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 م.م نشأت نائل

 الدولة :

جماعة من الناس تعٌش على بمعة معٌنة محددة على االرض فً ظل نظام سٌاسً  

. أو بتعرٌؾ ثانً للدولة هً مجموعة من االفراد ٌمارسون نشاطاتهم على اللٌم 

جؽرافً محدد وٌخضعون لنظام سٌاسً معٌن متفك علٌه فٌما بٌنهم ٌتولى شؤون 

وااللتصادٌة واالجتماعٌة والتً الدولة وعادةً تشرؾ الدولة على االنشطة السٌاسٌة 

تهدؾ الى تمدمها وازدهارها وتحسٌن مستوى الحٌاة االفراد وان العالم ٌنمسم الى 

مجموعة كبٌرة من الدول وكل دولة تختلؾ عن االخرى من حٌث التشكٌل والتنظٌم 

وعلى الدولة بصورة عامة اهداؾ وواجبات ٌنبؽً انجازها , وكذلن تعمل على 

وان النظام السٌاسً ٌعتبر ركن من اركان الدولة وان نجازات , تطوٌر هذه اال

التطور واالنعدام فً النظام السٌاسً ٌعتبر هام بالنسبة للدولة اي بمعنى ان الفشل 

ٌؤثر سلباً والنجاح ٌعتبر اٌجاباً لها , وان النظام السٌاسً ٌعتبر واجهة الدولة من 

هو الذي ٌدٌر  النظام السٌاسًوان .ول الداخل امام االفراد ومن الخارج امام الد

جمٌع مفاصل الدولة والؽاٌة هً تحمٌك البرامج والخطط فً جمٌع المجاالت اي 

بمعنى ان الحكومة لم تعد حكراً على شخص او مجموعة افراد وهنا اصبح ارتباط 

طبعاً فً بداٌة االمر كانت شخصٌة الدولة تختلط , االفراد بالدولة ولٌس بالحاكم 

صٌة الحاكم كما لال ) لوٌس الرابع عشر ( ولكن بعد فترة من الزمن اصبح بشخ

ً فالحاكم اصبح موظؾ ٌعمل ف, هنان فصل بٌن الشخصٌتٌن اي الحاكم والدولة 

والدولة اصبحت تتمتع بالشخصٌة المانونٌة , وان هذا التطور له اثار اٌجابٌة الدولة 

اسً مثل وجود منظمات المجتمع مثل ظهور مؤسسات فعالة ومؤثرة بالنظام السٌ

 المدنً واالحزاب السٌاسٌة .

 الفصل االول

 انواع الحكومات استناداً الى وسٌلة اسناد السلطة

 المبحث االول : نظم الحكم الفردي 

كانت المجتمعات المدٌمة تعٌش بصورة بسٌطة وخالٌة من التعمٌد وعدم وجود 

خالفات بٌن االفراد لكن عند ظهور النظام السٌاسً اصبح هنان اختالؾ فدعت 

المابد فً ادارة الضرورة الى وجود لابد او زعٌم وٌوجد عدد من االفراد ٌساعدون 

فً بداٌة الحكم الملكً كان المابد شؤون الدولة بؽض النظر عن اللمب او التسمٌة , 



ٌهٌمن على االفراد وٌفرض سلطتة علٌهم فً جمٌع المجاالت فان هذا النظام كان 

فظهرت الملكٌة المستبدة والمطلمة والممٌدة , فتسم بحالة تزاٌد ثم بعد ذلن تراجع 

 المابد او الحاكم فً فترة الحكم الملكً بالنظام الدكتاتوري .

 لكٌة ثالث انواع ولنظم الحكم الم

 الحكومة االستبدادٌة  -1

 الملكٌة المطلمة  -2

 الحكومة الممٌدة  -3

 

وٌمصد بالحكومة االستبدادٌة : وهً الحكومة التً ال تخضع فً حكمها للمانون وال 

تتمٌد فً تصرفاتها بأحكامه وما تموم به من تصرفات وما تصدره من لرارات انما 

الحكومة  فأرادهباتها ومصلحتها الذاتٌة هو نابع عن ارادتها الحرة وتلبٌة لرؼ

المستبدة تمثل المانون الوحٌد الذي تخضع له وبالتالً مصلحتها تتؽٌر بتؽٌر صاحب 

 السٌادة دون مراعاة لمصالح الؽٌر .

  مفهوم الحكومة االستبدادٌة 

فً هذا النوع من الحكومات , الحاكم ٌستطٌع ان ٌتخذ ما ٌشاء من االوامر 

دون حسٌب وال رلٌب ما دام انه ؼٌر ملزم بالمانون والمعروؾ واالجراءات 

ان التزام الحاكم لبل المحكوم بالمانون هو شرط اساسً لضمان احترام 

حموق االفراد وحرٌاتهم ولد سادت الحكومة االستبدادٌة فً ظل الملكٌات 

 المدٌمة فً فرنسا وؼٌرها من الدول فالحاكم هنا ؼٌر ممٌد ال من حٌث الؽاٌة

 والهدؾ وال من حٌث الوسٌلة .

  ممٌزات الحكومة االستبدادٌة 

تركٌز الحكم فً ٌد فرد واحد ٌسٌطر على كامل اجهزة ومؤسسات الدولة  -1

. 

ؼٌاب مبدأ المشروعٌة وسٌادة المانون فً الحكم االستبدادي وهذا ٌؤدي  -2

 الى االبتعاد عن الحرٌات السٌاسٌة والمساواة بٌن المواطنٌن .

 فً هذا النظام تنعدم كلٌاً ان الحرٌات العامة  -3

 الحكومة االستبدادٌة ال تخضع فً جمٌع مظاهر نشاطها ألحكام المانون  -4

كما نجد مصٌر الحكم االستبدادي , مرهون بحٌاة الحاكم حٌث ٌنهار  -5

 نظام الدولة بوفاته او االطاحة بنظامه 

 



 الملكٌة المطلقة : -2

 

تأتً عن طرٌك الوراثة وعادة ٌنفرد الملن مباشرةً بالسلطة ولكن ٌكون 

 الملن ممٌد بالموانٌن وله سلطة تمدٌرٌة بإلؽاء الموانٌن او تعدٌلها 

وهذه الفرق بٌن الحكومة المطلمة والحكومة االستبدادٌة فاألولى تخضع للمانون 

 والثانٌة فوق المانون 

 : الملكٌة المقٌدة -4

دة بنص الدستور اي تم العمل بوثٌمة دستورٌة  واصبحت اي بمعنى ممٌ

توضح اختصاصات المتعلمة بالملكٌة واالختصاصات المتعلمة بالسلطة 

 التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والمضابٌة 

 

 :النظام الدكتاتوري

هو شكل من اشكال الحكم الفردي حٌث تكون سلطات الحكم محصورة 

معٌنة كاالحزاب السٌاسٌة أو بشخص واحد كالنظام الملكً او بمجموعة 

دكتاتورٌة عسكرٌة وكلمة دكتاتور ٌعنً ٌفرض او ٌأمر وللدكتاتورٌة انواع 

 .حسب درجة المساوة وٌأتً الحكم عن طرٌك الموة ولٌس الوراثة 

 

 التطور التارٌخً

 

واالولة سنتكلم فً البداٌة عن نظرٌة االسرة نظرٌة الموة ونظرٌة التٌولراطٌة 

تأكد على هٌمنة رب االسرة على افراد اسرته وله سلطة مطلمة فً كل ما ٌتعلك 

لابمة على اساس  والنظرٌة الثانٌةبشؤونه المعٌشٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة 

واالخٌرة هً النظرٌة  النظرٌة الثالثةالموة اي بمعنى البماء لأللوى اما 

جب على االفراد عبادة االله التٌولراطٌة ذهبت الى وجود اله مدبر للعالم وٌ

وفرنسا وانكلترا لكن فً انكلترا وكان النظام الدٌكتاتوري موجود فً اٌطالٌا 

اراد ان ٌضٌؾ على نظامه الدكتاتوري سمة دستورٌة من خالل تؽٌٌر شكل 

الحكومة من الملكٌة الى الجمهورٌة وان النظام الدكتاتوري موجود فً ولتنا 

 وامرٌكا الجنوبٌة . الحاضر فً اسٌا وافرٌمٌا

 

 لنظام الدكتاتوري:اانواع 



 االولة دكتاتورٌة مذهبٌة اٌدٌولوجٌة واخرى ؼٌر مذهبٌة ؼٌر اٌدٌولوجٌة 

 :انماط الدكتاتورٌة

وتكون بتسلط فرد على ممومات الدولة تسلطاً شامالً  : الدكتاتورٌة الفردٌة_1

هً االرض والثروة  بالمقوماتوٌمصد معتمدا على الموة العسكرٌة فً الدولة 

والشعب والحكم وؼالبا ما ٌتصور الدٌكتاتور نفسه هنا بأن له صلة روحٌة باهلل 

 او انه ٌتصور نفسه هو االله ولذا ٌحٌط نفسه بهالة من الحصانة والعصمة .

وتكون بتسلط جماعة على ممومات الدولة مثل  الدكتاتورٌة الجماعٌة:_ 2

مالٌة وتسحمها وتمٌم دولة دكتاتورٌة ولة الرأسالد الثورة العمالٌة تطٌح بأجهزة

 البرولٌتارٌا .

 ٌة المذهبٌة: الدكتاتور

وهً التً تتعلك بالنظام السٌاسً واالجتماعً وهً فً الؽالب انظمة شمولٌة 

والممصود بالشمولٌة هو مفهوم مستعمل من علماء السٌاسة لوصؾ الدولة التً 

لى السٌطرة على كافة جوانب تحاول فرض سلطتها على المجتمع وتعمل ع

اي فً ما ٌخص االلتصاد والتعلٌم والفن واخاللٌات الحٌاة الشخصٌة والعامة 

المواطنٌن وان االنظمة الشمولٌة تخالؾ انظمة الدٌممراطٌة التملٌدٌة االٌدولوجٌة 

والتً تموم على اساس احترام حموق االفراد وحرٌاتهم حٌث ٌتوجب على الدولة 

شؤون االفراد اال عند الضرورة, وان النظرٌة الشمولٌة ترى  عدم التدخل فً

بأن االفراد ؼٌر متساوون بطبٌعتهم وان المجتمع ٌتألؾ من جماعات ولٌس 

افراد, وان من اهم هذه النظم الشمولٌة النظام النازي فً المانٌا والنظام 

ال ٌستمد  الفاشٌستً فً اٌطالٌا, وان نظرة النازٌٌن الى زعٌمهم هتلر ٌرون انه

 سلطته من الشعب بل ٌستمدها من شخصٌته وٌرون ان السلطة لٌس حماً للشعب

والزعٌم ال ٌتولى السلطة باعتباره ممثالً عن الشعب انما ٌتوالها بصفاته 

الشخصٌة وان النظرٌة النازٌة ٌنظرون الى االفراد بصورة ؼٌر متساوٌة اي ان 

جنس )االري( ارلى االجناس فهو هنان افراد ٌتفولون على االخرٌن وٌرون ال

جنس عبمري ولد اختاره هللا للسٌطرة على العالم من اجل النهوض به, وهً 

 مجموعة اثنٌة متمٌزة ومتفولة ولها الحك فً حكم بمٌة البشرٌة .

 الدكتاتورٌة الؽٌر مذهبٌة: او الدكتاتورٌة المٌصرٌة



مذاهب وتأتً عن طرٌك انها تتسم للوالعٌة النها ال تنتسب لمذهب معٌن من ال

كابولندا وٌوؼسالفٌا وكذلن  ظام فً الدول االوربٌةووجد هذا النالموة والعنؾ 

 فً امرٌكا الجنوبٌة وافرٌمٌا واسٌا .

 س/ بعض سمات الدكتاتور او الدكتاتورٌة ؟ 

 لمع الشعب فً الداخل, وشن الحروب على الجوار. - 1

 تشكٌل الشعب بمالب معٌن, وتدجٌنه وفك أٌدلوجٌة معٌنة.  - 2 

 استؽالل الدٌن لتثبٌت حكمه. - 3 

 بناء جهاز استخباراتً لوي ونشٌط ٌتخلل الشعب. - 4 

التضٌٌك على الصحافة وتوجٌه اإلعالم لنشر أفكار معٌنة بهدؾ السٌطرة  - 5 

 والتؽلؽل والهٌمنة على الشعوب.

ٌُؽض النظر عن أنشطة فساد فً الدوابر الحكومٌة  إهمال التعلٌم ولد - 6 

 ألهداؾ معٌنة.

 دكتاتوريخصائص النظام ال

 هنان بعض العالمات تنبأ عن ظهور النظام الدكتاتوري ومن اهمها 

 اضطرابات داخلٌة وازمات سٌاسٌة والٌصادٌة  -1

 هزٌمة من الحرب وظهور حالة من الفوضى والفساد  -2

وكذلن وجود ازمة التصادٌة  نفوس االفرادفً ظهور حالة البؤس والفمر -3

 وفوضى اجتماعٌة تعم فً داخل الدولة .

 

 

 الحمٌد متولً وهو استاذ علم التفسٌرفً االزهر  كما ٌرى الدكتور عبد

 اسباب ظهور النظام الدكتاتوري 

 عدم النضج السٌاسً لبعض المجتمعات  -1

 فشل فً تطبٌك النظم السٌاسٌة   -2

 

 

 الدكتاتورياهم خصائص النظام 

1-  



  على السلطة واالستمرار فٌها استخدام اسلوب العنؾ والموة لألستٌالء 

  ًعدم استخدام الوسابل الدستورٌة المشروعة المطبمة فً النظام الدٌممراط 

  ومن اجل استمرار النظم الدكتاتورٌة هو استخدام البشع وسابل المهر

ؾ والرعب فً والتعذٌب والوحشٌة ضد المعارضٌن للنظام ونشر الخو

 نفوس المواطنٌن 

 

 شخصنة السلطة وتركٌزها : -2

اي بمعنى انه نظام حكم فردي اي تتصل الدكتاتورٌة بشخصٌة الفرد 

الحاكم وتتركز جمٌع السلطات بٌد الدكتاتور واساس شرعٌة سلطتة 

تعود ع الكفاءة والموة وبما ان هذا النظام فردي بمعنى انة ؼٌر 

مسؤول عن تصرفاتة وؼٌر مسؤول اٌضاً امام احد وهو شخصٌاً من 

وال ٌجوز الطعن بمراراته امام مة داخل الدولة ٌصدر الموانٌن واالنظ

المحاكم النه حكمه ٌعتبر منزل من هللا والمسؤول الوحٌد عن الشعب 

 وهذا ٌؤدي الى ضعؾ الرلابة السٌاسٌة والمضابٌة .

 

 نظام مؤلت : -3

ٌتسم النظام الدكتاتوري بالتألٌت ,النه لابم على الموة وبماءه ممترن 

 بهذه

ٌمٌل الى الزوال النه نظام استثنابً , الٌمكن ان الموة فاذا ضعفت 

 . ٌستمر او ٌدوم

 

 نظام شمولً :  -4

تؤمن جمٌع النظم الدكتاتورٌة مبدأ الشمولٌة اذ ال شًء خارج الدولة 

 .وال شًء ضد الدولة وال شًء فوق الدولة 

 نظام الرأي الواحد والحزب الواحد: -5

ان الرأي الصحٌح هو ال ٌوجد فً النظام الدكتاتوري تعدد لألراء و

رأي الزعٌم وال ٌستطٌع االفراد مخالفة رأي الزعٌم وال ٌجوز ألي 

جهة ان تعارض النظام وزعٌمه وٌرى اصحاب هذا النظام ال ٌسمح 

بتعدد االحزاب انما وجود حزب واحد ٌرتبط بالدكتاتورٌة وهذه 

االحزاب تؤمن بأٌمان مطلك بالزعٌم وهً التً تعبر عن افكاره 

وان اختالؾ الرأي ؼٌر مسموح داخل هذه االحزاب علٌهم  وخططه

تنفٌذ االوامر والتوجٌهات التً تصدر لهم عن زعٌمهم وفً بعض 



ٌده عن طرٌك الحزب النه ٌأ االحٌان ٌصل الزعٌم الى سلطة الحكم

وان افراد الحزب عادة ٌكونون اشخاص منافمٌن فً معظم افكاره 

 واالنتهازٌٌن .

 

 كتاتوري:تمٌٌم النظام الد

ان النظام الدكتاتوري ٌتعارض مع مبدأ الدٌممراطٌة وحموق االنسان 

حموق وحرٌات االفراد وٌمود الشعب الى حافة الهاوٌة وانه ٌهدر 

والخراب نتٌجة االفكار التً ٌؤمن بها لادتهم كما حدث فً اٌطالٌا 

ولكن ٌرى اصحاب والمانٌا بعد هزٌمتهم فً الحرب العالمٌة الثانٌة 

 ا النظام ان فٌه بعض المزاٌا اهمها:هذ

 اوال: سرعة االصالح والعمل على تمدم الدولة ورفاهٌاتها .

  ثانٌاً: توحٌد الشعب وبث الروح فٌه.

ثالثاً: ٌرى اصحاب هذا النظام كذلن ان النظام الدكتاتوري منمذ 

 .وٌنتشل االفراد من حالة الٌأس 

وان النظام الدكتاتوري بصورة عامة ٌعتبر هو ولٌد ظروؾ لاهرة 

 .ؼٌر طبٌعٌة 

 

 نظم الحكم الدٌممراطً:

تكلمنا فً المحاضرات السابمة عن النظام الدٌكتاتوري وهو معاكس 

للنظام الدٌممراطً فً االول ٌعتمد على الموة او الوراثة بالنسبة 

نظام معمد وال ٌحترم  لوصول الشخص الحاكم الى السلطة وٌعتبر انه

بٌنما الدٌممراطٌة هو نظام عادل وترجع شرعٌته الى  ,حموق االنسان

الشعب وان الحاكم فً النظام الدٌممراطً ٌعتبر وكٌل او مسؤول عن 

الصادرة عن ادارة  االمة وٌطبك وٌنفذ كافة المرارات او االنظمة

المرن والدٌممراطٌة هً كلمة ٌونانٌة ظهرت فً الشؤون العامة, 

الخامس عشر مركبة من كلمتٌن او تمت صٌاؼته منشمٌن االول 

دٌموس وٌعنً الشعب والثانً كراتوس وتعنً السلطة او الحكم, 

والدٌممراطٌة تعنً باالصل حكم الشعب لنفسه وهً شكل من اشكال 

الحكم السٌاسً لابم باالجمال على التداول السلمً للسلطة وحكم 

لك على الدٌممراطٌة اللٌبرالٌة تعتبر للنظام االكثرٌة لكن كثٌر من ٌط

السابد للدٌممراطٌة فً دول الؽرب وانها تأكد على حماٌة حموق 

االفراد واالللٌات وهذا ٌعتبر نوع من تمٌٌد االؼلبٌة فً التعامل مع 

فراد بخالؾ االنظمة الدٌممراطٌة, وتوجد عدة اشكال من االللٌات واال



ن اساسٌاً كالهما ٌهتم بكٌفٌة تحمٌك الدٌممراطٌة ولكن هنان شكال

ارادة مجموع المواطنٌن المؤهلٌن لتلن الممارسة, االولة الدٌممراطٌة 

المباشرة والتً ٌتمتع بها المواطنٌن فً صنع المرار بتشكٌل الحكومة 

 1وبعد ذلن لسمت الدٌممراطٌة الى تمسٌم ثالثً للحكومات 

للٌة او الطبمة الذهبٌة االرستمراطٌة وتعنً حكم اال 2الدٌممراطٌة 

وٌتمٌز بان الحكم ٌكون بواسطة احسن واخٌر المواطنٌن وتتكون هذه 

الطبمة من االعٌان اللذٌن وصلوا الى مراتبهم ودورهم فً المجتمع 

عن طرٌك الوراثة وتتمثل باالشراؾ اللذٌن كانوا ضد الملكٌة 

ل او بالمرون الوسطة وان اصل هذه الكلمة ٌونانً ومعناها االفض

االستبدادٌة والممصود بها حكم الفرد الواحد ومعنى  3االحسن, 

االستبداد هو التعسؾ او ان الحاكم ٌهٌمن على رعٌته عبر سٌطرة 

وسنحاول بٌان التطور التارٌخً للدٌممراطٌة الدولة على السٌاسة 

 باٌجاز وفك االتً: 

 اوال: الدٌممراطٌة فً العصور المدٌمة :

نظام لصنع المرار داخل مؤسسة او منظمة او  وهً نظام سٌاسً او

بلد وٌتمتع فٌه جمٌع االعضاء بحصة متساوٌة من السلطة وانها 

ترتبط عموماً بجهود االؼرٌك والرومان المدماء الٌن كانوا ٌعتبرون 

مؤسسً الحضارة الؽربٌة من لبل مثمفً المرن الثامن عشر الذٌن 

الفٌلسوؾ سمراط ٌمٌم فلسفته حاولوا االستفادة من هذه التجارب, وان 

على فكرتٌن اساسٌتٌن هم الفضٌلة والعدالة وان الجمٌع خاضع 

للمانون حكام ومكومٌن, اما افالطون لسم الحكومات الى خمسة انواع 

االرسمراطٌة والتٌمولراطٌة وتعنً الحكومة العسكرٌة او ان الشخص 

موسرة او وهً االللٌة الالحاكم ٌكون شرس وعنٌؾ واالولٌؽارشٌة 

انها تكون محصورة بٌد فبة صؽٌرة من المجتمع تتمٌز بالمال, 

والدٌممراطٌة وحكومة الطؽٌان وان افالطون رأى ان الحكومة 

االرستمراطٌة افضل الحكومات وان ٌكون الحاكم فٌلسوفاً واهم 

صفاته الحكمة والعدالة, وان ارسطو ٌرى ان الحكومة الصالحة لها 

دة انواع ومنها اوال: الحكومة الملكٌة وهً ان اشكال مختلفة وتضم ع

ٌكون الملن حاكماً للمملكة حتى الموت او التنازل عن العرش وان 

ٌكون عادالً, ثانٌاً: الحكومة االرستمراطٌة وهً حكومة االللٌة 

وذكرناها سابماً بأنها تتكون من االعٌان الذٌن وصلوا الى مراتبهم 

, وثالثاً: الحكومة الدٌممراطٌة راثةودورهم فً المجتمع عن طرٌك الو

 وهً حكومة االؼلبٌة الفمٌرة وتمتاز بالحرٌة .



وان ارسطو ٌرى ان الحكومة الفاسدة تحتوي على انواع ثالثة, اوالً: 

الحكومة الطاؼٌة وهً حكومة الفرد الظالم وان الحاكم ؼٌر ممٌد 

بانه  بالمانون وهو من اؼتصب السلطة العلٌة الشرعٌة وٌوصؾ عادةً 

 حاكم متوحش وانه وصل الى السلطة دون وسابل دستورٌة ,

ثانٌاً: الحكومة االولٌؽارشٌة وهً حكومة االؼنٌاء وذكرناها سابماً 

انها تمتاز بالمال وؼالباً ما تكون االنظمة والدول االولٌؽارشٌة 

مسٌطرعلٌها من لبل عابالت نافذة معدودة تورث النفوذ والموة من 

وان مبدأ وان افالطون اول من اشار الى حكمهم جٌل الى اخر, 

الدٌممراطٌة ٌموم على اساس مبدأ سٌادة المانون وكذلن وجد النظام 

 الدٌممراطً فً روما .

 

الشرابع السماوٌة والمبادئ الدٌممراطٌة: كان االنسان محور الدٌانات 

السماوٌة وان الشرابع السماوٌة هً التً تحث الناس على المودة 

والرحمة والعدل واالحسان وسنتكلم على الدٌانة المسٌحٌة 

واالسالمٌة, حٌث ان الدٌن المسٌحً كان حجر االساس فً انشاء 

الدٌممراطٌة االمرٌكٌة وهو الذي ٌحدد سٌاستها الداخلٌة والخارجٌة 

وضهرت احزاب سٌاسٌة مسٌحٌة دٌممراطٌة فً معظم دول اوروبا 

الدٌممراطٌة المسٌحٌة الى مولفها وٌرجع نجاح  ,ووصل الى النمسا

الموي المناهض للشٌوعٌة اثناء الحرب الباردة, والممصود بالحرب 

الباردة هو مصطلح ٌستخدم لوصؾ حالة الصراع التوتر والتنافس 

 الذي كان موجود بٌن الوالٌات المتحدة واالتحاد السوفٌتً.

ً المرن االسالم وفكرة الدٌممراطٌة : ضهرت الدٌانة االسالمٌة ف

السابع للمٌالد حٌث بدت الدعوة االسالمٌة حٌث بعث هللا النبً دمحم 

وان االسالم ٌتفك )ص( ٌهدي الناس من ضالل وٌجمعهم من فرلة 

مع الدٌممراطٌة من حٌث اعطاء العامة حك ابداء الرأي ومشاركة 

الحكام للمحكومٌن وان االسالم ٌأمر بتطبٌك المساواة بٌن افراد 

حمٌك العدالة وان بعض المفكرٌن االسالمٌٌن رأوا ان المجتمع وت

الدٌممراطٌة هً فكرة اجنبٌة ال تتفك مع االسالم, وان الدٌممراطٌة 

واالسالم تنظم العدٌد من النصوص الشرعٌة )المران والسنة(, اوجه 

نظام الحكم ووجود عدة اختالفات بٌن مدارس الفكر االسالمً اال ان 

فً ركٌزتٌن اساسٌتٌن هما : البٌعة الخطوط العرٌضة تتلخص 

وهنان العدٌد والشورى وان البٌعة تنمسم الى بٌعة خاصة وبٌعة عامة 

من االحادٌث واالٌات المرانٌة التً تتكلم عن البٌعة لال رسول هللا 



)ص() من مات ولٌس فً عنمه بٌعة مات مٌتة جاهلٌة(, اما الشورى 

مون لبل اتخاذ اٌا لرار.ٌتفك اؼلب المفسرٌن هو ان ٌتشاور المسل  

 

 وسنذكر الشروط التً ٌجب ان تتوافر للشخص الذي ٌتولى الخالفة :

_ العدالة وٌمصد بها الورع والتموى.1  

_ العلم المؤدي الى االجتهاد.2  

_ سالمة الحواس من السمع والبصر. 3  

_ سالمة االعضاء من نمص ٌمنع استٌفاء الحركة وسرعة النهوض 4

. 

المفضً الى سٌاسة الرعٌة وتدبٌر المصالح ._ الرأي 5  

_ الشجاعة وٌجب ان ٌكون لادر على تحمل اعباء الحكم ورعاٌة 6

 مصالح الناس.

اما الشرط التً ٌجب ان تتوفر فً من ٌكون من اهل الحل والعمد 

وان اهل الحل والعمد هو مصطلح اسالمً ٌمصد به اهل االجتهاد 

مام النووي هم العلماء حسب مفهوم علماء االصول وحسب اال

والرؤوساء ووجوه الناس الذٌن ٌرجع الناس الٌهم فً الحاجات 

واالعٌان, اما الشروط :المصالح العامة والبعض ٌرى انهم االشراؾ   

_ العدالة .1  

._ العلم2  

_ الرأي والحكمة.3  

 خصابص نظام الحكم فً االسالم :

ٌموم علٌها االسالم _ العدالة : وهً تعتبر احد اهم المبادئ التً 1

وهنان الكثٌر من االٌات المرأنٌة التً تحث على االخذ بالعدالة ومن 

تلن االٌات بسم هللا ) ان هللا ٌأمر بالعدل واالحسان(ص. وؼٌرها من 

 االٌات.

وٌرى بعض الفمه ان الامة العدل من لبل الحاكم ٌمابله وجوب طاعة 

 المحكومٌن له .

عة اعتبرت الشورى من مبادئ الحكم _ مبدأ الشورى : ان الشر2ٌ

فً االسالم اال انها لم تضع الٌة تنظم حكم هذا المبدأ ونرى ان الحاكم 

فً الدولة االسالمٌة ممٌد بمبدأ الشورى وال ٌصلح ان ٌنفرد بالسلطة 

وعدالة للجمٌع وهذه المبادئ وٌجب ان ٌكون هنان مساواة وحرٌة  

وطبمت جمٌعها فً عهد الرسول تعتبر من اهم االسس الدٌممراطٌة 



وعهد الخلفاء وبعد ذلن تؽٌرت االوضاع وانملب نظام الخالفة الى 

 نظام ملكً وراثً عند ضهور الدولة االموٌة.

 

 

  

 صور الدٌمقراطٌة ثالث 

 الدٌممراطٌة المباشرة الدٌممراطٌة النٌابٌة والدٌممراطٌة الشبه مباشرة. 

 اوال: مفهوم الدٌمقراطٌة المباشرة

سنتكلم فً محاضرة الٌوم عن الدٌممراطٌة المباشرة وهً شكل من اشكال 

الدٌممراطٌة ٌتخذ فٌها الشعب لرارات بشأن المبادرات السٌاسٌة عبر 

تصوٌت مباشر من افراد الشعب وهو عكس الدٌممراطٌة التمثٌلٌة والممصود 

و الذي به اٌضاً ان ٌتولى الشعب او ان ٌموم الشعب بأدارة شؤون الدولة وه

ٌصدر االوامر التنفٌذٌة وتشرٌع الموانٌن واالنتخاب والالة المسؤولٌن 

واجراء المحاكمات, وان الدٌممراطٌة المباشرة تعتبر افضل انواع 

الدٌممراطٌات النها تودع السٌادة واتخاذ المرار الى الشعب, وان الشعب فً 

و الربٌسً فً سٌط النه ٌعتبر العضلمفهوم ال ٌحتاج الى نابب او وهذا ا

وان الفٌلسوؾ جان جان روسو(, هو من مؤٌدٌن الدٌممراطٌة  الدولة

المباشرة وانه رأى ان مهمة الشعب هو التشرٌع دون التنفٌذ والمضاء حٌث 

رأى ان مهمة التشرٌع هً من اختصاص الشعب وان المضاء والتنفٌذ هً 

ضر اصبحت مهمة اشخاص اخرٌن متفرؼٌن لهذه المهمة وان فً الولت الحا

 مهمة التشرٌع جدا معمدة وذلن لكثرة وتعدد وظابؾ الدولة,

 ثانٌا: تطبٌقات الدٌمقراطٌة المباشرة:

 .أ_ تطبٌق الدٌمقراطٌة المباشرة لدى االغرٌق

وهً اول دٌممراطٌة فً العالم ووضعت فً حوالً المرن الخامس لبل 

 االؼرٌك هً المٌالد, وان المؤسسات الدستورٌة التً كانت موجودة عند 

 _ الجمعٌة العامة   1

 سمابة_ مجلس الخم2

 _ المحاكم 3

وهذه المؤسسات الدستورٌة الثالث تعتبر المفصل الربٌسً واالساسً لدى 

 االؼرٌك. 

: ان هذه الجمعٌة تضم كافة المواطنٌن واالحرار الذٌن بلؽوا الجمعٌة العامة 

فً البالد وهً التً تتولى  اسن العشرٌن وهً تعد السلطة العلٌ

االختصاصات مثل المجالس التشرٌعٌة فً النظم النٌابٌة حٌث هً المسؤولة 



عن مرالبة اعمال الحكومة ولها الحك فً ابماء الحكام فً وظابفهم او 

 استبعادهم ولها الحك فً عمد المعاهدات وفرض الضرابب .

ات المحلٌة بأسلوب : ٌتم اختٌار اعضابه من لبل المنظمائةمجلس الخمسم

المرعة وهو مشابه للجنة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌجب ان ال ٌمل عمر 

سنة وٌخضع العضو لفحص مبدبً ثم اختبار نهابً, وال  33العضو عن 

ٌجوز للمواطن العمل فً مجلس الخمسمبة اكثر من سنتٌن وان هذا المجلس 

موانٌن والتراح ٌباشر مهامه واختصاصه فً مجال التشرٌع واعداد ال

الضرابب وله الحك فً الرلابة على المٌزانٌة واالشراؾ على الموظفٌن وله 

 الحك اٌضاً فً معالبة المتهمٌن بعموبة تصل الى االعدام .

: وهو مشابه للسلطة المضابٌة حٌث ٌبلػ عددهم ثالثمبة _ المحاكم3

ٌكون وخمسون عضو ٌتم اختٌارهم عن طرٌك المرعة واالنتخاب وٌجب ان 

عمر العضو اكثر من ثالثون عاماً مهمتهم الرلابة على دستورٌة الموانٌن 

والفصل فً المنازعات, وان المحاكم لها الحك باالشراؾ على الموظفٌن 

 ورلابتها على اعمالهم .

نجد انها معاكسة للدٌممراطٌة  اما بالنسبة للدٌمقراطٌة المباشرة فً اثٌنا

لٌس له دور فً اتخاذ المرارات حٌث انها الحدٌثة حٌث ان االنسان هنا 

مختصرة على المواطنٌن االحرار الذكور وان جمٌع المواطنٌن الؽٌر احرار 

هم مستبعدٌن او لٌس لدٌهم دور فً تلن الدٌممراطٌة حٌث ان العبٌد والنساء 

كذلن مستبعدٌن من الدٌممراطٌة حٌث ان عدد الذكور االحرار للٌل جداً 

ٌة على االحرار الذكور فمط,   وكان سمراط من اكثر وتمتصر الدٌممراط

منتمدي النظام الدٌممراطً االثنً ومثار لسخرٌته وكان حسب نظرٌته انه ال 

ٌجوز تعٌٌن الحكام عن طرٌك الصدفة او االتفاق, مما ادى الى الحكم علٌه 

 باالعدام وذلن بسبب ارابه ومفاهٌمه التً كانت مختلفة عن افكار لومه .

: ان الدٌممراطٌة بصورة عامة لدٌمقراطٌة المباشرة فً العصر الحدٌثب: ا

هً لجمٌع اطٌاؾ الشعب وهً عكس ما كان موجود فً مدٌنة اثٌنا ولد 

فشلت فً تطبٌك الدٌممراطٌة وان تطبٌمها فً بعض الوالٌات المتمدمة حٌث 

ل ذات كانوا ٌعمد مواطنوا هذه الوالٌات اجتماعاً سنوٌاً وتعرض جمٌع المساب

االهمٌة وتمدٌم تمرٌر مالً وكذلن مشروع الموانٌن والتً ٌكون اعدادها من 

لبل الهٌبة التنفٌذٌة, ودابماً كانت الجمعٌة العامة توافك على جمٌع المرارات 

 الصادرة من المواطنٌن المتمتعٌن بالحموق السٌاسٌة.

 

 



 الدٌممراطٌة النٌابٌة:
وتعنً ان الشعب هو صاحب السٌادة اي ال ٌموم بنفسه بممارسة السلطة 

التشرٌعٌة انما ٌعهد بها الى نواب عنه ٌنتخبه لمدة معٌنة وٌنٌبهم عنه فً 

فالبرلمان فً الدٌممراطٌة النٌابٌة هو الممثل , ممارسة هذه السلطة بأسمه 

ما ٌصدره من للسٌادة الشعبٌة وهو الذي ٌعبر عن ارادة الشعب من خالل 

ولد ومثبة فً الدستور تشرٌعات او لوانٌن وتكون هذه الفترة النٌابٌة محدودة 

ٌتكون البرلمان من مجلس واحد او مجلسٌن, فً بداٌة االمر كان الملون هم 

الذٌن ٌختارون من ٌمثل الشعب اي لم ٌكن هنان نواب ٌنوبون عن الشعب 

ختار ممثلٌه عن طرٌك لكن تتطورت االوضاع فاصبح الشعب هو الذي ٌ

 االنتخاب.

اما عن التطور التارٌخً للنظام النٌابً كان الفضل للدٌانة المسٌحٌة فً 

اتحاد الممالن الصؽٌرة فكونت مملكة واحدة كبٌرة واصبح للدولة الجدٌدة 

جمعٌة عمومٌة تسمى مجلس الحكماء ضمت هذه الجمعٌة االسالفة وهً 

مسٌس دون البطران وان البطران ذاته هو رتبة دٌنٌة لرجال الكنٌسة فوق ال

وانضم الى الجمعٌة بعد ذلن عدد من الرؤساء والمحاربٌن ربٌس االسالفة 

التابعٌن للملن وان المحاربٌن كانوا ٌوصفون بأنهم رجال الملن وخدامه, 

وكانت الجمعٌة العمومٌة تتمتع فً اختصاصات واسعة لكن فً االؼلب كان 

وصالحٌات اوسع من الجمعٌة العامة, فً المرون  الملن ٌتمتع باختصاصات

كان الملون ٌسٌطرون على جمٌع مفاصل  1261الى  1366المدٌمة من 

رجال الكنٌسة الدولة وهم اللذٌن ٌصدرون الموانٌن واالنظمة وتحجٌم دور 

واالشراؾ او النواب لكن بعد ذلن انتهى بتحجٌم دور الملن وصدور اول 

ص الدستور االنكلٌزي باحترام حموق االكنٌسة دستور انكلٌزي مكتوب ون

واالشراؾ وفرض الضرابب واحترام حموق االفراد وٌجب احترام احكام 

الدستور االنكلٌزي, وبعد ذلن كان االشراؾ ورجال الكنٌسة ٌجتمعون فً 

مجالس واطلك علٌه هذا المجلس البرلمان وفً داخل لبة البرلمان بدأت 

فً ما ٌتعلك بالتشرٌع والضرابب وكذلن له حك تتحدد اختصاصات البرلمان 

فً ابداء الرأي اال ان البرلمان ضل رأٌه استشارٌاً ولٌس اجبارٌاً على 

الملن, اما بالنسبة للضرابب كانت من اختصاص المجلس ولٌس من حك 

, وبعد الملن حسب ما مذكور فً المادة الرابع عشر فً الدستور االنكلٌزي

وكان ٌضم رجال الدٌن واالشراؾ مع وجود فارسٌن ذلن نشأ مجلس العموم 

لكل مماطعة لالشتران فً جلسات البرلمان وعند انعماد البرلمان النموذجً 

ٌنمسم البرلمان الى مجلس االول هو اللوردات الذي ٌضم االشراؾ واالسالفة 



ومجلس العموم الذي ٌضم نواب المماطعات مع وجود المساواة فً كل من 

وجود البرلمان وهو صاحب فرض الضرابب والتشرٌعات  المجلسٌن ومع

لكن تبمى الكلمة العلٌة هً للملن اي ان الملن هو صاحب االختصاص 

االصٌل فً سن الموانٌن وحاول البرلمان خالل هذه الفترة استخدام وسابل 

مؤثرة على الملن للوصول الى الؽاٌة المراد تحمٌمها فاستخدم وسلٌة فرض 

العرابض هً وسلٌة ضؽط على الملن الن البرلمان فً هذه  الضرٌبة وتمدٌم

الفترة ال ٌملن حك التراح الموانٌن فاستخدم البرلمان هذه الوسابل للضؽط 

على الملن فً الموافمة على المرارات التً ٌصدرها البرلمان, وكان اعضاء 

مجلس النواب ٌؤكدون على الملن بالموافمة على طلباتهم عن طرٌك تثبٌت 

هم بالكتابة الورلٌة او من خالل لجنة مؤولفة من بعض النواب او حم

اللوردات ونجحت هذه العملٌة فً المرن الرابع عشر واصبح حك للبرلمان 

طرح مشروع لانون للملن فً التراح الموانٌن فكان فً بداٌة االمر للبرلمان 

لمطلوب اما بعد استخدام وسٌلة الضؽط اصبح للبرلمان ان ٌمدموا المانون ا

 تشرٌعه ثم ٌرفع هذا الطلب الى الملن فاذا وافك اصبح لانونٌاً.

 

االمتٌازات التً ٌتمتع بها الملن والتً ٌستطٌع من خاللها تحجٌم دور 

 البرلمان :

_ سلطة الملن فً اصدار اللوابح العامة, اذ ان موافمة البرلمان لم تكن 1

الى استخدام هذه السلطة وجوبٌة الى بالنسبة للموانٌن لذلن لجا الملون 

 لتعطٌل دور البرلمان .

_ كان للملن اٌضا سلطة االعفاء من تطبٌك الموانٌن اذ ان ملون 2

 )الستٌوارت( ٌرون بان لهم الحك اٌماؾ تنفٌذ الموانٌن .

_ ٌلجا الملن الى عدم انعماد البرلمان والؽاٌة من ذلن اضعاؾ دور 3

الملتوٌة عند عدم حاجتهم الى فرض البرلمان وان الملون ٌستخدمون الطرق 

 الضرابب .

وضل فً هذه الفترة الملون ٌتمتعون بكافة االمتٌازات لفترة محدودة وهذه 

المرارات ٌعتبرها البرلمان تعسفٌة مما ادى الى حدوث نزاع مسلح بٌن الملن 

والبرلمان مما ادى الى هزٌمة الملن, وضلت هذه الخلفات مستمرة بٌن 

 مانٌٌن.والبرلالملون 

 

  

 خصابص النظام النٌابً: 

 _ وجود برلمان منتخب 1



 _النابب ممثل االمة.2

 _ نٌابة البرلمان عن االمة المؤلتة.3

 _ استمالل البرلمان عن هٌبة الناخبٌن.4

 

_ وجود برلمان منتخب اي بمعنى ٌجب ان تكون هنان هٌبة تباشر السٌادة نٌابة 1

البرلمان مع وجود داخل هذا البرلمان اعضاء عن الشعب وان هذه الهٌبة هً 

منتخبون ٌمثلون عن ارادة الشعب وٌجب ان ٌكون اعضاء هذا البرلمان ال ٌأتون 

عن طرٌك الوراثة او التعٌٌن وذلن ٌتعارض مع النظام النٌابً وعدم انسجامه مع 

 المبادئ الدٌممراطٌة .

البرلمانٌة ٌمثل جمٌع اطٌاؾ  _ النابب ٌمثل االمة ان النابب الموجود داخل المبة2

الشعب اي انه ممثل البالد العرالٌة كافة وال ٌمثل فبة محددة, حٌث كان فً انكلترا 

ان النابب ٌمثل عن دابرته االنتخابٌة فمط وال ٌمثل كافة اطٌاؾ الشعب ثم وفرنسا 

ها بعد ذلن صدر لانون االصالح االنتخابً الذي اخذ بمبدء ان النابب ٌمثل االمة كل

. 

_ نٌابة البرلمان عن االمة الؤلتة ان اعضاء مجلس النواب هم ٌمثلون االمة وان 3

هذا التمثٌل ٌكون لفترة محدودة وان االفراد خالل هذه الفترة ٌرالبون وٌمٌمون اداء 

اعضاء النواب واالمر مترون للشعب فً تجدٌد الثمة للنابب او سحبها منه واعطاء 

ت الممبلة وان فترة تولً السلطة فً مجلس النواب هً اصواتهم له فً االنتخابا

مختلفة من بلد الى اخر فأن بعض الدساتٌر حددتها بٌن اربعة او خمسة سنوات وان 

 حدد فترة عمل مجلس النواب الربعة سنوات . 2335الدستور العرالً لسنة 

الفراد _ استمالل البرلمان عن هٌبة الناخبٌن اي خالل فترة االنتخابات ٌموم ا4

بانتخاب اشخاص ٌنوبون عنهم داخل الدولة وان الناخبٌن بعد االنتهاء من اختٌار 

االعضاء ال ٌحك لهم التدخل باعضاء مجلس النواب اي ٌكون البرلمان مستمالً عن 

 .الناخبٌن اي ال ٌحك للناخبٌن التراح الموانٌن او االعتراض عن مشروع الموانٌن

 

 

 ةالدٌمقراطٌة الشبه المباشر



والتً تعنً لٌام هً نظام وسط بٌن الدٌممراطٌة المباشرة والدٌممراطٌة النٌابٌة, 

الشعب بانتخاب من ٌنوب عنهم فً تولً السلطة مع وجوب العودة الى الشعب فً 

فهً تولً بعض المضاٌا الهامة لٌتخذ فٌها المرار بنفسه, اما الدٌممراطٌة المباشرة 

ٌموم بالتشرٌع والتنفٌذ والمضاء بنفسه دون وجود الشعب لكافة مضاهر السٌادة حٌث 

وسٌط, اما الدٌممراطٌة النٌابٌة او النظام النٌابً حٌث ٌختار الشعب من ٌنوب عنه 

فً ادارة شؤون الدولة, والؽاٌة من الدٌممراطٌة المباشرة هو اشران الشعب مع 

االحزاب البرلمان فً مباشرة مضاهر السٌادة, وكذلن الى التخفٌؾ من سٌطرة 

السٌاسٌة على الناخبٌن وعدم استبداد المجالس النٌابٌة اي عدم سٌطرتها على 

 الشعب.

 :مظاهر الدٌمقراطٌة الشبه مباشرة

 )التراح الموانٌن واالعتراض والموافمة علٌها(, فً ما ٌتعلك بالوظٌفة التشرٌعٌة

ابب عزل ربٌس ً عزل النحل المجلس النٌاب) بمرالبة اداء الحكام ومنها ما ٌتعلك 

 .الجمهورٌة (

اوال: االقتراح الشعبً، ثانٌا: االستفتاء الشعبً، ثالثا: االعتراض الشعبً، رابعا: 

 اقالة الناخبٌن للنواب، خامسا: الحل الشعبً، سادسا: عزل رئٌس الجمهورٌة.

: هو لٌام الناخب باعداد مشروع لانون ٌعالج مسألة محددة ثم اوال: االقتراح الشعبً

ض على البرلمان لمنالشته وٌتشرط فً الدستور تولٌع عدد محدد من الناخبٌن ٌعر

وفً بعض االحٌان ٌموم الناخبون  ,على المشروع لبل منالشته من لبل البرلمان

وعلى  مجلس النواب ىبالتراح فكرة ولٌس مشروع لانون كامل على ان ٌعرض عل

عنى االلتراح على الشعب النواب مهمة الصٌاؼة المانونٌة لهذا الممترح اي بم

والصٌاؼة المانونٌة لهذا الممترح على مجلس النواب وان االلتراح الشعبً طبك فً 

كثٌر من الدول مثالً فً سوٌسرا حٌث ان الدستور االتحادي اجاز للناخبٌن اللجوء 

الى االلتراح الشعبً فً المسابل الدستورٌة دون التشرٌعٌة حٌث اجاز فً المادة 

الؾ شخص متمتع بحك التصوٌت التراح مراجعة شاملة للدستور  لمابة 131

االتحادي على ان ٌمدم هذا االلتراح للشعب للتصوٌت علٌه, وفً حالة تمدٌم التراح 

فأذا الجمعٌة االتحادٌة الموافمة او الرفض على شعبً لؽرض التعدٌل الجزبً فأن 

ا االلتراح ومن ثم تعرضه وافمت وجب علٌها اعداد نص المبادرة الجزبٌة وفماً لهذ

على الشعب للتصوٌت علٌه اما اذا رفضت الجمعٌة االلتراح الشعبً فعلٌها ان 

تمدمه للناخبٌن للتصوٌت علٌه فأذا حصل على موافمة الشعب وجب علٌها ان تموم 

 باعداد نص التعدٌل.



 :ثانٌا: االستفتاء الشعبً

الشعب ومعرفة وجهة وله صور متعددة والؽرض منه عرض موضوع معٌن عن 

 نظره للمفهوم السٌاسً .

 أ: من حٌث الموضوع

 ه.ب: من حٌث وجوب اجرائ

 ه.حٌث توقٌت اجرائ ج: من

 د: من حٌث قوة االلزام.

سمى استفتاء او اجراء تعدٌل على دستور نافذ ٌ تعلك بالرار دستور جدٌد:عندما ٌأ

الستفتاء التشرٌعً, اما دي ٌطلك علٌه ادستوري واذا تعلك االمر بمشروع لانون عا

اذا تعلك االمر فً عمد معاهدة دولٌة او سٌاسٌة فٌسمى باألستفتاء السٌاسً اما اذا 

تعلك االمر بطرح اسم مرشح لرباسة الدولة ٌجب ان ٌتم موافمة الشعب على 

 المنصب الرباسً فٌسمى باالستفتاء الشخصً.

تٌارٌاً, االستفتاء االجباري : اما ان ٌكون اجبارٌا او اخب: من حٌث وجوب اجرائه

اي الزام الدستور السلطات المختصة لعرض مسألة ما على الشعب فأنها ملزمة 

بأجراءه , االستفتاء االختٌاري هو ان ٌترن الدستور تمدٌر االمر للسلطة المختصة 

 فهً حرة فً اجراء االستفتاء من عدمه.

هو ان ٌتم عرض مشروع  : وٌمسم نوعان النوع االولج: من حٌث توقٌت اجرائه

المانون على الشعب لبل الراره من البرلمان وٌسمى استفتاء سابك اما اذا عرضه 

مشروع المانون على االستفتاء بعد الراره من لبل البرلمان فٌسمى استفتاء الحك 

 اذا لم ٌوافك علٌه الشعب .وال ٌنفذ مشروع المانون بالحالتٌن 

الدستور على وجوب تمٌٌد السلطات التً اجرته اذا نص د: من حٌث قوة االلزام:

ٌسمى استفتاء الزامً اما اذا لم ٌلزم الدستور تلن السلطات ٌسمى استفتاء استشارٌاً 

وفً جمٌع االحوال ال ٌمكن للسلطات العامة تجاهل رأي الشعب حتى وان كان ؼٌر 

 ملزم لها من الناحٌة الدستورٌة .

باالستفتاء الشعبً االختٌاري واالجباري فً حٌن اخذ وٌالحظ ان بعض الدول اخذ 

البعض االخر االختٌاري فمط حٌث ٌالحظ ان بعض الدساتٌر تركت للموؤسسات 

الدستورٌة وباالخص ربٌس الدولة سلطة تمدٌر استشارة الشعب ومثال على 

والتً جاء  1791(, فً دستور مصر فً سنة 152االستفتاء االختٌاري فً المادة) 



ان ربٌس الجمهورٌة ان ٌستفتً الشعب فً المسابل الهامة التً تتصل فً  بها

(, من الدستور 94مصالح البالد العلٌا اما االستفتاء االجباري الذي ورد فً المادة) 

الذي الزم ربٌس الدولة بأجراء استفتاء على ما اتخذه من  1791المصري لسنة 

, وكذلن فً الدستور العرالً سنة ٌوماً على ما اتخذه المرار 63ل اجراءات خال

 (, الذي ٌتعلك بوجوب موافمة الشعب على تعدٌل الدستور.126فً المادة ) 2335

 

 : ثالثاً : االعتراض الشعبً 

ٌجب ان ٌكون االعتراض ممدم من عدد محدد من الناخبٌن وان ٌتم خالل مدة محددة 

ثالثون او ستون ٌوماً حسب ما مذكور فً الدستور وهو حك الشعب فً االعتراض 

على لانون الره البرلمان وبعد انمضاء المدة التً حددها الدستور لالعتراض دون 

العتراض علٌه اما اذا كان هذا االعتراض استعماله فٌستمر نفاذ المانون وال ٌجوز ا

 .وفك الضوابط التً وضعها الدستور فٌجب عرض المانون على الشعب لبٌان رأٌه 

 رابعاً: اقالة الناخبٌن للنواب:

اي ٌجوز للناخب عزل النابب وفك االلٌة التً رسمها المانون او الدستور وٌجب ان 

لنابب محدد من الناخبٌن كأن ٌكون خمس ٌكون عدد الناخبٌن الذٌن طلبوا الالة هذا ا

او ربع العدد االجمالً للناخبٌن, وٌحك للنابب المعزول ان ٌرشح نفسه لالنتخابات 

المادمة وفً حالة فوزه ٌتحمل من الترحوا عزله مصارٌؾ حملته االنتخابٌة ولذلن 

و النظام ا ٌطالبون بعزل النابب وطبمت هذا الدسور اٌلتزمون بتمدٌم كفال مالٌة عندم

 فً كالفورٌنا و لوس انجلوس .

 :خامساً: الحل الشعبً

هو حك الشعب فً حل مجلس النواب وٌشترط ان ٌمدم طلب الحل عدد محدد من 

الناخبٌن ومن ثم ٌعرض االمر على الشعب لالستفتاء وفً حالة موافمة اؼلبٌة 

اذا رفض المصوتٌن على الطلب ٌحل المجلس وٌجب تحدٌد موعد انتخاب جدٌد اما 

 اؼلبٌة المصوتٌن على الطلب عد ذلن بمثابة تجدٌد الثمة العضاء المجلس النٌابً .

 :سادساً: عزل رئٌس الجمهورٌة

ٌتم عزل ربٌس الجمهورٌة اذا ثبت انه لٌس على لدر المسؤولٌة واالمانة او لم 

ٌؤدي واجباته الدستورٌة وهنان بعض االجراءات التً من خاللها ٌتم عزل ربٌس 

 الجمهورٌة ومنها 



 _ ان ٌمدم طلب العزل من عدد محدد من الناخبٌن.1

ثلثٌن, كان هذا المجلس _ موافمة مجلس الراٌشستاغ على طلب العزل بأؼلبٌة ال2

 وبعدها تم احراله. 1733حتى عام  1174وتم افتتاحه فً عام فً برلٌن 

_ ٌعرض طلب العزل على الشعب ألبداء رأٌه فٌه وعند عرض االمر على 3

االستفتاء ٌجب ان ٌتولؾ الربٌس عن مباشرة مهامه الدستورٌة حتى اعالن نتٌجة 

لعزل ٌتنحى ربٌس الجمهورٌة واذا لم ٌوافك االستفتاء فأذا وافك الشعب على طلب ا

 على الطلب اعتبر ذلن تجدٌداً للثمة وٌتم بعد ذلن حل مجلس الراٌشستاغ .

وٌرى بعض الفمهاء ان الالة الناخبٌن للنواب والحل الشعبً وعزل ربٌس 

الجمهورٌة ال تدخل ضمن الدٌممراطٌة الشبه مباشرة لماذا النها ال تتعلك بموضوع 

لكن االلتراح واالعتراض واالستفتاء تدخل ضمن تطبٌمات لسلطة ممارسة ا

 الدٌممراطٌة الشبه مباشرة .

 

 االنتخاب تكٌٌفه القانونً واالعداد له وصوره المختلفة:

هً عملٌة رسمٌة مهمتها اختٌار شخص ٌتولى منصب رسمً والناخب  االنتخابات

بٌة تحدٌد الشروط التً هو من ٌحك له التصوٌت فٌجب لبل اجراء اي عملٌة انتخا

ٌجب توفرها فً االشخاص حتى ٌحك لهم التصوٌت فمعضم دساتٌر ولوانٌن الدول 

تحدد كون الناخب مواطن بلػ سن الرشد وٌتمتع بحموله المدنٌة والسٌاسٌة وٌوجد 

العدٌد من االنظمة االنتخابٌة بسبب تعدد الؽاٌات والطرق ولكل نظام انتخابً 

وتباٌنت اراء الفمه السٌاسً ٌوجد نظام انتخابً امثل, محاسن ومساوئ لذا ال 

والدستوري حول تكٌٌؾ االنتخاب فبعض الفمهاء ذهب الى اعتباره حك شخصً فً 

 حٌن رأه الفمهاء االخرٌن الى انه وظٌفة اجتماعٌة ولانونٌة .

 أ_ االنتخاب حق شخصً: 

بثبوت حك االنتخاب لجمٌع ان اؼلب الدساتٌر تتبنى مبدأ االلتراع العام الذي ٌمضً 

المواطنٌن ضمن ما ٌعرؾ بمبدأ عمومٌة االنتخاب والذي ال ٌفرض لٌود معٌنة على 

الحك باالنتخاب وبالتالً فأن االنتخابات حك لكل فرد فً المجتمع تطبٌماً لمبدأ 

المساواة بٌن المواطنٌن حٌث ان االنتخابات تعتبر من الحموق االساسٌة اللصٌمة 

المنظمة دستورٌاً والتً ال ٌجوز حرمان احد منها ومن خالله تتحمك بالمواطن و

نظرٌة سٌادة الشعب, ومن ثم ال ٌجوز حرمان اي شخص اال فً حاالت استثنابٌة 



تتعلك بعدم األهلٌة العملٌة او عدم الصالحٌة االدبٌة, وان المواطن له حرٌة 

 س اجبارٌاً.المشاركة فً التصوٌت او االمتناع اي انه اختٌارٌاً ولٌ

 .شرح على الطالب ب_ االنتخاب وظٌفة:

 

 _ االخذ بهذه النظرٌة:1

حرٌة االمة فً تحدٌد من ٌباشرون االنتخاب اي ان االمة حرة فً تحدٌد االفراد 

الذٌن ٌجوز لهم المشاركة فً االنتخاب وٌجب ان تتوفر الشروط فً االشخاص 

ن توسع او تضٌك لاعدة هٌبة الذٌن ٌباشرون هذه الوظٌفة وان االمة حرة فً ا

 الناخبٌن من خالل فرض الشروط .

 _ الزام المواطن بالتصوٌت:2

حسب هذه النظرٌة ٌعتبر انه تصوٌت اجباري وهو نظام ٌتم فٌه الزام الناخبٌن 

بالتصوٌت فً االنتخابات او الحضور الى مكان االلتراع فً ٌوم التصوٌت, واذا لم 

االلتراع ربما ٌتعرض لعموبات تأدٌبة مثل  ٌحضر الناخب المؤهل الى مكان

الؽرامات او خدمة المجتمع او ربما الحبس فً حال عدم دفع الؽرامات او عد المٌام 

بتنفٌذ خدمة المجتمع, وهذه النظرٌة اللت لبوالً فً الجمعٌة التأسٌسٌة الفرنسٌة 

تخاب بٌن ولذلن مٌز نظام االنة الوطنٌة التً وضعت دستور فرنسا, وكذلن الجمعٌ

والثانً الذٌن ٌتمتعون نوعٌن من المواطنٌن االول ٌتمتع بالحموق والحرٌات المدنٌة 

بالحموق السٌاسٌة, وعلى سبٌل المثال تفرض االرجنتٌن ؼرامة من خمسٌن الى 

خمسمبة دوالر على المتخلفٌن عن التصوٌت باالضافة الى حرمانهم من شؽل 

 لٌة.وظابؾ العامة لمدة ثالثة سنوات متتا

 ج_ االنتخاب مكنة قانونٌة:

ان تكٌٌؾ المانونً الصحٌح لالنتخاب هو انه سلطة لانونٌة ممررة للناخب ال 

لمصلحته الشخصٌة وانما للمصلحة العامة وٌتولى المانون تنظٌم هذه السلطة وتحدٌد 

 مضمونها وشروط استعمالها وٌترتب على هذا التكٌٌؾ الماتونً لالنتخاب ما ٌأتً :

 ال ٌمكن ان ٌكون حك االنتخاب محالً للتعالد او االتفاق _1

_ ٌحك للمشرع تعدٌل حك االنتخاب فً اي ولت اذ انه لٌش حماً شخصٌاً ولكنه 2

سلطة لانونٌة ال ٌعترؾ بها لكل مواطن وانما فمط للذٌن ٌحددهم المانون وفماً 



ز التعسؾ فً لشروطه, وان االنتخاب بصورة عامة ٌنظم من لبل المشرع وال ٌجو

 استخدام المانون وال ٌجوز حرمان االفراد من مباشرة الحموق السٌاسٌة .

 

 تكوٌن هٌبة الناخبٌن:

ٌمصد بهٌبة الناخبٌن مجموع الناخبٌن الذٌن لهم حك المساهمة فً االنتخاب 

ومجموعة الشروط التً تتطلب لوانٌن االنتخاب توافرها فً كل ناخب, فأذا اراد 

تتبنى نظام االلتراع العام وان اراد تملٌص عددها تتبنى نظام  توسٌع االنتخاب

 االلتراع الممٌد.

 اوال: االلتراع الممٌد:

ٌمصد بنظام االلتراع الممٌد ان النظام االنتخابً ٌشترط فً الناخب ان ٌكون متمتعا 

 ة علمٌة او تعلٌمٌة.بنصاب مالً او كفاء

 _ تمٌٌد االلتراع بنصاب مالً:1

نتخاب ال تمنح اال لمن كان مستوفٌا لنصاب مالً معٌن بأن ٌكون مالن ان سلطة اال

بمدر معٌن من الثروة او ان ٌكون حابزا لعمار ال ٌمل دخله السنوي لٌمة معٌنة 

وٌدفع ضرٌبة سنوٌة للدولة, ومن الدساتٌر التً فرضت شرط النصاب المالً كان 

المصري لعام  والدستور 1114و 1971وعام  1133دستور فرنسا فً عام 

بشرط النصاب  1724وكذلن لانون انتخاب مجلس النواب العرالً لعام  1733

المالً حٌث اشترط فً الناخب ان ٌسلم الى الحكومة ضرٌبة كثرت او للت, كانت 

على من بعض الوالٌات االمرٌكٌة فً منتصؾ المرن العشرٌن تفرض رسم انتخاب 

ع الى اصدار التعدٌل الرابع والعشرٌن ٌرؼب فً مباشرة االنتخاب مما دفع المشر

 الذي منع فرض مثل هذا الرسم. 1764لسنة 

 _ تمٌٌد االلتراع بالكفاءة :2

تلجا بعض الدساتٌر الى وضع اشتراط تمتع الناخب بكفاءة معٌنة كأن ٌكون لد بلػ 

درجة معٌنة من التعلٌم مثل األلمام بالمراءة او الكتابة او الحصول على شهادة 

شرط الكفاءة  1733ة معٌنة على سبٌل المثال حدث الدستور المصري لعام دراسٌ

 الخاصة بالحصول على شهادة األبتدابٌة.

 من اهم مزاٌا االلتراع الممٌد من وجهة نظر انصاره:



 _ ان تكون ارادة البالد بٌد اصحاب الكفاءات 1

 _ ٌكون الناخبون من االكفاء لٌحسنوا ممارسة حك االنتخاب.2

 تتوفر فً الناخب نصاب مالً ولسط من التعلٌم. _ ان3

 

 الموجهة الى نظام االقتراع المقٌد: االنتقادات

_ان التمٌٌز بٌن افراد الشعب الى اؼنٌاء متعلمٌن وفمراء ٌؤدي الى تذمر 1

 واضطرابات.

_ ٌؤدي نظام االلتراع الممٌد الى تملٌل عدد الناخبٌن مما ٌسهل عملٌة التأثٌر 2

 بالترؼٌب او الترهٌب.علٌهم 

 

 نظام االلتراع العام:

ٌمصد بنظام االلتراع العام ان حك االنتخاب ٌكون متاحاً لؽالبٌة المواطنٌن 

والمشاركة فً السلطة دون شروط خاصة تحصر المشاركة السٌاسٌة فً فبات 

محدودة ولمد شهد المرن التاسع عشر صراع طوٌل من اجل تمرٌر نظام االلتراع 

 1973ولررته فرنسا فً دستور  1133كانت سوٌسرا اول من تبناه عام العام و

على اثر الثورة  1141الذي لم ٌطبك فً البداٌة ثم لررته بصفة نهابٌة فً دستور 

التً اطاحت بالحكم الملكً والامت الجمهورٌة ولررته المانٌا ثم بلجٌكا وهولندا 

فً لانون انتخاب  1763لبنان عام والسوٌد والنمسا واٌطالٌا والدنمارن وبرٌطانٌا و

 فً لانون مباشرة الحموق السٌاسٌة. 1756اعضاء مجلس النواب ومصر عام 

 مزاٌا االلتراع العام من وجهة نظر انصاره:

_ نظام االلتراع العام الرب الى معرفة حمٌمة الرأي العام من ناحٌة المرشحٌن من 1

 نظام االلتراع الممٌد.

ٌشجع االفراد على االهتمام بالشؤون العامة للبلد وٌنمً ام _ نظام االلتراع الع2

 روح المواطنة واالنتماء.

 شروط االلتراع العام:



ان نظام االلتراع العام ال ٌعنً الؽاء كل المٌود وانما البد من تمرٌر شروط منطمٌة 

 وموضوعٌة معٌنة ٌجب توفرها فً الناخب ولعل من اهمها :

المشاركة السٌاسٌة عامة وحك االنتخاب خاصة وان اوال: الجنسٌة: ان حك 

االنتخاب البد ان ٌمتصر على المواطنٌن ومن ثم البد من استثناء االجانب من تلن 

الحموق بٌنما ٌمكن االعتراؾ بالحموق السٌاسٌة للمتجنسٌن بعد مضً فترة زمنٌة 

 على تجنسهم فضال عن اثبات والءه لوطنه الجدٌد.

ٌسمح للمواطن مباشرة االنتخاب اال فً حال وصوله الى مستوى ثانٌاً: العمر: ال 

كان  من النضج العملً او الفكري وٌمكنه من المساهمة البناءة فً الشؤون العامة,

 11عام فً العهد الملكً اما فً العهد الجمهوري كان سن الناخب  23سن الناخب 

 سنة .

فر فً الشخص الذي ٌشارن ثالثا: األهلٌة: هنان بعض الشروط التً ٌجب ان تتو

فً الحٌاة السٌاسٌة فمثالً ال ٌمكن للمجانٌن والمصابٌن بأمراض عملٌة بمباشرة 

الحموق السٌاسٌة فال ٌصح ان ٌكون الناخب ؼٌر لادر على التمٌٌز بٌن النافع 

اما من الناحٌة االدبٌة فٌجب ان ٌكون الناخب والضار هذه كلها من الناحٌة العملٌة 

حكم لضابً نتٌجة الرتكابه جرٌمة مخلة بالشرؾ كخٌانة االمانة او ؼٌر مدان ب

 السرلة , بالً الشرح فً الكتاب 

 االجراءات التمهٌدٌة لالنتخابات :

ٌمكن اجمال اهم اجراءات االنتخابات التمهٌدٌة فً اعداد جدول او لوابم الناخبٌن و 

 تحدٌد الدوابر االنتخابٌة :

اوال: اعداد جدول او لوابم الناخبٌن: ٌعد المٌد فً جدول االنتخاب شرطاً لممارسة 

الحموق السٌاسٌة ولٌس شرطاً الكتسابه حٌث ٌتسلم الناخب بطالة انتخاب ٌتمكن 

بممتضاها من االدالء بصوته فً االنتخابات وتمرر لوانٌن االنتخاب فً مختلؾ 

ر جداول او لوابم ٌسجل فٌها المواطنٌن اللذٌن ان تموم الهٌبة التنفٌذٌة بتحرٌالدول 

لهم حك االنتخاب وذلن تحت رلابة جهة محاٌدة ذات طابع لضابً وعلى سبٌل 

 3الذي ٌنص فً المادة  2335لسنة  16المثال جاء لانون االنتخابات العرالً رلم 

 على الشروط الواجب توفرها فً الناخب .

 _ ان ٌكون عرالً الجنسٌة.1

 ون كامل األهلٌة._ ان ٌك2



 _ واكمل الثامن عشر من عمره فً الشهر الذي تجري فٌه االنتخابات.3

_ وان ٌكون مسجالً لألدالء بصوته وفماً لألجراءات الصادرة عن المفوضٌة 4

 المستملة لالنتخابات فً العراق.

ولضمان صحة هذه الجداول ومطابمتها للوالع ولمواعد لانون االنتخاب ٌمرر المانون 

عادة ضرورة مراجعة جداول االنتخاب سنوٌاً ألضافة اسماء من ٌثبت لهم الحك فً 

االنتخاب ولحذؾ اسماء من تطرء علٌهم ما ٌحرمهم لانوناً من هذا الحك وتعلن هذه 

الجداول لبل اجراء االنتخابات لٌتسنى للمواطنٌن االطالع علٌها فً دوابر االنتخابٌة 

خاصة فً ما ٌتعلك ها ان وجد سبب وجٌهاً لذلن ومن ثم ٌتاح لهم االعتراض علٌ

بأدراج اسم فً الجدول ال ٌحك له االنتخاب لعدم توفر الشروط الالزمة او بسبب 

وفاته, وتمرر اٌضاً لوانٌن االنتخاب تحدٌد مهلة حتى ٌستطٌع كل شخص ذي 

مصلحة فً االعتراض على الجدول ان ٌمدم اعتراضه كما فً حاالت السهو او 

او العمد فً اسماط اسماء بعض االشخاص وتشترط لوانٌن االنتخاب ان الخطأ 

تنظر تلن االعتراضات هٌبة ذات طابع او تشكٌل لضابً لضمان الحٌلة او العدالة 

 دة المحددة تصبح الجداول نهابٌة.وبعد انمضاء تلن المهلة او الم

 ثانٌا: الدوابر االنتخابٌة او تحدٌد المناطك:

ٌرتبط بالنظام االنتخابً المعتمد لة الى مناطك او دوابر انتخابٌة ٌرتبط تمسٌم الدو

ففً ضل نظام االؼلبٌة تكون الدوابر االنتخابٌة صؽٌرة بٌنما تكون الدوابر 

االنتخابٌة كبٌرة فً ضل نظام التمثٌل النسبً حٌث ٌتم انتخاب عدة نواب عنها 

 ولٌس نابباً واحداً.

 ة الى دوابر انتخابٌة .وتوجد هنان عدة طرق لتمسٌم الدول

الطرٌمة االولى : ٌحدد الدستور عدد اعضاء المجلس النٌابً فٌتم تمسٌم الدولة الى 

عدد من الدوابر االنتخابٌة مساوٌاً لعدد اعضاء المجلس النٌابً وذلن اذا كان النظام 

االنتخابً المتبع بالدولة هو نظام انتخابً فردي ومثال ذلن اذ حدد الدستور عدد 

عضو فٌتم تمسٌم الدولة الى عدد من الدوابر  333عضاء المجلس النٌابً ب ا

دابرة  333االنتخابٌة مساوٌاً لعدد اعضاء المجلس النٌابً اي نمسم الدولة الى 

انتخابٌة بحٌث تفرز كل دابرة نابب واحد فً المجلس النٌابً, اما فً حالة االنتخاب 

ابر انتخابٌة عددها ٌكون مساوي لعدد النواب بالمابمة فأن اللٌم الدولة ٌمسم الى دو

ممسوم على العدد المحدد انتخابه فً كل دابرة فأذا كانت المابمة االنتخابٌة تشمل 

مرشحٌن  3مرشحٌن بمعنى ان كل ناخب مطلوب منه اختٌار لابمة تضم  3على 

عدد الدوابر االنتخابٌة ٌساوي حاصل لسمة عدد اعضاء المجلس النٌابً فٌكون 



ان تمسٌم الدوابر االنتخابٌة وفماً لهذه الطرٌمة  133= 3÷ 333اي  3مسوم على م

 ٌجعل عدد الدوابر االنتخابٌة ثابتاً ؼٌر لابل للتؽٌٌر بزٌادة عدد السكان .

الطرٌمة الثانٌة: اعتماد النسبة والتناسب بٌن عدد السكان وعدد المماعد النٌابٌة اي ما 

, عندما ٌنص الدستور على ان ٌكون عدد اعضاء ٌسمى بطرٌمة التمثٌل السكانٌة

المجلس النٌابً تابعاً لعدد السكان كأن ٌكون هنان نابب واحد لكل من مابة الؾ 

نسمة من نفوس الدولة وهذه الطرٌمة ٌتم تمسٌم الدولة الى عدد من الدوابر االنتخابٌة 

ة وان الدستور وٌتؽٌر بتؽٌٌر عدد السكان فأذا كان عدد السكان عشرٌن ملٌون نسم

لد حدد بأن ٌكون هنان نابب لكل من مابة الؾ نسمة من نفوس الدولة فٌكون عدد 

الدوابر االنتخابٌة ٌساوي حاصل لسمة عشرٌن ملٌون نسمة على مابة الؾ نسمة اي 

دابرة انتخابٌة ولمد اخذ المانون االساسً العرالً  233= 133333÷2333333

لطرٌمة حٌث نصت على ان ) ٌتألؾ مجلس النواب بهذه ا 36فً المادة  1725لعام 

باالنتخاب بنسبة واحد عن كل عشرٌن الؾ نسمة من الذكور(, وكذلن دستور 

حٌث اخذ بنسبة واحد عن كل مابة الؾ نسمة من نفوس العراق  2335العراق لعام 

على ان ٌتألؾ  15فً المادة  2335لعام  16وحدد لانون االنتخاب العرالً رلم 

ممعداً منها توزع على الدوابر االنتخابٌة, و  233ممعداً,  259لنواب من مجلس ا

 ممعداً. 323ممعداً تعوٌضٌاً اي ٌصبح المجموع  45

ومن اجل منع تدخل السلطة التنفٌذٌة فً التأثٌر على نتابج االنتخابات ٌجب ابعادها 

د ٌؤدي تدخل على عملٌة تمسٌم الدوابر وعلٌه ٌجب اناطة تلن المهمة للمانون اذ ل

السلطة التنفٌذٌة الى انحٌازها لمؤٌدٌها مما ٌدفعها الى تفتٌت الدوابر الموالٌة 

 لخصومها السٌاسٌٌن .

 

 

 


