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 .الديمقراطيةانواع عنوان المحاضرة: 

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

 ية التربية االساسية/قسم التاريخاسم المحاضر: م.د. خالد تركي عميوي النداوي/ جامعة ديالى/ كم

 .41/1/6142تاريخ المحاضرة: الخميس 

من التعرف  ال بد لنا في المحاضرات السابقة, اولنا مفهوم الديمقراطية واهميتها وسماتهابعد ان تن   
 على صورها وهو ما سنتناوله في المباحث التالية :ـــــ

 ::ــ الديمقراطية المباشرة االولالمبحث 

فـــة هـــي التـــي يباشـــر فيهـــا الشـــعد الســـلطة بنفســـه دون وســـاطة احـــد مـــن نـــواد او مم لـــين  فت ـــون  ا   
الحا مـــة الهيئـــات الســـلطوية مـــن تشـــريعية وتنفيبيـــة وعضـــائية بيـــدب, بمعنـــى ان يصـــب  الشـــعد هـــو الهيئـــة 

 والمح ومة في الوعت نفسه  

فالشعد هو البي يسن القوانين , ويتخب القرارات الح ومية م ل تعيين المـوظفين , وتحديـد الضـرائد      
 ة القاء بنفسة , وابرام المعاهدات     الخ, و بلك يمارس سلط

تعتبـــر الديمقراطيـــة المباشـــرة مـــن ارعـــى انـــواع االنظمـــة التـــي تعبـــر مـــن الناحيـــة النظريـــة عـــن ســـيادة      
تجسـد التطبيـق ال امـل للديمقراطيـة , ول ـن بـالنظر التسـاع رععـة الـدول وتسايـد عـدد سـ انها  ألنهاالشعد, 

ويتعــبر تطبيــق هــبب ي جماعــة محــدودة , ان تتحقــق اال فــي دولــة صــفيرة او فــ ال يم ــنفــان هــبب الصــورة 
الديمقراطية في الدول ال بيرة, الن تطبيق الديمقراطية المباشرة يفترض اجتماع جميع المواطنين في م ـان 

وهــءالء المــواطنين يجــد ان ي ونــوا مطلعــين وبشــ ل دعيــق علــى جميــع االمــور, با ضــافة الــى بلــك  واحــد,
ة محــدودة حتــى ال يضــطر المواطنــون ان يتر ــوا  ــل اعمــالهم يجــد ان ت ــون القضــايا المطروحــة للمناعشــ

 ومصالحهم ليجتمعوا بش ل دائم لمناعشة االمور المطروحة 
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والديمقراطيـــة المباشـــرة هـــي اعـــدم صـــور الديمقراطيـــة ظهـــورا , اب عرفـــت فـــي المـــدن اليونانيـــة القديمـــة,      
على تلـة بـن س, و انـت تم ـل جتمع  ل يوم وفي بدايات تاريخ روما , ففي ا ينا  انت جمعية المواطنين ت

 المواطنين االحرار , وهي تم ل السلطة العليا في المدينة, لبلك  انت سلطاتها مطلقة 

ول ــن بــالرنم مــن م اليــة الديمقراطيــة المباشــرة , فلــم يبقــى منهــا فــي عــالم اليــوم مــا يلفــت النظــر اال      
لمقاطعـــات السويســـرية وهـــي نتريـــس, وانترولـــدن , وان نجـــد تطبيقاتهـــا اليـــوم فـــي بعـــض ا فأننـــاالقليـــل , 

المءسسة االساسية للديمقراطية المباشرة في هبب المقاطعات هي جمعية المواطنين التي تجتمـع مـرة واحـدة 
الشـءون العامـة مباشـرة مـن وضـع  بـددارةفي السنة , حيث يقـوم المـواطنين بانتخـاد مم لـيهم ,  مـا يقومـوا 

دســـتوريةو, وفـــرض الضـــرائد , والنظـــر فـــي الميسانيـــة ,و ـــبلك القيـــام بـــبعض االعمـــال القوانين)القـــوانين ال
 االدارية , ويختارون  بار الموظفين والقضاة  

 مسايا الديمقراطية المباشرة: 

 ي ون فيها الشعد هو صاحد السلطة ومستودعها , وال تمارس اال بواسطته  -و1)

 ن وساطة احد يباشر الشعد جميع اختصاصات السلطة دو  -و2)

ان السلطة للشعد بأ مله وال يم نه التناسل عنهـا, ومـن  ـم لـيس لـه ان ينيـد عنـه نوابـال او مم لـين,  -و3)
ففــي ن ــر جــان جــاك روســو هــم مجــرد تــابعين للشــعد لــيس لهــم حــق تم يــل االرادة العامــة التــي ت مــن فــي 

 ارادة مجموع افراد الشعد 

طيــة المباشــرة بحريــة حقيقيــة وبصــورة شــبه دائمــة, ال مجــرد حريــة يتمتــع المــواطنين فــي ظــل الديمقرا -و4)
 نظرية يمارسها الشعد عند اختيار مم لية 

ءوليات فـي تحمـل المسـ أشرا هيرفع نظام الح م الديمقراطي المباشر بمعنويات الشعد , من ختل  -و5)
  ايجـاد حلـول مناسـبة لهـالعمل علـى ومن ختل بح ة عن الحلول العملية للمش تت المطروحة واالعامة ,

 عيود الديمقراطية المباشرة:
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اســــتحالة تطبيقهــــا مــــن الناحيــــة العمليــــة, الن التجربــــة العمليــــة فــــي الوعــــت الحاضــــر عــــد ابانــــت ان  -و1)
 الديمقراطية الخالصة المباشرة هي م ل عليا ال يستطاع بلونها مطلقال 

تقنية والفنية التي بلفت الى حـد  بيـر مـن التعقيـد تعقد الشءون العامة واستحالة متابعة المش تت ال -و2)
 والصعوبة 

مناعشــة بعــض الشــءون العامــة الهامــة بطريقــة ســرية فــي االجتماعــات العامــة العلنيــة التــي  نال يم ــ -و3)
 تدعوا اليها الديمقراطية المباشرة 

تنفـبة , وبلـك تـءدي الديمقراطيـة المباشـرة الـى خضـوع عامـة الشـعد لرنبـات بعـض الشخصـيات الم -و4)
 بسبد التصويت العلني في الجمعيات الشعبية 

 صعوبة تطبيق الديمقراطية المباشرة على نطاق  بير في ظل الظروف الحدي ة  -و5)

فــان النـوع الوحيــد طبيـق الح ـم الــديمقراطي المباشـر ,وامـام هـبب االنتقــادات التـي تــءدي الـى صــعوبة ت     
, فوفــق هــبا النظــام تءخــب االدارة الفعليــة المباشــر او النيــابي لنــوع نيــرالــبي يم ــن تطبيقــه لــدينا اليــوم هــو ا

او نوابه, وتلجأ بعـض الـديمقراطيات للتقريـد بـين النظـام  لمندوبيةللشءون العامة من ايدي الشعد وتو ل 
   وسائل شعبية م ل االستفتاء , واالعتراح , واالعتراض المباشر ونير المباشر الى استخدام 

 اني: الديمقراطية النيابية:المبحث ال 

الديمقراطيــة النيابيــة هــي تجســيد لمبــدأ ســيادة االمــة , ففــي هــبا النــوع مــن الديمقراطيــة ال تمــارس االمــة     
مباشرة السيادة ,  ما الحال في الديمقراطية المباشـرة , بـل تعهـد بممارسـتها لمم لـين منتخبـين, ول ـن تبقـى 

 االمة في نفس الوعت مال ة للسيادة 

وهنا يجد التأ يد على دور الشعد بان ي ون يقظال ومستنيرال ليتم ن من نقد الح ومة ومباشـرة  ـل مـا     
 يتصل بسيادته الحقيقية 
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ان يحيـل  فالنظام النيابي ابن يقوم على الف رة القائلة ان الشعد ال يستطيع ح م نفسه بنفسه, وعليـه     
عمليــا اجتمــاع المــواطنين جميعــا حــول القــرارات التــي تتعلــق الــى مم ليــة مهمــة الح ــم , ألنــه مــن الصــعد 

بــأمور االمــة, وهــبا مــا دفــع روســو ومونتســي و الــى القبــول بالح ومــة النيابيــة ,فممارســة الســلطة تســتوجد 
عد ,فمونتسـي و يـرا ان جميـع افـراد الشـ ال يمتل هـاال فاءة  التقنية  االعداد والقابليـة ,هـبب الصـفات التـي 

 ن ال يستطيع ان يشارك  له في السلطة اال انه عادر على اختيار مم ليه ليح موا باسمه الشعد وان  ا

ناخبيــه بــل يم ــل االمــة جمعـــاء ,  ال يم ــلترت ــس الديمقراطيــة النيابيــة علــى نظريــة الو الــة , فالنائـــد     
حتـى عسلـه , فو التـه وببلك فت يستطيع الناخبون اجبارب على القيام بعمل ما وال تقييـدب بشـروط معينـة وال 

لمبــدأ الســيادة القوميــة ,  مــا ان النــاخبون م لفــون  هــي و الــة تم يليــة يســتمدها مــن االمــة , وبلــك تجســيدال 
 انتخاد مم لي االمة وعند هبا ينتهي دورهم 

 المبحث ال الث: الديمقراطية شبة المباشرة:

ة المباشـرة والديمقراطيـة التم يليـة, وبمعنــى تقـوم الديمقراطيـة شـبه المباشـرة علـى المــسج بـين الديمقراطيـ     
اخر يعد نظام الح ومة شبه المباشـرة نظامـا وسـطا بـين نظـامي الديمقراطيـة المباشـرة حيـث يتـولى الشـعد 
السلطة بنفسة , ونظام الديمقراطية التم يلية حيث يقتصر دور الشعد علـى اختيـار مم لـين يتولـون الح ـم 

 باسمه ونيابة عنه 

راطيــة شــبه المباشــرة التــي بــدأت تحتــل م انهــا فــي القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين, امــا الديمق
اال ان هـــبا التطـــور يظـــل نســـبيا , حيـــث ترمـــي الـــى تـــدخل الشـــعد مباشـــرة للتقريـــر فـــي الشـــءون العامـــة , 

يفتــــــرض النظــــــام شــــــبة المباشــــــر وجــــــود هيئــــــة ســــــلطوية منتخبــــــة الــــــى جانــــــد احتفــــــاظ الشــــــعد بــــــبعض 
 ت التي يباشرها بنفسه االختصاصا

 أساليب الديمقراطية شبو المباشرة:

 للديمقراطية شبه المباشرة وسائل واساليد متعددة, وهبب الوسائل هي: 

 اوال: االستفتاء الشعبي:
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يعـــد االســـتفتاء الشـــعبي مـــن اهـــم مظـــاهر الديمقراطيـــة شـــبة المباشـــرة , التـــي ظهـــرت  تطـــور للنظـــام     
ي ون لهيئة المشار ة حـق المسـاهمة فـي البرلمـان فـي ممارسـة السـلطة , ولـبا  النيابي, تطور من شانه ان

الديمقراطيــة شــبة المباشــرة تعــد مسيجــا مــن الــديمقراطيتين النيابيــة والمباشــرة, ففيهــا يوجــد جــوهر الديمقراطيــة 
مارسـة الشـعد ة التـي تم ـل الشـعد, وتأخـب مـن الديمقراطيـة المباشـرة مالنيابية المنتخبـ الهيئةالنيابية, وهو 

لقــدر معــين مــن امــور الســلطة, فالشــعد فــي ظــل الديمقراطيــة شــبه المباشــرة يســتطيع المشــار ة فــي الح ــم 
الى جاند مم لية من ختل ممارسة مظـاهر الديمقراطيـة شـبه المباشـرة والتـي يـأتي فـي مقـدمتها االسـتفتاء 

 ة فـي التصـويت ألخـب رايهـم فيـه الشعبي, ويقصد باالستفتاء الشعبي طرح موضوع عام على هيئة المشار 
بالموافقـــة او الـــرفض, وبالتـــالي فـــان االجابـــة فـــي االســـتفتاء ي ـــون بـــنعم او ال , وموافـــق او نيـــر موافـــق, 
ولتســتفتاء الشــعبي صــور متعــددة , فمــن حيــث موضــوعة عــد ي ــون االســتفتاء متعلقــا بالدســتور , ويســمى 

لدســتوري, او متعلقــا بــالقوانين العاديــة ويطلــق عليــة االســتفتاء التشــريعي العــادي, وابا حــين اب االســتفتاء ا
 ـــان االمــــر يتعلــــق بقضــــية سياســــية  عقــــد معاهــــدة مهمــــة او الــــدخول فــــي حلــــف او تجمــــع دولــــي في ــــون 

 االستفتاء سياسيا 

رح يسـتلسم المصـادعة عن اش ال االستفتاء فقد ي ون اجباريـا ابا  ـان الموضـوع او االصـتح المقتـ اما    
, وعـــد ي ـــون االســـتفتاء نصوصـــهالشـــعبية, وم الـــه ان يتطلـــد الدســـتور اخـــب موافقـــة الشـــعد علـــى تعـــديل 

اختياريا عندما ت ـون للهيئـة المختصـة فـي هـبا المجـال حريـة طـرح المشـروع علـى االسـتفتاء, وهـبب الجهـة 
عــــددا معينـــا مــــن اعضــــاء  ين, اوعـــد ت ــــون مم لـــة بــــرئيس الجمهوريـــة او الح ومــــة , او عـــدد مــــن النـــاخب

لتلــك الجهــة المحــددة مــن عبــل الدســتور, بحيــث تقــررب طبقــا  اي ان امــر االســتفتاء ي ــون جواسيــال البرلمــان ,
لسلطتها التقديرية, وعد ي ون االستفتاء من حيث ميعادب سابقا لصدور القانون او بعـد صـدور القـانون مـن 

 البرلمان 

ه يبـدوا ملسمـا فـي جميـع االحـوال , الن الديمقراطيـة ال تسـتطيع وال تقـوا اما مـن حيـث عـوة السامـة فانـ     
على اهمال ارادة الشعد , وينقسم االستفتاء من حيث عوة السامه على استفتاء ملسم , يحـتم علـى البرلمـان 

 يجة والح ومة التقيد بنتيجته , وعد ي ون استشاريا عندما ي ون البرلمان والح ومة نير مقيدين بهبب النت
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االستفتاء الشعبي ,وهو الموافقة او عـدم الموافقـة مـن عبـل الشـعد علـى موضـوع معـين, واالسـتفتاء وهناك 
الخـــاو, والـــبي ي ـــون موضـــوعة طـــرح ال قـــة الشخصـــية بشـــخو مـــا ويطلـــق علـــى  هـــبا االســـتفتاء اســـم 

 االستفتاء الشخصي او المبايعة 

  انيا: االعتراض الشعبي:

عتــراض علــى اعتــراح عــانون مقــدم مــن لتشــعبي هــو حــق عــدد مــن النــاخبين المقصــود بــاالعتراض ال    
السلطة التشريعية ختل فترة معينة, ويترتد علـى االعتـراض توعيـف تنفيـب القـانون حتـى يـتم عرضـه علـى 

 الشعد من اجل االستفتاء عليه, فابا رفضه الشعد يلفى القانون  

, امـا 1784لفيدرالي على القوانين العادية منب سـنة ويطبق حق االعتراض في سويسرا على الصعيد ا    
% مـن النـاخبين 11الـى  5فـي الواليـات المتحـدة فيسـتعمل حـق االعتـراض علـى صـعيد الواليـات مـن عبـل 

 يومال بعد التصويت على القانون   01المسجلين ختل مدة تتحدد بـ

ال يعتبـر القـانون واجـد التنفيـب اال تفتاء اما الفارق بين االستفتاء واالعتراض, هـو انـه فـي حالـة االسـ     
بعــد عرضــه علــى الشــعد وموافقتــه عليــه  امــا فــي حالــة االعتــراض الشــعبي في ــون القــانون م ــتمتل ول ــن 

 يتوعف تنفيبب على نتيجة تصويت الشعد 

 ومــا تجــدر متحظتــه ان االنلبيــة المطلوبــة  لفــاء القــانون هــي االنلبيــة المطلقــة مــن عــدد النــاخبين, ال
  االنلبية المحدودة, بلك الن االمتناع عن التصويت يعد عبوالل للقانون   

  ال ا: االعتراح الشعبي:

بواسطة هبب الوسيلة يساهم الشعد في العملية التشريعية, حيـث يقـوم عـدد معـين مـن النـاخبين يحـددب     
يعـــرض القـــانون المقتـــرح علـــى الدســـتور بـــاعتراح مشـــروع عـــانون ورفعـــة الـــى البرلمـــان, فـــابا اعـــرب البرلمـــان 

االستفتاء الشعبي, وابا رفضه البرلمان يعرض على الشعد ألبداء رايه فيه , وهناك بعض الدساتير التـي 
 تخول البرلمان حق طرح مشروع معا س )مواسو على االستفتاء ليختار الشعد احدهما 
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ان , بــل يــنو علــى عرضــة الدســتور عــرض االعتــراح علــى البرلمــ ال يوجــدوفــي بعــض الحــاالت عــد     
المقترح على الشـعد ل ـي مباشرة على الشعد , او عد يتطلد الدستور فضت عن موافقة البرلمان عرض 

 ي تسد صفته االلسامية 

م, امـا علـى الصـعيد 1012وعد عممت طريقة االعتراح الشعبي على المقاطعـات السويسـرية منـب سـنة     
ال الدستوري, امـا فـي الواليـات المتحـدة االمري يـة فتسـتعمل المبـادرة الفيدرالي فيتوعف استعمالها على المج
 على صعيد الواليات , وتتخب ش لين:

مباشــر ونيــر مباشــر, مباشــر عنــدما يــنو الدســتور علــى طــرح اعتــراح عــانون موعــع مــن عــدد معــين مــن 
طلـــد مـــن الســـلطة المـــواطنين مباشـــرة علـــى االســـتفتاء الشـــعبي, امـــا المبـــادرة نيـــر المباشـــرة فهـــي عنـــدما ي

التشــريعية اتخـــاب عـــانون معــين بواســـطة عريضـــة موععــة مـــن عـــدد مــن المـــواطنين , فـــابا تعــبر اتخـــاب هـــبا 
 القانون ختل المدة المحددة من طرف الدستور يعرض النو على االستفتاء الشعبي 

 رابعا: اعالة الناخبين لنائبهم:

 اءم او عــدد مــن النــواد, وبلــك عــن طريــق انهــتقــرر بعــض الدســاتير الحــق للنــاخبين فــي عــسل نــائبه     
ونظــرال لخطــورة االعالــة, فقــد صــرحت الدســاتير علــى وضــع ضــمانات  ,واليتــه عبــل انقضــاء اجلهــا القــانوني

مهمــة, منهـــا ان يوعـــع علـــى االعالـــة خمـــس النـــاخبين, واخــب  فالـــة ماليـــة مـــن الـــبين اعترحـــوا عـــسل النائـــد, 
جديــد لتنتخابـات, فــابا اعيـد انتخابــه يتحمـل مــن اعتـرح عسلــه  ويجـوس للنائـد المعــسول ان يرشـ  نفســه مـن

 نفقات اعادة ترشيحه 

ـــة, وعـــد نـــو عليـــه ألول مـــرة دســـتور لـــوس      ويســـتعمل هـــبا االســـلود فـــي الواليـــات المتحـــدة االمري ي
ففـي الوعـت الحاضـر تـنو , ويجد هبا المبدأ تطبيقات تختلف من دستور الى اخر, 1031انجلوس سنة 

, وعــد يتعلــق  مــان واليــات علــى تطبيــق االعالــة علــى  ــل مــن يقــوم بوظيفــة عــن طريــق االنتخابــاتدسـاتير  
هــو الحــال فــي بعــض المقاطعــات السويســرية التــي يتحــدد عــددها فــي  ااالمــر بدعالــة الجمعيــة المنتخبــة  مــ

 ســـــــــــــــتة مقاطعــــــــــــــــات, و م ــــــــــــــــال علــــــــــــــــى بلــــــــــــــــك ايضــــــــــــــــا مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء فــــــــــــــــي دســــــــــــــــتور جمهوريــــــــــــــــة 
على انه يم ن عسل رئيس الجمهورية بنـاء علـى اعتـراح المجلـس الشـعبي ,البي نو  1010)فيمارولسنة 
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وموافقة الشعد عن طريق االسـتفتاء, وبمجـرد صـدور عـرار المجلـس الشـعبي يوعـف بأنلبية  ل ي اعضائه 
رئيس الجمهورية عن العمل, وفي حالة ما ابا لـم يوافـق النـاخبون علـى اعتـراح المجلـس يعتبـر بلـك بم ابـة 

م بـنفس القاعـدة اب عـرر ام انيـة عـسل رئـيس 1020,  بلك اخـب دسـتور النمسـا لسـنة للرئيس انتخاد جديد
 الجمهورية بعد اتباع اجراءات خاصة, منها وجود استشارة الشعد عن طريق االستفتاء 

 خامسا: الحل الشعبي:

عــدد ويقصــد بــه حــق الشــعد فــي حــل المجلــس النيــابي ب امــل اعضــائه, وي ــون بلــك بنــاء علــى طلــد     
ا نـــال الدســـتور, وعندئـــب يعـــرض االعتـــراح علـــى الشـــعد لتســـتفتاء عليـــة , فـــاب يحـــددبمعـــين مـــن النـــاخبين 

النسبة المطلوبة التـي يـنو عليهـا الدسـتور يحـل المجلـس النيـابي وتجـرا انتخابـات نيابيـة جديـدة الختيـار 
المجلس النيـابي المـراد حلـه, نواد جدد, اما ابا رفض الشعد مسالة الحل اعتبر بلك بم ابة اعادة ال قة بـ

هـــبا وال يـــسال هـــبا المظهـــر مـــن مظـــاهر الديمقراطيـــة شـــبه المباشـــرة يجـــد تطبيقـــه فـــي بعـــض المقاطعـــات 
 السويسرية 

م, 1703فقد اخبت دساتير بعض المقاطعات السويسرية بالحل الشعبي ,  دستور مقاطعـة بـرن لسـنة    
   م 1785ودستور مقاطعة لوسرن لسنة 

 قراطية شبه المباشرة:تقدير الديم

تقــوم الديمقراطيــة شــبه المباشــرة علــى المــسج بــين اســاليد الديمقراطيــة المباشــرة  والديمقراطيــة النيابيــة,     
هــبب الديمقراطيــة الشــبه المباشــرة, التــي بــدات تحتــل م انهــا فــي دســاتير القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن 

 رير في الشءون العامة العشرين , ترمي الى تدخل الشعد مباشرة للتق

وتتم ل مشار ة الشعد بجاند البرلمان فـي ممارسـة السـلطة السياسـية مـن خـتل  تدخلـه فـي الميـدان     
التشريعي ومراعبة نوابه, ففي الديمقراطية شبه المباشـرة يشـارك الشـعد النـواد فـي ممارسـة شـءون السـلطة 

ا ان االخـب بنظـام الديمقراطيـة شـبه المباشـرة يـءدي , وعد يتم بصورة علنية في حال االستفتاء الشـعبي,  مـ
 الى عدم سيطرة االحساد واحت ارها للسلطة, اب ان السلطة توسع في هبا النظام بين البرلمان والشعد 
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ي ـون اعـرار الشـعد للقـوانين ا  ـر اتفاعـا مـع رنبـات الشـعد, وهـبا يجعـل التشـريعات اضافة الـى بلـك     
االخب بالديمقراطيـة شـبه المباشـرة الـى تحقيـق ال بـات واالسـتقرار للنظـام السياسـي, ا  ر  باتا, واخيرا يءدي 

وه ــبا تتحقــق الديمقراطيــة شــبه المباشــرة عــن طريــق الوفــاق القــائم بــين البرلمــان والشــعد, وســلطة رعابــة 
   الشعد لمم لية ال تنحصر فقط بالبرلمان بل تشمل ايضا الح ومة 
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