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  المحاضرة الثانية

 خصائص النظام الديمقراطي ، مميزاته، وأركانه، وشروطه
 اعداد / م.م. ليث عبد الستار عيادة 

 )لطمبة المرحمة الثانية(قسم الحاسبات + قسم الرياضيات + قسم المغة العربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمنظام الديمقراطي خصائص معينة يقوم عمييا اي نظام ديمقراطي وىي عمى النحو االتي: 

الدستور: وىو الذي يضع القواعد االساسية لنظام الحكم في الدولة ويوضح كيفية تشكيل  .1
السمطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعالقات بينيا والمقومات االساسية 

 ضماناتيا وتعد قواعد الدستور اسمى القواعد القانونية عمى االطالق. لممجتمع وحقوقو و 
سيادة القانون: القانون ايًا كان مصدره سواء دستور او قانون تسنو السمطة التشريعية او  .2

الموائح االدارية سواء مكتوبًا ام عرفيًا غير مكتوب فيو الذي يسود الجميع الحاكم 
 روج عن القانون. والمحكوم واي تصرف يخالفو يعد خ

وتشمل حرية االجتماعات واصدار الصحف حيث تحتاج الى حكم  حرية الرأي والتعبير: .3
 قضائي اليقاف ىذا الحق ويستثنى منو ما يخص المصالح العميا لمدولة. 

حرية تكوين االحزاب السياسية: فالحزب تنظيم رسمي ىدفو الوصول لمسمطة وىو بعكس  .4
ي تستيدف التأثير في القرار السياسي دون الوصول الى جماعات الضغط والمصالح الت

 السمطة وتحمل مسؤولية الحكم المباشر. 
استقالل السمطة القضائية: ويشمل عدم التدخل في االمور القضائية وعدم اتخاذ اجراء  .5

 القضاء اداريًا مع عدم التدخل بشؤون القضاء. 

 مميزات النظام الديمقراطي وهي عمى النحو االتي: 

 يعمل عمى معاممة الجميع عمى قدم المساواة.  .1
 يعمل عمى االيفاء باحتياجات الناس.  .2
 يدعو لمحوار الصريح واالقناع والسعي لحمول بسيطة.  .3
 يعمل عمى كفالة وحماية حقوق وحريات االفراد االساسية.  .4
ين تجديد قوة المجتمع من خالل استخدام الوسائل السميمة في استبعاد السياسيين الفاشم .5

 ومن دون حدوث اضطرابات في نظام الحكم. 
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 اركان الديمقراطية لمنظام الديمقراطي اركان يعتمد عميها وهي عمى النحو االتي: 

 سيادة الشعب.  .1
 حكم قائم عمى رضا المحكومين.  .2
 حكم االغمبية.  .3
 حقوق االقمية.  .4
 حقوق االنسان االساسية.  .5
 انتخابات حرة ونزيية.  .6
 المساواة امام القانون.  .7
 اتباع االجراءات القانونية المعتمدة.  .8
 القيود الدستورية. .9

 التعددية االجتماعية واالقتصادية والسياسية.  .11
 قيم التسامح والواقعية.  .11
 التوافق والتعاون والتراضي بين ابناء الشعب.  .12

 الشروط االساسية لقيام النظام الديمقراطي الصحيح وهي: 

 الوصول الى مستوى معين من التقدم والتطور يترتب عميو تحول اجتماعي واقتصادي.  .1
 توافر االستقرار السياسي النو ارضًا خصبة لممارسة الديمقراطية.  .2
 وجود وعي بالحياة الوطنية تشجيع تطبيق الحريات.  .3
 وجود قاسم مشترك بين ابناء الوطن الواحد وىو حب الوطن وطريقة بناءه.  .4
 جيد من التربية والتعميم لتعزيز التحوالت الديمقراطية.  مستوى .5
 وجود قيادة تؤمن ايمانًا كبير بالديمقراطية تساىم في التحول الديمقراطي.  .6
حرية التمدن العالية التي تزيد من احتمال انخراط الناس في المين الصناعية الذي يؤدي  .7

    بدوره الى النمو االقتصادي وحتى السياسي. 


