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 مصطمحاتها, انواعها, مواصفاتها ,مفهومها  :الديمقراطيةعنوان المحاضرة: 

 مكان المحاضرة: جامعة ديالى/ كمية التربية االساسية/قسم المغة العربية

 اسم المحاضر: م.د. خالد تركي عميوي النداوي/ جامعة ديالى/ كمية التربية االساسية/قسم التاريخ

 مفهوم الديمقراطية:  

وتعني حكـ الشعب لتصؼ نظاـ الحكـ الد, اخترعت في اثينا في القرف الخامس قبؿ الميكممة ىي      
فيـو الديمقراطية مف عصر الى المستخدـ ىنالؾ , اما كيؼ يحكـ الشعب فيختمؼ بحسب تطور م

تعني حكـ الشعب او السمطة لمشعب, فيي تتكوف مف مقطعيف )ديمو( اي  اصميا يونانيف, عصر
 ثاني)قراطي( تعني السمطة.الشعب , وال

نفس المستوى في  ال تعنيوفي االصطالح : وسيمة الحكـ او منيج  في التعامؿ االجتماعي      
 وىو مف الحكماء اليوناف  واستاذ ارسطو عرفيا افالطوف, الشعبية في كؿ االزمنة واالمكنة المشاركة

حيث ,حكماء اليوناف متأخرواحد ارسطو(فيا)وعر , لمتحدة لممدينة ىي مصدر السيادةقائال: اف االرادة ا
قاؿ عنيا:ىي السمطة التي تنبع مف الجماعة وليس مف شخص الحاكـ , واف خير الحكومات التي 

 يسودىا القانوف.

  التعريف الشامل لمديمقراطية:

ا وتخضع فيياة السياسية بيف الناس, ىي الحكومة التي تقر سيادة الشعب وتكفؿ الحرية والمساو      
 خضوعيا لنفوذة. ما يكفؿالسمطة لرقابة راي عاـ حر, لو مف الوسائؿ القانونية 

 مواصفات الديمقراطية:

 وجود دستور يحدد مف صالحيات السمطة, ويحمي حقوؽ المدينة. -(ٔ)
 وجود اقتراعا عاماً  -(ٕ)
 حرية التعبير: ويشمؿ الكالـ وحؽ التجمع وحؽ االعتراض. -(ٖ)
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 لتنظيمية.حرية الروابط ا -(ٗ)
 المساواة اماـ القانوف. -(٘)
 حؽ الممكية الخاصة وحؽ الخصوصية. -(ٙ)
 معرفة المواطنيف بحقوقيـ ومسؤولياتيـ. -(ٚ)
 فصؿ السمطة ووجود نظاـ المحاسبة والموازنة بيف انظمة الحكـ. -(ٛ)

 مصطمحات الديمقراطية:
 قتراع السري العاـ.الديمقراطية السياسية: التي تقضي بحؽ المواطنيف باال -(ٔ)
 االجتماعية: وتعني تكافؤ الفرص لجميع المواطنيف. الديمقراطية -(ٕ)
 بية: تطمؽ عمى االنظمة الشيوعية.الديمقراطية الشع -(ٖ)

 الديمقراطية في االسالم:
ـ الغرب يوجو انتقادًا إلى الحكومات اإلسالمية بأنيا حكومات غير ديمقراطية ,أال تعرفوا بأف اإلسال     

بجد , ويذىب في  وأصولواف مف يدرس االسالـ  ىو أوؿ مف نادي بالديمقراطية ,وطَّبقيا في الحكـ ؟
ارجاء  بيدايتوديف نزؿ مف السماء ليضرب  انومذاىب بعيدة المدى يدرؾ دوف ريب  تشريعوروح 

قراطية في مشاركة المعمورة , ويعمـ االمـ ارقى نظـ االجتماع , فقد اىتـ بمعنى الحرية الفردية والديم
, وصور  ألحكاـ, ومف شواىد ذلؾ حرية الفكر الديني , وحرية المشاركة الدولة ألحكاـالشعب 

ُح لكـ ىذا مف خالؿ توضيح األسس التي يقـو عمييا الحكـ في الديمقراطية في االسالـ كثيرة  سأوضِّ
 اإلسالـ :

ر اإلسالـ اإلنسانية مف كؿ ألواف ا الحرية -1 لعبودية لمخمؽ عندما أعمف أفَّ اهلل ىو المعبود : ولقد حرَّ
الوحيد وال معبود سواه ,ولعؿ مقولة عمر بف الخطَّاب رضي اهلل عنو البف والي مصر عندما ضرب 
القبطي : )متى استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ أمياتيـ أحرارًا( كانت بمثابة ميثاؽ ألسس الحرية اإلنسانية 

دية لمخمؽ ,وقد احتـر إلسالـ الحرية الدينية ,وحرية الممكية ,وحرية وتخميصيا مف كؿ أصناؼ العبو 
بداء الرأي .  اختيار الحاكـ ,وحرية مراقبتو وا 

وىي مف الدعائـ األساسية التي يرتكز عمييا نظاـ الحكـ في اإلسالـ ,وقد أوجب الشورى  :الشورى-2
لكريـ سورة سميت باسـ "سورة الشورى" عمى أولي األمر ,وذلؾ في الوحي المكي والمدني ,ففي القرآف ا

,وىي سورة مكية يقوؿ تعالى فييا : )) والذيف استجابوا لربيـ وأقاموا الصالة وأمرىـ شورى بينيـ وممَّا 
( ففي ىذه اآلية قرف اهلل نظاـ الشورى بالصالة ولصدقة ليدؿ عمى أفَّ ٖٛرزقناىـ ينفقوف (( ) آية 
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وفي الوحي المدني , سالـ ,وأفَّ االستبداد ليس مف شأف المؤمنيفالشورى بيف والة األمر مف أسس اإل
ركَّزَّ جؿَّ شأنو عمى مبدأ الشورى وألـز رسولو الكريـ بااللتزاـ بو ,وفي ىذا إشارة إلى أنَّو ميما بمغ قدر 

الى الحاكـ وعممو ومكانتو فيو ممـز بالشورى ماداـ نبي اهلل قد ألـز بالشورى وىو يوحى إليو فيقوؿ تع
(وقد ثبت أفَّ ٜ٘ٔمخاطبًا رسولو : )) فاعؼ عنيـ واستغفر ليـ وشاورىـ في األمر (() آؿ عمراف : 

الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ كاف دائـ التشاور مع أصحابو ,وكثيرًا ما نزؿ عند رأييـ ,مف ذلؾ : 
الحباب بف المنذر استشارتو ليـ في اختيار المكاف الذي ينزؿ فيو المسمموف يـو بدر ,وأخذه برأي 

,واستشارتو ليـ فيما يعمؿ بشأف األسرى في الغزوة ذاتيا ,فوافؽ عمى رأي أبي بكر رضي اهلل عنو الذي 
أشار عميو بالفداء ,ونزولو عمى رأي الشباب بالخروج في يـو أحد ,كما أخذ رأي زوجو أـ المؤمنيف أـ 

مف صمح الحديبية ,وفي ىذا تأكيد عمى أّف سممة رضي اهلل عنيا في موقؼ الصحابة رضواف اهلل عمييـ 
الشورى مف حؽ المرأة كما ىي مف حؽ الرجؿ ,والخطاب القرآني في اآليتيف الكريمتيف جاء في صيغة 

وأكد عميو أخذ  العمـو شاماًل الذكور واإلناث معًا ,كما ىو معتاد في مجمؿ األحكاـ والتشريعات,
ضي اهلل عنو برأي المرأة عندما جمع المسمميف ليأخذ رأييـ في الخميفة الراشد الثاني عمر بف الخّطاب ر 

ـُ اْسِتْبَداَؿ َزْوٍج  ٕٓتحديد الميور ,فحاجتو امرأة قرشية باآلية القرآنية رقـ  ْف َأردت في سورة النساء )) وا 
ـْ ِإْحَداُىفَّ ِقْنَطاَرًا َفاَل َتْأُخُذوا ِمْنُو َشْيَئًا َأَتأ ِبيَنا(( فاعتمى المنبر معمنًا َمَكاَف َزْوٍج َوَأَتْيُت ْثَمًا مُّ خُذوَنُو ُبْيَتاَنًا واِ 
 عمى المأل قولتو الشييرة : ) أخطأ عمر وأصابت امرأة (

وىي مف األسس األولية في نظاـ الحكـ في اإلسالـ يقوؿ تعالى : )) إفَّ الذيف ُيَبايعونؾ إنَّما  البيعة:-3
ِدييـ َفَمْف َنَكَث َفِإنَّما َيْنُكُث عمى َنْفِسِو َومْف َأْوفى ِبَما َعاَىَد َعَمْيِو اهلل َفَسُيؤِتيِو ُيَباِيُعوف اهلَل َيُد اهلِل َفْوَؽ َأيْ 
يا بالبيعة تأكيدًا عمى إعطائيا ىذا َٓٔأْجَرًا َعِظيَمًا(( ) الفتح :  (,كما أعطى لممرأة حؽ البيعة وخصَّ

نَِّبيُّ ِإَذا َجاَءَؾ المُؤِمَناُت ُيَباِيْعَنَؾ َعمى َأْف اَل ُيْشِرْكَف ِباهلِل الحؽ األساسي , يقوؿ تعالى : )) َيا َأيَُّيا الَّ 
ي ْيِديِيفَّ َوَأْرُجِمِيفَّ َواَل َيْعِصيَنَؾ فِ ّشْيَئًا َواَل َيْسِرْقَف َواَل َيْزِنيَف َواَل َيْقُتْمَف َأْواَلَدُىفَّ َواَل َيْأِتيَف ِبُبْيَتاٍف َيْفَتِرِيَنُو َبْيَف أَ 
(,وىنا نرى أفَّ اإلسالـ أعطى َٕٔمْعُروٍؼ َفَباِيْعُيفَّ َواَسَتْغَفَر َلُيفَّ اهلَل ِإفَّ اهلَل َغُفوٌر رَِّحيـٌ (( ) الممتحنة: 

لممرأة حقوقًا سياسية قبؿ جميع األنظمة السياسية ,فمقد ساوى بيف المرأة والرجؿ في ىذا الحؽ السياسي 
ظامو السياسي ,وقد طبَّؽ ىذا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وقد بايعتو الخطير الذي يعد مف أىـ ركائز ن

 األنصاريات في العقبة ,كما بايعنو عندما قدـ المدينة المنورة.
ىو ىدؼ وغاية الحكـ اإلسالمي , يقوؿ تعالى : )) إفَّ اهلَل يأمركـ أْف ُتؤدَّوا اأَلَماَناِت إلى  العدل: -4

ذا َحَكْمتـُ َبيْ  َف النَّاِس َأَف َتْحُكُموا ِبالَعْدِؿ َإفَّ اهلَل ِنعَمًا َيِعَظُكـ ِبِو ِإفَّ اهلَل َكاَف َسِميَعًا َبِصيرًا (( ) َأْىِميا وا 
ـْ َبْيَنُيـ ِبالِقْسِط ِإفَّ اهلَل ُيِحبُّ الُمْقِسِطيف (( ) المائدة : ٛ٘النساء :  ْف َحَكْمَت َفاْحُك (,ويقوؿ تعالى : )) َواِ 
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يؽ العدؿ في اإلسالـ كثيرة ال حصر ليا منيا: كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في (,وأمثمة تطبٕٗ
غزوة بدر يمشي بيف الصفوؼ لتعديميا ,وفي يده قدح ,فمّرض برجؿ خارج عف الصؼ فطعنو بالقدح 

لعدؿ في بطنو ليعتدؿ فقاؿ الرجؿ ,وىو سواد بف زمعة ,لقد أوجعتني يا رسوؿ اهلل وقد بعثؾ اهلل بالحؽ وا
فاستخمص لي حقي منؾ ,فقاؿ لو النبي صمى اهلل عميو وسمـ : ىذا بطني فاقتص منو :فاعتنقو الرجؿ 
,وقبَّؿ بطنو ,فقاؿ لو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ما الذي دفعؾ إلى ىذا يا سواد ؟ فقاؿ : أحببت أف 

اس سواء في تطبيؽ العدؿ والن, يكوف آخر عيدي بالدنيا ىو مالمسة جمدي لجمدؾ ,فدعا لو رسوؿ اهلل
عمى اختالؼ ألوانيـ ودياناتيـ مف ذلؾ : حدث أفَّ ابف عمرو بف العاص رضي اهلل عنو فاتح مصر 
ووالييا مف قبؿ الخميفة عمر بف الخّطاب قد نازع شابًا مف دىماء المصرييف األقباط المسيحييف في 

َـّ ميداف سباؽ ,فأقبمت فرس المصري فحسبيا محمد بف عمرو فرسو  وصاح : "فرسي ورب الكعبة" ,ُث
اقتربت وعرفيا صاحبيا فغضب محمد بف عمرو ووثب عمى الرجؿ يضربو بالسوط ويقوؿ لو : خذىا 
وأنا ابف األكرميف ,وبمغ ذلؾ أباه فخشي أف يشكوه المصري فحبسو زمنًا ..ومازاؿ محبوسًا حتى أفمت 

 وقدـ إلى الخميفة إلبالغو شكواه...
راوي القصة : فواهلل ما زاد عمر عمى أف قاؿ لو أجمس ...ومضت فترة إذا بو في  قاؿ أنس بف مالؾ

خالليا قد استقدـ عمرًا وابنو مف مصر فقدما ومثال في مجمس القصاص ,فنادى عمر رضي اهلل عنو :" 
 دونؾ الدرة فاضرب بيا ابف األكرميف"…أيف المصري ؟ 

نزع حتى أحببنا أف ينزع مف كثرة ما ضربو ,وعمر فضربو حتى أثخنو ,ونحف نشتيي أف يضربو .فمـ ي
َـّ قاؿ : " أجميا عمى صمعة عمرو ! فواهلل ما ضربؾ  رضي اهلل عنو يقوؿ : اضرب ابف األكرميف ! ..ُث

قاؿ عمرو رضي اهلل عنو فزعًا : يا أمير المؤمنيف قد استوفيت واشتفيت , …ابنو إالَّ بفضؿ سمطانو 
مير المؤمنيف قد ضربت مف ضربني ..فقاؿ عمر رضي اهلل عنو :"أما واهلل وقاؿ المصري معتذرًا : يا أ

لو ضربتو ما حمنا بينؾ وبينو حتى يكوف أنت الذي تدعو .والتفت إلى عمرو مغضبًا قائاًل لو تمؾ القولة 
 الخالدة :" أيا عمرو ! متى استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ أمياتيـ أحرارًا (

ـ اهلل وجيو مع الييودي الذي وجد درعو عنده الذي فقده وىو وىناؾ قصة سيدنا عمي بف أ بي طالب كرَّ
متجيًا إلى صفيف ,ولما انقضت الحرب ورجع إلى الكوفة وجده في يد ييودي ,فقاؿ نصير إلى القاضي 
,فتقدـ عمي رضي اهلل عنو فجمس إلى جنب القاضي شريح ,وقاؿ : " لوال أفَّ خصمي ييودي الستويت 

مس ,ولكني سمعُت رسوؿ اهلل صمى عميو وسمـ يقوؿ : "أصغروىـ مف حيث أصغرىـ اهلل معو في المج
"فقاؿ ُشريح قؿ يا أمير المؤمنيف ,فقاؿ :" نعـ ىذه الدرع التي في يد ىذا الييودي درعي لـ أبع ولـ أىب 

لمؤمنيف ؟ ,فقاؿ ُشريح : إيش تقوؿ يا ييودي ؟ قاؿ: "درعي وفي يدي ,فقاؿ شريح: ألؾ بينة يا أمير ا



5 
 

قاؿ : "نعـ ,قنبر والحسف يشيداف أفَّ الدرع درعي ,فقاؿ ُشريح: شيادة االبف ال تجوز لألب ,فقاؿ عمي 
رضي اهلل عنو : " رجؿ مف أىؿ الجنة ال تجوز شيادتو؟ سمعُت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ 

مؤمنيف قدمني إلى قاضيو ,وقاضيو :"الحسف والحسيف سيدا شباب أىؿ الجنة ,فقاؿ الييودي : " أمير ال
قضى عميو ,أشيد أفَّ ىذا ىو الحؽ ,وأشيد أف ال إللو إالَّ اهلل وأشيد أفَّ محمدًا رسوؿ اهلل ,وأفَّ الدرع 

 درعؾ(
ومف أعظـ فضائؿ اإلسالـ أّنو أوجب العدؿ مع األعداء ,وقاؿ تعالى : )) يا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُكوُنوا 

هلَل إفَّ اهلَل  ُشَيداَء ِباْلِقْسِط َواَل َيْجِرِمنَُّكـ َشْنقف َقِوـٍ عمى َأالَّ ِتْعِدُلوا اعْدلوا ُىَو َأْقَرُب لمتْقوى ّواتَُّقُوا اَقوَّاِميف هللِ 
 (.َٛخِبيٌر ِبَما َتْعَمُموف(( ) المائدة : 

لييود زعموا أنَّيـ وحدىـ فا كاف التمايز بيف الناس وال يزاؿ سائدًا في بعض جيات العالـ, :المساواة-5
شعب اهلل المختار ,وفرَّقوا في تشريعاتيـ بيف الييود وغيرىـ ,فحرَّموا الربا بشدة بينيـ ,وأباحوه مع غيرىـ 

التي تقسـ  اإلبراىيمية,كما أباحوا دماء وأعراض غير الييود ,وبعض األدياف تقر نظاـ الطبقات كالديانة 
قبؿ الثورة الفرنسية كاف يوجد عدـ مساواة في توزيع المناصب  األمة إلى أربع طوائؼ ,وفي فرنسا
والثورة الفرنسية إف نادت بمبدأ المساواة فيي أخذتو مف اإلسالـ  العمومية ,وعدـ وجود رقابة عمييا,

وجميع حركات اإلصالح الديني التي شيدتيا أوربا كانت مف تأثرىا باإلسالـ الذي عرفتو عف طريؽ 
ولكف النزعة العنصرية ال تزاؿ موجودة في أوربا وأمريكا ,فألمانيا , الصميبية وصقميةاألندلس والحروب 

النازية قبؿ الحرب العالمية الثانية أسرفت في الدعوة إلى العنصرية فقسمت الجنس البشري إلى طبقات 
اضطيدت ,وجعمت الجنس اآلري في مقدمتيا ,وأمريكا التي تزعـ أنيا دولة قامت عمى الديمقراطية قد 

الينود الحمر السكاف األصمييف ألمريكا ,كما اضطيدت الزنوج الذيف اختطفوا مف بالدىـ ليكونوا عبيدًا 
 وأرقاء لمبيض حتى قامت ثورة الزنوج احتجاجًا عمى التمييز العنصري.

وي أو رأينا أنَّو لـ يصؿ أي تشريع سما ونحف إذا نظرنا إلى ما شرَّعو اإلسالـ مف مبدأ المساواة,    
وضعي في مبمغ الحرص عمى مبدأ المساواة إلى ما وصؿ إليو اإلسالـ ,فقد قرر اإلسالـ مساواة الناس 
أماـ القانوف ,ومساواتيـ في الحقوؽ العامة المدنية والسياسية واالجتماعية ,فال فضؿ لعربي عمى عجمي 

ؾ قضى اإلسالـ عمى نظاـ ,وال أبيض عمى أسود ,وال لغني عمى فقير ,وال لوجيو عمى صعموؾ ,وبذل
الطوائؼ ,وأساليب التفرقة بيف الطبقات في الحقوؽ والواجبات ,ولذلؾ جعؿ الخالؽ جّؿ شأنو " التقوى" 
أساس التفاضؿ: ))يا أييا النَّاس إنَّا خَمْقناكـ مف ذكر وأنثى وجعمناكـ شعوبًا وقبائؿ لتعارفوا إفَّ أكرمكـ 

 (ٖٔعند اهلل أتقاكـ (( ) الحجرات: 
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وقد ساوى اإلسالـ بيف المرأة والرجؿ في اإلنسانية ردًا عمى ما أثارتو المجامع الكنسية مف تساؤالت      
ْف نفٍس واِحدة وجعؿ منيا َزْوَجيا (( )األعراؼ  ىؿ المرأة إنساف ,فقاؿ تعالى : ))ىو الذي َخَمَقُكـ مِّ

وسمـ) إنَّما النساء شقائؽ الرجاؿ (,وجعميا شقيقة الرجؿ ,كما قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو ٜٛٔ:
(وكرَّميا كأـ وزوجة ,وأخت وابنة ,وجعؿ اإلحساف إلى بنتيف أو ثالث ,أو أختيف أو ثالث الجنة ,بؿ 
جعؿ مف كانت لو ابنة لـ يينيا ولـ يئدىا ولـ يؤثر ولده عمييا دخؿ الجنَّة ,وألـز الرجؿ بالنفقة عمى 

وفي الجزاء  ا وبيف الرجؿ في والعبادات والحدود والعقوبات,المرأة ولو كانت غنية ,كما ساوى بيني
والثواب ,وساوى بينيا وبيف الرجؿ في حؽ التعمـ والعمؿ ,إذ لـ ُيحرِّـ عمييا العمؿ ألنَّيا قد تحتاج إليو 
,ولـ يوجبو ,وفي نفس الوقت لـ يستحسنو ويحبذه ,وذلؾ ألنَّو سيكوف عمى حساب زوجيتيا وأمومتيا 

الدىا, واعترؼ بأىميتيا الحقوقية المالية الكاممة مثميا مثؿ الرجؿ تمامًا ,وال يحؽ لمزوج التدخؿ ,وتربية أو 
كما حافظ عمى شخصيتيا ,فال تفقد اسميا واسـ عائمتيا بالزواج ؛إذ تظؿ منتسبة  في تصرفاتيا المالية,

شريعات القديمة في قولو تعالى : ألبييا ,وأزاؿ عنيا تيمة الخطيئة األزلية التي ألحقتيا بيا األدياف والت
)) وعصى آدـ ربَّو فغوى((,كما ساوى بينيا وبيف الرجؿ في كثير مف الحقوؽ السياسية كحؽ البيعة 
جارة المحارب ,والمشاركة في القتاؿ أف دعت الحاجة ,والمشاركة أيضًا في الغنائـ  والشورى والوالية ,وا 

ف كانت المرأة المسممة لـ تحصؿ عمى بعض  واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ,وعمارة الكوف ,وا 
 حقوقيا ,فيذا يرجع إلى تحكـ العادات واألعراؼ والتقاليد ,وليس إلى اإلسالـ.

وقد أكَّد رسوؿ اهلل صمى اهلل عمي وسمـ عمى مبدأ المساواة بأقوالو وأفعالو الكثيرة فمف أقوالو ) الناس 
داع : ) أييا الناس : إفَّ ربكـ واحد ,وأباكـ واحد ,أال ال فضؿ سواسية كأسناف المشط(,وقاؿ في حجة الو 

لعربي عمى عجمي وال لعجمي عمى عربي ,وال ألسود عمى أحمر ,وال ألحمر عمى أسود إالَّ 
واألجداد ,فأبوىـ جميعًا واحد ىو آدـ عميو السالـ  باآلباءبالتقوى(,فينا ألغى التفاخر باألنساب والتعاظـ 

العنصرية والتمايز باأللواف ,فمـ يفرؽ في الحقوؽ والمعامالت بيف أبيض وأسود ,وال بيف  ,وألغى التفرقة
وفييا كبار الصحابة ,وبالؿ رضي اهلل عنو ممموؾ أسود سابؽ  حر ومولى ,فقد ولى بالاًل عمى المدينة,
وقد سبؽ وأف ولقد سار عمى نيجو الخمفاء الراشدوف مف بعده ,,أشتراه أبو بكر رضي اهلل عنو وأعتقو 

 ذكرنا أمثمة لذلؾ.
وىكذا نجد كيؼ وضع اإلسالـ حقوؽ اإلنساف وطبَّقيا واحترميا ,قبؿ أف ينادي بيا فالسفة الغرب     

الذيف وضعوا ميثاؽ حقوؽ اإلنساف بأربعة عشر قرنًا ,والتي أصبحت ىذه الحقوؽ تنيؾ مف قبؿ القوى 
وؿ الصغرى والضعيفة لبسط السيطرة والنفوذ عمييا العظمى التي َتتخذىا ذريعة لمتدخؿ في شؤوف الد

 ,وليس لحماية حقوؽ اإلنساف.
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ولقد نيى اهلل المسمميف إذا تولوا الحكـ عف الفساد في األرض الحرص عمى العمران وعدم الفساد: -6
هلل ,يقوؿ تعالى : )) فيؿ عسيتـ إف توليتـ أف تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكـ .أولئؾ الذيف لعنيـ ا

َـّ ٖٕ-ٕٕفأصَّميـ وأعمى أْبصارىـ (( ) محمد :  (ىذا والمتتبع لغزوات الرسوؿ صمى اهلل عيو وسمـ ,ُث
لمفتوحات اإلسالمية لـ يجد فييا تدميرًا أو تخريبًا لمبالد المفتوحة ,كما رأينا مف قبؿ في جيوش األمـ 

 س ,والتتار في المشرؽ اإلسالمي,األخرى كاجتياح الجماعات الجرمانية في أوربا ,والقوط في األندل
فاإلسالـ ديف بناء وحضارة ,وليس ديف ىدـ , ولعؿ ىذا مف أىـ أسباب إسالـ أىالي البالد المفتوحة

وتخريب وتدمير خالؼ ما نراه اليـو مما يحدثو الييود الصياينة في األراضي الفمسطينية مف قتؿ 
ار الزيتوف في األراضي الفمسطينية وجنوب وتدمير وحرؽ وتخريب وتجريؼ األراضي ,واقتالع ألشج

 لبناف .
وىذا مف األسس والركائز األساسية في الحكـ ,يقوؿ تعالى : : األمر بالمعروف والنهي عن المنكر-7

)) ولتكف منكـ أمة يدعوف إلى الخير وينيوف عف المنكر وأولئؾ ىـ المفمحوف (( ) آؿ عمراف : 
نكر حؽ لمرجؿ والمرأة معًا , يقوؿ تعالى : )) والمؤمنوف (واألمر بالمعروؼ والنيي عف المٗٓٔ

والمؤمنات بعضيـ أولياء بعض يأمروف بالمعروؼ وينَيْوف عف المنكر(( ولقد أوصى النبي صمى اهلل 
عميو وسمـ بذلؾ عدة وصايا منيا قولو : ) الديف نصيحة ( فسألو الصحابة لمف : قاؿ ) هلل ولرسولو 

 ـ(وألئمة المسمميف وعامتي
وقد سار الخمفاء الراشدوف عمى ىذا المنيج مف ذلؾ قوؿ أبي بكر في أوؿ خطبة ألقاىا يـو توليو      

ف رأيتموني عمى باطؿ  الخالفة ؛إذ قاؿ : ) قد وليت ولسُت بخيركـ ,فإف رأيتموني عمى حؽ فأعينوني ,وا 
,ويقوؿ عمر بف الخطَّاب فسددوني ,أطيعوني ما أطعُت اهلل فيكـ ,فإف عصيتو فال طاعة لي عميكـ (

مو (وتقدـ إليو رجؿ وقاؿ : ) لو رأينا فيؾ  رضي اهلل عنو ) أييا الناس فمف رأى فيَّ اعوجاجًا فميقوِّ
مناه بسيوفنا (,فرد عميو عمر رضي اهلل عنو قائاًل ) الحمد هلل أف كاف في أمة ع مر مف اعوجاجًا لقوَّ

ـ اعوجاج عمر بالسيؼ( ة في اإلسالـ ,وىذه الحرية في إبداء الرأي ,وفي مراقبة ىذه ىي الديمقراطييقوِّ
 الحاكـ ومحاسبتو إف أخطأ.

وىذه ىي الركائز األساسية لنظاـ الحكـ في اإلسالـ ,فيي قائمة عمى العدؿ والشورى والبيعة     
ىو كما والمساواة والدعوة إلى احتراـ العمراف والنيي عف الفساد واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ,و 
 يتضح مف أسسو نظاـ واضح يجمع بيف الديف وأمور الحياة الدنيا فالديف اإلسالمي ديف ودولة.

وكما تبيَّف لكـ أفَّ األقميات التي تعيش في كنؼ اإلسالـ ,وبيف رعايا الدوؿ اإلسالمية ال يخشى      
,وأكبر دليؿ عيد األماف الذي  عمى كافة حقوقيا المدنية والقانونية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
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أعطاه عمر بف الخطَّاب رضي اهلل عنو ألىؿ بيت المقدس ,كذلؾ ولو ذىبنا إلى مصر نجد أفَّ العرب 
المسمميف أعطوا الحرية الدينية لمقبط ,يؤيد ذلؾ ما فعمو عمرو بف العاص رضي اهلل عنو بعد استيالئو 

حماية كنيستيـ ,ولعف كؿ مف يجرؤ مف المسمميف عمى عمى حصف بابمبيوف ,إذ كتب بيده عيدًا لمقبط ب
إخراجيـ منيا ,وكتب أمانًا لمبطريؽ بنياميف ,وردَّه إلى كرسيو بعد أف تغيب عنو زىاء ثالث عشرة سنة 
,وأمر عمرو رضي اهلل عنو باستقباؿ بنياميف عندما قدـ اإلسكندرية أحسف استقباؿ ,وألقى عمى مسامعو 

قتراحات التي رآىا ضرورية لحفظ كياف الكنيسة ,فتقبميا عمرو رضي اهلل عنو , خطابًا بميغًا ضمنو اال
 ومنحو السمطة التامة عمى القبط والسمطاف المطمؽ إلدارة شؤوف الكنيسة .

ولـ يفرؽ العرب في مصر بيف الممكانية واليعاقبة مف المصرييف ,الذيف كانوا متساويف أماـ       
رب بعدليـ وحموىـ بحسف تدبيرىـ ,وقد ترؾ العرب لممصريف ,وأخذوا عمى القانوف ,والذيف أظميـ الع

عاتقيـ حمايتيـ ,وأمنوىـ عمى أنفسيـ ونسائيـ وعياليـ ,فشعروا براحة كبيرة لـ يعيدوىا منذ زمف طويؿ 
,بؿ كانوا يعانوف مف ظمـ البيزنطييف الذيف كانوا يضطيدوف الياعقبة ألنيـ يختمفوف معيـ في المذىب 

ضح ىذا قوؿ المستشرؽ البريطاني سير توماس أرنولد في كتابو " الدعوة إلى اإلسالـ " : ) يرجع ,يو 
النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب قبؿ كؿ شيء إلى ما لقوه مف ترحيب األىالي المسيحييف الذيف 

عمى عمماء كرىوا الحكـ البيزنطي ,لما عرؼ بو مف اإلدارة الظالمة ,وما أضمروه مف حقد مرير 
الالىوت ,فإفَّ الياعقبة الذيف كانوا يكونوف السواد األعظـ مف السكاف المسيحييف عومموا معاممة مجحفة 
مف أتباع المذىب األرثوذكسي التابعيف لمبالط ,الذيف ألقوا في قموبيـ بذور السخط والحنؽ الذْيف لـ 

 ينسيما أعقابيـ حتى اليـو (
فاتح أعطى ػ حيف دخؿ القسطنطينية فاتحًا ػ لبطريرؾ المدينة السمطاف كما أفَّ السمطاف محمد ال    

 الداخمي عمى رعيتو مف النصارى ,بحيث ال تتدخؿ الدولة في عقائدىـ وال عباداتيـ.
كما يروي لنا التاريخ أفَّ شيخ اإلسالـ ابف تيمية طمب إلى أمير التتار إطالؽ سراح األسرى       

إلى إطالؽ سراح أسرى المسمميف وحدىـ دوف المسيحييف والييود فأبى شيخ ,فأجابو األمير التتاري 
اإلسالـ رحمو اهلل ذلؾ وقاؿ : " ال بد مف إطالؽ سراح الذمييف مف أىؿ الكتاب , فإنَّيـ أىؿ ذمتنا ,ليـ 

 ذمة اهلل ورسولو ,فأطمؽ األمير سراحيـ جميعًا .
وايس " الناطؽ الرسمي لحركة "ناطوري كارتا "إفَّ الدوؿ وأيضًا اعتراؼ الحاخاـ الييودي " ديفيد         

وأود أف أشير ىنا إلى أفَّ الييود وصموا إلى منصب الوزارة في  اإلسالمية أحسنت استضافة الييود,
الدولة المرينية في المغرب ,فالييود في المغرب كاف ليـ دور كبير في الحياة السياسية في الدولة 

حاجبًا لمسمطاف في عيد السمطاف يوسؼ بف يعقوب بف عبد  زماموبف ميموف ابف المرينية ,فكاف خميفة 
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الحؽ ,وتولت أسرة بني وقَّاصة الييودية قيرمة القصر السمطاني في عيد السمطاف يوسؼ بف يعقوب بف 
خر سالطيف بني مريف ,السمطاف عبد الحؽ بف أبي سعيد المريني تولى منصب عبد الحؽ ,وفي عيد آ

الوزارة اثناف مف الييود ىما ىاروف وشاويؿ ,وقد أدى تحكـ الييود في الدولة عف طريؽ ىذيف الوزيريف 
إلى مقتؿ السمطاف عبد الحؽ المريني وسقوط الدولة المرينية,وىذا يبف مدى غدر الييود بمف يحسف 

 .إلييـ 
وتصريح البابا "شنودة" أنَّو يفضؿ العيش في كنؼ الحكومة المسممة في مصر عمى أف يكوف       

تحت رعاية دولة مسيحية في مصر ,وذلؾ ألفَّ ىناؾ مخطط لتجزئة مصر وتفتيتيا إلى دولة نوبية في 
لتفتيت الجنوب ,ودولة مسيحية في صعيد مصر ,ودولة إسالمية في شماؿ الدلتا ,وىو مخطط كبير 
 العالـ اإلسالمي ,وقد وضع ىذا المخطط المستشرؽ الييودي البريطاني األمريكي " برنارد لويس "

ىذا النظاـ الذي وضعو  المي الذي يحفظ حقوؽ كافة البشر؟فما الذي يضير مف تطبيؽ الحكـ اإلس
)) إنَّا أنزلنا لى:يقوؿ تعا وبما يصمح ليـ, الخالؽ ,وىو أعمـ بما يصمح ليـ ,فيو أدرى بشؤوف خمقو,
 (٘ٓٔلمخائنيف خصيما(( )النساء : إليؾ الكتاب بالحؽ لتحكـ بيف الناس بما أراؾ اهلل وال تكف 

الحديث عف تاريخ ساحؿ شرؽ إفريقية نجد اف سمطاف زنجبار سيؿ »يقوؿ أحمد حمود المعمري :    
في اإلسالـ فاإلسالـ ال يتدخؿ  , وىذه ىي الديمقراطية -رغـ أنو مسمـ  -عمؿ تمؾ البعثات المسيحية 

في شئوف أية ديانة أخرى , بؿ ىو يحتـر الديانات األخرى , والقرآف يقوؿ : ال إكراه في الديف . ومف 
ىذا المنطمؽ عرض السمطاف كافة المساعدات والتسييالت لمبعثات المسيحية عندما اتصمت بو . 

و قد تصرؼ بحسف نية وبالتزاـ كامؿ بمبادئ وبصرؼ النظر عما إذا كاف مصيبا في ذلؾ أـ ال , فإن
 «اإلسالـ 

 مزايا الديمقراطية:
وىنا يجب عمى الحكومة  تعمؿ الديمقراطية الى معاممة جميع االفراد عمى قدـ المساواة: -(ٔ) 

ايضا في  آراؤىـالديمقراطية اف تراعي مصالح الناس عمى قدـ المساواة , كما يجب اف تؤخذ 
مساواة, ويجب اف يكوف صوت الفقير مساويا لصوت الثري, وقد احتج نقاد الحسباف عمى قدـ ال

الديمقراطية باف جماىير الشعب مف الجيؿ والتخمؼ وعدـ التعميـ وقصر النظر بما ال يؤىميـ 
لممشاركة باي شكؿ في تقرير السياسة العامة ,ولكننا نرى باف جماىير الشعب يحتاجوف الى 

دور مؤسسات المجتمع المدني  يأتيفي الستيعاب ىذه المعمومات, وىنا المعمومات والى الوقت الكا
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والبرلماف والنقابات والصحافة الحرة ووسائؿ االعالـ بالعمؿ عمى توعية وتثقيؼ ىذه  كاألحزاب
 الجماىير.

فكمما كاف لراي الشعب وزف اكبر ية عمى االيفاء باحتياجات الناس: تعمؿ الحكومة الديمقراط -(ٕ)
و السياسة زادت امكانية اف تعكس ىذه السياسة تطمعاتو وطموحاتو , وحتى تكوف سياسة في توجي

الحكومة ومف بيدىـ مقاليد الحكـ مالئمة الحتياجات الشعب يجب اف تكوف رقابة شعبية , واف 
 تتوفر قنوات فعالة لمتأثير والضغط عمى سياسة الحكـ.

فالتأكيد الديمقراطي  قناع والسعي الى حموؿ وسط:ح واالتدعو الديمقراطية الى الحوار الصري  -(ٖ)
عمى الحوار ال يفترض فقط وجود اختالفات في اآلراء بشاف بعض المسائؿ السياسية , ولكنو 
يفترض ايضا اف ليذه االختالفات الحؽ في اف يعبر عنيا واف يستمع الييا , فالديمقراطية تفترض 

جد ىذا االختالؼ تعبيرا عنو يكوف االسموب الديمقراطي االختالؼ والتعدد داخؿ المجتمع, وعندما ي
لحؿ الخالفات بواسطة المناقشة واالقناع والوصوؿ الى حؿ وسط , العف طريؽ الفرض او الكراىية 

 مف قبؿ السمطة.
وتشمؿ ىذه الحقوؽ الحؽ  حماية الحقوؽ والحريات االساسية:تعمؿ الديمقراطية عمى كفالة و  -(ٗ)

لتعبير, وفي تكويف الجمعيات , وحؽ التنقؿ والحماية مف التعذيب وغيرىا , ويمكف في حرية الراي وا
لنا االعتماد عمى نظاـ الحكـ الديمقراطي لحماية ىذه الحقوؽ , وىذه الحقوؽ تتيح التنمية الشخصية 

 .لألفراد
ستبعاد مف خالؿ استخداميا لموسائؿ السممية في ا الديمقراطية بتجديد قوة المجتمع:تسمح  -(٘)

 السياسييف الذيف فشموا او لـ يعد ليـ نفع  بدوف حدوث اي اضطراب في نظاـ الحكـ. 
  المكونات الرئيسية لمديمقراطية الفاعمة:

 ىناؾ اربع مكونات او كتؿ بناء رئيسية لمديمقراطية وىي:
ئمة الموظفيف تعد االنتخابات التنافسية االداة الرئيسية التي تتيح مسا انتخابات حرة عادلة: -(ٔ)

معتركًا ىاما لضماف المساواة السياسية بيف  وىي تشكؿ ايضاً  امميف واخضاعيـ لمرقابة الشعبية,الع
المواطنيف سواء في الوصوؿ الى المناصب العامة او في قيمة اصواتيـ, ويشتمؿ معيار االنتخابات 

التي تحدد المناصب التي تشغؿ  الحرة والعادلة في المقاـ االوؿ عمى النظاـ االنتخابي, اي القوانيف
باالنتخاب, ومف يتقدموف ليا , ومتى تعقد االنتخابات , ومف يحؽ لو التصويت, وكيفية تحديد 

 الدوائر االنتخابية , وكيفية االصوات الختيار الفائزيف, وما الى ذلؾ.
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مف التسجيؿ االولي  وتشمؿ ثانيا عمى العممية االنتخابية , اي كيفية اجراء االنتخابات عمميا بداءاً 
لحممة االنتخابية حتى عممية فرز االصوات , لضماف تطبيؽ القانوف بشكؿ لممقترعيف ومرورا با

 دقيؽ ونزية , وعدـ حدوث ممارسات مخالفة يمكف اف تثير الشكوؾ حوؿ النتيجة.
ىي  يحكومة منفتحة يمكف مساءلتيا: اف مسائمة الحكومة اماـ الشعب في النظاـ الديمقراط -(ٕ)

وىي مف  مف ناحية مساءلة قانونية , اماـ المحاكـ عف التزاـ جميع المسؤوليف العامميف بالقانوف,
 الناحية االخرى مساءلة سياسية اماـ البرلماف والشعب عف مبررات سياسة الحكومة وافعاليا.

, ت التعبيراسية تمؾ الحريات ,حرياتضـ الحقوؽ المدنية والسي الحقوؽ المدنية والسياسية: -(ٖ)
وتكويف الجمعيات , وحرية التنقؿ , وما الى ذلؾ, التي تعد شرطا ضروريا لممارسة الشعب لمعمؿ 
السياسي, سواء فيما يتعمؽ بالتنظيـ الذاتي داخؿ اطار المجتمع المدني , او ممارسة ضغط عمى 

 الحكومة.
الديمقراطية الى وجود مجتمع ديمقراطي او مدني: تشير فكرة المجتمع المدني اؿ  حاجة  -(ٗ)

رابطات مدنية مف جميع االنواع تنظـ في استقالؿ عف الدولة, فبيذه الطريقة يمكف الحد مف سمطة 
 الدولة, ويمكف صوغ الرأي العاـ مف ادنى ال توجييو مف اعمى . 

ا مف التعرؼ عمى صورىا وىو م بعد اف تناولنا مفيوـ الديمقراطية واىميتيا وسماتيا ال بد لنا   
 سنتناولو في المباحث التالية :ػػػػػ

 :ــ الديمقراطية المباشرة االولالمبحث 
ىي التي يباشر فييا الشعب السمطة بنفسو دوف وساطة احد مف نواب او ممثميف. فتكوف كافة    

الحاكمة الييئات السمطوية مف تشريعية وتنفيذية وقضائية بيده, بمعنى اف يصبح الشعب ىو الييئة 
 مة في الوقت نفسو .والمحكو 
, وتحديد رات الحكومية مثؿ تعييف الموظفيففالشعب ىو الذي يسف القوانيف , ويتخذ القرا     

تعتبر الديمقراطية  , وليذااء بنفسةضالضرائب , وابراـ المعاىدات ... الخ, وكذلؾ يمارس سمطة الق
تجسد  ألنياعف سيادة الشعب, المباشرة مف ارقى انواع االنظمة التي تعبر مف الناحية النظرية 

التطبيؽ الكامؿ لمديمقراطية , ولكف بالنظر التساع رقعة الدوؿ وتزايد عدد سكانيا فاف ىذه الصورة 
ويتعذر تطبيؽ ىذه الديمقراطية في اف تتحقؽ اال في دولة صغيرة او في جماعة محدودة ,  ال يمكف

 رض اجتماع جميع المواطنيف في مكاف واحد,الدوؿ الكبيرة, الف تطبيؽ الديمقراطية المباشرة يفت
وىؤالء المواطنيف يجب اف يكونوا مطمعيف وبشكؿ دقيؽ عمى جميع االمور, باإلضافة الى ذلؾ 
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يجب اف تكوف القضايا المطروحة لممناقشة محدودة حتى ال يضطر المواطنوف اف يتركوا كؿ 
 طروحة.اعماليـ ومصالحيـ ليجتمعوا بشكؿ دائـ لمناقشة االمور الم

القديمة,  , اذ عرفت في المدف اليونانية ة ىي اقدـ صور الديمقراطية ظيوراوالديمقراطية المباشر     
س, وكانت عمى تمة بنك, ففي اثينا كانت جمعية المواطنيف تجتمع كؿ يـو وفي بدايات تاريخ روما
ولكف , سمطاتيا مطمقة لمدينة, لذلؾ كانت, وىي تمثؿ السمطة العميا في اتمثؿ المواطنيف االحرار

بالرغـ مف مثالية الديمقراطية المباشرة , فمـ يبقى منيا في عالـ اليـو ما يمفت النظر اال القميؿ , 
نجد تطبيقاتيا اليـو في بعض المقاطعات السويسرية وىي غالريس, وانترولدف , واف المؤسسة  فأننا

معية المواطنيف التي تجتمع مرة واحدة في االساسية لمديمقراطية المباشرة في ىذه المقاطعات ىي ج
الشؤوف العامة مباشرة مف وضع  بإدارةالسنة , حيث يقوـ المواطنيف بانتخاب ممثمييـ , كما يقوموا 

القوانيف)القوانيف الدستورية(, وفرض الضرائب , والنظر في الميزانية ,وكذلؾ القياـ ببعض االعماؿ 
 والقضاة .يختاروف كبار الموظفيف االدارية , و 

 اوال: مزايا الديمقراطية المباشرة:
 يكوف فييا الشعب ىو صاحب السمطة ومستودعيا , وال تمارس اال بواسطتو. -(ٔ)
 يباشر الشعب جميع اختصاصات السمطة دوف وساطة احد. -(ٕ)
اف السمطة لمشعب بأكممو وال يمكنو التنازؿ عنيا, ومف ثـ ليس لو اف ينيب عنو نوابًا او  -(ٖ)

ممثميف, ففي نكر جاف جاؾ روسو ىـ مجرد تابعيف لمشعب ليس ليـ حؽ تمثيؿ االرادة العامة التي 
 تكمف في ارادة مجموع افراد الشعب.

يتمتع المواطنيف في ظؿ الديمقراطية المباشرة بحرية حقيقية وبصورة شبو دائمة, ال مجرد  -(ٗ)
 حرية نظرية يمارسيا الشعب عند اختيار ممثمية.

في تحمؿ  أشراكويرفع نظاـ الحكـ الديمقراطي المباشر بمعنويات الشعب , مف خالؿ  -(٘)
ؤوليات العامة , ومف خالؿ بحثة عف الحموؿ العممية لممشكالت المطروحة والعمؿ عمى ايجاد المس

 حموؿ مناسبة ليا .
 ثانيا: عيوب الديمقراطية المباشرة:

ف التجربة العممية في الوقت الحاضر قد ابانت اف استحالة تطبيقيا مف الناحية العممية, ال -(ٔ)
 الديمقراطية الخالصة المباشرة ىي مثؿ عميا ال يستطاع بموغيا مطمقًا.
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تعقد الشؤوف العامة واستحالة متابعة المشكالت التقنية والفنية التي بمغت الى حد كبير مف  -(ٕ)
 التعقيد والصعوبة.

ة اليامة بطريقة سرية في االجتماعات العامة العمنية التي اليمكف مناقشة بعض الشؤوف العام -(ٖ)
 تدعوا الييا الديمقراطية المباشرة.

تؤدي الديمقراطية المباشرة الى خضوع عامة الشعب لرغبات بعض الشخصيات المتنفذة ,  -(ٗ)
 وذلؾ بسبب التصويت العمني في الجمعيات الشعبية.

 مى نطاؽ كبير في ظؿ الظروؼ الحديثة.صعوبة تطبيؽ الديمقراطية المباشرة ع -(٘)
فاف النوع طبيؽ الحكـ الديمقراطي المباشر ,واماـ ىذه االنتقادات التي تؤدي الى صعوبة ت     

, فوفؽ ىذا النظاـ تؤخذ المباشر او النيابي الوحيد الذي يمكف تطبيقو لدينا اليـو ىو النوع غير
او نوابو, وتمجأ بعض الديمقراطيات  لمندوبيةوتوكؿ  االدارة الفعمية لمشؤوف العامة مف ايدي الشعب

وسائؿ شعبية مثؿ االستفتاء , واالقتراح , لمتقريب بيف النظاـ المباشر وغير المباشر الى استخداـ 
  واالعتراض.

 المبحث الثاني: الديمقراطية النيابية:
ع مف الديمقراطية ال تمارس الديمقراطية النيابية ىي تجسيد لمبدأ سيادة االمة , ففي ىذا النو     

االمة مباشرة السيادة , كما الحاؿ في الديمقراطية المباشرة , بؿ تعيد بممارستيا لممثميف منتخبيف, 
وىنا يجب التأكيد عمى دور الشعب باف يكوف يقظًا , في نفس الوقت مالكة لمسيادة ولكف تبقى االمة

  .يتصؿ بسيادتو الحقيقيةرة كؿ ما ومستنيرًا ليتمكف مف نقد الحكومة ومباش
اف  فالنظاـ النيابي اذف يقوـ عمى الفكرة القائمة اف الشعب ال يستطيع حكـ نفسو بنفسو, وعميو     

يحيؿ الى ممثمية ميمة الحكـ , ألنو مف الصعب عمميا اجتماع المواطنيف جميعا حوؿ القرارات التي 
القبوؿ بالحكومة النيابية ,فممارسة السمطة  تتعمؽ بأمور االمة, وىذا ما دفع روسو ومونتسيكو الى

عب جميع افراد الش ال يمتمكياتستوجب الكفاءة  التقنية  االعداد والقابمية ,ىذه الصفات التي 
مى اختيار ,فمونتسيكو يرى اف الشعب واف كاف ال يستطيع اف يشارؾ كمو في السمطة اال انو قادر ع

ناخبيو  ال يمثؿقراطية النيابية عمى نظرية الوكالة , فالنائب ترتكز الديم, حيث ممثميو ليحكموا باسمو
بؿ يمثؿ االمة جمعاء , وبذلؾ فال يستطيع الناخبوف اجباره عمى القياـ بعمؿ ما وال تقييده بشروط 

لمبدأ السيادة  معينة وال حتى عزلو , فوكالتو ىي وكالة تمثيمية يستمدىا مف االمة , وذلؾ تجسيداً 
 اف الناخبوف مكمفوف انتخاب ممثمي االمة وعند ىذا ينتيي دورىـ.القومية , كما 
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 المبحث الثالث: الديمقراطية شبة المباشرة:
تقوـ الديمقراطية شبو المباشرة عمى المزج بيف الديمقراطية المباشرة والديمقراطية التمثيمية,      

ي الديمقراطية المباشرة حيث وبمعنى اخر يعد نظاـ الحكومة شبو المباشرة نظاما وسطا بيف نظام
يتولى الشعب السمطة بنفسة , ونظاـ الديمقراطية التمثيمية حيث يقتصر دور الشعب عمى اختيار 

 ممثميف يتولوف الحكـ باسمو ونيابة عنو.
اما الديمقراطية شبو المباشرة التي بدأت تحتؿ مكانيا في القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف, 

اال اف ىذا التطور يظؿ نسبيا , حيث ؿ الشعب مباشرة لمتقرير في الشؤوف العامة , ترمي الى تدخ
يفترض النظاـ شبة المباشر وجود ىيئة سمطوية منتخبة الى جانب احتفاظ الشعب ببعض 

 االختصاصات التي يباشرىا بنفسو.
 أساليب الديمقراطية شبه المباشرة:

 متعددة, وىذه الوسائؿ ىي:لمديمقراطية شبو المباشرة وسائؿ واساليب  
 اوال: االستفتاء الشعبي:

يعد االستفتاء الشعبي مف اىـ مظاىر الديمقراطية شبة المباشرة , التي ظيرت كتطور لمنظاـ     
النيابي, تطور مف شانو اف يكوف لييئة المشاركة حؽ المساىمة في البرلماف في ممارسة السمطة , 

عد مزيجا مف الديمقراطيتيف النيابية والمباشرة, ففييا يوجد جوىر ولذا الديمقراطية شبة المباشرة ت
ة التي تمثؿ الشعب, وتأخذ مف الديمقراطية المباشرة النيابية المنتخب الييئةالديمقراطية النيابية, وىو 

ممارسة الشعب لقدر معيف مف امور السمطة, فالشعب في ظؿ الديمقراطية شبو المباشرة يستطيع 
الحكـ الى جانب ممثمية مف خالؿ ممارسة مظاىر الديمقراطية شبو المباشرة والتي المشاركة في 

يأتي في مقدمتيا االستفتاء الشعبي, ويقصد باالستفتاء الشعبي طرح موضوع عاـ عمى ىيئة 
المشاركة في التصويت ألخذ راييـ فيو بالموافقة او الرفض, وبالتالي فاف االجابة في االستفتاء يكوف 

ال , وموافؽ او غير موافؽ, ولالستفتاء الشعبي صور متعددة , فمف حيث موضوعة قد  بنعـ او
يكوف االستفتاء متعمقا بالدستور , ويسمى حيف اذ االستفتاء الدستوري, او متعمقا بالقوانيف العادية 

مة ويطمؽ عمية االستفتاء التشريعي العادي, واذا كاف االمر يتعمؽ بقضية سياسية كعقد معاىدة مي
 او الدخوؿ في حمؼ او تجمع دولي فيكوف االستفتاء سياسيا.

عف اشكاؿ االستفتاء فقد يكوف اجباريا اذا كاف الموضوع او االصالح المقترح يستمـز  اما    
, وقد يكوف نصوصوالمصادقة الشعبية, ومثالو اف يتطمب الدستور اخذ موافقة الشعب عمى تعديؿ 
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ف لمييئة المختصة في ىذا المجاؿ حرية طرح المشروع عمى االستفتاء, االستفتاء اختياريا عندما تكو 
عددا معينا مف  وىذه الجية قد تكوف ممثمة برئيس الجميورية او الحكومة , او عدد مف الناخبيف, او

لتمؾ الجية المحددة مف قبؿ الدستور, بحيث  اي اف امر االستفتاء يكوف جوازياً اعضاء البرلماف ,
مطتيا التقديرية, وقد يكوف االستفتاء مف حيث ميعاده سابقا لصدور القانوف او بعد تقرره طبقا لس

 صدور القانوف مف البرلماف.
اما مف حيث قوة الزامة فانو يبدوا ممزما في جميع االحواؿ , الف الديمقراطية ال تستطيع وال      

مو عمى استفتاء ممـز , يحتـ تقوى عمى اىماؿ ارادة الشعب , وينقسـ االستفتاء مف حيث قوة الزا
عمى البرلماف والحكومة التقيد بنتيجتو , وقد يكوف استشاريا عندما يكوف البرلماف والحكومة غير 

 مقيديف بيذه النتيجة.
االستفتاء الشعبي ,وىو الموافقة او عدـ الموافقة مف قبؿ الشعب عمى موضوع معيف, وىناؾ     

وعة طرح الثقة الشخصية بشخص ما ويطمؽ عمى  ىذا واالستفتاء الخاص, والذي يكوف موض
 االستفتاء اسـ االستفتاء الشخصي او المبايعة.

 ثانيا: االعتراض الشعبي:
عتراض عمى اقتراح قانوف مقدـ مف لالالمقصود باالعتراض الشعبي ىو حؽ عدد مف الناخبيف     

ؼ تنفيذ القانوف حتى يتـ عرضو السمطة التشريعية خالؿ فترة معينة, ويترتب عمى االعتراض توقي
 عمى الشعب مف اجؿ االستفتاء عميو, فاذا رفضو الشعب يمغى القانوف .

ويطبؽ حؽ االعتراض في سويسرا عمى الصعيد الفيدرالي عمى القوانيف العادية منذ سنة     
الى  ٘, اما في الواليات المتحدة فيستعمؿ حؽ االعتراض عمى صعيد الواليات مف قبؿ ٗٚٛٔ

 يومًا بعد التصويت عمى القانوف.  ٜٓ% مف الناخبيف المسجميف خالؿ مدة تتحدد بػٓٔ
ال يعتبر القانوف واجب التنفيذ اما الفارؽ بيف االستفتاء واالعتراض, ىو انو في حالة االستفتاء      

ماًل اال بعد عرضو عمى الشعب وموافقتو عميو. اما في حالة االعتراض الشعبي فيكوف القانوف مكت
 ولكف يتوقؼ تنفيذه عمى نتيجة تصويت الشعب.

وما تجدر مالحظتو اف االغمبية المطموبة إللغاء القانوف ىي االغمبية المطمقة مف عدد الناخبيف, ال 
  االغمبية المحدودة, ذلؾ الف االمتناع عف التصويت يعد قبواًل لمقانوف.  

 ثالثا: االقتراح الشعبي:
يساىـ الشعب في العممية التشريعية, حيث يقـو عدد معيف مف الناخبيف بواسطة ىذه الوسيمة     

يحدده الدستور باقتراح مشروع قانوف ورفعة الى البرلماف, فاذا اقره البرلماف يعرض القانوف المقترح 
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عمى االستفتاء الشعبي, واذا رفضو البرلماف يعرض عمى الشعب ألبداء رايو فيو , وىناؾ بعض 
تخوؿ البرلماف حؽ طرح مشروع معاكس )مواز( عمى االستفتاء ليختار الشعب الدساتير التي 

 احدىما.
الدستور عرض االقتراح عمى البرلماف , بؿ ينص عمى  ال يوجبوفي بعض الحاالت قد     

المقترح عمى عرضة مباشرة عمى الشعب , او قد يتطمب الدستور فضال عف موافقة البرلماف عرض 
 و االلزامية.الشعب لكي يكتسب صفت

ـ, اما عمى ٕٜٓٔوقد عممت طريقة االقتراح الشعبي عمى المقاطعات السويسرية منذ سنة     
الصعيد الفيدرالي فيتوقؼ استعماليا عمى المجاؿ الدستوري, اما في الواليات المتحدة االمريكية 

 فتستعمؿ المبادرة عمى صعيد الواليات , وتتخذ شكميف:
ر عندما ينص الدستور عمى طرح اقتراح قانوف موقع مف عدد معيف مف مباشر وغير مباشر, مباش

المواطنيف مباشرة عمى االستفتاء الشعبي, اما المبادرة غير المباشرة فيي عندما يطمب مف السمطة 
التشريعية اتخاذ قانوف معيف بواسطة عريضة موقعة مف عدد مف المواطنيف , فاذا تعذر اتخاذ ىذا 

 ة المحددة مف طرؼ الدستور يعرض النص عمى االستفتاء الشعبي.القانوف خالؿ المد
 رابعا: اقالة الناخبيف لنائبيـ:

 اءتقرر بعض الدساتير الحؽ لمناخبيف في عزؿ نائبيـ او عدد مف النواب, وذلؾ عف طريؽ اني     
ضع ضمانات ونظرًا لخطورة االقالة, فقد صرحت الدساتير عمى و  ,واليتو قبؿ انقضاء اجميا القانوني

ميمة, منيا اف يوقع عمى االقالة خمس الناخبيف, واخذ كفالة مالية مف الذيف اقترحوا عزؿ النائب, 
ويجوز لمنائب المعزوؿ اف يرشح نفسو مف جديد لالنتخابات, فاذا اعيد انتخابو يتحمؿ مف اقترح 

 عزلو نفقات اعادة ترشيحو.
دة االمريكية, وقد نص عميو ألوؿ مرة دستور لوس ويستعمؿ ىذا االسموب في الواليات المتح      

ففي الوقت الحاضر , ويجد ىذا المبدأ تطبيقات تختمؼ مف دستور الى اخر, ٖٜٓٔانجموس سنة 
,  تنص دساتير ثماف واليات عمى تطبيؽ االقالة عمى كؿ مف يقـو بوظيفة عف طريؽ االنتخابات

و الحاؿ في بعض المقاطعات السويسرية التي يتحدد ى اوقد يتعمؽ االمر بإقالة الجمعية المنتخبة كم
 عددىا في ستة مقاطعات, وكمثاؿ عمى ذلؾ ايضا ما جاء في دستور جميورية 

,الذي نص عمى انو يمكف عزؿ رئيس الجميورية بناء عمى اقتراح المجمس  ٜٜٔٔ)فيمار(لسنة 
مجرد صدور قرار المجمس وموافقة الشعب عف طريؽ االستفتاء, وبالشعبي بأغمبية ثمثي اعضائو 

الشعبي يوقؼ رئيس الجميورية عف العمؿ, وفي حالة ما اذا لـ يوافؽ الناخبوف عمى اقتراح المجمس 
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ـ بنفس القاعدة اذ ٜٕٜٔ, كذلؾ اخذ دستور النمسا لسنة يعتبر ذلؾ بمثابة انتخاب جديد لمرئيس
وجوب استشارة الشعب عف  قرر امكانية عزؿ رئيس الجميورية بعد اتباع اجراءات خاصة, منيا

 طريؽ االستفتاء.
 خامسا: الحل الشعبي:

ويقصد بو حؽ الشعب في حؿ المجمس النيابي بكامؿ اعضائو, ويكوف ذلؾ بناء عمى طمب      
ا الدستور, وعندئذ يعرض االقتراح عمى الشعب لالستفتاء عمية , فاذ يحددهعدد معيف مف الناخبيف 

ص عمييا الدستور يحؿ المجمس النيابي وتجرى انتخابات نيابية جديدة ناؿ النسبة المطموبة التي ين
الختيار نواب جدد, اما اذا رفض الشعب مسالة الحؿ اعتبر ذلؾ بمثابة اعادة الثقة بالمجمس 
النيابي المراد حمو, ىذا وال يزاؿ ىذا المظير مف مظاىر الديمقراطية شبو المباشرة يجد تطبيقو في 

 ويسرية.بعض المقاطعات الس
فقد اخذت دساتير بعض المقاطعات السويسرية بالحؿ الشعبي , كدستور مقاطعة برف لسنة    

  ـ.٘ٚٛٔـ, ودستور مقاطعة لوسرف لسنة ٖٜٛٔ
 تقدير الديمقراطية شبه المباشرة:

تقوـ الديمقراطية شبو المباشرة عمى المزج بيف اساليب الديمقراطية المباشرة  والديمقراطية     
بية, ىذه الديمقراطية الشبو المباشرة, التي بدات تحتؿ مكانيا في دساتير القرف التاسع عشر النيا

 وبداية القرف العشريف , ترمي الى تدخؿ الشعب مباشرة لمتقرير في الشؤوف العامة.
وتتمثؿ مشاركة الشعب بجانب البرلماف في ممارسة السمطة السياسية مف خالؿ  تدخمو في     

شريعي ومراقبة نوابو, ففي الديمقراطية شبو المباشرة يشارؾ الشعب النواب في ممارسة الميداف الت
شؤوف السمطة , وقد يتـ بصورة عمنية في حاؿ االستفتاء الشعبي, كما اف االخذ بنظاـ الديمقراطية 
اـ شبو المباشرة يؤدي الى عدـ سيطرة االحزاب واحتكارىا لمسمطة, اذ اف السمطة توزع في ىذا النظ

 بيف البرلماف والشعب.
يكوف اقرار الشعب لمقوانيف اكثر اتفاقا مع رغبات الشعب, وىذا يجعؿ اضافة الى ذلؾ     

التشريعات اكثر ثباتا, واخيرا يؤدي االخذ بالديمقراطية شبو المباشرة الى تحقيؽ الثبات واالستقرار 
طريؽ الوفاؽ القائـ بيف البرلماف لمنظاـ السياسي, وىكذا تتحقؽ الديمقراطية شبو المباشرة عف 

  والشعب, وسمطة رقابة الشعب لممثمية ال تنحصر فقط بالبرلماف بؿ تشمؿ ايضا الحكومة.
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