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 المحاضرة االولى

 

 نــــشأة الدولــــــــة

الدينية ، ونظرية النظرية )) طرحت عدة نظريات في اصل نشاة الدولة ومنها 

الحق االلهي المباشر ، ونظرية الحق االلهي غير المباشر ، ونظريــــة التطور 

وقد القت  النظرية (( العائلي ، ونظرية القوة ، ونظرية التطور التاريخي وغيرها 

التاريخية قبوال كبيرا من قبل فقهاء القانون العام ، لكونها لم تحدد عامال معين 

0لدولة لنشاة وتطور ا  

 

حيث يرى انصار هذه النظرية ، ان العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

والدينية والعائلية تختلف من دولة الى اخرى ، وبالتالي فال يوجد تفسير واحد 

  0الصل نشأة الدولة 

 

كما ان الدولة لم تخلق من قبل الحكان االقوياء ، ولم تفرض على المواطنين 

باالكراه ، وانما نشاة الدولة نتيجة تفاعل عدة عوامل ومرت بعدة مراحل حتى 

  0وصلت الى ما هي عليه االن
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 الدولــــــــة واركــــــــانهـــا

 

تعريف الدولة : الدولة هي كلمة التينيـــة وتعني )االستقــــرار( ، يمكن تعريف الدولة بانها 

مجموعة من االفراد يقيمون بصفة دائمية في اقليم معين وتسيطرة عليهم هيئة عبارة عن 

. ، ويجب ان يكون لها سيادة (الحكومـــة ) ة استقر الناس على تسميتها ــــــمنظم  

 

 اركـــــــــان الدولـــــــــــة :

اوآل – مجموعة االفراد : هي العنصر االساسي الذي البد منه لقيام الدولة ، وان كان عــدد 

دد ــون هذا العــــ، ومع ذلك يجب ان يك ذه الجماعة غير مشروط بحد ادنى لقيام الدولـــــةه

0معقوال حتى تستطيع الدولة ان تنشا  

 

 ان في تقويةــــاالحيفي اغلب ة يلعب دورا هاما ــــوان زيادة عدد االفراد في الدولة الحديث 

ا ، ـــــكالصين ، واالتحاد السوفييتي سابق)مركزها الخارجي ، وهذا هو ما يميز دوال كبيرة 

والتي يتجاوز عدد افراد شعوبها  (د ، والواليات المتحدة االمريكيةـــوروسيا االتحادية ،والهن

الفتيكان ، ) ا االلف مثل مئات الماليين ، عن تلك الدول الصغرى التي ال يتجاوز عدد سكانه

0في ايطاليا ( وسان مارينو   

   

ةــــــعوامل مختلفدة ــــع على قائمال االنسجام المعنويان يسود بين افراد الشعب  اوغالب  

يشترط ة ، وان كان الــــــ، واللغ، ووحدة االصل ، والدينالعادات والتقاليد التشابه في ، ك

تنسجم الن الدولة يمكن ان تحتوي على عناصر ال ،  مجتمعه بالضرورة توفر هذه العوامل

التي ( االقليات)مع سائر المجموعة في االصل اواللغة اوالدين االمر الذي يثير االن مشكلة 

0تسعى في كثير من االحيان الى االنفصال عن الدولة وتشكيل دولة جديدة   
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راد الشعب يرتبطون ــــوجد فغالبيت افيالمعنوية ام لم  نسجاموعلى كل حال سواء وجدت اال

برابطة سياسية وقانونية وهي ) الجنسية او الرعوية ( وهي تعني انتماء الفرد لدولة معينة  

ة التي تربط ــــــالرابطوهي  0يدين لها بالوالء ويخضع لقوانينها ، مقابل تمتعه بحمايتها 

  0ا بدولتهم،ـــالرعاي

 

  وعليه ) فالرابطة المعنوية( هي التي تميز الشعب عـــن االمـــــة 

 

 وهنا يجب التفريق بين)الشعب و االمـــــــة، و السكان(   فالشعب : هو عبارة عن مجموع 

االفراد الذين يقيمون على اقليم معين يصفة دائمية ومستقرة ، ويخضعون لنظامها السياسي 

0ويتمتعون بجنسيتها   

اما االمــــــة : فهي مجموعة االفراد ، الذين يقيمون على اقليم معين ، وتجمعهم الرغبة في 

الدين او اللغة او الجنس او التاريخ مثل  ةــــة المختلفــــالروابط المعنويالعيش معا ، بسبب 

                    0المشترك

 والذي يميز الشعب عن السكان 

 

الى مجموع االفراد الذين يقيمون على اقليم معين واذا كان الشعب في معناه العام ، يشير 

يصفة دائمية ومستقرة ، وينتسبون لها بالجنسية ، وهم الذين يطلق عليهم اصطالح رعايا 

او مواطنين ، فان لفظ السكــــــــان،  يتسع ليشمل كل من يقيم على ارض الدولة سواء كان 

0مواطنـــا او اجنبيـــا ، اي سواء كان يحمل جنسيتها او ال يحملها   

 

ثانيا- االقليـــــم  : هو العنصر الثاني من عناصر قيام الدولة، ولقيام اي دولة يجب ان يكون 

الدولـــة فيه اختصاصاتهــــا  وتباشرورة دائمية ، ــــــلها اقليم محدد يسكن عليه شعبها بص

0القانونية الكاملة كدليل على تمتعها بالسيادة   
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دة ــع ة منــة مكونــــوليس من الضروري ان يكون قطعة واحدة حيث توجد هناك دول  

جزر تفصـــل بينها مياه ) كاليابان واندونيسا ( ، كما ان لكل اقليم خاص بالدولة حـــــــــدود 

نفصلــــه عن غيره من اقليم الدولــــة المجاورة له وتكون لهذه الحدود اهميــــــة تتمثل في 

مثل الجبال واالنهار  وقد تكون هذه الحدود طبيعية دد سيادة الدولة صاحبة االقليم ،كونها تح

0ة االبراج او االسوار او الحواجزوالبحيرات  او غير طبيعية مثل اقام  

 ويشمل اقليم الدولــــــة:

    سطح االرض الذي يكونه ، ويضم مجموعة االمالك الخاصة باالفراد والشركات وامالك 

 0(كالطرق والجسور ) ة ــــــالحكومة الخاصة وامالك الدولة العام   
 

     

 

وال يقتصر االقليم على سطح االرض فحسب، وانما يشمل ايضا ماتحت هذا السطــــــح من 

)الثروات الطبيعية  والمياه الجوفية ( ، كذلك يشمل اقليم الدولة المياه التي تجري في داخلها 

  0ود اقليمها االرضي ولمسافة معينةكاالنهار وايضا السواحل والشواطى التي تحاذي حد

 

كذلك تمتد ملكية الدولة القليمها الى طبقات الهواء الواقعة فوق هذا السطح بما في ذلك 

مياهه االقليمية ، ويالحظ ان سيادة الدولة تمتد هنا الى ارتفاع معين من جو اقليمها ، والذي 

لكنه ال يمكن اعتبار الفضاء الخارجي ملك او تابع الطائرات المدنية والعسكرية ،  يشمل 

فعلى سبيل المثال ال  ، القليم الدولة النه من غير الممكن ان يمتد اقليمها الى ما النهاية

0تستطيع الدولة ان تعترض على مسار القمر الصناعي الذي يسبح في الفضاء الخارجي   

 

 ثالثا- الحكومـــــة  : يقتضي وجود الدولة الى جانب الشعب واالقليم ان تكون هنـــــاك

هيئة حاكمــة  تتولى االشراف على الشعب،  وتنظيم العالقات بين افراده ، وتقوم بادارة 

واستثمار موارده وتنظيم هذا االستثمار لمصلحة المواطنين ، كما تتولى حماية ، االقليم 

0الشعب من كل اعتداء  
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 وللحكومة عــــــدة اشكال نبينها كما يلي:

 1 0 الحكومة الملكية : وهي التي يتولى فيها رئيس الدولة منصبه عن طريق الوراثة ولمدة 

0ملكاً او سلطاناً او امبراطوراً ، سواء سمي رئيس الدولة غير محددة       

 2 0الحكومة الجمهورية: هي الحكومة التي يجري اختياررئيس الدولة فيها عن طريق 

االنتخاب ولمدة محدودة ، ويطلق على رئيس الدولة في هذه الحالة رئيس الجمهورية        

 3 0 الحكومة االستبدادية: هي الحكومة التي ال تخضع في ممارستها السلطة للقانون اياً كان 

0مصدره ، فالحاكم هو صاحب السلطة الوحيد         

 4 0 الحكومة القانونية : هي الحكومة التي تخضع للقانون ايا كان مصدره سواء كان ذلك 

0المصدر الدستور او القانون العادي او القرارات المشروعة          

 5 0 الحكومة الفردية : وهي الحكومة التي تنحصر فيها السلطة بيد فرد واحد ، قد يكون 

ملكا ، وقد يكون دكتاتور وفي كلتا الحالتين فان الحاكم ال يصل الى منصبه بواسطة          

0الشعب ، بل من ذاته وشخصه ، عن طريق االستيالء على السلطة او االنقالب          

 6 0 حكومة االقلية: وهي الحكومة التي تكون فيها السلطة في يد عدد محدد من االشخاص

اذا كانت السلطة بيد طبقة مميزة او طبقة ( الحكومة االرستقراطية ) ، ويطلق اسم        

صالحة من االفراد من حيث االصل او االثروة او العلم ، ويطلق على جكومة االقلية         

اذا كانت الحكومة او السلطة غير صالحة ، وهذان ( حكومة االوليغارشية ) اسم        

   0االصطالحان مانا قد استعمال قديما عند االغريق     

 7 0 الحكومة الديمقراطية :هي االداة التي يحكم بها الشعب نفسه ، والوسيلة التي يعبر بها 

0رس السلطة في دولتهعن ارادته وسيادته ، وعن طريقها يما       

والحكومة الديمقراطية يكون فيها الشعب هو مصدر السلطات ، والمعبرة عن االغلبية      

ة اليها، وتعتبر الحكومة الديمقراطية النموذج المثالي لحكم الشعب لنفسه ، الشعبية ومستند
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ون السلطة سواء بطريقة مباشرة او بواسطة نوابه الذين يختارهم الشعب باالنتخاب ليتول

0بالنيابة عنه  

        

 رابعأ- السيـــادة : هي السلطة العليا في الدولة او هي السلطة المطلقة غير المحددة التي   

والهيئات التي يكونها المواطنين  تمارسها الدولة على مواطنيها وعلى جميع المنظمات       

   0داخل الدولة       

 وتنقسم السيادة الى نوعين 

_  السيادة القانونية  : فصاحب السيادة القانونية هو الشخص او الهيئة التي يخولهم 

ة ،  ــالقانون سلطة ممارسة السيادة ، اي سلطة اصدار االوامر النهائية في الدول      

انين وهذه السلطة هي صاحبة السيادة  في كل دولة يوجد جهاز اصدار هذه القوف      

الحق وتتمثل في رئيــس  هذاا ــــالقانونية وهي السطة العليا الن الدستور خوله      

         0 (  انـــالبرلم )الدولة او السلطة التشريعية     

   

 

ـــ   السيادة السياسية  :هي مجموعة القوى التي تكفل تنفيذ القانون والتي تتمثل في  

  0 الوزارات والدوائر التنفيذية االخرىاالجهزة التنفيذية للدولة مثل     

 

 وللسيادة مظهران:

 

ــ  المظهر الداخلي : ويعني ان تبسط السلطة السياسية سلطانها على كل اقليم الدولة  

مشاركة سلطة  هائي في جميع الشؤون الداخلية دونوبالتالي فهي تتمتع بالقرار الن   

0اخرى لها هذه السيادة      

 



8 
 

ــ المظهر الخارجي : فيعني عدم خضوع الدولة لدولة اجنبية اخرى ، وبالتالي تمتعها 

     0باالستقالل الكافي الذي يجنبها االرتباط والتبعية لدولة اخرى 

 

 

 

 السلطـــة وانواعهـــــا

 

:قسم المفكرون السلطات في السابق الى ثالثة انواع   

 ــ السلطة التشريعية  ـــ  والسلطة التنفيذية ـــ والسلطة القضائية 

 

 

 اوال- السلطة التشريعية : هي السلطة التي تملك حق ومناقشة القوانين و اصدارها 

فوظيفتها ذات شقين ، فهي تستند في وظيفة المناقشة الى اراء الشعب من خالل       

0ون ــــالقوانين على فقهاء القان ه ، كما تعتمد في صياغةـــنواب        

 

اما عن  شــــروط العضوية في المجالس النيابية او البرلمان او السلطة التشريعية : 

: فهي كما يلي   

ق ـــــيجب ان يكون النواب في المجلس التشريعي او البرلمان ممن لهم اصال ح -1  

   0االنتخاب    

  وان يكون اسم المرشح مقيدا في جداول انتخابات الدائرة ، ومعنى هذا القيد انه  -2

0مواطـــــن        

  0ة ــــــتوه وال ناقص االهليــوانه ليس معلم تصدر في حقه احكام جنائية   -3

0ــ شرط الجنسية في ان يكون مواطنأ4  

0ادنى د ــــشرط العمر يكون عمر المرشح ثالثين سنة كحــ 5  
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ب معينة اخرى         الوظيفة حيث تشترط بعض الدول عدم تولي المرشح مناص ــ6

   0في المجالس النيابية قد تاثر على عضويته السباب 

 

 

 المحاضرة الثانية 
 

   الطرق التي تتبعها الدول الحديثة في تنظيم سلطتها التشريعية   

(الواحد او الفرديـ ونظام المجلس نظام المجلسين ــ)          

 

 ـــ نظام المجلسين :

  تتولى السلطة التشريعية فيه هيئتــين او مجلسين ، فهناك من يعتقد بضرورة توزيع 

فال يسيطر ( مجلس الشيوخ )و( مجلس النواب ) السلطـــة التشريعية على مجلسين 

وهناك العديد من الدول الديمقراطية تبنت مثل  0المجلسين بالتشريع لوحده  اي من

التي تنقسم فيها الشلطة التشريعية الى هيئتين او مجلسين ( بريطانيا) هذا النظام مثل 

فيها التي يوجد  (االردن )وكذلك الحال في (ومجلس اللوردات ( )مجلس العموم)هما 

(الشعب مجلس ) 1771، مصر حسب دستور (ومجلس االعيان()مجلس النواب )  

  0الملغي   2012، كذلك دستور  (مجلس الشورى)و

 

 

 االختــــالف بين المجلسين في )نظام المجلسين(  :

ومن حيث عدد اعضاء كل  ،تتنوع مظاهر االختالف بين المجلسين من حيث التكوين

دة ـــاالختالف في ممنهما ، والشروط الواجب توفرها في هؤالء االعضاء ، وكذلك 

  0لكل منهماالعضوية 

 

     ففي الغالب حاليا هو ان يتكون المجلس االدنى كله باالنتخاب الشعبي على  -1
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  0ن االمة والمعبر عن الرأي العاماعتبار انه الممثل ع    

        

       ل بعضــــــهاــــن المجلس االعلى ، اذ تجعـــدول في تكويــــفي حين تختلف ال   

 را ، وفي ــفي انكلت (وردات ــــمجلس الل)ل ـــة مثــــاساس للعضوي (الوراثــــــة )   

   دول اخرى يتم تشكيلـــــه ) بالتعييــــن ( مثل مجلس االعيــــان االردنــي ويكون    

دى الحياة مثل العضوية في مجلس اللوردات ـــــدة محدودة وليس لمــــالتعيين لم     

0ليزي االنك          

اي يقوم  (االنتخاب والتعيـين ) دول اخرى يعتمد على الجمع بين الطريقتين  وفي     

0 االخر الشعب بانتخاب بعض اعضائه ، على ان تتولى الحكومة تعيين بعضهم     

 

 

  اما من حيث عدد االعضاء في المجلسين ، فيكون عدد اعضاء المجلس الشعبي  -2

  الن المجلس الشعبي اكثر تمثيال للشعب،اكثر من عدد اعضاء المجلس االعلى ،     

  0سن اكبر من اعضاء المجلس االدنى  كما يشترط في اعضاء المجلس االعلى     

 

دة العضوية تختلف في كال المجلسين ، حيث تتجه الدساتير الى جعل    ــكما ان م -3

    ن ـمحتى يتمكن الشعب   مدة نيابة المجلس الشعبي اقصر من المجلس االعلى ،   

  الواليات ) فرض رقابته عليه بواسطة االنتخاب لمعرفة اتجاهات الراي العام مثال    

اما مجلس  ،تكون مدة العضوية في مجلس النواب سنتان فقط ( المتحدة االمريكية      

مدة  1771حسب دستور  ، وفي مصر الشيوخ فتكون المدة النيابية ست سنوات     

الشـــــــورى فتكون ست العضوية في مجلس الشعب خمسة سنوات ، اما مجلس      

0سنوات        

 
 

 مبررات االخذ بنظام المجلسين:

 

  تالفي االخطاء في التشريع ، فوجود مجلس اخر كفيل بتالفي ما قد يقع فيه  ــ 
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0االول من اخطاء  المجلس     

الغلبة للطبقة الشعبية االنتخاب حقق ا ، فقدامكانية تمثيل االقليات في الدولة  ــ   

0مما جعلها تسيطر سيطرة تامة على المجلس االدنى         

امكانية االنتفاع بكفاءات غير متوفرة في المجلس الشعبي عن طريق التعيين في   ــ  

0لرفع مستوى كفاءتها المجلس االعلى      

 ــ  تمثيل الواليات في الدول االتحادية في المجلس االعلى تمثيال عادال اما المجلس  

0االدنى فيمثل فيه السكان بحسب اهميتهم العددية      

يعية ، فهي تنظر الى نفسها على على انها اقوى سلطةــ  منع استبداد السلطة التشر  

0في الدولة باعتبارها مصدر جميع القوانين       

0تخفيف حدة النزاع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ــ   

اذ انه في حالة وقوع خالف بين الحكومة واحد المجلسين ، فان المجلس االخري      

0يقوم بمهمة التوفيق بينهما والعمل على انهاء االزمة قبل ان تتفاقم      

 

ولكن يعاب على نظام المجلسين انه يؤدي الى خلق طبقة ارستقراطية عليا جديدة ، 

ة من اصحاب ــــــعلى طبقة خاصفكثير من الدول تقتصر عضوية المجلس االعلى 

0االمالك واالغنياء وتمنحه امتيازات كعدم جواز حله   

 

 عالقة  العمل بين المجلسين في )نظام المجلسين (: 

عادة تقترح القوانين في المجلس االدنى اي الشعبي ، وتكون مهمة المجلس االعلى 

الدول تقترح القوانين في كل من المجلسين بدون مراجعتها ونقدها ، ولكن في بعض 

  0، وما يقترحه احداهما يتولى االخر نقده ومراجعته تفريق 

اال ان اكثر دول العالم تجعل مهمة اقتراح القوانين من خصائص المجلس االدنى 

االساسية هي دراسة القوانين بعناية ودقة بعيدا عندئذ تكون مهمة المجلس االعلى 

0عن االنفعاالت النفسية التي قد يتعرض لها المجلس االدنى   
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 نظام المجلس الواحد او الفردي : 

 

  حيث تتولى فيه هيئة واحدة السلطة التشريعية دون وجـــود تقسيمات تميز اوتقسم 

العديد من االنظمة يتولى التشريع فيها برلمان ، وهناك المجلس الى هيئتين او اكثر 

 (العـــراق) و ( تركيا) و ( لبنان ) واب مثلــــد هو مجلس النــــمكون من مجلس واح

   0وغيرها 

 

كقاعدة عامة من عدد معين من النواب الذين يتم انتخابهم المجلس الفردي ويتكون  

بواسطة الشعب ، ويحصل المجلس الفردي على صفتــه النيابيـــة نتيجــــة لتكوينــــه 

بالوسيلة الديمقراطية وهي االنتخــاب ، غير انه ال يشتــرط ان يتم اختيـــار جميع 

0 االنتخاب لكي تتحقق هذه الصفة اعضاء المجلس ب  

 

بحيث يقوم في تكوين المجلس ، ( اب والتعيين االنتخ) فقد يتم الجمع بين وسيلتي 

الشعب بانتخاب بعض االعضاء على ان تتولى السلطة التنفيذية تعيين البعض االخر 

ولكن يشترط ان يتفوق عدد االعضاء المنتخبين على عدد االعضـــاء المعينين ،  0

النه لو حدث العكس وكان عدد االعضاء  0حتى ، يحتفظ المجلس بصفته النيابية 

0لفقد المجلس صفته النيابية المعينين اكثر من المنتخبين   

    

والحكمة في تعيين عدد من االعضاء في المجلس النيابي يتمثل في اتاحة الفرصة 

 لبعض الكفاءات الممتازة التي تبتعد عن الدخول في المعارك االنتخابية او بقصـــد 

 تمثيل بعض االقليات الموجودة في الدولة0 

 

واكده دستور عام  1764دستور مصر الصادر عام  اي التعين  وقد اخذ بهذا الالتجاه

الشعب حيث منح رئيس الجمهورية حق تعيين عدد من االعضاء في مجلس  1771

  0اعضاء  ال يتعدى عشر
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 مبــــررات نظـــام المجلس الواحـــد 

  

ـــ  يقول انصار نظام المجلس الواحد بما ان سيادة االمة وحدة واحدة ال تتجزأ 

احد يتولى الشعبان يكون تمثيل هذه السيـــادة بواسطــة مجلس و فيجب     

0انتخاب اعضائه لينوبوا عنه في ممارسة السلطة      

ويترتب على ذلك ان نظام المجلسين يتعارض مع وحدة سيادة االمة ، النه      

من المنطقي ان يعبر عن االرادة الواحدة لالمة مجلسان لهما ارادتين ليس       

0قد يحدث بينهما التعارض في بعض االحيان       

 

 ــ  يتميز نظام المجلس الواحد بانه ابسط من نظام المجلسين واقل منه تعقيدأ0

بخالف نظام المجلسين الذي توزع السلطة فيه عليهما مما يعقد االجراءات     

0ويؤدي الى حدوث خالف بينهما     

 

 ــ  يؤدي نظام المجلس الوحد الى انجاز العملية التشريعيــة بسرعة وبــدون

  االخذ بنظام المجلسين ، الذي تكون فيه ويتجنب بذلك ما يحدث عند تأخير    

سير عملية التشريع ببطء شديد نظرا الزدواج عملية المناقشـــة واالقـــرار     

  0لمشروعات القوانين    

 

فقد ينجح نظام منهما في  خالصة القول ان كل نظام منهما له مزايا وعيوب ،

كنه ول 0بلد معين النه يتالءم مع ظروفه السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

    0يفشل في بلد اخر لعدم توافقه مع ظروف هذا البلد 
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 السلطـــة التنفيذيــة

 

ادرة ـــــهي السلطة التي تقوم بتنفيذ ارادة الشعب التي تعبر عنها القوانين الص

  0عن السلطة التشريعية 

هورية الى ادنى مرتبة باستثنـــــاء وعليه يكون موظفو الدولة من رئيس الجم 

هم الهيئة التنفيذية ، ولكــن احيانا يطلــــق اسم السلطة التنفيذية ( ـــــاة القض)

على رئيس الجمهوريــــــة والـــوزراء فقط ، اما باقــــي الموظفين فيسمونهم 

  0الموظفين او االداريين او رجال االدارة او الهيئة االدارية 

 

السلطة التنفيذية ) وبين ( االسمية السلطة التنفيذية ) ولكن يجب التفريق بين 

الفعلية ( ، فالملك في الحكومات الملكيـــة المقيدة مثل ) بريطانيـــــا(  ورئيس 

الجمهـــورية في الجمهوريات البرلمانيـــــة مثل) العـــــراق ( كالهمــــا رئيس 

ة ـــسلطة الفعليالتنفيذية اسمية ، والا سلطته ـــــوكالهمالسلطــــة التنفيذيـــــة 

    0تكون بيد رئيس الوزراء بمعاونة الوزراء

واهم ما يجب توفره للعمل التنفيذي هو ان تقوم به هيئة واحدة او شخص 

واحد كالملك او رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء تحقيقأ لوحدة الغرض مع 

0السرية التامة في اتخاذ القرارات   
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 السلطــــة القضائيـــة 

 

تقوم السلطة القضائيةو ( المحاكم  ) القضائية في الدولة السلطةتتولى مهمة القيام   

:وهي  وظائفبعدد من    

0بين االفراد  الناشئة حـــل النزاعات – 1  

0النزاعات الناشئة بين االفراد ومؤسسات الدولةل ـــح  -2  

  0المركزي والمحلي   ن مؤسسات الدولة على الصعيدينحل النزاعات الناشئة بي -3

0معاقبة الخارجين عن القانون  -4  

0تفسير الدستور والقوانين النافذة  -5  

 والهمية السلطة القضائية على االفراد والدولة معا يجب توفر فيها عــــــدة شــــــروط  :

0تكون السلطة القضائية مستقلة ونزيه وعادلة يجب ان  – 1    

يةالسلطة التنفيذ يدا عن الضغوط والتدخالت خاصة من قبليجب ان يكون القضاء بع  -2    

الية تهديدات او عمليات  لاية الالزمة لمنع تعرضهيجب ان يتمتع القضاة بالحم -3    
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   0تصفية       

 

و لكي يكون هناك) دولة قانونية ( بكل وظائفها المذكورة ، يستدعي ان تتوفر لها ضمانــــات 
:يمعينة من اهمها ما يل  

0وجود دستور للدولة واحترام سيادة القانون  – 1  

0ات ــــــالفصل بين السلط تطبيق مبدا -2  

0حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة  -3  

 مثـــال 

ق المتضرر مطالبت الدولة امام ـــــاذا وقع ضرر على احد االفراد من قبل الدولة ، فمن ح
0القضاء بالتعويض العادل ماديا ومعنويا ، وينبغي للدولة ان تستجيب لهذا الطلب   
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 المحاضرة الثالثة

 

 الديمقراطيـــــــــة

  

 تعريف الديمقراطية وتاريخها:

الحكم الذي اي نظام ( حكم او سلطة الشعب ) لديمقراطية مصطلح يـــــونانـي معنــــاه ا

0يستمد من الشعب او من غالبيته  

لقد ظهرت الديمقراطية في اول امرها في اليــــونــان وطبقت الديمقراطية في المدن اليونانية 

 القديمة مثل اثينـــــا  وقد سميت بالديمقراطية المباشرة 0 

كما عرفت االمبراطورية الرومانية في عهدها الجمهوري وبدايات العهد الملكي الديمقراطية 

في روما قضى على تطبيقها واصبحت الديمقراطية شيئا ( حكم القياصرة )غير ان قيام 

القرنين السادس عشر والسابع ) منسيأ ولفترة زمنية طويلة حتى ظهور ذكرها مجددا في 

وغيره ، الذي ركزو على دور الشعب في ( جان جاك روسو ) في كتابات الفالسفة ( عشر 

طة وانه صاحب السيادة ، وكان الغرض من ذلك محاربة استبداد الملوك ممارسة السل

0والحكام في ذلك العهد   

وعند قيام الثورة الفرنسية عام 1777 تبنى رجال الثورة المبادء الديمقراطية واكدوا سيادة 

الشعب  وحقه في ممارسة السلطة ، وثبتوا اسسها في دساتير الثورة واعالن حقوق االنسان 

0 1777واطن الصادرة عام والم  

في الدساتير )ومنذ ذلك الحين والديمقراطية تتطور وسيادة الشعوب تتاكد وتترسخ نظريأ 

  0 (ممارسة االنتخاب واختيار الحكام )وعمليا عن طريق( والوثائق 
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ولم يقتصر تطبيق الديمقراطية او بعض مظاهرها واسسها على االغريق والرومان في 

العصور القديمة والدول االوربية فيما بعد بل نجد تطبيقها ايضا لدى بعض الشعوب وخاصة 

  

  )الشعوب العربية ( في الجزيرة العربية وفي العــــــراق 0

في اماراتهم او في ( الشورى) ومبدا ( ـمالحاكـــ)فقد عرف العرب مبدا اختيار الرئيس 

قبائلهم ، فقد كان رئيس القبيلة يختار من بين شيوج القبيلة 0 ويتولى انتخابه مجلس 

شورى القبيلة الذي يتكون من المتنفذين ومن رؤساء االسر في القبيلة وكل من يبلغ 

0عين من افراد القبيلة االرب  

الحديث في اجتماعات المجلس ، والعادة عند دعوة ويتمتع العضو في المجلس بحرية تامة و

المجلس لحدث مهم ينادي المنادي لالجتماع ويناقش الفرد في المجلس مختلف شؤون 

 القبيلة الداخلية والخارجية ، من عقد المحالفات بين القبائل او تقرير الهجوم او عقد الصلح 

  ويجب ان يكون  رئيس القبيلة  حليما ومضيافا ومجيرا للضعفاء0

مجلس )ولم تكن هذه السلطة مطلقة بل محدودة فكان عليه ان يستشير مجلس القبيلة 

وبدون موافقته ال يستطيع اعالن الحرب او الرحيل او عقد السلم وبقاءه يعتمد  (الشورى 

0اعضاء المجلس به على حسن ظن  

  

 االسالم والديمقراطية:

: تتمثل ديمقراطية االسالم في امور كثيرة نقتصر على ذكر االساسي منها   

 ـــ مبـــدأ البيعـــة : لقد اعتمد المسلمون مبدأ ) البيعـــــة ( في اختيار الحاكـــم

واجب  ة اليكون حاكمــــاــــومعنـــــــــى ذلك ان الشخص المرشــــــــح للخالفــــ  

ك مباشرة او المسلمين كافة سواء كان ذل(  قة مواف) مبايعة الطاعـــــة اال بعد   



19 
 

  طريق ممثليهم الذين يتوافدون على مقر الخالفة على شكل وفود تمثل القبائل العربية     

اذا ما انحرف الحاكم او ( قة سحب الث)ويمكن التراجع عن البيعة 0ــة لمبايعة الخليفـــ     

0االسالم ــــــرج على مبادى خ     

 

 ــ مبدأ الشورى : لقد كانت الشورى معروفة عند العـــــرب قبل االسالم كما  

وعندما جـــاء االسالم اكـــد هذا المبـــــدأ ونزلت به االية الكريمة  0راينا     

0(وامرهم شورى بينهم )     

وشاورهم في االمـــــــر فــــاذا ) رى نبيــــــه الكريم بان يستشيثم نزل امـــر هللا ال   

الشورى واجبة والزمة في االسالم وعلى وعلى هذا فان 0(عزمت فتوكل على هللا   

0يقرر امرا ما الحاكم ان يستشير القوم قبل ان    

ايها القوم اشيروا )  يجمع الناس في المسجد ويقول لهم  ( ص ) وكان الرسول   

   0(علي فقد امرني ربي بالشورى  

من بعده يتبعون طرقا مخنلفة في تطبيق مبدا   (الخلفـــــــاء الراشدون )وكــــان    

الشورى فاما ان يتم ذلك في مجالسهم الخاصــــة او في المسجد او في مكان           

  0يتسع للجميع   

 

 

 مواصفات الحاكم االسالمي 

 قراءة عهد االمام علي )عليه السالم ( لواليه مالك االشتر على مصر

اي شقت في معركة اليرموك ( شترت )هو مالك بن الحارث ، لقب باالشتر الن احدى عينيه 

( عليه السالم )هـ ، وعند تولــــــــي االمام علي 13، التي دارت بين المسلمين والروم سنة 
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بر منهاج هـ جعله االمام علي واليا على مصر واعطاه رسالــــــة مطولة تعت36الخالفة سنة 

0(( عهد االمام علي الى مالك االشتر )) عمل للوالي الجديد على مصر عرفت بـ   

:وهذا ما امره به   

0امره بالتقيد بالقانون وضبط النفس  0 1  

0اخذ العبرة ممن سبقه في الحكم  0 2  

0العمل الصالح والرحمة بالناس والعفو عند المقدرة  0 3  

0اطاعة هللا وعدم التكبر  0 4  

0العدل واالنصاف وعدم ظلم العباد 0 5  

0عـــدم االخذ بمشورة البخيل والجبان  0 6  

0عـــدم استخدام مسؤول سابق خائن لشعبه واستخدام التقاة الصالحين  0 7  

0االحسان وحسن الظن بالناس  0 7  

0مجالسة العلماء والخبراء  0 7  

0مراعاة المستضعفين من الناس ومساعدتهم  0 10  

  0عاية االيتام والمسنينر 0 11

0متابعة الضرائب واعمال البنى التحتية وتوفير الخدمات للناس  0 12  

0ان يكون قادة الجيش ممن يساعدون الجنود ويراعوهم ويكونون عونا لهم  0 13  

0السعي الى السلم والصلح مع العدو  0 14  

 اضافة الى وصايا اخرى
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  عالقة الديمقراطية بالحرية:

تعتبر الديمقراطية وسيلة لحماية الحرية ، حيث يقول االستاذ جورج بوردن ان الديمقراطية 

مرتبطة كفكرة وكواقع بالحرية في ابسط واصح تعريف لها وهو ـــ حكم الشعب بالشعب ــ 

وعلى  0الياخذ معناه الكامل اال باستبعاد فكرة السلطة االستبدادية غير النابعة من الشعب 

هذا فان الديمقراطية هي نظام الحكم الذي يسعى الى ادخال الحرية في العالقات السياسية اي 

 في العالقة بين من يامر ومن يطيع 0

 فالحرية اذن لصيقة باالنسان ، ولكن ما هو مفهوم او محتوى هذه الحريـــــة ؟ انها تعني 

ان يشعر االنسان بعدم وجود ضغط او ارهاب ضده وباستقالل جسدي وفكري ، ولكن ما 

لحمايـــــة هذه الحرية وهذا االستقالل ؟  ان السبيل الوحيد هو المساهمة في الحكم  السبيل

اي السلطة ــ من ان اشرال المحكومين في ممارسة السلطة لمنع هذه االخيرة ) وذلك يعني 

  0(تدابير تعسفية عليهم تفرض 

  

 اركـــــان او عناصر  الديمقراطية 

ة وطبقت في دول اوربا الغربية ، ولهــــذا اصبحت ظهرت الديمقراطية الحديث

 تعرف بالديمقراطية التقليدية او الديمقراطية الغربية،  ومن اركانها االساسية  

 ــ سيادة الشعب 

0حكم قائم على رضى المحكومين ــ   

حكم االغلبيــــة ــ   

0حقوق االقليات مصانة ــ   

0ــ ضمان حقوق االنسان االساسية   

0ــ انتخابات حرة نزيهة   
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0ــ المساواة امام القانون لجميع االفراد   

0ــ اتباع االجراءات القانونية المعتمدة   

0ـــ فرض القيود الدستورية على الحكومة   

0والسياسية  ــ التعددية االجتماعية واالقتصادية  

0ــ قيم التسامح والتعاون والتوافق والرضى  

هذه هي االركان االساسية لجميع االنظمة الديمقراطيــــة المعاصــــرة ، وهذه 

0االركان تعمل مجتمعـــة وغياب اي ركــــــن منها يهدم البنـــاء الديمقراطي   

 

 المحاضرة الرابعة

 

 خصــــائص الديمقراطيـــــة:

الديمقراطية التقليدية بعدة خصائص ، اهمها في انها مذهب سياسي من تتميز 

ناحية ، وانها فردية من ناحية ثانية ، كما ان الديمقراطية التقليدية تتميز بانها 

تقرر مبدا المساواة امام القانون واخيرأ تهدف الديمقراطية الى حماية حقوق 

0وحريات االفراد   

 

 اوال- الديمقراطية مذهب سياسي: 

      تقوم الديمقراطية على اساس تمكين الشعب من ممارسة السلطة سياسية

في الدولة، وذلك اما مباشرة او بواسطة ما ينتخبهم من نواب او باشتراك      

0الشعب مع هوالء النواب في ذلك       
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    وبذلك فان الديمقراطية ال تسعى اال لتحقيق ممارسة الشعب للسلطة ، وال   

المستوى  يتعدى ذلك الى محاولة انجاز اهداف اقتصادية او اجتماعية لرفع    

وبهذا  0ة ــــــاو تحقيق قدر معين من الضمانات للطبقات الكادح المعيش     

ا او ـــــــــوليس مذهبا اقتصاديالمعنى فان الديمقراطيـــــة مذهب سياسي ،      

0اجتماعيا       

 

 ثانيا – المـــذهب الفـــردي: 

استندت الديمقراطية التقليدية الى المذهب الفردي الذي يقدس الفــــرد         

0والى تحقيق سعادته  ويسعى الى حماية حقوقه وحرياته        

وتعمل الديمقراطية على مساهمة االفراد في الحكم بصفتهم مواطنين دون        

  م الى طبقةــــم او بانتمائهـــــبمراكزهار اخر يتعلق ــــالنظر الى اي اعتب      

0 اجتماعية معينة         

 

 ثالثأ – مبدأ المساواة امام القانون  : 

تقرر الديمقراطية مبدأ المساواة امام القانون نتيجة لقيامها على اساس         

المذهب الفردي ، بحيث يشترك جميـــــع المواطنين في شؤون الحكـــم         

ويتمتعون بالحماية القانونية على قدم المساواة دون تمييز بسبب االصل        

0او الجنس او الدين او اللغة او االنتساب الى مركز اجتماعي معين        

 

 رابعا – حماية الديمقراطية للحقوق والحريات الفردية  : 

يمقراطية كمبدا ـ  لمحاربة الحكم المطلق واستيالء الحكام قامت الد           

على السلطة من دون غالبية المواطنين ــ ومنع االعتداء على حقوق           
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0وحريات االفراد           

الى حماية الحقوق  نظام للحكم تهدفولهذا فان الديمقراطية كمذهب او         

  فراد للحريات،وعلــــــى االخص الحريــــاتالفردية وحماية ممارسة اال        

0السياسية           

وضع حد لتدخل الدولة في ممارسة الحقوق  )وتشمل هذه الحماية على          

، (بتنظيمها دون المساس بمضمونها )ومــــــــــــ، بحيث تق(والحريات           

 ف او انتهاك من جانب ضمانات معينة لحمايتها ضد اي تعس وتحديـــد )       

0 (الحكام          

 

 

 انواع الحكــــم الديمقراطــــــي 

ممارسة الشعب مباشرة للسلطة بما يعرف بالديمقراطية)تتدرج صور الحكم الديمقراطي من   

الشعب لمسؤولية الحكم كاملة ، وهذه هي الديمقراطية النيابية الى تولي ممثلين ( المباشرة 

، الى انتخاب الشعب لممثلين عنه يشتركون معه في الحكـــــم وتلك هي الديمقراطيـــة شبه 

0 المباشرة   

 

 الديمقراطيــــة المباشـــــرة :

 وفيها يمارس الشعب السلطة بنفسه دون وسيط ، حيث يجتمع المواطنين في هيئة )جمعية 

مشروعات القوانين ، وتعيين القضاة والموظفين ، وتصريف للتصويت على ( عمومية 

  0العامة الخارجية منها والداخلية الشؤون 

 مثالي للحكم الديمقراطي الصحيح علىالمباشرة النموذج الوتعتبر الديمقراطية 

يادته ، وممارسته للسلطة بنفسه،وبطريقة اساس انها تحقق مباشرة للشعب س

                                                           بال نيابة وال وكالة مباشرة 
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عرفت الديمقراطية في بـــالد االغريــــق وفي ــ اثيناــ بالذات واصــــل كلمــــة 

حيث قامت (  كــــم الشعب ح) ومعناها الحقيقـــــــي ( يونانيــة ) الديمقراطية 

ديمقراطية اثينا على توسيع المشاركة الشعبيـــة في الحكـــــم عبر اشـــــراك 

0المواطنين في تسيير شؤون الدولة   

غيران صفة المواطنة اقتصرت فقط على فئة ضئيلة من المجتمع دون سواها 

احرار ) ن ، فالمجتمع االغريقي كان يعتمد الرق والعبودية ، فكان مكون م

 وعبيد ( وطبقـــة االحرار كانت تتالف بدورها من موطنين وغير مواطنين 0

وال يتمتعون بالحقوق ( االجانب ) فغير المواطنين هم االحرار الغرباء 

فقط المواطنون كان لهم الحق  0السياسية النها محرومون من صفة المواطنة 

في االجتماعات الشعبية  في تولي المناصب السياسية واالدارية والمشاركة

تكتسب بالوالدة فيتوارثها ( والمواطنـــــة ) العامة لمناقشة شؤون المدينة ، 

0االبناء عن االباء   

( للنساء ، واالطفال ، والرقيق) ولكن من الناحية الفعلية لم يكن يحق 

   0المشاركة في الحكم النهم ال يملكون شيأ سوى ثمن عملهم اليومي 

  واذا كانت الديمقراطية تعرف بانها ) حكم الشعب بالشعب ومن اجل الشعب( 0 

 فان الحكومة الديمقراطية : هي االداة التي يحكم بها الشعب نفسه ، والوسيلة التي يعبر بها 

والحكومة الديمقراطية  0عن ارادته وسيادته ، وعن طريقها يمارس السلطة في دولته 

، والمعبرة عن االغلبيــــة الشعبيـــة ومستندة يكون فيها الشعب هو مصدر السلطات 

اليهـــــا ، وليس الى فـــرد واحد اوعدد محـــدد من االفــــراد يشكلون حكومة اقليـــة 

0وتعتبر الحكومة الديمقراطية النموذج المثالي لحكم الشعب لنفسه ، سواء بطريقـــــة 

لذين يختارهم باالقتراع العام الحــــر ليتولون مباشـــرة او شبه مباشــــرة او بواسطة نوابه ا

    0السلطة بالنيابة عنه 

 ولكن تطبيق الديمقراطيـــة  المباشرة في الوقت الحاضر ينحصر في ثالث واليات سويسرية 

اذ يمارس الشعب في هذه الواليات السلطة بنفسه عن طريق الجمعية الشعبية التي تنعقد كل 

لمباشرة الشؤون الخاصة بالوالية ، واختيار القضاة والموظفين الذين يتولون وظيفة  عام   

0التنفيذ في الوالية  
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 مزايـــا او ايجابيـــــات الديمقراطية المباشرة   : 

هي اقرب الصور الى المبدا الديمقراطي الذي يحقق مباشرة ـــ ان صورة الديمقراطية ال  

السيادة الكاملة للشعب ، بتمكينه من حكم نفسه بنفسه مباشرة دون وساطة او نيابة ،      

  0على جميع شؤونه العامة وتحقيق ممارسة السلطة الفعلية     

في االرتفاع بمستوى مشاركة ان للديمقراطية المباشرة قيمة معنوية كبيرة ، تتمثل  ـــ  

0ة المواطنين في تحمل السؤولية العام     

، اذ يجعله ــ  يترك النظام الديمقراطي المباشر اثارا طيبة في الشعب بصفة عامة   

واقعيا في نظرته لالمور ، موضوعيا في اتخاذ القرارات ووضع الحلول العملية      

للمشاكل العامة دون خضوع لنزاعات لنزاعات حزبية او تاثيرات بدعايات انتخابية ،      

0كما يحدث في ظل الديمقراطية النيابية      

 

 ورغم هذه المزايا او االيجابات  التي تنسب الى الديمقراطية المباشرة وبخاصة في تطبيقها 

نية القديمة ، وبعض المقاطعات السويسرية التي تتميز بقلة سكانها وببساطة في المدن اليونا

 مشاكلها فقد وجهت لنظام الديمقراطية المباشرة انتقـــــادات عديــــدة منها 0

 

 ــ عـدم امكانية تطبيقها اال على مستوى الوحدات الصغيرة والدول التي ليس فيها سوى عدد

0صغير من السكان      

لتنافس  وذلكاتخاذ قرارات شعبية تعبر عن ارادة الجميع تمنع وجود صعوبات كثيرة  ــ   
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0 واختالف مصالح المواطنين      

واختالف المستويات الثقافية والتعليمية بين المواطنين فهم جوهر القضايا ايمنع تباين  ــ   

0الخطيرة والمهمة فهما صحيحا يصلح التخاذ قرارات نهائية بشانها       

 ــ  وجود امور او قضايا هامة تحتوي على مسائل فنية معقدة يتعذر معها العثور على حلول 

ة على مباشر لمعالجة مثل هذه االمور بدون عرضها ةصصخمتلها دون تشكيل لجان      

  0الشعب    

ــ هناك مسائل سرية تتعلق بامن وسالمة الدولة ال يجوز الكشف عنها امام الشعب في جلسة 

0علنية ومناقشتها    

وعلى هذا االساس فانه من الصعوبة تطبيق نظام الديمقراطية المباشرة في عصرنا الراهن 

المذكورة والن التطور التكنولوجي السريع يتطلب خبرات وتخصصات في شؤون لالسباب 

0الحكم   

اما بالنسبة لتجربة بعض المقاطعات السويسرية للديمقراطية المباشرة واستمرار ثالث 

 مقاطعات منها في االخذ بها حتى االن ، اذ ان سويسرا دولة اتحادية لها حكومة مركزية

0امة الهامة للدولة وال تترك للمقاطعات اال االمور االقل اهمية تتولى مباشرة الشؤون الع  

 وقد ساعد قلة عدد سكان هذه المقاطعات على االستمرار في تطبيق نظام الديمقراطيــــة 

المباشرة الذي ينحصر في قيام جمعية الشعب باقرار مشروعات القوانين دون ممارسة 

  0الوظيفتين التنفيذية والقضائية بنفسه 

 لذلك فانه من الصعب ان يوصف هذا النظام بانه يحقق الديمقراطية المباشرة بمعناهـــا 

   0الحقيقي والتي تتطلب ان يضطلع الشعب بجميع السلطات بنفسه كهيئة حاكمة ال محكومة

 وعليه فان الديمقراطية المباشرة اذا كانت اكثر النظم كماال من الناحية النظرية فانها اصعب 
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0من الناحية العملية ، وهذا ما يجعل تطبيقها يتقلص يوما بعد يوم  تطبيقا  

 

 

 الديمقراطيــــــة النيابيـــــــة :

 

تقوم الديمقراطية النيابية على اساس انتخاب الشعب لعدد من النواب الذين يكونون البرلمان 

 ، ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه ولمدة محددة 0

 ويتضح من ذلك ان الشعب ال يمارس السلطة بنفسه كما هو الحال في الديمقراطية المباشرة 

وال يشارك في ممارستها مع من ينتخبهم من النواب كما يحدث في نظام الديمقراطية شبه 

  0المباشرة ، وانما يترك لهؤالء النواب الممارسة الكاملة للسلطة نيابة عنه 

حتى استكمل اركانها ، ثم  ي في انكلترا ومر بمراحل طويلة من التطورلقد نشأ النظام النياب   

0بعد ذلك ( النظام النيابي البرلماني ) اخذ   

  

 اركـــــان النظـــام النيــــابي :

يقوم النظام النيابي على اربعة اركان اساسية  تمثيل في وجود هيئة نيابية منتخبة ، وان 

محددة ، وان النائب المنتخب يمثل االمة باسرها ، واخيرا تكون نيابة هذه الهيئة  لمدة 

0استقالل النيابة عن هيئة الناخبين   

 

 ـــ  وجود هيئـــة نيابيـــة منتخبـــة  ذات سلطـــة فعليـــة :

يعتبروجود هيئة برلمانية منتخبة الركن االساسي االول لقيام النظام النيابي سواء كانت هذه 

0مجلس واحد او مجلسين الهيئة تتكون من   
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اذ ال يتحقق النظام النيابي بدون قيام الشعب بانتخاب النواب الذين يكونون الهيئة النيابية 

0التي تتولى التعبير عن ارادة االمة وممارسة السلطة باسمها   

جميع اعضاء الهيئة النيابية قد جاءوا عن طريق االنتخاب ، وانما يلزم وال يشترط ان يكون 

0الشعب  ون غالبيتهم الساحقة قد انتخبهمان تك  

 

وعلى هذا االساس ال يعتبر اي مجلس قد تم تشكيله بالوراثة او بالتعيين مجلسا نيابيا ، كما 

   0(اللوردات االنكليزي)هو الحال بالنسبة لمجلس 

ومن ناحية اخرى ، فانه يشترط ان تتمتع هذه الهيئة النيابية بسلطات حقيقية في تسيير دفة 

0الحكم في الدولة ، واال تحولت الى مجرد مجالس استشارية   

ويمثل الحد االدنى لهذه السلطات الفعلية التي يجب ان يتمتع بها البرلمان ، كحق اقتراح 

القوانين ، والموافقة او الرفض لمشروعات القوانين في الجانب التشريعي ، والموافقة على 

 مشروعات الميزانية والضرائب في الجانب المالي 0 

 

 

 ــ تحديد مـــدة العضويـــــة في الهيئة البرلمانية  :

اذا كانت انتخاب النواب من الشعب يتم لكي يعبر هؤالء النواب عن ارادته ويمثلونه في 

غير مسمى ، وانما يجب اجل تصريف الشؤون العامة ، فمن الطبيعي اال تمتد هذه النيابة الى 

  0ان تكون موقوتة بمدة محددة سلفا 

النيابية ، اال ان المتفق عليه ان هذه المدة عضوية الهيئة وتختلف الدساتير في تحديدها لمدة 

ال يجب ان تكون مسرفة في الطول بحيث تنقطع الصلة بين الشعب ونوابه ، وتفقد الهيئة    

، او شديدة القصر بما يضعف استقالل اعضاء البرلمان في صدق التعبير عن ارادة الشعب 

0مواجهة الناخبين   

وعليه تحدد معظم الدساتير مدة عضوية اعضاء البرلمان ما بين ثالثة وخمسة اعوام حتى 

0يتمكن الشعب من فرض رقابته على الهيئة النيابية   
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 ــ تمثيــــل النــائب المنتخب لالمـــة باسرهــا:

رته االنتخاب فقط رة الفرنسية كان المبدا السائد في النظم النيابية ان النائب يمثل دائقبل الثو

يكن بمقــــدوره م ـــة للنائب ، ولــوبالتالي كان من حق الناخبين ان يصدروا تعليمات الزامي

الخروج على هذه التعليمات ، وكان عليه ان يراعي مصالح الدائرة وان يقدم حسابا باعماله 

0وكان من حق الناخبين عزل النائب،   

وبعد الثورة الفرنسية تغير المبدا واصبح النائب يمثل االمة باجمعها ، بحيث يستطيع ابداء 

الراي بحرية كاملة دون التقيد بتعليمات الناخبين النه يعمل من اجل الصالح العام لالمة ، 

فيها ، كما لم يعد من حق  مصالح اقليمية ضيقة للدائرة التي انتخبوليس لمجرد تحقيق 

0الناخبين عزل النائب متى شاءوا   

 

 ــ استقالل الهيئة النيابية عن الناخبين :

االنتخابات تبدا الهيئة النيابية في مباشرة سلطاتها ، على اساس بعد انتهاء عملية   

0االستقالل التام عن الناخبين   

السابق الخاص بتمثيل الهيئة النيابية لالمة وفي الحقيقة ، فان هذا المبدا يتفرع عن المبدا 

باكملها، وعلى هذا االساس فانه ال يجوز للشعب ان يتدخل في ممارسة الهيئة النيابية 

مدة انتخابها ، بحيث ال يجوز االخذ باي مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه  لسلطاتها طوال

0و االعتراض الشعبي المباشرة ، كاالستفتاء الشعبي ، او االقتراح الشعبي ، ا  

فليس لجمهور الناخبين اال االنتظار حتى ياتي موعد االنتخاب الجديد ، لكي يعبروا عن 

0ارادتهم في اختيار من يرونهم اكثر صالحية لتمثيلهم   
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 المحاضرة الخامسة 

 

 الديمقراطيـــــة شبــه المباشرة  :

تمثل الديمقراطية خير تمثيل من الناحية وان كانت ( الديمقراطية المباشرة)راينا كيف ان 

0النظرية ، اال ان تطبيقها اصبح مستحيال من الناحية العملية   

الذي يعالج استحالة االخذ بالديمقراطية المباشرة عن طريق انتخاب ( النظام النيابي )كما ان 

د اصبحت بعيدة الشعب لنواب يمثلونه ، قد واجه العديد من االنتقادات وان صورته التقليدية ق

0عن واقع الظروف السياسية واالجتماعية في القرن العشرين   

لهذه االسباب ، اخذ نظام الديمقراطية شبه المباشرة يبرز بالتدريج منذ ان اخذت ببعض 

 مظاهره بعض مقاطعات االتحاد السويسري ، واالواليات االمريكية في القرن العشرين ، ثم 

0االخذ بمظاهره مع مطلع القرن الواحد وعشرون اتسع نطاق تطبيقه وتزايد   

 

مقراطية شبه المباشرة الى توسطه بين النظامين السابقين ، وتعود اهمية نظام الدي  

) الديمقراطية المباشرة ( و) الديمقراطية النيابية ( ، وذلك الن الديمقراطية شبه المباشرة 

يشترك الشعب في ممارسة السلطة بجوار الهيئة النيابية ، وتجعله رقيبا عليها ، على 

 السلطة التنفذية وكذلك عن طريق الوسائل التي تتيحها له 0

 

 

 وسائـــل او مظاهــــر الديمقراطية شبه المباشرة  :

توجد ثالثة مظاهر او وسائل للديمقراطية شبه المباشرة متفق على تعارضها مــــع النظـــام 

ويطلق( واالقتراح الشعبي ) ، ( واالعتراض الشعبي ) ، ( عبي االستفتاء الش: ) النيابي هي   

0عليها مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة الكاملة   
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( وحق حل البرلمان )، ( حق اقالة النائب ) كما توجد ثالثة مظاهر اخرى مختلفة عليها هي 

  0جزئية وتسمى مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ال( وحق عزل رئيس الجمهورية ) ، 

 

 ـــ االستفتاء الشعبي  :

يقصد باالستفتاء الشعبي اخذ راي الشعب في موضوع من المواضيع ،ويتفرع الى عدة    

:     انواع على النحو االتي   

 

، قد يكون استفتاء دستوري عند تعلقه بموضوع دستوري ( موضوع االستفتاء )ــ من حيث 

  ، وقد يكون تشريعي عند اخذ راي الشعب في مشروع قانون واخيرا ، قد يكون سياسيا في 

  0حالة اجراء االستفتاء بشان امر من االمور السياسية العامة    

 

 دور ــــــاء سابق على صــــالى استفت (او ميعاد اجرائهوقت )ـــ ينتقسم االستفتاء من ناحية 

0القانون ، واستفتاء الحق على اصدار القانون      

 

الى استفتاء اجباري يتحتم اجرائــــــه ( ضرورة اجرائه )كما يتفرع االستفتاء من ناحية ـــ   

ه الرجوعبصدد موضوع او موضوعات محددة ، واستفتاء اختياري او جوازي يجوز في     

0الى الشعب الخذ رايه او عدم الرجوع اليه     

الى استفتاء ملزم ، واستفتاء ( الزامـــــه  وةــــــــق)ـــ واخيرا يتنوع االستفتاء من حيث   

0استشاري ، يتقيد البرلمان بالنوع االول منه دون الثاني      

 

 ب – االعتـــراض الشعبـــي  :

دد معين من الناخبين في االعتراض على قانون صــــادر منويعني اعطاء الحق لع        
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  0البرلمان في خالل مدة زمنية محددة       

فاذا تم هذا االعتراض في بحر هذه المدة المعينة فانه ينتج اثره في وجوب عرض هذا        

القانون على الشعب الستفتائه عليه لمعرفة هل يوافق عليه ام ال بحيث يسقط القانون      

0باثر رجعي في حالة عدم الموافقة       

0اما اذا لم يتم هذا االعتراض في المدة المحددة فان القانون يصبح نهائيا وواجب النفاذ      

 

 

 جـ ــ االقتــــــــراح الشعبـــي: 

او فكرة  ( باقتراح مشروع قانون) القتراح الشعبي قيام عدد محدد من الناخبين يقصد با      

0معينة الى البرلمان         

فاذا كان االقتراح متضمنا لمشروع قانون معين فان البرلمان يلتزم بمناقشته واصداره         

ه او عرضه على الشعب في استفتاء تشريعي الخذ رايه فيه حسب ما ينص علي        

0الدستور         

وفي حالة ما اذا كان االقتراح مجرد فكرة فان البرلمان يتولى صياغتها في مشروع           

قانون لياخذ طريقه الى المناقشة ثم االصدار ، او االستفتاء الشعبي طبقا لما يحدده          

0الدستور         

  وهكذا فان الشعب هو الذي ياخذ المبادرة في حالة االقتراح الشعبي ، عكس الحال       

الشعبي واالعتراض الشعبي حيث يتولى البرلمان فيهما اعداد   بالنسبة لالستفساء        

  

 

 د ــ اقالة النائب بواسطة الناخبين : 
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يم طلب بذلك من عدد معين منهم وبمقتضاه يستطيع الناخبون اقالة نائبهم عن طريق تقد      

0ويترتب عليه االنتخابات في هذه الدائرة       

0فاذا نجح النائب وحاز على اغلبية االصوات فانه يعتبر منتخبأ لمدة جديدة       

 

 هـ ــ الحـــل الشعبي: 

وهو يمنح الحق لعدد معين من الناخبين بتقديم طلب حل الهيئة النيابية ، فاذا وافــــق      

  0الشعب على ذلك يتم حل الهيئة النيابية باكملها     

 

 وــ عزل رئيس الجمهورية :

اعطت بعض الدساتير حق عزل رئيس الجمهورية بواسطة الشعب اذا طلب ذلك عدد        

0بين على اساس فقده لثقة الشعب به معين من الناخ      

اجاز عزل المعروف بدستور فيمر ، الذي  1717وهذا ما اخذ به دستور المانيا سنة      

  0رئيس الجمهورية اذا جاءت نتيجة االستفتاء الشعبي مؤيدة لذلك    

 

 

 مزايا الديمقراطية شبه المباشرة :

مما ال جدال فيه انه كلما كان دور الشعب اكثر بروزا في تسيير دفة الحكم في نظام من 

  0االنظمة ، كلما كان ذلك اقرب الى روح الديمقراطية وجوهرها 

0ــ ان الديمقراطية شبه المباشرة اقرب من الديمقراطية النيابية الى المبدا الديمقراطي   

0بعيدا عن رقابة الشعب ــ تمنع استبداد البرلمان بالسلطة   

 ــ ان الديمقراطية شبه المباشرة تضمن صدور القوانين المتنفة مع رغبات الشعب ،وبما 
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0يحقق االستقرار التشريعي في الدولة       

 

مع ذلك فقد وجهت بعض االنتقـــــادات الى نظام الديمقراطية شبه المباشرة على اساس ان 

 تطبيق هذا النظام يحتـــاج الى وعي وادراك كبيرين من جانب الشعب لكي يتكون لديهم راي 

0مستنير بشان القوانين والموضوعات التي تطرح في االستفتاء ات الشعبية   

 

ــ ان هذا النوع من الديمقراطية اليصلح للتطبيق في الدول التي ينخفض فيها المستوى         

لثقافي ، ويقل الوعي لدى شعوبها ، الن االغلبية الشعبية ستقع تحت تاثير االقليات ا     

0المثقفة لتقودها الى حيث تريد      

 ــ ان الديمقراطية شبه المباشرة تقلل من هيبة المجالس النيابية المنتخبة ، وتقلص 

0سلطاتها نفوذها وتحد من      

 

قد اصابها الكثير من التشويه نتيجة التجاء ( الديمقراطية شبه المباشرة) واذا كانت صور  

0العديد من الدول الحديثة االستقالل الى اجراء العديد من االستفتاءات الصورية المزيفة   

 

 واخيرا فان نظام الديمقراطية شبه المباشرة يستطيع ان يحقق نتائج ممتازة اذا ما توفرت له 

ظروف المالئمة  والوعي الشعبي الالزم البداء الراي قي المسائل التي يؤخذ راي الشعب ال

        0بها 

       

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


