرة والتي تعني قيام الشعب بانتخاب من ينوب عنه في 

 تولي السلطة مع وجوب العودة الى الشعب في بعض القضايا الهامة ليتخذ فيها القرار بنفسه. 

بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية حيث فالديمقراطية شبه المباشرة هي نظام وسط 
كما هو الشأن في النظام النيابي مع احتفاظ الشعب لنفسه ببعض تقوم على وجود برلمان منتخب 

مظاهر السيادة يمارسها وفقا لوسائل معينة يحددها الدستور، ويرى بعض الفقهاء ان االخذ 
والديمقراطية السليمة وذلك لمشاركة الشعب بأهم الشؤون بالديمقراطية شبه المباشرة أكثر اتفاقا 
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العامة مما يؤدي الى التخفيف من سيطرة األحزاب السياسية على الناخبين ويحول دون استبداد 
 المجالس النيابية وكذلك تحقق الثبات واالستقرار الالزمين للنظام السياسي القائم. 

  المباشرة:مظاهر الديمقراطية شبه 

تتعدد مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة وتختلف في أهميتها وفقا للموضوع الذي تتصدى له، 
ومنها  عليها(االعتراض عليها او الموافقة  القوانين،فمنها ما يتصل بالوظيفة التشريعية )كاقتراح 

ب او عزل النائ النيابي،المجلس  )كحلما يتصل بمراقبة أداء الحكام ومن ثم تقرير مسؤوليتهم 
بإيجاز.وسنتناول دراسة ذلك  الجمهورية(عزل رئيس   

  الشعبي:االقتراح  اواًل:

ويراد به قيام الناخبين بأعداد مشروع قانون يعالج مسألة محددة ثم يعرض على البرلمان لمناقشته 
وفي الغالب يشترط الدستور توقيع عدد محدد من الناخبين على المشروع بغية مناقشته من قبل 

وفد ال يقدم الناخبون مشروع قانون كامل ومبوب وانما يقترحون فكرة او مضمون  مان،البرل
  القانونية.الموضوع الذي يراد تنظيمه بموجب تشريع ويتولى البرلمان مهمة الصياغة 

ومن نافلة القول ان تحديد شكل المبادرة يترك تقديره للناخبين ألن الدستور ال يشترط في االقتراح 
  الناخبين.لية محددة ما عدا شرط ان يكون االقتراح مقدم من قبل عدد من الشعبي شك

 )الملغي( 1874وهذا ويالحظ ان االقتراح الشعبي طبق في سويسرا وفقا لدستورها الصادر سنة 
وكذلك دساتير المقاطعات السويسرية اال  2000والنافذ سنة  1998وكذلك دستورها الصادر سنة 

ان الدستور االتحادي الجديد أجاز للناخبين اللجوء الى االقتراح الشعبي في المسائل الدستورية 
شخص متمتع  ألفالمائة  138حيث اجازت المادة  منه،دون التشريعية وذلك في الفصل الثاني 

على ان يقدم هذا االقتراح للشعب  االتحادي،بحق التصويت اقتراح مراجعة شاملة للدستور 
  عليه.للتصويت 

اقتراح مراجعة شخص متمتع بحق التصويت  ألفمن الدستور لمائة  139وكذلك اجازت المادة 
نص  ويمكن ان يأخذ االقتراح شكل الصيغة العامة او ان يحتوي على االتحادي،جزئية للدستور 

لم يلتزم االقتراح الشعبي بوحدة الشكل او الموضوع او بالقواعد الملزمة  إذاالتعديل المقترح ولكن 
  جزئيا.يجوز للجمعية االتحادية ان تعلن بطالن المبادرة كليا او  العام،الخاصة بالقانون الدولي 
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مة فللجمعية وهذا وفي حالة تقديم اقتراح شعبي لغرض التعديل الجزئي وكان ذا صيغة عا
فاذا وافقت وجب عليها اعداد نص المبادرة الجزئية وفقا لالقتراح  الرفض،االتحادية الموافقة او 

ومن ثم تعرضه على الشعب والمقاطعات للتصويت عليه فاذا حصل على موفقة الشعب فوجب 
  التعديل.عليها ان تقوم بإعداد نص 

رح فيجب طرحه على الشعب والمقاطعات كان االقتراح يتضمن نص التعديل المقت إذااما 
على ان تعطي الجمعية االتحادية توصيتها بقبول او رفض االقتراح وفي حالة  عليه،للتصويت 

  عليه.رفضها يجوز لها تقديم اقتراح مضاد للتصويت 

وفي هذه الحالة يصوت الشعب في وقت واحد على االقتراح الشعبي واالقتراح المضاد وعند 
االقتراحين على األغلبية من الشعب واالقتراح االخر على األغلبية من المقاطعات  أحدحصول 

  منها.ال يأخذ بأي 

اما بالنسبة للمقاطعات فقد اخذت بحق االقتراح الشعبي في المسائل الدستورية والتشريعية ، على 
حيث  8931ان يقدم من عدد محدد من الناخبين مثال ذلك ما نص عليه دستور ) برن ( لسنة 

اشترط ان يقدم االقتراح الشعبي للقوانين من قبل اثنى عشر الف مواطن ، وقد اخذت دساتير 
،  1904المتحدة االمريكية باالقتراح الشعبي كدستور والية ) اورجون ( لسنة  بعض الواليات

اقتراح القوانين حيث نصت المادة الحادية  بحق 1947وكذلك اخذ الدستور اإليطالي لسنة 
السبعون منه على ان ) يمارس الشعب اقتراح القوانين عن طريق اقتراح يتقدم به خمسون الف و 

 ناخب على األقل في شكل مشروع محرر في مواد ( . 

اخذ أيضا باالقتراح الشعبي حيث  1960ومن الجدير بالمالحظة ان الدستور الصومالي لسنة 
رة االف ناخب على األقل الحق في تقديم اجازت المادة الستون ) لكل عضو وللحكومة ولكل عش

مشروعات القوانين الى المجلس الوطني ( واحالة الى القانون مسألة تنظيم حق االقتراح الشعبي 
، اال انها لم تجز ممارسته في شؤون الضرائب ومن الدساتير الحديثة التي اخذت باالقتراح 

ادة التاسعة والثالثون منه للمواطنين حيث اجازت الم 1994الشعبي الدستور االرجنتيني لسنة 
بالمائة من  3حق اقتراح القوانين وتقديمها الى مجلس النواب شريطة ان يحظى االقتراح بموافقة 

 أصوات الناخبين المسجلين . 

  الشعبي:االستفتاء  ثانًيا:

  فيه.ويراد به عرض موضوع معين على الشعب بمفهومه السياسي لغرض معرفة وجهة نظره 
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  اآلتي:ولالستفتاء الشعبي صور متعددة ووفق التفصيل 

قد يكون االستفتاء يتعلق بمشروع قانون عادي فيطلق عليه االستفتاء  حيث الموضوع:من  -أ 
وقد يتعلق بإقرار دستور جديد او اجراء تعديل على دستور نافذ فيسمى االستفتاء  التشريعي،
على عقد ب في مسألة سياسية هامة كالموافقة وفي بعض الحاالت يؤخذ رأي الشع الدستوري،

وقد يكون االستفتاء متعلقا  السياسي،معاهدة دولية او قرار سياسي مهم فيسمى االستفتاء 
بشخصية سياسية مهمة كحال طرح اسم المشرح لرئاسة الدولة على الشعب لغرض موافقته على 

   لشخصي.ااشغال المرشح للمنصب الرئاسي من عدمه فيسمى االستفتاء 

من حيث وجوب اجرائه: وله صورتان فقد يكون اجباريا او اختياريا فاذا الزم الدستور  -ب 
السلطات المختصة بعرض مسألة ما على الشعب فأنها ملزمة بأجرائه ولذلك يسمى االستفتاء 

ن ترك الدستور تقدير االمر للسلطة المختصة فهي حرة في اجراء االستفتاء م إذااالجباري اما 
  االختياري.عدمه ولذلك يطلق عليه االستفتاء 

ويقسم الى استفتاء سابق على القانون وذلك في حالة عرض  اجرائه:من حيث توقيت  –ج 
عرض مشروع القانون على  إذااما  البرلمان،مشروع القانون او فكرته على الشعب قبل اقراره من 

وفي الصورتين ال ينفذ مشروع  الحق،تاء االستفتاء بعد اقراره من قبل البرلمان فيسمى استف
  الشعب.لم يوافق عليه  إذاالقانون 

نص الدستور على وجوب تقيد السلطات  إذا إلزاميايكون االستفتاء  االلزام:من حيث قوة  –د 
اال  استشاريا،لم يلزم الدستور تلك السلطات بنتيجة االستفتاء فيكون  إذااما  بنتيجته،التي أجرته 

غير ملزم لها  وان كانانه من الناحية العملية ال يمكن للسلطات العامة تجاهل رأي الشعب حتى 
  الدستورية.من الناحية 

  وخيمة.يترتب على ذلك من نتائج سياسية  ولما قد الديمقراطية،مع المبادئ  وذلك انسجاما

 

ه في بادئ االمر اال في عدد لم يكن االستفتاء الشعبي معموال بتطبيق االستفتاء الشعبي : 
و دساتير المقاطعات  1874محدود من الدول حيث نص عليه دستور سويسرا االتحادي سنة 

 1787فيها ، و كذلك دساتير الواليات المتحدة االمريكية دون الدستور االتحادي األمريكي لسنة 
خذت دساتير الواليات االذي لم يأخذ بأي مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ، و قد 
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المتحدة االمريكية بمبدأ االستفتاء على القوانين العادية منذ منتصف القرن التاسع عشر اذا طلب 
( أما سويسرا فأخذت باالستفتاء الدستوري ابتداء حيث لم 8_%%5ذلك عدد محدد من الناخبين )

.  1798لك منذ عام تعد جميع دساتير المقاطعات نافذة اال بعد موافقة الشعب عليها و ذ  

و هذا ما سرى على دساتيرها االتحادية أيضا و كذلك ال يجوز ادخال تعديل شامل او جزئي  
عات او الدستور االتحادي اال بعد موافقة الشعب على ذلك و هذا ما نظمه على دساتير المقاط

منه ، و التي نصت على ان ) يكون لكل مقاطعة دستور  51في المادة  1998دستور 
ديمقراطي و يشترط في هذا الدستور موافقة الشعب عليه و إمكانية مراجعته اذا ما طلب ذلك 

منه التي اشترطت لسريان تعديل الدستور  195لك المادة غالبية الذين لهم حق التصويت ( و كذ
االتحادي الجزئي او الشامل موافقة الشعب و المقاطعات عليه ، اما بالنسبة لالستفتاء على 

القوانين العادية فيالحظ ان جميع دساتير المقاطعات تأخذ بهذا االستفتاء ، مع االختالف بينها 
تياريا ام اجباريا . في تقرير ما اذا كان االستفتاء اخ  

وبنوعيه فقد اخذ باالستفتاء التشريعي  1998اما بالنسبة للدستور السويسري االتحادي لسنة 
  (.141المادة واالختياري )( 140)المادة  االجباري 

فضال عن اخذها باالستفتاء الشخصي  1793في دستور اما فرنسا فأخذت باالستفتاء التشريعي 
من اجراء ذلك االستفتاء  وكانت الغاية والثانية،د االمبراطوريتين األولى متبعا في عه والذي كان

  اتخاذه.تأكيد ثقة الشعب في شخص االمبراطور او قبول قرار اتخذه او ينوي 

ثم استفتاه  الحياة،ما تقدم استفتى نابليون بونابرت الشعب في إبقاء القنصلية مدى  وانسجاما مع
  اإلمبراطورية.إقامة  في

باالستفتاء الدستوري حيث اشترط موافقة الشعب عليه  1946وقد اخذ الدستور الفرنسي لسنة 
باالستفتاء التشريعي  والذي اخذ ،1958لغرض اقراره وبذات االتجاه سار أيضا دستورها لسنة 

  ايًضا.االختياري 

ية الثانية اخذت من الجدير باإلشارة ان الكثير من دساتير العالم التي صدرت بعد الحرب العالم
حيث اشترط الكثير منها وجوب موافقة  الدستوري( )االستفتاءبمبدأ االستفتاء الشعبي وخاصة 

  تعديله.الشعب على الدستور قبل ان يصبح نافًذا او عند 
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وهذا ما نص عليه الدستور  الذكر،وقد اخذت بعض الدساتير العربية الحديثة باالتجاه السابق 
ودستور  1958 -1956 -1971وكذلك الدساتير المصرية لألعوام  1960الصومالي لسنة 

والعراق  1998والسودان  1996والمغرب  1994واليمن  1992وجيبوتي  1991موريتانيا سنة 
2005.  

ويالحظ ان بعضها اخذ باالستفتاء الشعبي االختياري واالجباري في حين اخذ البعض االخر 
لدساتير تركت للمؤسسات الدستورية وباألخص رئيس باالختياري فقط حيث يالحظ ان بعض ا

  الحاالت.ولكن قد تلزمه باستفتائه في بعض  الشعب،الدولة سلطة تقدير استشارة 

والتي جاء فيها  1971من دستور مصر لسنة  152ومثال االستفتاء االختياري نص المادة 
 العليا،ل بمصالح البالد الرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتص

من الدستور الموريتاني  38والمادة  1973من الدستور السوري لسنة  112وكذلك نص المادة 
من الدستور البحريني  43والمادة  1996من الدستور المغربي لسنة  103والمادة  1991لسنة 
  .2002لسنة 

التي  1971من الدستور المصري لسنة  74اما االستفتاء االجباري فمثاله ما ورد في المادة 
 اتخاذه،على ما اتخذه من إجراءات خالل ستين يوما من رئيس الدولة بإجراء   استفتاء  ألزمت

 وبنفس االتجاهفيما يتعلق بوجوب موافقة الشعب على تعديل الدستور  189المادة  وكذلك نص
المادة  1994الدستور الجزائري لسنة  ،158المادة  1994من الدستور اليمني لسنة  اخذ كل

  .126المادة  2005الدستور العراقي لسنة  ،105المادة  1996، الدستور المغربي لسنة 174

بعض الدساتير العربية تركت لرئيس الدولة الخيار وذلك فيما يتعلق بتعديل الدستور  ويالحظ ان
  موصوفة.اما الحصول على موافقة الشعب او موافقة البرلمان ولن بأغلبية  حيث اجازت له

  الشعبي: االعتراض ثالًثا:

اال ان هذا االعتراض يجب ان  البرلمان،ويراد به حق الشعب في االعتراض على قانون اقره 
  مثاًل(.او ستون يوًما  )ثالثون وان يتم خالل مدة محددة  الناخبين،يقدم من عدد محدد من 

وفي حالة انقضاء المدة التي حددها الدستور لالعتراض دون استعماله فيستمر نفاذ القانون وال 
  ذلك.يجوز االعتراض عليه بعد 
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حصل االعتراض وفًقا للضوابط التي وضعها الدستور فيجب عرض القانون على الشعب  إذااما 
لم تحصل موافقته سقط القانون وبأثر رجعي  إذااما  نفاذة،فاذا وافق عليه تأكد  فيه،لبيان رأيه 

  االعتراض.حيث تزول جميع االثار التي رتبها قبل 

حيث اجازت لعدد معين من الناخبين  السويسرية،وقد طبق حق االعتراض في بعض المقاطعات 
وكذلك اخذ الدستور االتحادي  المحلية،حق االعتراض على القوانين التي تقر من البرلمانات 

ناخب او ثمان  ألفمن الدستور لخمسين  141حيث اجازت المادة  االتجاه،بهذا  9981سنة 
  للتصويت.مقاطعات طلب عرض الموضوعات االتية على الشعب 

  االتحادية.القوانين  –أ 

عام.من  أكثرالقوانين االتحادية الطارئة التي تمتد صالحيتها الى  –ب   

  بذلك.كان الدستور او القانون يقضيان  إذاالقرارات االتحادية  –ج 

 وكذلك التيالمعاهدات الدولية التي لم يحدد لها تاريخ انتهاء او التي ال يمكن انهاؤها  –د 
  الدولية.تقضي باالنضمام الى المعاهدات 

  المصوتين.لم يوافق عليها غالبية  إذاالتي تعرض للتصويت مرفوضة  وتعتبر الموضوعاتهذا 

 االختياري،بالذكر ان الدستور السويسري عالج الحالة السابقة تحت عنوان االستفتاء  رومن الجدي
حيث أجاز لعدد محدد من الناخبين او لثمان مقاطعات طلب االستفتاء على الموضوعات التي 

  اعتراض.ان االستفتاء االختياري وفق اآللية المذكورة ما هو اال حق  ويبدو بوضوحسبق ذكرها 

والسبعون بحق االعتراض الشعبي نصت المادة الخامسة  1947الدستور اإليطالي لسنة  وقد اخذ
 جزئيا،استفتاء شعبي لتقرير الغاء قانون او عمل له قوة القانون الغاء كامال او  )يجري ان  على
باالستفتاء بالنسبة لقوانين  وال يسمحناخب او خمسة مجالس إقليمية  ألفطلب ذلك خمسمائة  إذا

بالتصديق على  وقوانين االذن ورفع العقوبة وكذلك العفو وقوانين الحساباتئب الضرا
  المعاهدات(.

 

 

  للنواب:اقالة الناخبين  رابعا:



 

 
19 

حيث تقوم  الدستور،اآللية التي يرسمها  وذلك وفق انتخبوه،يجوز للناخبين عزل النائب الذي 
اذ ال يجوز  واآلثار،الدساتير التي تنص على هذا المظهر بتنظيم استخدامه من حيث الشروط 

طلب ذلك عدد محدد من الناخبين كان يكون ربع او خمس العدد اإلجمالي  إذااقالة النائب اال 
  للناخبين.

وزه يتحمل من اقترحوا ف وفي حالة القادمة،المعزول ان يرشح نفسه في االنتخابات  ويجوز للنائب
 النائب،بتقديم كفالة مالية عندما يطالبون بعزل  ولذلك يلزمون  االنتخابية،عزله مصاريف حملته 

 1903لسنة  انجلوس( )لوسكدستور  االمريكية،هذا النظام في بعض دساتير الواليات  وقد طبق
  .1911( سنة ودستور )كاليفورنيا

  الشعبي:الحل  خامسا:

يقدم طلب الحل عدد محدد من  ويشترط ان النيابي،حق الشعب في حل المجلس  ويراد به
موافقة اغلبية المصوتين  وفي حالة فيه، الستفتائهيعرض االمر على الشعب  ومن ثم الناخبين،

 إذااما  جديد،موعدا النتخاب مجلس  ويجب تحديد المجلس،او اغلبية الناخبين على الطلب يحل 
المجلس  بأعضاءن او الناخبين الطلب عد ذلك بمثابة تجديدا للثقة المصوتي رفض اغلبية

  النيابي.

هذا الموضوع يرى جانب من الفقه ان الدساتير التي تأخذ بذلك تشترط موافقة  ونظرا لخطورة
  المصوتين.بأغلبية  وال تكتفياغلبية الناخبين جميعهم 

دساتير الواليات األلمانية  ك بعضوكذلبهذا األسلوب بعض المقاطعات السويسرية  وقد اخذت
  األولى.التي صدرت بعد الحرب العالمية 

  الجمهورية:عزل رئيس  سادسا:

قد يجيز الدستور للشعب عزل رئيس الجمهورية اذا تبين له ان الرئيس ليس على قدر المسؤولية 
و األمانة المناطتان به و لم يؤدي واجباته الدستورية كما ينبغي و قد اخذ بهذا المظهر دستور 

الذي أجاز عزل رئيس الجمهورية و لكن بعد مراعاة اإلجراءات  1919( األلماني لسنة  )فيمر
 التالية : 

  الناخبين.ان يقدم طلب العزل من عدد محدد من  –أ 

موافقة مجلس ) الرايشستاغ ( على طلب العزل بأغلبية الثلثين .  –ب   
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فيه وعند عرض وبعد استكمال مما تقدم ذكره يعرض طلب العزل على الشعب ألبداء رأيه  –ج 
امه الدستورية حتى اعالن نتيجة االمر على االستفتاء يجب ان يتوقف الرئيس عن مباشرة مه

االستفتاء ، فإذا وافق الشعب على طلب العزل يتنحى رئيس الجمهورية ، واذا لم يوافق على 
الطلب اعتبر ذلك تجديدا للثقة برئيس الجمهورية ويترتب على ذلك حل مجلس ) الرايشستاغ ( ، 

من الفقه الدستوري على  هذه مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة مع مالحظة ان هناك اجماع
اعتبار كل من االقتراح ، االعتراض واالستفتاء من تطبيقات الديمقراطية شبه المباشرة في حين 
هناك خالف حول اقالة الناخبين للنواب ، الحل الشعبي وعزل رئيس الجمهورية فمنهم من يرى 

ق بموضوع ممارسة السلطة انها ال تدخل ضمن تطبيقات الديمقراطية شبه المباشرة ألنها ال تتعل
وانما تدخل في مسألة اسناد السلطة او العزل منها ، ومنهم من يرى عكس ذلك ، ويذهب رأي 

فيعد اخر الى تقسيم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة الى مظاهر مباشرة وأخرى غير مباشرة 
مظاهر غير مباشرة .المظاهر الثالثة األولى مباشرة في حين يعتبر المظاهر الثالثة األخيرة   

ونعتقد ان الغاية المتوخاة من االخذ بالديمقراطية شبه المباشرة االقتراب من المبادئ الديمقراطية 
ومالمستها واشراك الشعب في صنع القرارات المهمة فضال عن أهمية رقابة الرأي العام على أداء 

تدخل ضمن تطبيقات الديمقراطية المؤسسات الدستورية ومن ثم نرى بأن المظاهر الثالث األخيرة 
شبه المباشرة ايًضا ، مع اإلشارة الى ان الفقه الدستوري ال يرى ضرورة االخذ بجميع مظاهر 

الديمقراطية شبه المباشرة حتى يتحقق قيام هذه الصورة من صور الديمقراطية ، وانما يكفي االخذ 
ذ بهذه الصورة على جميع مظاهرها بمظهر او اكثر منه وفي الغالب ال تنص الدساتير التي تأخ

 وانما تقتصر على تقرير بعض تلك المظاهر . 

وقد الحظنا ان معظم الدساتير الحديثة اتجهت نحو االخذ بمظهر االستفتاء الشعبي دون االخذ 
وقد ذهب البعض منها الى النص بوضوح على ان السيادة للشعب يمارسها  األخرى،بالمظاهر 

  العام.ريق االستفتاء بواسطة ممثلية وعن ط

وكذلك  به،وبعض الدساتير االفريقية التي تأثرت  ،1958وهذا ما اخذ به الدستور الفرنسي لسنة 
اخذت بعض الدساتير العربية بهذا االتجاه في حين ذهبت الدساتير األخرى التي لم تتضمن مثل 

هذا النص الى بيان موضوع االستفتاء الشعبي عند تحديد اختصاصات السلطات العامة في 
   الدولة.الدولة وباألخص اختصاصات رئيس 



 

 
21 

تقدير نظام الديمقراطية شبه المباشرة : ال شك ان االخذ بمظاهر الديمقراطية شبه المباشرة يقرب 
النظام النيابي من المبادئ الديمقراطية التي تهدف الى تحقيق مبدأ حكم الشعب بواسطة الشعب 

ال األساسية ، اوللشعب وهو الشعار الذي الحظنا بعض الدساتير قد نصت عليه كأحد مبادئها 
ان النصوص الدستورية غير كافية لوحدها للحكم على هذا النظام السياسي او ذاك بتطبيقه 

مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة من عدمه ، وانما علينا ان ننظر الى الجانب العملي ثم نقيم 
كيفية تطبيق النصوص الدستورية ونعتقد ان نجاح هذا النظام ) الديمقراطية شبه المباشرة ( 

توقف الى حد كبير على مدى النضج السياسي والثقافي للشعوب ) حكاًما ومحكومين ( ي
ونستطيع القول ان لمشاركة الشعب اثر بالغ ومهم في نجاح تطبيق القرارات المختلفة التي تهدف 

الى خدمة الصالح العام اذا كان ذلك الشعب قد وصل الى درجة مقبولة من التعليم والوعي 
ا ما يالحظ في سويسرا ( اما اذا كان الشعب يعاني من التخلف السياسي والثقافي السياسي ) وهذ

فأن اثر مشاركته في صنع القرار ومراقبة تطبيقه سيكون محدوًدا ان لم نقل معدوًما ، وستوظف 
تلك المشاركة لتظليل الرأي العام الداخلي والدولي من خالل تقديم الدعاية لحكام ادمنوا السلطة 

ديمقراطيون قدم يدعون انهم ال بالموت او القوة ، ومع كل ما تمنون بتداولها ولن يغادروها اوال يؤ 
 . 

حيث وصلت نتائج  الثالث،وهذا ما يالحظ تطبيقه في نظم سياسية كثيرة وخاصة في دول العالم 
  الحياة.وذهب البعض الى جعل نفسه رئيسا مدى  100االستفتاءات في بعض تلك النظم الى 

طلب الرابعالم  

المختلفة(القانوني واالعداد له وصوره  )تكييفهاالنتخاب   

يعتمد النظام النيابي وكذلك الديمقراطية شبه المباشرة على أسلوب االنتخاب في اختيار ممثلي 
  الثاني.في النوع األول وبالمشاركة معه في النوع الشعب الذين يمارسون السلطة نيابة عنه 

  اآلتي:وسنتناول دراسة التكييف القانوني لالنتخاب والنظم االنتخابية وفق 

 الفرع األول

 التكييف القانوني لالنتخاب

حق  اعتبارهفهناك رأي يذهب الى  االنتخاب،تباينت آراء الفقه السياسي والدستوري حول تكييف 
  اجتماعية.شخصي في حين يذهب رأي اخر الى عده وظيفة 
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يقوم هذا الرأي على مبدأ المساواة بين االفراد في الحقوق المدنية  شخصي:االنتخاب حق  –أ 
ويستندون  المواطنة،والسياسية وتأسيسا على ذلك فإن االنتخاب حق مكفول لكل فرد يتمتع بصفة 

 اذ ان السيادة وفقا ألنصار هذا المبدأ مجزأة بين المواطنين الشعب،في ذلك الى مبدأ سيادة 
وهو حق من حقوقه  االنتخاب،ولذلك يجوز لكل مواطن له حصة في السيادة المشاركة في 

  مباشرتها.الطبيعية التي ال يجوز ان يحرم من 

 واالخذ بهذه النظرية يرتب عدة نتائج منها: 

  العام:تقرير مبدأ االقتراع  – 1

حيث ان االنتخاب حق لكل فرد بصفته عضوا في الجماعة صاحبة السيادة ومن ثم ال يجوز 
حرمان أي شخص من مباشرته اال في حاالت استثنائية تتعلق بعدم االهلية العقلية او عدم 

  األدبية.الصالحية 

  استعماله:حرية  – 2

ركة في التصويت او االمتناع عن كان االنتخاب حًقا مقرًرا لمصلحة المواطن فله حرية المشا إذا
ومن الجدير بالمالحظة ان هذه  اجباريا،ذلك ألن التصويت وفًقا لهذه النظرية اختياريا وليس 

في السيادة اال انها لم تلقى التأييد الكافي في الجمعية التأسيسية  )روسو(النظرية تتفق مع نظرية 
انت الغلبة للرأي الذي يقول ان حيث ك 1789تشرين األول  22الفرنسية التي عقدت في 

  لنفسه.االنتخاب وظيفة وليس حقا يمكن ألي فرد ان يدعيه 
 

 

 

 

 

 


