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:نظام الشورى والنظام الديمقراطي

التنظيم الحاالت علىلقد كانت بعض االنظمة الحاكمة قبل االسالم تعتمد  في كثير من 

اكده ماحيث فقد الفرد قيمته داخل الجماعة، وبعضها اعتمد مبدأ الشورى، وهذاالقبلي، 

ي يَُّها اْلَمََلُ َأْفتُونِي فِ َقاَلْت يَا أَ : )، في قوله تعالى(بلقيس)القران الكريم في قصة ملكة سبأ 

ٍة َوُأوُلو بَ -تَْشَهُدونِ َحتَّى  َأْمِري َما ُكْنُت َقاِطعًَة َأْمًرا  ْأٍس َشِديٍد َواْْلَْمرُ َقاُلوا َنْحُن ُأوُلو ُقوَّ

) ، ويراد بالمَل  مجلس المشاورة أو ما يسمى االن بـ (43)(إَِلْيِك َفاْنُظِري َماَذا تَْأُمِرينَ 

نها وا، ويدل قولها ماكنت قاطعة أمراً حتى تشهدون يدل على اعتمادها عليهم(البرلمان

.كانت ال تفصل في امورها السياسية اال باستشارتهم 

دهما سين احوثبت ان مجالس الشورى قبل اإلسالم كانت موجودة، ففي قبيلة تدمر مجل

ورى يسمى في اليمن مجلس للشالقبائيين، ولدى الشبابللعشائر يضم للشيوخ واآلخر 

ك، لمشورة للملبدار الشورى أو المشاورة المتكون من رؤساء القبائل ومهمتهم تقديم ا

ن بالقرب موفي مكة اقام بن كالب حكماً يعتمد على الشورى، حيث اسس دار الندوة 

وجدت اإلسالمالكعبة المشرفة يتداولون فيه شؤون المدينة، وفي المغرب العربي قبل 

.انظمة حكمت من قبل ابنائها حكماً اعتمد الشورى بين مختلف القبائل



:نظام الشورى والنظام الديمقراطي

هي العصر اإلسالمي اكد التشريع اإلسالمي على ان االمة هي االساس ووفي 

مصدر السلطة، وتقوم على فكرة المساواة والعدل، وان االمة هي طبقة 

.الحل والعقد في الحكمالهلواحدة، ويؤكد ان الشورى تعطي دوراً 

في اللغة من شور، وشار، وأشار عليه بالرأي، والمشورة أي والشورى 

، اظهار الحق في رأي ما:)وعّرف بعض الباحثين الشورى بانهاالشورى، 

ير ولن تكون للشورى حاجة اال عندما تكون هناك غاية لمعرفة حقيقة أمر غ

(  يمنصوص عليه، أما اْلمر المنصوص عليه فال حاجة الى ان يعلن فيه رأ

اي: ، فقال له الناسالى معركة بدر استشار الناس( )و لما خرج رسول هللا 

)كما قالت بنو اسرائيل لموسىنكون الهللا وهللا رسول   اذهب انت وربك : ) (

بلغ ى تفقاتال انا ها هنا قاعدون، ولكن نقول وهللا لو ضربت اكباد االبل حت

، (برك الغماد لكنا معك



:  نظام الشورى والنظام الديمقراطي

، فعن االمام من االحوال وحّض على المشورةاصحابه في كثير ( )استشار رسول هللاولقد 

)علي بن ابي طالب م اْلمر يترك بنا بعدك لم ينزل به قرآن، ول: قلت يا رسول هللا : )قال(

بينكم شورى، وال وأجعلوهاجمعوا عليه العابد من أمتي، (:))يسمع منك فيه شيء، قال

كان ( )النبوية الشريفة مؤكدة على ان الرسول محمداالحديثوجاءت (واحدتقضوه برأي 

اذا استشار احدكم أخاه ) ;()حيث قال دائم التشاور مع اصحابه ويكره االستبداد بالرأي، 

)وقال االمام علي، (على امركم بالشورىاستعينوا ): ، وقال ايضاً (عليهفاليشر )  :

وقد حدد الفقهاء أهل الشورى بأنهم أهل الرأي السديد، (.ثم اتباعهماهل الرأي مشاورة) 

والعدالة واالختصاص والنظر البعيد، ممن آتاهم هللا قدراً من النضج والوعي واالدراك 

هناك من يرى ةوالحكمالجامعة لشروطها، والعلم الذي يتوصل به الى معرفة اْلمر، والرأي 

انواع انظمة ان ال خالف بين الديمقراطية والشورى، باعتبار ان الشورى هي نوع من 

وعدَّهُ من أفضل انواع أنظمة الحكمالحكم، وهذا النظام أوصى به القرآن الكريم، 



:الشورى والنظام الديمقراطينظام 

ِذيَن اْستَجَ ): ذلك اآليتين الكريمتين في القرآن الكريم، قال تعالىوداللة  ابُوا َوالَّ

اَلَة َوَأْمُرُهْم  ا َرَزْقَناُهْم يُْنفِ بَ ُشوَرى  ِلَربِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّ وقال ( ُقونَ ْيَنُهْم َوِممَّ

ِ ِلْنَت َلُهْم ۖ َوَلْو كُ :)تعالى وا ِمْن ا َغِليَظ اْلَقْلبِ اَلنْ ْنَت َفظ  َفبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ َفضُّ

ْمِر ۖ َفإَِذا َعَزْمتَ ْرُهْم فِ َحْوِلَك ۖ َفاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر َلُهْم َوَشاوِ  َفتََوكَّْل َعَلى ي اْْلَ

ِلينَ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوّكِ ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ ففي اْلولى مدح هللا سبحانه المؤمنين بأن من (َّللاَّ

صفاتهم المشاورة فيما بينهم، 

من الشورى منهجاً للتعامل ليتخذ ( )والثانية جاء أمر هللا سبحانه الى النبي

بقولفي ادارة الدولة، ويرى البعض ان الشورى أسمى مراتب الديمقراطية 

ن بسبب اصولها الشرعية المستمدة مان النظرية العامة للشورى : )بعضهم

تتوفر لها -القرآن والسنة واالجماع واالجتهاد–مصادر الفقه اإلسالمي

كسب خصائص العقدية واالخالقية، التي تجعلها منهاجاً اجتماعياً شامالً ت

مساوىءالديمقراطية المكملة لها محتوى تضامنياً يحصن نظام الحكم من 

(.الصراع على السلطة الذي تميزت به الديمقراطية



:وقد أكد التشريع االسالمي على الكثير من الحريات وأهمها

ات اكد التشريع االسالمي على تحرر العقل البشري من كل الخراف: الحرية الدينية -1

فكر في خلق ، من خالل استخدام العقل في التواالوهام ليتيسر للعقل ان يختار العقيدة الصحيحة

كراه فـي فالعقيدة اإلسالمية تمنع االبه من الكون، مايحيطالسماوات واالرض وفي نفسه وكل 

َت تُْكِرهُ ا ۚ َأَفَأنْ ِض ُكلُُّهْم َجِميعً َوَلْو َشاَء َربَُّك آَلَمَن َمْن فِي اْْلَرْ  :(ويؤكد ذلك قـــول هللا تعالىالدين 

اَء  شَ ْن َشاَء َفْليُْؤِمْن َوَمنْ َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم ۖ َفمَ : )تعالىوقال )(يَُكوُنوا ُمْؤِمنِينَ َحتَّى  النَّاَس 

ْر بِاْلقُ ْيِهْم بَِجبَّ َنْحُن َأْعَلمُ بَِما يَُقوُلوَن ۖ َوَما َأْنَت َعلَ : )تعالىوقال (َفْليَْكُفرْ  ْرآِن َمْن يََخاُف اٍر ۖ َفَذّكِ

)(َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِدينِ : )وقال تعالى،(َوِعيدِ 

يعة العامة وتتجلى هذه الحرية في اختيار رئيس الدولة عن طريق الب: السياسيةالحرية -2

م في حدود االدبوالخاصة، وحرية ابداء الرأي والشورى لرئيس الدولة، وحرية نقد الحاك

اعة الوالة وعدم طاإلسالمي والمصلحة العامة، وحرية التظلم الى رئيس الدولة من تصرفات

(.  ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق(: ) )فقد قال رسول هللاالحاكم اذا أمر بمعصية،



في الدين اإلسالمي فتح آفاق الكون أمام العقل البشري لالنطالق: الحرية العلمية-3

ِذيَن يَْستَِمعُوَن اْلَقْوَل فَ : )قال تعالىميادين العلم والمعرفة، ئِ يَتَّبِعُوَن َأْحسََنُه ۚ الَّ ِذيَن َهَداُهمُ كَ ُأوَل  الَّ

 ۖ ُ ئِكَ َّللاَّ ْلبَابِ َوُأوَل  فاإلسالم أطلق الجو العلمي الحر والجو الفكري فكثرت )(ُهْم ُأوُلو اْْلَ

ك ت العلمية منها الفلالمدارس والحلقات العلمية، وازدهرت العلوم واآلداب، وتعددت المجاال

.والطب والفلسفة والعلوم االخرى المختلفة

او وج العمل الذي يريده، واختيار الزاختيار وتعني حرية الفرد في : الحرية المدنية -4

.فيهاوبتعلمالبلد الذي يسكن فيه اختيار المناسبة، او الزوجة 

ذا وعلمه، وهكفائتهحرية النقد االجتماعي لكل من تؤهله وهي : االجتماعية الحرية -5

ُكْن وْلتَ : )وهذا امر الهي جاء بقوله تعالى، (االمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ما يسمى 

ٌة يَْدُعوَن إَِلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلمَ  ئِكَ وِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ ْعرُ ِمْنُكْم ُأمَّ )(ُهمُ اْلُمْفِلُحونَ َوُأوَل 

ك ري على ذلاكد التشريع االسالمي حرية التفكير وذلك لقدرة العقل البش: الفكريةالحرية -6

ِذيَن ا: )التي تدعوا الى التفكير والتدبر ، كما جاء بقوله تعالى القرانيةمن خالل اآليات  لَّ

َ قِيَاًما َوُقعُوًدا  ا َخَلْقَت  َربََّنا مَ َفكَُّروَن فِي َخْلقِ السََّماَواِت َواْْلَْرِض َويَتَ ُجُنوبِِهْم َوَعَلى  يَْذُكُروَن َّللاَّ

َذا (بَاِطاًل سُْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ َه 
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معنى الديمقراطيةفي 
       DEMOCRACY:لمفهوم الديمقراطيةلتطور التاريخي ا

أعلى وان كان في جوهره مثلالديمقراطية مفهوم تاريخي اتخذ صوراً وتطبيقات متباينة، 

صادية ة واالقتيتمثل في المساواة بين البشر في فرص الحياة في كل المجاالت السياسي

قد ووتسمح لإلنسان أن يطور امكاناته، واطالق قواه الكامنة لتحقيق الذات، واالجتماعية

الــه معروفه لدى معظم الناس، اال أن مفهومها اليزال يساء استعم( الديمقراطية) تكون كلمة 

وغالباً شعب، البتأييد تتمتع وفهمه، عندما تدَّعي االنظمة الدكتاتورية أو العسكرية ادعاًء انها 

، ير ذلكتعنيان الشيء نفسه ، لكن الواقع غوكأنهما ما تستخدم كلمتا الديمقراطية والحرية 

ء من تعريف الديمقراطية فيه شيان . عن الحريةومبادئ فالديمقراطية هــي مجموعة افكار 

أن ن ال يمك، الن لكل بلد شكله المناسب من الحــكم الديمقراطي ،وعليه الصعوبة والغموض

اً شكل غير جامد وليست مضمونألنها يكون هناك تعريف محدد لكل المجتمعات العالمية، 

ة تساعــــد على ان الديمقراطي، بل عقائد الشعوب وقيمهاال تنفي فالديمقراطية عقائدياً ثابتاً،

مما زاد الطلب عليها من قبل الشعوب في العالم، تنمية الثقافات الوطنية





:واهم التعريفات التي ظهرت للديمقراطية هي

ن نظام سياسي يقدم فرص دستورية دورية لتغيير مسؤولي)بانها : ليبست

ير على الحكومـــة، وميكانيكية اجتماعية تسمح ألكبر جزء ممكن من السكان للتأث

(.                             ياسيةالسبالمناصب القرارات الرئيسة من خالل اختيارهم للمتنافسين للفوز 

(.ةاختيار حر للحاكمين من قبل المحكومين يتم خالل فترات منتظم)تورين1.

 فيه شكل من اشكال الحكم يمارس: )عرفتها دائرة المعارف البريطانية بانها

(.  غلبيةتطبيقاً لحكم االمجموع المواطنين مباشرة حق اتخاذ القرار السياسي

الطرق المختلفة التي يشترك ): عرفتها دائرة المعارف االمريكية بأنها 1.

ية بواسطتها الشعب فـــــي الحكم ومن هذه الديمقراطية المباشرة ، والديمقراط

لى وبريطانيا والتي تعتمد عالمتحدة في الواليات السائدة الليبرالية، وهي 

(.الحكومة الدستورية والتمثيل الشعبي وحق االنتخاب العام

- مجموعة من :) االقتصادي النمساوي بانها: شوميترعّرفها جوزيف

ملية في عاالجراءات والمؤسسات التي يستطيع االفراد من خاللها المشاركة 

(صنع القرارات السياسية عن طريق التنافس في انتخابات حّرة 

لشعب حكم ا:)عبرعنــها(الرئيس االمريكي السادس عشر:)عّرفها ابراهم لنكولن-

(  بالشعب للشعب

ية نعني بها حكم أكثر: )(كاتب ومفكر عراقي)عّرفها عبد الفتاح ابراهيم -

(الشعب



:  الفرق بين الحرية والديمقراطية

فهي معطى يوجد عندأي عائق خارج ارادته، يعيفه هي مكنة اإلنسان دون أن :الحرية

ي،الفرد الذاتاستقالل كل إنسان وتفرضه طبيعته، وليس أي سلطة خارجة عنه، أنها 

لبشرية بما فالطبيعة اال يريد، على القيام بما وال يرغم بحيث يستطيع القيام بما يريد، 

ه التي ي بقيمتتنشده من حرية، تقف ضد ارغام المجتمع، وهذه تثير عنده الشعور الذات

تمييز واقع الال ينفي اال ان ذلك ترفض كل علوية للشخص اآلخر والذي هو انسان مثله، 

 ً ً بين الحكام والمحكومين، فوجود المجتمع ووجود الدولة يفرضان تنظيما للعالقات الزاميا

.بين االفراد، وبالتالي وجود السلطة ومن ثم وجود اآلمر

ن الحالة ناتج عونستطيع القول بوجود غريزة عند اإلنسان تتضمن رد فعل ضد االرغام ال

كان هذا واقع واذا ضد اي أراده أجنبية تريد الطاعة، احتجاج االجتماعية، أي وجود 

يعية الحرية الطبالحال ، فأن من المتوجب ان نحكم نحن انفسنا، وال يحكمنا الغير، اذن

أو سياسية، وهذه هي اجتماعية تتحول الى حرية اجتماعي الرافضة لكل خضوع 

ون التعريف بفكرة الحرية، ويكال ينفصم ، وهي عقالً وواقعاً ترتبط بشكل (الديمقراطية)

ذن نظام ، فهي ا( حكومة الشعب بواسطة الشعب: )االبسط للديمقراطية واالكثر قبوالً هو

. حكم يهدف الى دمج الحرية في العالقات السياسية



أكثرللسلطةتحريراً كانتالديمقراطيةأنالقوليمكنهناومن

ً كونهامن نذمالسياسيةفاألفكار،الشعبمنللسلطةتملكا

:هـيو(االكوينيتوما)القديسمقولةمنتنطلقالوسيطالعصر

االتوجدالتمارسهااليوالحكومةالسياسيةالسلطةأن)

لتهاتناقصيغةولدتالفكرةهذهومن،(االمةاعضاءكللمصلحة

أجلمنوجدواالملوكان):وهيبالديمقراطيةالمؤمنةاالجيال

انيعنيوهذا،(الملوكأجلمنوجدتالشعوبوليسالشعوب،

متطلباتتحكمهاامتيازاتهموأنالحقوق،كللهمليسالحكام

هيوالديمقراطيةالكل،أجلمنتقومفالسلطةالعام،الخير

يسلطوتحكمكلمناالنسانتحريرأيشيء،كلقبلالحرية



بين حقوق  اإلنسان والديمقراطيةالعالقة 

سيادةووالمساواةالحريةقيمونشرالديمقراطيةقضاياتفرض

اياالقضهذهاضحتفقدالدولية،الساحةعلىنفسهاالقانون

التيالعامةالحرياتانالسياسة،رجالاولوياترأسعلى

هيحقيقيديمقراطيحكمنظامعنللحديثوجودهايتوجب

ّخصوالالباحثينلبعضاقوالففي،للديمقراطيةاساساتشكل

انشخصألييحقال):بالقولالديمقراطيالحكممفهومفيها

منيغيرأنفيالشعبحقومن،(رضاهمدوناآلخرينيحكم

هذاوعلىمنه،أصلحهممنوجدأوفيهالثقةفقداذايحكمه

الدولةانحيثالشعب،إلرادةانعكاسالحاكمةالسلطةتكون

ناذوللشعب،الشعبمنحكومةاالماهيالديمقراطيةوالحكومة

التنميةوتشجيعوكرامتهالمواطنحقوقصيانةهوالهدف

ساسيةاالواالحتياجاتللخدماتتوفيرمنتحويهبمااالقتصادية

ً الشعبضاقاذا):القولوكذلك،للمجتمع لهفبحكومتهذرعا

(يغيّرهاانالدستوريةالحريةمطلق



:اآلراء اإلسالمية في نظام الحكم الديمقراطي

هناك عدة آراء واتجاهات لدى اإلسالميون في النظرة الى نظام الحكم 

كرين لمفالديمقراطي، وتأتي هذه اآلراء بحسب االعتقادات والتوجهات الفكرية ل

لرأياإلسالميين، وجميع هذه اآلراء تغني الفكر اإلسالمي وتعزز من حرية ا

:هيوالتعبير والمعتقد والتي يؤمن بها الفكر اإلسالمي، ومن هذه اآلراء 

يم الرأي الذي يؤمن بأن النظام الديمقراطي نظام مخالف لإلسالم والتعال: أوالً 

ة ان بحج، اإلسالمية، وال يوجد أي تقارب بين األفكار اإلسالمية والديمقراطية

راطي وان النظام الديمقوتعالى، العقيدة اإلسالمية تؤمن بأن الحكم هلل سبحانه 

المي الذي اإلس، وعليه تتقاطع األفكار الديمقراطية مع التشريع من صياغة البشر

:هييرتكز على ثالث اسس 

العدل من الحكام   -(أ)

الشورى بين الحاكم والمحكوم-(ج)الطاعة من المحكومين    -(ب)



:اآلراء اإلسالمية في نظام الحكم الديمقراطي

 ً مقراطية ، ويعّدون الديالرأي الذي يتقبل النظام الديمقراطي بشكل مطلق: ثانيا

ة مجرد وسيلة وآلية للعمل السياسي، وهي منهج سياسي إلدارة امور الدول

وف والقيام بالتحوالت دون خلتقليل األخطاء وعزل الحكام دون استخدام القوة، 

الديمقراطية الجمع بين )من ثورة على النظام، ويعتقد مؤيدو هذا الرأي أن

(.عوالدين هو من النماذج التاريخية للتوفيق بين العقل والشر

 ً ، اطي وهناك راي ثالث يرى أن يتم دمج الفكر اإلسالمي بالنظام الديمقر: ثالثا

وجعلها آلية للعمل السياسي وذلك بعد دراسة القضية دراسة معمقة وأخذ

هو بان الحاكمية هلل، فهذا الراي يؤمنون فمؤيدواالصحيح منها وترك الفاسد،

شدة، مية آراء في الحكم ما بعد الخالفة الراالمشّرع الوحيد، وان للمذاهب اإلسال

ية طويعتقدون ان الحكم اإلسالمي يفوق الحكم الغربي، وعليه فان الديمقرا

اإلسالمية متميزة ومتفوقة على الديمقراطية الغربية
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االسالميمواصفات وواجبات الحاكم 

عهد قراءة 

" السالمهعلي"االمام علي

لواليه على مصر



مـقـدمــة

جه إلى والته وعماله وموظفيه خير و"عليه السالم"وتمثـل رسائل اإلمام 

عة ناصع لسياسة اإلسالم في كيفية ادارة البالد والعباد فهي جام

عهـد ـى ويبق، للسياسة اإلسالمية في كل أبعادها وفي مختلف شؤونها

هـ حين بعثه والياً 37اإلمام الـذي كتبـه إلى عاملـه مالك االشتر سنة 

ار أهمية فائقة من خالل تحشيده للرؤى واألفكعلى مصر، يكتسب 

جوعالجات الواقـع فيـه، ولقــد تضمــن التقـريـر الـذي أعده برنـام

ايـااألمم المتحـدة اإلنمائي الخـاص بحقـوق اإلنسان مقتطفات مـن وص

العهـدأمير المـؤمنين عليـه السالم التـي تضمنهـا هـذا 

مواصفات وواجبات الحاكم االسالمي                  

(لواليه على مصر "السالمعلية »عليقراءة عهد االمام )



متشدداً فـي تحديـد مواصفـات الوالي العادل الذي يمثل قمة"عليـه السالم "كـان اإلمام 

شـه اد الشعـب وعيالهرم في الجهـاز اإلداري متوخيـاً تجـسيد الهـدف المنشود فـي إسع

تلك وجاءت نقطة البداية من اختيار الشخص المالئم الذي يموحريـة واستقـالل،بكـرامـه

ـول االشتر الـذي يقمقومات اإلداري الناجح ومبادئ المسلم القوي فجـاء اختيـاره لمـالك 

الحـافـز وال يـرتـقيـهوهللا لو كـان جبـالً لكان فنداً ، ولو كان حجراً لكان صلداً ، ال : )فيـه

ة عهد اإلمام لوالي مصر أهم المسائل المتعلقة بشخصيوتناول (الطـائـريـوفـي عليـه 

-:الحاكم، والخطوات الواجب عليه اتخاذها وذلك على النحو التالي 

المقومات الخلقية والعقائدية للحاكم : أوال 

ا قبتهـتنطلق من خشية هللا تعالى وتقواها، والتقـوى معناها حفظ النفس ومرا(: 1)

اع ما بتقوى هللا وإيثار طاعته وإتب: )واليـه"عليـه السالم"وقـد أمر اإلمام والسيطـرة عليهـا 

 مع  يشقـى إالأمر به في كتابه من فرائضه وسنته التي ال يسعد احد إال بإتباعها وال

، فان الجموحاتوأمره إن يكسر نفسه من الشهوات وينزعها عن .. جحودها وإضاعتها 

هللاالنفس أمارة بـالسوء إال مـا رحـم 

مواصفات الحاكم االسالمي



فر فيي تيوالتأكيد على القيم والشروط العقائدية واألخالقية التيي ال بيد إن ت(: 2)

لينهج ق اشخص الحاكم إليمانه بان األخالقية هي الضمانة الحيوية لحسن تطبيي

إييا  و: ) السياسي للعدل االجتماعي، وإشاعة الخير للرعية دون منة أو تزييد 

...(. والميييييـن عليييييى رعيتيييييك بإحسيييييانك أو التزييييييد فيميييييـا كيييييـان ميييييـن قبليييييـك

: االعتييدال فييي الحكييم واتخيياذ التييدابير فييي أوانهييا واالبتعيياد عيين العجليية(: 3)

... (.أمكانهييياوإييييا  والعجلييية بييياألمور قبيييل أوانهيييا أو التسييياق  فيميييا عنيييد )

:ألميوراالعتـدال فـي الشخصيـة واالبتعـاد عـن الغضيب والعصبييـة فيـي ا(: 4)

( .واملييييك حمييييية نفسييييك وسييييورة حدييييـك وسطييييـوة يييييـد  و يييير  لسييييانك)

ذليك ولين تحكيم: )االرتباط اليدائم بالمبيدأ ومقاصيد الشيريعة وعيالم الغييب(: 5)

(. ميييييييـن نفسيييييييك حتيييييييـى تكثييييييير هموميييييييـك بيييييييـذكر المعيييييييـاد ميييييييـن ربيييييييـك

واشيعر قلبيك) :حب الشعب والرحمية بيه واإلحسيان إلييه والحيرص علييه(: 6)

(.الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطـف بهـم 

مواصفات الحاكم االسالمي



(الثقافييييييييييييييية العامييييييييييييييية للحييييييييييييييياكم االسيييييييييييييييالمي : ثانييييييييييييييييا )

عيارف أهمية وضرورة تثقيف الموظيف اإلداري بالثقافية العلميية وتزوييده بالم

األمية ليتمكن من تامين الحقيوق والواجبيات بيين أفيراد المجتميع وتأمينهيا بيين

هاتقتضييييـوالحكـوميييـة عيييـلى المبيييادئ العلمييييـة واألخالقيييية والعرفييييـة التيييـي 

ييه نظر والعليه السيالموانطالقاً من هذا الفهم لفت األمام مصلحة الدولة ودوامها، 

م ثيم اعلي: ) االشتر إلى تاريخ مصر وما دالت عليها مين دول وحكوميات فيقيول

ر ، يا مالك أني قد وجهتك إلى بيالد قيد جيرت عليهيا دول قبليك مين عيـدل وجيـو

ليك قبوان الناس ينظرون من أمور  في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور اليوالة 

ن ، وهيذا هيو اليذي ينتظيره شيعب مصير مي(ويقـولـون فـيك مـا كـنت تقول فيهم

قعيون مين فيميا يتوخيذالنهمالوالية السياسية لماليك االشيتر وعلييه فيال ينبغيـي 

وال يصييح للحاكييـم إن يهمييل سنييـة العييـدل الن إهمالهييامسييتقبل سياسييي عييادل 

.يـؤدي إلى انهيـار كيـان الـدولة وخــذالن الجمـاهير 

مواصفات الحاكم االسالمي



الفطنة وحسن االختيار: ثالثا 

لو يبين اإلمام العالقة الوطيدة والمباشرة بين صالح الحكومة وع

مقامها وبين صالح الوزراء ونضجهم ، فالوزراء هم ارفع الذين 

يضطلعون بمسؤولية برمجة مشاريع الحكومة وهم الذي يمكنهم

د ساقيادة المسيرة اإلدارية نحـو الصالح والفـالح ، أو جـرها إلى الف

شر وزراء  من كان لألشرار قبلك وزيراً ، ومن : ) واالنحـراف

شركهم فـي اآلثـام ، فـال يكونن لـك بطانة فأنهم أعوان األئمة 

الظلمة ، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم وأخوان

وليس عليه مثل اصارهـم و أوزارهم وآثامهم ممن لم ونفاذهم

(" .يعاون ظالمـاً عـلى ظلمه وال آثماً  على آثمة

مواصفات الحاكم االسالمي



:العالقة المباشرة بالناس : رابعا 

ة ان الوالـي يعمـد فـي عالقاته مع الناس إلى استخدام أدواته السياسي

لون يمثوالوظيفية فتنشأ شبكة من اإلداريين والمسئولين الثانويين الذين

صحيحة الالبيروقراطية الجديدة المحيطة بالوالي، لذلك ستكون العالقة الحية و

اءمع الناس وجهاً لوجه ضمانة كبرى لسيادة الحق، والبد من رفض السفر

عالقـة لوالحجا  والوسطاء بين الوالي وبين شعبه لتربية الـوالة عـلى نسق ا

حق والعدل الالمباشرة لكي تصبح منهجاً إسالمياً ثابتاً تصنع من خالله قرارات

ـنفال تطولـن احتجابك عن رعيتك فان احتجا  الوالة عن الرعية شعبة م) 

نه ا دوالضيق وقلـة عـلم باألمور واالحتجـا  منهم يقطع عنهم علم ما احتجبو

بيح، فيصغر عندهـم الكبير، ويعظـم الصغير، ويقبـح الحسن، ويحسن الق

من بهويشا  الحق بالباطل، وإنما الوالي بشر ال يعرف ما توارى عنه الناس 

(األمور 

مواصفات الحاكم االسالمي



اعتماد الشورى وتقريب العلماء : خامسا 

تعني يمن المبادئ األساسية التي ينبغي للحاكم أتباعها مبدأ االستشارة الت

و األمور حأشرا  األمة في القضايا التي  تتعلق بها وتحريك فعالية المسلمين ن

داد، إلى بالمختلفة، وتعد من العناصر العملية في الحيلولة دون التسل  واالست

م سالجانب االنفتاح على أفكار اآلخرين، وقد اعتمد أمير المؤمنين عليه ال

"  سيرةالشورى عملياً واستشار أصحابه في أكثر من موطن ومناسبة تأسيا ب

في وشاورهم)وتجسيداً لقوله تعالى "وسلموآلهصلى هللا عليه "الرسول 

ك عن وال تدخلن في مشورتك بخيالً يعدل ب: )" ، بقوله لمالك االشتر(األمر

ين لك زالفضل ، ويعد  الفقر ، وال جباناً يضعفك عن األمور ، وال حريصاً ي

البخل والجبن الحرص  رائز شتى يجمعهـا سوء الظنبالجور،فانالشره 

(بـاهلل

مواصفات الحاكم االسالمي
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م  االسل مواصفات وواجبات الحاكم 

عهد قراءة 

(السلمهعلي)االمام عل  

لواليه عل مرص



ي فان الحاكم االسالم, االسالمية موضع التطبيق العملي المبادئ لوضع 

تحتمها طبيعة موقعه المهم كقائد اداري, يتحمل مسؤوليات وواجبات عدة 

ر لواليه على مص" عليه السالم"وضح عهد االمام علي ، وقد وسياسي اعلى 

ابعاد تلك الواجبات الجسيمة الملقاة على عاتق الحاكم في المجاالت 

:المهام باالتي االجتماعية واالقتصادية واالمنية ،ويمكن تلخيص تلك 

: االصالح االجتماعي : أوالً 

ورية لضرتناول االمام تركيبة المجتمع والقوى المؤثرة فيه والقطاعات ا

ليا وحدد كيفية التعامل مع تلك القوى المهمة ومسؤوليات السلطة الع, فيه 

ى عدة ان المجتمع االنساني ينقسم التجاه كل طبقة، وبهذا الصدد يذكر االمام 

يتم الو, لهذه الطبقات ان يستغني بعضها عن البعض االخر اليمكنوطبقات 

ح يصلالواعلم ان الرعية طبقات : ) بقولهصالحها اال بتعاونها والتئامها 

البعضغنى لبعضها عن وال البعض بعضها 

واجبات الحاكم االسالم  



:االصالح االجتماعي: أوالً 

االخرىاالمام هذه الطبقات ويذكر اهمية كل طبقة وما تقدمه من خدمة للطبقاتويعدد 

:  وحاجتها اليها وكما يلي 

الجنود ف: )وبذلكوهم الحصون التي يلجأ اليها الرعية للحماية وتحقيق االمن : الجنود( 1)

رعية وسبل االمن وليست تقوم ال, وعز الدين , وزين الوالة , هللا حصون الرعية باذن

فول من جنودك :(،  ولوال الجنود ال نعدم األمن، وينصح االمام واليه بالقول(االبهم 

عن بطئ يممن وانقاهم جيباً وأفضلهم حلماً , والمامكانصحهم في نفسك هلل ولرسوله 

العنف يراليثممن وينبو على االقوياء . الغضب ويستريح الى العذر ويرأف بالضعفاء 

(وال يقعد به الضعف 

ينظموا وهم الذين يكتبون ويحفظون العهود بين الناس و: كتَاب العامة والخاصة 2.

اما الخاصة فهم , احوالهم ويدبروا شؤونهم ويسعون لعمارة المجتمع لمنع المظالم 

ثم انظر في )":بكتاب الحاكم والذين يكتبون مخاطباته لعماله واعوانه في السلم والحر

رارك واسحال كتابك فول على امورك خيرهم واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك

ظن ثم ال يكن اختيارك اياهم على فراستك وحسن ال....لوجوه صالح االخالق بأجمعهم 

(.ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين من قبلك...منك 

واجبات الحاكم االسالم  



:االصالح االجتماعي: أوالً 

خلقه فيوهم الذين يقضون بين الناس بالحق والعدل ويقيموا حكم هللا تعالى: القضاة ( 3)

ضل ثم اختر للحكم بين الناس اف: )""علية السالم"ويوصي , ويأخذوا حق المظلوم من الظالم 

ومن (.لة في الزوال يتمادى الخصوم ، وال تحكمه االمور ال تضيق به رعيتك في نفسك ممن 

وبها ،ق والباطل المعروف بان السطلة القضائية من أهم سلطات الدولة بها يفرق بين الح

، ضاة ذلك كانت الحيطة من االمام شديدة في اختيار القوالجل،ينتصف للمظلوم من الظالم 

، "اواقومهم نفس: ) يختار للقضاة من الرعية افضلهم علماوارشد واليه الى ضرورة ان

وغير ذلك له، "وتثبيتا الحق عن "دفاعا وأمضاهم"التزاما ، واشدهم "واجودهم فهما

(.الشريعة والعدالباالجتهاد المطلق في "من الصفات التي لخصها  فقهاء االسالم 

ويقصد بهم الموظفين الذين يجمعون مال هللا من عباده (: اهل الخراج )رجال المال -4

في الدولة بالحق ويحفظونه ويصرفونه بالعدل واالحسان واولى االمام علي الخراج 

لك الدولة في ذاالسالمية عناية خاصة وذلك الن الخراج كان المصدر الرئيسي القتصاد 

ن ئميولما كانت االرض هي المصدر الرئيسي للدولة ، كان صالحها وصالح القا،العصر

: الشتر قولهعليها  صالحاً  لمن سواهم من الرعية وجاء في نص عهد االمام لمالك ا

سواهم وتفقد أمر الخراج بما يصلح اهله فان في اصالحه وصالحهم صالحاً لمن ) 

ي وليكن نظرك ف) ( لمن سواهم االبهم الن الناس كلهم عيال على الخراج واهله وإلصالح 

(.اال بالعمارةال يدرك عمارة االرض ابلغ من نظرك في استجالب الخراج  الن ذلك 

واجبات الحاكم االسالم  



:االصالح االجتماعي: أوالً 

وهم ركيزة السوق ومن يوفر للناس احتياجاتهم وسلعهم : التجار واهل الصناعات -5

وقد نبه االمام عامله على مصر الى اهمية دور ومكانة اصحاب. بالتصنيع او المتاجرة 

م واحوالهشؤنهم التجارة وأرباب الصناعات في المجتمع وعلى الوالي مسؤولية تفقد 

(.بهم خيراً وذوي الصناعات واوصي ثم استوصي بالتجار : ) فيقول

ء ويوصي الطبقة السفلى على  طبقة الفقراعلية السالميطلق االمام علي : الطبقة السفلى -6

اكين لهم من المسال حيلة ثم هللا هللا في الطبقة السفلى من الذين :  ) واليه بها خيراً 

ماً من لهم قسواجعل والزمنى فان في هذه الطبقة قانعاً ومقراً البؤسى والمحتاجين واهل 

(.بيت مالك

يخصص من ويمضي امير المؤمنين في دعوة واليه لرعاية امرهم وبحث احوالهم وان 

ياجاتهم هذه الطبقة والسماح لهم بالتحدث عن قضاياهم واحتألمور وقته قسماً يتفرغ فيه 

. ..اليك منهم اليصلوتفقد امور من ... عنهم بطر وال يشغلنك : )" ومطالبهم دون خوف

هللا الىباألعذار ثقتك من اهل خشيتك فليرفع اليك امورهم ثم اعمل فيهم ألولئك ففرغ 

(.من بين الرعية احوج الى االنصاف من غيرهمهؤالء فان , سبحانه يوم تلقاه 

واجبات الحاكم االسالم  



تحقيق االمن والدفاع : ثانياً 

ست منة ولذا فهي لي, تعد الوظيفة االمنية للدولة االسالمية واجباً في المنظور االسالمي 

بل ان احد مظاهر فقدان السلطة لمشروعيتها هو عدم قدرتها على, من الدولة للمواطنين 

الحصين الحصنألنه توفير االمن للشعب، وللجيش اهمية كبيرة في حفظ النظام االسالمي 

ن وليكن اثر رؤوس جندك عندك م: )للحاكم والرعية وحماية الدين من البغاة والمعتدين

ى اهليهم حتواساهم في معونته وافضل عليهم من جدته بما يسعهم من وراءهم من خلوف

(.يكون همهم واحداً في جهاد العدو

"  التنمية االقتصادية"عمارة البالد : ثالثاً 

مسلمين ليفة رابع للعندما بويع االمام علي بن ابي طالب لقيادة االمة االسالمية واصبح خ

على حيث اكد, أعلن معالم سياسته التي تميزت بتقدم حضاري ملموس ( م656)هـ 35سنة 

ا و مواهتمامه بأمر الخراج والضرائب , والية توزيعها , السياسة المالية وواردات الدولة 

.الدولة من عائدات مالية التي هي ملك الشعب  تملكه 

على د التأكيالل وقد رسخ االمام علي عليه السالم بعض السمات لالقتصاد االسالمي من خ

: المبادي للسياسة المالية للدولة لعل ابرزها 

واجبات الحاكم االسالم  



على دالتاكيالل وقد رسخ االمام علي عليه السالم بعض السمات لالقتصاد االسالمي من خ

: المبادي للسياسة المالية للدولة لعل ابرزها 

السالم امبادىءعلى قيمة العمل ويستمد ذلك من التأكيد : االبتعاد  عن الربا واالحتكار -1

لربا دما حرمت احيث اشارت نصوص من القران الكريم والسنة النبوية الى تلك االمور عن

اً بموازين وليكن البيع بيعاً سمح, من االحتكار فان رسول هللا منع منه منع فا: ) واالحتكار

اه فنكل به فمن قارف مكره بعد نهيك ايوالمبتاعبالفريقين من البائع التحجفعدل واسعار 

(. وعاقبه من غير اسراف 

, لكية هللا فمن مباني النظام االسالمي في االقتصاد هو ان الم: الملكية المطلقة هللا تعالى -2

فال بد من حفظ االمانة, عليها االمستخلفوماهو, وملكية االنسان اعتبارية ومؤقتة 

.واتقان معادلة الكسب والصرف بما يحقق رضا المستخلف على المستخلف 

وهو سالم يعرض االمام مبدا فلسفي من مبادى الفلسفة االقتصادية في اال: المال وسيلة -3

لى وسيلة لبناء الحياة وخدمة االنسان وتحقيق ادميته ع, ان المال وسيلة وليس غاية 

.طريق الصالح 

ل الدولة يوجه االمام واليه بان ال يصطفي نفسه وذويه في اموا: التوزيع العادل للثروة -4

ليل مل وتقتنفق تلك االموال لتطوير وتنمية الحياة العامة من خالل خلق فرص العوانما 

اعة واش, والقضاء على الجريمة والفساد , ورفع مستوى المعيشة للفرد , معدل البطالة 

.ي الرفاه االقتصادي لسكان الدولة االسالمية دون تمييز او اعتبار جانب

واجبات الحاكم االسالم  



هي يعرض االمام معادلة يتناسب طرفاها تناسياً طردياً و: عمران االرض والمجتمع -5

ؤهم فكلما تحسن العمران تتعا ظم قدرة تحمل الناس ويزداد عطا, عمران االرض والمجتمع 

كلما واالنحطاطوالمعادلة الثانية تناسبهما عكسياً فتنحدر االرض واهلها نحو الخراب, 

وانما , خراب االرض من اعواز اهلها توتىوانما : ) ازداد حرص الحكام على جمع المال

(.عبانفس الوالة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالألشراف يعوز اهلها 

جار المهمة التي يوكد عليها العهد مبدأ توفير االمن للتالمبادي من : االمن االقتصادي -6

في يتهاوانسيابوخاصة في اسفارهم فان له اهمية كبيرة في حفظ التجارة وسهولة حركتها

(.وذلك باب مضره للعامة وعيب على الوالة: ) االسواق

تر لواليه على مصر مالك االش"عليه السالم"من خالل استعراض بعض فقرات عهد االمام علي 

إلدارة ة يمكن القول انه اراد ان يضع اسساً واضح, والمتعلقة بمواصفات الحاكم وواجباته 

ومنع الظلم عن الناس وهذه من اهم ألصحابها الحكم وتطبيق العدالة وايصال الحقوق 

بة النزاهة والعدالة والشفافية والمحاسمبادئ أو ( الرشيدالحكم)اليوم ما يسمى مميزات 

والصحيحالتي تعتبر اهم اسس الحكم الصالح 

واجبات الحاكم االسالم  



ل ية خياللقد وجه االمام رسائل عديدة لوالته وعماله فيي اقطيار الدولية االسيالم

دمدة حكمه التي دامت خمس سنوات وثالث أشهر ومن خالل تليك الرسيائل ارا

دل العيمبيادىءاالمام ان يبسط العدل والمسياواة بيين الرعيية مين خيالل تطبييق 

تيرام ى احلدى الحاكم و نظرية االمام في العدل والمساواة بين الرعية قائمة علي

ض مين خيالل اسيتعراض بعي. االنسان وحقوقه التي اسسها االسيالم كيدين حيق 

لواليييه عليييى مصيير ماليييك االشيييتر " عليييه السيييالم"فقييرات عهيييد االمييام عليييي 

سياً يمكين القيول انيه اراد ان يضيع اس, والمتعلقة بمواصفات الحياكم وواجباتيه 

ليم ومنيع الظالصيحابهاالحكم وتطبيق العدالية وايصيال الحقيوق الدارةواضحة 

مبيادىءأو " الحكيم الرشييد"الييوم مايسيمىعن الناس وهذه من اهم مميزات 

الح صييالنزاهية والعداليية والشييفافية والمحاسييبة التييي تعتبيير اهييم اسييس الحكييم ال

.والصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحيح 
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اشكال الديمقراطية



الحقيقية،الديمقراطيةالىواقربهاللديمقراطيةصوراقدموهي

تكونالفالوضعهذاظلوفيالحكم،مجاالتكلفيوسيطغيرمنبنفسه  الحكمالشعبفيهايمارسحيث

النظامهذايعدلمولذلكمحدوداً،السكانعدديكونعندمااالالنظامهذايطبقوالنيابية،مجالسهناك

فيسياسية،البالمساواةيتمتعونالمواطنونكانحيث،اثينافيقديماً وجدتوقد،المعاصروقتنافيموجودا

الرجالمناالحرارعلىمقتصراً بلالجميععلىالمواطنةمفهوميطبقوال،الصغيرةالمدينةدولةظل

وعليهريةاالكثيشكلونانهمرغموحقوقها،بالمواطنةلهمحقفالوالعبيدوالنساءاالطفالامافقط،البالغين

بطلة)بانهاوالباحثينالمؤرخينبعضسماهاالتيأثينافيظهرتوقد)العرجاءالديمقراطية)سميت

:هيسياسيةاجهزةثالث،(االغريقمدنجميعفيالديمقراطية

ً مواطيكونانوهيالسياسية،للمشاركةالمطلوبةالشروطفيهمتتوفرمنوتضم:الشعبجمعية-1 ً نا أثينيا

.العشرينويبلغذكراً،وحراً ،أثينيينابوينومن،(مقيماً ال)

العامةالجمعيةقبلمناختيارهميتمعضوخمسمائةمنويتكون:(الخمسمائةمجاس)العامالمجلس-2

لكثرةاحدةوسنةالمجلسعضويةمدةواالنتخاب،القرعةطريقعنانتخابهميتمالعشر،أثيناقبائليمثلون

ً ويختارونعددهم شعبالمجلسعلىيعرضماتهيئةمنهاخاصة،مهاموللمجلسبينهم،منألثينارئيسا

.باإلدارة،واالهتمامالخارجيةالسياسةعلىوالرقابةقراراته،وتنفيذ

201)ءهااعضاعدديبلغأثينا،فيالديمقراطيالحكـموأساسالشعبية،للرقابةجهــازوتعتبر:المحــــاكم-3

المحلية،الهيئاتطريقعنباالنتخاباختيارهميتمالعمر،منالثالثينالبالغينالذكورمنعضواً (501الى

العامةالجمعيةسلطةتماثلسلطةوللمحاكم

المباشرةالديمقراطية -1



شبه المباشرةالديمقراطية -2

الوقتنفسفيونيابيةهيئهتوجدحيثالنيابية،والديمقراطيةالمباشرةالديمقراطيةبينتوفيقيةصورةوهي

ً وتعتمد،وسيطبغــــيريمارسهاالسلطاتببعضلنفسهالشعبيحتفظ ديمقراطيةالمظاهربعضعلىايضا

بمهامضطلعوتالشعبتمثلنيابيةهيئةأونوابالىالسيادةممارسةحقتفويضعلىتعتمدالتيالتمثيلية

شبهراطيةوللديمقالثالثالسلطاتجانبالىالرابعةالسلطةبمثابةالناخبينهيئةوتكونعنه،نيابةالحكم

:هيمظاهرعّدةالمباشرةشبهوللديمقراطية:هيمظاهرعّدةالمباشرة

الذيلمانالبرالـــىوتقديمهقانونمشروعاقتراحالناخبينمنمعينعددحقبهويقصد:الشعبياالقتراح1.

أوسعهوومعين،مجالفيتشريعإلصدارالبرلمانباجبارللمواطنينيسمحاسلوبوهو،بمناقشتهيلتزم

.التشريعيالعملفيالشعبإلشراكالوسائل

نفاذقتعليالىيرمي،االقتراعطريقعنالدولهفيالناخبينهيئةتتخذهقراروهو:الشعبياالعتراض2.

فترةفي،منهمعددمنموقعاً طلباً تقديمخاللمن،ابطالهالىبالتاليويرميالبرلمانعليهصّوتقانون

محددةزمنية

القانونيجلهااانقضاءقبلالنائبواليةمدةانهاءبهويقصد:(لنائبهمالناخبيناقالة)للنائبالشعبيالعزل3.

الدستورفيمحددالناخبينمنعددطلبعلىبناءً 

فيلناخبينامناونسبةمعينعددحقبهويقصد:(شعبياً حالً النيابيالمجلسحل)للبرلمانالشعبيالحل4.

.كلهالبرلمانحل

ً كبيرعددحقوهو:الجمهوريةرئيسعزل5. الثقةهمفقدعندالجمهوريةرئيسعزلفيالناخبينمننسبيا

أومعينموضوعحولرأيهبأخذوذلك،الشوؤنمنشأنفيالشعبارادةتقصيويعني:الشعبياالستفتاء

(الاوبنعم)تكونالتصويتورقةفياالجابةبكوناالنتخابعنويختلفقانون،أودستورمشروع



الديمقراطية شبه المباشرة

:)االستفتاءمنأنواععدةوهناك

(استفتاء سابق واستفتاء الحق)االستفتاء من حيث وقت اجراءه  : اوالً 

يلجأ اسلوبهو:الالحق.عليههو اسلوب يلجأ اليه البرلمان لعرض مشروع على الشعب قبل ان يصوت البرلمان : السابق

.اليه البرلمان لعرض مشروع على الشعب بعد ان يصوت عليه البرلمان

 ً :الموضوعحيثمناالستفتاء:ثانيا

.يكون موضوعه التصديق على الدستور الجديد او تعديل الدستور النافذ: الدستورياالستفتاء 

.يكون موضوعه يتعلق بالقوانين االساسية والعادية: االستفتاء التشريعي

.مهم من امور السياسة العامة للدولةبامريكون موضوعه يتعلق : االستفتاء السياسي

.شخص محدد لمنصب سياسي كبير كرئاسة الدولةتبؤيتعلق بالموافقة على : االستفتاء الشخصي 

 ً :من حيث غايتهاالستفتاء:ثالثا

.يهدف الى موافقة الشعب على قانون او موضوع معين كمعاهد ة اقرها البرلمان: االستفتاء التصديقي

.يهدف الى الغاء نص معمول به: االلغائياالستفتاء 

ين التشريعية غايته االحتكام الى الشعب ليقول كلمته الفصل حول خالف سياسي نشب بين السلطت: التحكيمياالستفتاء 

.والتنفيذية

 ً .اللجوء لالستفتاءمن حيث الزامية االستفتاء : رابعا

.تعديلهمثلالمسائلبعضفياجرائهوجوبعلىالدستورينصالذي:الوجوبياالستفتاء

المسائلاحدىلىعالشعبالستفتاءالحكومة،أوالبرلمانطلبعلىبناءً اليهيلجأالذياالستفتاءهو:االختيارياالستفتاء

.عليهاالشعبياالستفتاءبوجوبالدستورعليهاينصالتيالمهمة



(التمثيل النيابي) النيابية الديمقراطية -3

،الديمقراطيةتعبيراًعنواألكثراألقربباتالديمقراطيةمنالشكلهذاجوهران

مواطنونالاناينواب،أوممثلينبوساطةمجاالتهاكافةفيالسلطةالشعببهيمارسالذيالنظامبهويقصد

والشعب،وباسمهمعنهمنيابةالسلطةيباشرونعنهمنوابأوممثلينبانتخابويقوموناالنتخابحقيملكون

لوسيطاوهذانوابهفيهاينتخبأويختارالتيالمّرةوهيواحدةمّرةإالأوالحكمالسلطهاليمارسالشكلبهذا

الذيويتالتصورقةطريقعناالنتخابعلىشيءكلوقبلالنظامهذايقوم.(البرلمان)النيابيةالهيئةيسمى

:هيأربعةالنظامهذاوأركان.االنتخابقانونأوالدستوريعينهاومنتظمةدوريةأوقاتفييجري

الشعبمنمنتخببرلمانتشكيل-1

.الدستوريحددهازمنيةفترةبعدتجديدهأيالبرلمان،نيابةمدةتأقيت-2

فقطاالنتخابيةلدائرتهال،كلهللشعبممثالً يُعَدّ انه،االمةيمثلالبرلمانعضو-3

الناخبينعننيابتهمدةاثناءالبرلمانـاستقالل4

:هيثالثالنظامهذاوأشكال

النظام سويسرافيومطبقالسلطات،بقيةعلىالتشريعيةالسلطةهيمنةفيه:(الجمعيةحكومة)المجلسي-أ

النظام لسلطةامسؤوليةوعدمالتنفيذية،السلطةووحدةالسلطات،بينالفصلبشدةويتميز:الرئاسي-ب

االمريكيةالمتحدةالوالياتفيالمطبقالنظامومثالهالبرلمان،أمامالتنفيذية

دتجديعاتقهمعلىيقعالحكومةووزراءمسؤول،غيردولةرئيسوجودبهويقصد:البرلمانيالنظام)-ت

توازنوتتتعاونالذيالنظاموهوالبرلمان،أمامسياسياً مسؤولةالوزارةفتكونللدولة،العامةالسياسة

السلطتيناحدىتماديمنللحدوالتنفيذيةالتشريعيةالسلطتينفيه



:الديمقراطية الليبرالية-4

ً يوليالشكلوهذا ً اهتماما أيالواسعبمعناهاالحريةلمبدأفائقا

ذاهويشيرالسياسية،الحرياتبجانبالمدنيةالفرديةالحريات

لشعب،احكمتعنيالتيالحقةالديمقراطيةفكرةتطبيقالىالمفهوم

طةبواساالغلبيةحكمتقييديتمحيثالتوازنمبدأعلىويقوم

الشكلهذامميزاتومنالدستورية،العامةالضوابطمنمجموعه

:الديمقراطيةمن

وجود .مقيدةحكومات-أ

حكم )اتواالقلياالفرادبحقوقاالعترافمبدأعلىيقوماالغلبية-ب

.(دستوريةحكومةوجود

وجود .تعدديةحكومة-ت



:التوافقيةالديمقراطية : 5

النمسا،)الصغيرةاالوربيةبالدول،خاصالليبراليةالديمقراطيةأشكالمنالشكلوهذا

اوالطوائفاوالمتعدداالثنياتالبنيانذاتالمجتمعاتفيالسلطةتقاسمالىيشيروهو،(سويسرا،هولندا،بلجيكا

ً األكثرالدولانالباحثينبعضويؤكدالسياسي،االستقرارلتحقيقوسيلهكونهااللغات ً انقساما دوالً هيعقائديا

هوجيااليديولوالعاملوانالمجتمعات،انقسامقلكلماالسياسياالستقرارنسبةوتتصاعدمستقرة،غير

سالتجانان):(ليبهارتارنت)يقول.المتعددةالمجتمعاتفياالجتماعيالسياسياالنقسامفياالساس

اليها،قوةبيؤديانعاملينأو،المستقرةللديمقراطيةمسبقينشرطينيعتبرانالسياسيواالجماعاالجتماعي

عدمتبعةملتتحالتعدديةالمجتمعاتداخلالسياسيةواالختالفاتالعميقةاالجتماعيةاالنقساماتفانوبالعكس

الديمقراطيةالىاالجتماعيةالتعدديةذاتالدولالتجأتالقولهذاوعلى(الديمقراطياتفيواالنهياراالستقرار

النظاممننوع):بانهاالتوافقيةالديمقراطية(أبتر.أدايفيد)ويعّرف.النيابيةالديمقراطيةعنبدالً التوافقية

ً باعتبارهالسياسي ديمقراطيةولل(االندماجاشكالمنشكلفياالندماجعندهويتهاتفقدالمكونةلوحداتجمعا

:هياربعرئيسةخصائصالتوافقية

حكومة .السياسيالتوافقاوالتراضيمفهومفيهيعتمدواسعأئتالف-أ

نسبية .اتالمؤسسمستوىعلىالسلطهاقتسامفيهايتماالكثرية،حيثقاعدةمنبدالً التمثيلفي-ب

الفيتو .االكثريالقرارضداالقليةلحمايةكوسيلةالمتبادل-ت

درجة ً دوراً النخبةوتلعب،قطاعلكلاالستقاللمنعالية-ث ً رئيسا .الشكلهذافيواستراتيجيا



:الديمقراطية التفويضية(: 6)

قياملليفّوضقوميقائدأولشخصه،مارئيسانتخابعلىتقوم

،االمةلحراسةالسلطةتوليبمهمة

دثويححديثاً،للديمقراطيةالمتحولةالدولفيالنظامهذاويظهر

عالةفوسائللهاليسومشتتةضعيفةجماعاتأواحزابقبلمنهذا

هايفوضأوالسلطةيحصرالذياالمرالعامة،المصالحتمثيلفي

نم(مينما)االرجنتينيالرئيسذلكعلىمثالوخيرواحدة،لدائرة

ةالتفويضيالديمقراطيةبطريقةانتخبواالذينالرؤساءأبرز

والديمقراطيةالكثرة،وديمقراطيةاالغلبية،ديمقراطيةوهناك

.كثيروغيرهااالجتماعية،



راطياتالديمقمنالنوعهذالتطبيقالمواصفاتتلكعليهتنطبقالعراقيالمجتمعانوبما

لهذامليالعوالتطبيقالسياسيالواقعلمعرفةاكثر،بشكلالنوعهذاعلىالتركيزسيتم

ولونغةواللالعرقجانبمنالتنوعبصفةالديمقراطيةهذهتتصفحيثالعراق،فيالشكل

أويالسياسالفكرأويتبعونهالذيالمذهبأوالمواطنينيعتنقهالذيالدينأوالبشرة

دفعتتاالختالفاهذهمتصارعة،غيرأومتصارعةطبقاتالىللمجتمعاالقتصاديالتقسيم

الئمتالتيوهي،(المكونات)أوقطاعاتالىالمختلفةالتجمعاتهذهتسميةالىالباحثين

فيماايشةمتعأومتصارعةالمكوناتهذهتكونوقدالبلدان،تلكفيالسائدةالثقافةأوالواقع

سالمبومتداخلةمتعايشةالمكوناتهذهفانالعربية،الدولوبعضالعراقفيكمابينها،

مقراطيةوللدي.معينة.مناطقيةأوقبليةأودينيةأوسياسيةأواجتماعيةاختالفاتأيةدون

:(العراقيالواقعمناستنباطهاتموالتيالصفاتأوالسماتبعضالتوافقية

طيةالديمقرافيوالبرلمانيةالحكوميةوالتشريعاتوالقوانينالقراراتاصداريكون1.

.فيهاالمتبعالتصويتنظامحسباالقلياتبموافقةمقيدالتوافقية

رامجهمبعنالنظربغضالمتنافسةوالتنظيماتواالحزابالشخصياتبينالصراعيكون2.

مكوناتهمتمثليالتللقوائمللتصويتاالقتراعصناديقالىيتوجهونفالناخبيناالنتخابية،

.كفاءةالتوفرأوالفكريالتوافقيحصللموانحتىاليهاينتمونالتيأوالشخصيات



بأعدادالمجتمعمكوناتعلىالبرلمانمقاعدتوزعالتوافقيةالديمقراطيةفي-3

معنيةالالجهاتبينعليهاأوالمتفقالحقيقية،السكانيةنسبهاوحسبمحددة

و،2010عامانتخاباتفي(الكوتا)نظامالعراقفيطبقحيثباالنتخابات،

الوالتيالسكانقليلةالمكوناتوهياالقليات،الىالمقاعدمنعددخصصت

.النوابمجلسفيتمثلهامقاعدعلىالحصولتضمن

فياماالسياسية،االكثريةعلىقائمعامبشكلالديمقراطيةجوهران-4

والرئيسةةالسياديالمناصبوتوزيعالحكومةتشكيلفأنالتوافقيةالديمقراطية

تمحيثالعراقفيالحالهوكما)المجتمعمكوناتبينبالتوافقيكونفيها

.(2005انتخاباتبعدالمجتمعمكوناتبينالسياديةالمناصبتوزيع

جد ، فال توأويضمحلالديمقراطية التوافقية فان دور المعارضة يقل في -5

مانية في معارضة حقيقية برلمانية أو حكومية يسبب اشتراك جميع الكتل البرل

ن وتظهر عوضاً عنها ممارسات أو أساليب للضغط داخل البرلمان بيالحكومة،

الكتل أو بين البرلمانيين والحكومة، ألجل الحصول على مساومات أو مواقف
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الحقيقية،الديمقراطيةالىواقربهاللديمقراطيةصوراقدموهي

تكونالفالوضعهذاظلوفيالحكم،مجاالتكلفيوسيطغيرمنبنفسه  الحكمالشعبفيهايمارسحيث

النظامهذايعدلمولذلكمحدوداً،السكانعدديكونعندمااالالنظامهذايطبقوالنيابية،مجالسهناك

فيسياسية،البالمساواةيتمتعونالمواطنونكانحيث،اثينافيقديماً وجدتوقد،المعاصروقتنافيموجودا

الرجالمناالحرارعلىمقتصراً بلالجميععلىالمواطنةمفهوميطبقوال،الصغيرةالمدينةدولةظل

وعليهريةاالكثيشكلونانهمرغموحقوقها،بالمواطنةلهمحقفالوالعبيدوالنساءاالطفالامافقط،البالغين

بطلة)بانهاوالباحثينالمؤرخينبعضسماهاالتيأثينافيظهرتوقد)العرجاءالديمقراطية)سميت

:هيسياسيةاجهزةثالث،(االغريقمدنجميعفيالديمقراطية

ً مواطيكونانوهيالسياسية،للمشاركةالمطلوبةالشروطفيهمتتوفرمنوتضم:الشعبجمعية-1 ً نا أثينيا

.العشرينويبلغذكراً،وحراً ،أثينيينابوينومن،(مقيماً ال)

العامةالجمعيةقبلمناختيارهميتمعضوخمسمائةمنويتكون:(الخمسمائةمجاس)العامالمجلس-2

لكثرةاحدةوسنةالمجلسعضويةمدةواالنتخاب،القرعةطريقعنانتخابهميتمالعشر،أثيناقبائليمثلون

ً ويختارونعددهم شعبالمجلسعلىيعرضماتهيئةمنهاخاصة،مهاموللمجلسبينهم،منألثينارئيسا

.باإلدارة،واالهتمامالخارجيةالسياسةعلىوالرقابةقراراته،وتنفيذ

201)ءهااعضاعدديبلغأثينا،فيالديمقراطيالحكـموأساسالشعبية،للرقابةجهــازوتعتبر:المحــــاكم-3

المحلية،الهيئاتطريقعنباالنتخاباختيارهميتمالعمر،منالثالثينالبالغينالذكورمنعضواً (501الى

العامةالجمعيةسلطةتماثلسلطةوللمحاكم

المباشرةالديمقراطية -1



شبه المباشرةالديمقراطية -2

الوقتنفسفيونيابيةهيئهتوجدحيثالنيابية،والديمقراطيةالمباشرةالديمقراطيةبينتوفيقيةصورةوهي

ً وتعتمد،وسيطبغــــيريمارسهاالسلطاتببعضلنفسهالشعبيحتفظ ديمقراطيةالمظاهربعضعلىايضا

بمهامضطلعوتالشعبتمثلنيابيةهيئةأونوابالىالسيادةممارسةحقتفويضعلىتعتمدالتيالتمثيلية

شبهراطيةوللديمقالثالثالسلطاتجانبالىالرابعةالسلطةبمثابةالناخبينهيئةوتكونعنه،نيابةالحكم

:هيمظاهرعّدةالمباشرةشبهوللديمقراطية:هيمظاهرعّدةالمباشرة

الذيلمانالبرالـــىوتقديمهقانونمشروعاقتراحالناخبينمنمعينعددحقبهويقصد:الشعبياالقتراح1.

أوسعهوومعين،مجالفيتشريعإلصدارالبرلمانباجبارللمواطنينيسمحاسلوبوهو،بمناقشتهيلتزم

.التشريعيالعملفيالشعبإلشراكالوسائل

نفاذقتعليالىيرمي،االقتراعطريقعنالدولهفيالناخبينهيئةتتخذهقراروهو:الشعبياالعتراض2.

فترةفي،منهمعددمنموقعاً طلباً تقديمخاللمن،ابطالهالىبالتاليويرميالبرلمانعليهصّوتقانون

محددةزمنية

القانونيجلهااانقضاءقبلالنائبواليةمدةانهاءبهويقصد:(لنائبهمالناخبيناقالة)للنائبالشعبيالعزل3.

الدستورفيمحددالناخبينمنعددطلبعلىبناءً 

فيلناخبينامناونسبةمعينعددحقبهويقصد:(شعبياً حالً النيابيالمجلسحل)للبرلمانالشعبيالحل4.

.كلهالبرلمانحل

ً كبيرعددحقوهو:الجمهوريةرئيسعزل5. الثقةهمفقدعندالجمهوريةرئيسعزلفيالناخبينمننسبيا

أومعينموضوعحولرأيهبأخذوذلك،الشوؤنمنشأنفيالشعبارادةتقصيويعني:الشعبياالستفتاء

(الاوبنعم)تكونالتصويتورقةفياالجابةبكوناالنتخابعنويختلفقانون،أودستورمشروع



الديمقراطية شبه المباشرة

:)االستفتاءمنأنواععدةوهناك

(استفتاء سابق واستفتاء الحق)االستفتاء من حيث وقت اجراءه  : اوالً 

يلجأ اسلوبهو:الالحق.عليههو اسلوب يلجأ اليه البرلمان لعرض مشروع على الشعب قبل ان يصوت البرلمان : السابق

.اليه البرلمان لعرض مشروع على الشعب بعد ان يصوت عليه البرلمان

 ً :الموضوعحيثمناالستفتاء:ثانيا

.يكون موضوعه التصديق على الدستور الجديد او تعديل الدستور النافذ: الدستورياالستفتاء 

.يكون موضوعه يتعلق بالقوانين االساسية والعادية: االستفتاء التشريعي

.مهم من امور السياسة العامة للدولةبامريكون موضوعه يتعلق : االستفتاء السياسي

.شخص محدد لمنصب سياسي كبير كرئاسة الدولةتبؤيتعلق بالموافقة على : االستفتاء الشخصي 

 ً :من حيث غايتهاالستفتاء:ثالثا

.يهدف الى موافقة الشعب على قانون او موضوع معين كمعاهد ة اقرها البرلمان: االستفتاء التصديقي

.يهدف الى الغاء نص معمول به: االلغائياالستفتاء 

ين التشريعية غايته االحتكام الى الشعب ليقول كلمته الفصل حول خالف سياسي نشب بين السلطت: التحكيمياالستفتاء 

.والتنفيذية

 ً .اللجوء لالستفتاءمن حيث الزامية االستفتاء : رابعا

.تعديلهمثلالمسائلبعضفياجرائهوجوبعلىالدستورينصالذي:الوجوبياالستفتاء

المسائلاحدىلىعالشعبالستفتاءالحكومة،أوالبرلمانطلبعلىبناءً اليهيلجأالذياالستفتاءهو:االختيارياالستفتاء

.عليهاالشعبياالستفتاءبوجوبالدستورعليهاينصالتيالمهمة



(التمثيل النيابي) النيابية الديمقراطية -3

،الديمقراطيةتعبيراًعنواألكثراألقربباتالديمقراطيةمنالشكلهذاجوهران

مواطنونالاناينواب،أوممثلينبوساطةمجاالتهاكافةفيالسلطةالشعببهيمارسالذيالنظامبهويقصد

والشعب،وباسمهمعنهمنيابةالسلطةيباشرونعنهمنوابأوممثلينبانتخابويقوموناالنتخابحقيملكون

لوسيطاوهذانوابهفيهاينتخبأويختارالتيالمّرةوهيواحدةمّرةإالأوالحكمالسلطهاليمارسالشكلبهذا

الذيويتالتصورقةطريقعناالنتخابعلىشيءكلوقبلالنظامهذايقوم.(البرلمان)النيابيةالهيئةيسمى

:هيأربعةالنظامهذاوأركان.االنتخابقانونأوالدستوريعينهاومنتظمةدوريةأوقاتفييجري

الشعبمنمنتخببرلمانتشكيل-1

.الدستوريحددهازمنيةفترةبعدتجديدهأيالبرلمان،نيابةمدةتأقيت-2

فقطاالنتخابيةلدائرتهال،كلهللشعبممثالً يُعَدّ انه،االمةيمثلالبرلمانعضو-3

الناخبينعننيابتهمدةاثناءالبرلمانـاستقالل4

:هيثالثالنظامهذاوأشكال

النظام سويسرافيومطبقالسلطات،بقيةعلىالتشريعيةالسلطةهيمنةفيه:(الجمعيةحكومة)المجلسي-أ

النظام لسلطةامسؤوليةوعدمالتنفيذية،السلطةووحدةالسلطات،بينالفصلبشدةويتميز:الرئاسي-ب

االمريكيةالمتحدةالوالياتفيالمطبقالنظامومثالهالبرلمان،أمامالتنفيذية

دتجديعاتقهمعلىيقعالحكومةووزراءمسؤول،غيردولةرئيسوجودبهويقصد:البرلمانيالنظام)-ت

توازنوتتتعاونالذيالنظاموهوالبرلمان،أمامسياسياً مسؤولةالوزارةفتكونللدولة،العامةالسياسة

السلطتيناحدىتماديمنللحدوالتنفيذيةالتشريعيةالسلطتينفيه



:الديمقراطية الليبرالية-4

ً يوليالشكلوهذا ً اهتماما أيالواسعبمعناهاالحريةلمبدأفائقا

ذاهويشيرالسياسية،الحرياتبجانبالمدنيةالفرديةالحريات

لشعب،احكمتعنيالتيالحقةالديمقراطيةفكرةتطبيقالىالمفهوم

طةبواساالغلبيةحكمتقييديتمحيثالتوازنمبدأعلىويقوم

الشكلهذامميزاتومنالدستورية،العامةالضوابطمنمجموعه

:الديمقراطيةمن

وجود .مقيدةحكومات-أ

حكم )اتواالقلياالفرادبحقوقاالعترافمبدأعلىيقوماالغلبية-ب

.(دستوريةحكومةوجود

وجود .تعدديةحكومة-ت



:التوافقيةالديمقراطية : 5

النمسا،)الصغيرةاالوربيةبالدول،خاصالليبراليةالديمقراطيةأشكالمنالشكلوهذا

اوالطوائفاوالمتعدداالثنياتالبنيانذاتالمجتمعاتفيالسلطةتقاسمالىيشيروهو،(سويسرا،هولندا،بلجيكا

ً األكثرالدولانالباحثينبعضويؤكدالسياسي،االستقرارلتحقيقوسيلهكونهااللغات ً انقساما دوالً هيعقائديا

هوجيااليديولوالعاملوانالمجتمعات،انقسامقلكلماالسياسياالستقرارنسبةوتتصاعدمستقرة،غير

سالتجانان):(ليبهارتارنت)يقول.المتعددةالمجتمعاتفياالجتماعيالسياسياالنقسامفياالساس

اليها،قوةبيؤديانعاملينأو،المستقرةللديمقراطيةمسبقينشرطينيعتبرانالسياسيواالجماعاالجتماعي

عدمتبعةملتتحالتعدديةالمجتمعاتداخلالسياسيةواالختالفاتالعميقةاالجتماعيةاالنقساماتفانوبالعكس

الديمقراطيةالىاالجتماعيةالتعدديةذاتالدولالتجأتالقولهذاوعلى(الديمقراطياتفيواالنهياراالستقرار

النظاممننوع):بانهاالتوافقيةالديمقراطية(أبتر.أدايفيد)ويعّرف.النيابيةالديمقراطيةعنبدالً التوافقية

ً باعتبارهالسياسي ديمقراطيةولل(االندماجاشكالمنشكلفياالندماجعندهويتهاتفقدالمكونةلوحداتجمعا

:هياربعرئيسةخصائصالتوافقية

حكومة .السياسيالتوافقاوالتراضيمفهومفيهيعتمدواسعأئتالف-أ

نسبية .اتالمؤسسمستوىعلىالسلطهاقتسامفيهايتماالكثرية،حيثقاعدةمنبدالً التمثيلفي-ب

الفيتو .االكثريالقرارضداالقليةلحمايةكوسيلةالمتبادل-ت

درجة ً دوراً النخبةوتلعب،قطاعلكلاالستقاللمنعالية-ث ً رئيسا .الشكلهذافيواستراتيجيا



:الديمقراطية التفويضية(: 6)

قياملليفّوضقوميقائدأولشخصه،مارئيسانتخابعلىتقوم

،االمةلحراسةالسلطةتوليبمهمة

دثويححديثاً،للديمقراطيةالمتحولةالدولفيالنظامهذاويظهر

عالةفوسائللهاليسومشتتةضعيفةجماعاتأواحزابقبلمنهذا

هايفوضأوالسلطةيحصرالذياالمرالعامة،المصالحتمثيلفي

نم(مينما)االرجنتينيالرئيسذلكعلىمثالوخيرواحدة،لدائرة

ةالتفويضيالديمقراطيةبطريقةانتخبواالذينالرؤساءأبرز

والديمقراطيةالكثرة،وديمقراطيةاالغلبية،ديمقراطيةوهناك

.كثيروغيرهااالجتماعية،



راطياتالديمقمنالنوعهذالتطبيقالمواصفاتتلكعليهتنطبقالعراقيالمجتمعانوبما

لهذامليالعوالتطبيقالسياسيالواقعلمعرفةاكثر،بشكلالنوعهذاعلىالتركيزسيتم

ولونغةواللالعرقجانبمنالتنوعبصفةالديمقراطيةهذهتتصفحيثالعراق،فيالشكل

أويالسياسالفكرأويتبعونهالذيالمذهبأوالمواطنينيعتنقهالذيالدينأوالبشرة

دفعتتاالختالفاهذهمتصارعة،غيرأومتصارعةطبقاتالىللمجتمعاالقتصاديالتقسيم

الئمتالتيوهي،(المكونات)أوقطاعاتالىالمختلفةالتجمعاتهذهتسميةالىالباحثين

فيماايشةمتعأومتصارعةالمكوناتهذهتكونوقدالبلدان،تلكفيالسائدةالثقافةأوالواقع

سالمبومتداخلةمتعايشةالمكوناتهذهفانالعربية،الدولوبعضالعراقفيكمابينها،

مقراطيةوللدي.معينة.مناطقيةأوقبليةأودينيةأوسياسيةأواجتماعيةاختالفاتأيةدون

:(العراقيالواقعمناستنباطهاتموالتيالصفاتأوالسماتبعضالتوافقية

طيةالديمقرافيوالبرلمانيةالحكوميةوالتشريعاتوالقوانينالقراراتاصداريكون1.

.فيهاالمتبعالتصويتنظامحسباالقلياتبموافقةمقيدالتوافقية

رامجهمبعنالنظربغضالمتنافسةوالتنظيماتواالحزابالشخصياتبينالصراعيكون2.

مكوناتهمتمثليالتللقوائمللتصويتاالقتراعصناديقالىيتوجهونفالناخبيناالنتخابية،

.كفاءةالتوفرأوالفكريالتوافقيحصللموانحتىاليهاينتمونالتيأوالشخصيات



بأعدادالمجتمعمكوناتعلىالبرلمانمقاعدتوزعالتوافقيةالديمقراطيةفي-3

معنيةالالجهاتبينعليهاأوالمتفقالحقيقية،السكانيةنسبهاوحسبمحددة

و،2010عامانتخاباتفي(الكوتا)نظامالعراقفيطبقحيثباالنتخابات،

الوالتيالسكانقليلةالمكوناتوهياالقليات،الىالمقاعدمنعددخصصت

.النوابمجلسفيتمثلهامقاعدعلىالحصولتضمن

فياماالسياسية،االكثريةعلىقائمعامبشكلالديمقراطيةجوهران-4

والرئيسةةالسياديالمناصبوتوزيعالحكومةتشكيلفأنالتوافقيةالديمقراطية

تمحيثالعراقفيالحالهوكما)المجتمعمكوناتبينبالتوافقيكونفيها

.(2005انتخاباتبعدالمجتمعمكوناتبينالسياديةالمناصبتوزيع

جد ، فال توأويضمحلالديمقراطية التوافقية فان دور المعارضة يقل في -5

مانية في معارضة حقيقية برلمانية أو حكومية يسبب اشتراك جميع الكتل البرل

ن وتظهر عوضاً عنها ممارسات أو أساليب للضغط داخل البرلمان بيالحكومة،

الكتل أو بين البرلمانيين والحكومة، ألجل الحصول على مساومات أو مواقف



بسم هللا الرحمن الرحيم

العلوم وحدة حقوق االنسانكلية /جامعة  بغداد 

«مادة الحرية و الديمقراطية »

الدراسيللعام المسائية /الصباحية للدراسة 

2020/ 2021

الفصل الدراسي الثاني  /االولىالمرحلة الدراسية

Baghdad university/college of sciences

Freedom &Democracy

First college  stage / Second semester





السادسةالمحاضرة

في مادة الحرية و الديمقراطية

The SIXth lecture in 

Freedom & Democracy



أو عناصر مكونات 

الديمقراطية الرئيسة 



مكونات أو عناصر الديمقراطية الرئيسة
المواطنـــة-1

السياسيةالمشاركة -2

االنتخابات-3

النواب والمسؤولية-4

المعارضة-5

الفصل بين الحكومة والبرلمان-6

الدستوريةالشرعية -7

وهذا المفهوم مشتق من الوطن أي المنزل، والمواطنة : المواطنة-1

ي مصدر الفعل واطن أي بمعنى شارك في المكان اقامةً ومولداً، وه

في قريبة من مفهوم الوطنية التي تعني حب الوطن واالرتباط به، و

اتهالقانون واالصطالح فهي صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجب



المواطنة  : الرئيسة مكونات أو عناصر الديمقراطية 

يفوممارستهاوواجباتبحقوقالشخصتمتع):انهاعلىالمواطنةوتعّرف

لتياالحديثةالقوميةبالدولةتعرفمعينةحدودلها،معينةجغرافيةبقعة

.(القانونحكمالىتستند

يحددهاكماوالدولةالفردبينعالقة):بانهاالبريطانيةالعارفدائرةوعّرفتها

.(ولةالدفيوواجباتحقوقمنالعالقاتتلكتتضمنهوبماالدولة،تلكقانون

تمييزدونالدولة،جنسيةيحملمنلكلالمتساويةالكاملةالمواطنةومبدأ

كليشالمبدأوهذا،آخرتمييزأيأوالجنسأوالمذهبأوالدينأوالعرقبسبب

الديمقراطيةبناءفيالزاويةحجر

عمانهاال،غيرهمدونافرادعلىالمواطنةاقتصرتالقديمةالعصورففي

ابتة،ثالمواطنةمعاييرواصبحتالمجتمع،افرادجميعاستيعابتمالزمنمرور

عَدَّواي  انفيحقهممتطلباتهاومنالمواطنة،حقلهمالبالغينالمواطنينفكل

.كلذليدفعهمللوطنباالنتماءوشعورهمالحاكمين،اختيارحقلهممواطنين



ة المشاركة السياسي: الرئيسة مكونات أو عناصر الديمقراطية 

فيلغينالباحقبانهاالسياسيةالمشاركةتعريفيمكن:السياسيةالمشاركة-

قوميالتيالجماعيةالنشاطاتمجموعأوالسلطة،اجلمنوالتنافسالتصويت

المنظومةعملسيرعلىتأثيراتعطيهمالنقابلهوتكونالمحكومين،بها

ساسيةاقيمةتعطيالتيالسياسيةالنظمفيالمعيارهذاويقترنالسياسية،

هبيقومالذيالنشاطذلك)بانهاالباحثينبعضوعرفهاالمواطنةلمفهوم

كاناءسوالحكومي،القرارصنععمليةفيالتأثيربقصدالعاديونالمواطنون

ً النشاطهذا ً جماعياً،أمفرديا ً متقطعاً،أممتواصالً عفوياً،أممنظما أمسلميا

ً عنيفاً، ت عد  ياسيةالسفالمشاركة(فعّالغيرأمفعّاالشرعي،غيرأمشرعيا

ً مظهراً  العمليالتعبيري عدّ واجرائهاالديمقراطية،مظاهرمنرئيسا

امالنظاطارفيالمواطنيندورتعزيزمناليهتهدفماخاللمنللديمقراطية،

فيه،يرالتأثأوالسياسي،القرارصنععمليةفيمساهمتهمبضمانالسياسي،

.السياسيينالقادةاختيارعمليةعنفضالً 



:الرئيسة مكونات أو عناصر الديمقراطية 

المشاركة السياسية 

:منهاالسياسيةالمشاركةمنانواعوهناك

.ممارساتهبكافةاالنتخابيالنشاط-1.

.(اللوبي)السياسيالنظامعلىالضغطممارسة2.

تنظيميفعضواً بوصفهالفردمشاركةيتضمنالتنظيمي،النشاط3.

.كوميالحالسياسيالقرارصنععمليةعلىالتأثيرممارسةغايته

كات،والممتلباألفرادالمادياالذىالحاقخاللمنالعنيفة،االنشطة4.

.السياسيالقرارصنععمليةعلىالتأثيرلغرض

.الفردي بالمسؤوليناالتصال -5



:االنتخابات-: الرئيسة مكونات أو عناصر الديمقراطية 

خاللنمسلميا ًالسلطةتداولفيوتتمثل:االنتخابات-

:همتينموظيفتينتحققفهيالنزيهة،الحرةاالنتخابات

نشيطوتالسلطة،يمارسونالذينألولئكالشرعيةاعطاء

يرةالكبللمجموعةبانتمائهمالمحكومينلدىاالحساس

وهومشتركالمتيازالجماعيةممارستهمبفضل

.االنتخاب



:النواب والمسؤولية: الرئيسة مكونات أو عناصر الديمقراطية 

يفيرغبونمحترفونسياسيونهمالنواب:والمسؤوليةالنواب-4

فيالحقيقيالعملمسؤوليةعاتقهمعلىتقعالعامة،المناصبشغل

م،أدائهمراقبةوآليةاختيارهم،ولكيفيةالمعاصرة،الديمقراطيات

برى،كاهميةمناصبهمتجاهالتزاماتهمومتابعةتصرفاتهم،ومحاسبة

قراطي،الديمالبلدفيالتشريعيةالهيئةهوو:البرلمانيشكلونوهم

عدةولهمجالس،عدةأوواحدمجلسمنمكونةسياسيةهيئةوهي

القوانينعلىاالقتراع):تشريعيةصالحياتمنها:صالحيات

،(وتعديلهاالميزانيةمناقشة)ماليةصالحيات،(وتشريعها

اءلةومسالتنفيذيةللسلطةوالمراقبةاالشراف)رقابيةوصالحيات

فيمالعالفيبرلماناقدمظهروقد،(المقصرينالمسؤولينومحاسبة

م930علمايسلندا



:  ةالمعارض: الرئيسة مكونات أو عناصر الديمقراطية 

،ههونزيحرةانتخاباتعبرالمنظمةالمنافسةبهاوالمقصود:المعارضة-

وهمحقوقهم،بكاملوتمتعواالبرلمانالىالوصولاستطاعوامواطنونوهم

مهوانماللنظام،المعارضةيمثلونالوهمالحكم،فييشاركالالذيالفريق

الرايقوةالىاستناداً النيابية،المجالسفيومبادئهالنيابيللنظامالقيديمثلون

لتصنيفمعاييرأربعةالباحثينبعضويحددالنواب،مجلسخارجالعام

:هيالمعارضة

جاتدرأعلىالحزبيننظامويعتبرالتنظيمي،التماسك)المعارضةتركيز-أ

.(المعارضةتركيز

(والبرلماناالنتخاباتمستوىعلىخاصةً )المعارضةتنافسية-ب

.(لمحتمتغييرمقاومةأوالحكومةسلوكلتغييرالسعي)المعارضةاهداف-ت

(.اسياالستراتيجية المناسبة ترتبط بطبيعة النظام السي)االستراتيجيات 



: الرئيسة مكونات أو عناصر الديمقراطية 

: بين الحكومة والبرلمانالفصل 

قيامدونةللحيلولالسلطاتفصليستهدفالمبدأهذا:والبرلمانالحكومةبينالفصل-

 ً ً أومستبداً حكما ً ويؤديواحده،بيدالسلطاتانحصرتمااذامطلقا ابةالرقالىايضا

المجتمع،فيوالحقوقالحرياتضماناتتتحققحيثاخرى،الىسلطةمنواالشراف

سلطةلكليحددالذيهووالدستورسلطاتهم،وتقليصالحكاماضعافالىوتؤدي

منالوسطىولقديمةالعصورفيالفالسفةبهنادىقداالمروهذا.بهتقومالذياختصاصها

الىارسطودعاوقدمتعددة،هيئاتعلىالمختلفةواعمالهاالدولةوضائفتوزيعخالل

السلطةفاألولى،(العدالةووظيفةاالمر،ووظيفةالمداولةوظيفة):ثالثوظائفبينالتمييز

افالطونالمبدأذاهاكدكذلكالقضائية،السلطةوالثالثةالتنفيذية،السلطةوالثانيةالتشريعية،

السلطاتاستقالليةالسلطاتبينالفصلمبدأويفترض.وغيرهملوكوجون،ومونتسيكيو

الليةباستقاالالجوهريةاعمالهاالسلطاتهذهتمارسانيمكنوالبعض،عنبعضهاالثالث

القوانينطبقت(الحكومة)والتنفيذيةالقوانين،تشّرع(البرلمان)التشريعيةفالسلطةتامة،

القوانينتطبيقعنالناتجةالنزاعاتحلمهمتها(القضاء)والقضائية،



ةالشرعية الدستوري: الرئيسة مكونات أو عناصر الديمقراطية 

السلطاتإلجراءاتالشعبقبولدرجةبانهاوتعرف:الدستوريةالشرعية-

المواطنوننعيقتالذيالقانونيالنظامهوالشرعيفالنظاموتطبيقها،القوانينبينالمختصة

لعليااوالمرجعيةللدولةاالساسالنظامالدستورويشكلبحكمه،ليتقيدوالهممالئمبانه

ينالقوانتنظموفيهبعضها،عنوتتمايزالسلطاتوتنشأالقومي،أوالوطنيللكيان

ً والمؤسسات ً للحقوق،،صونا ً لالختصاصات،وتوزيعا آللياتوتفعياللالحتكار،ومنعا

ً عنصرايعدالدستوروجودوانالرقابة، لمؤسساتايقيمألنهالديمقراطية،وجودفياساسيا

جتمعالممنظماتعنهتعبرالذيالعامالرأيوضماناتالقانونيةالضماناتويوفرواآلليات

:(96)هيخمسمبادئعلىالدستوريةالشرعيةوتقوم.المدني

.الشعبعلىالناسمنلقلةواللفردسيادهالالسلطات،مصدرالشعب•

.القانونحكم•

.الثالثالسلطاتبينالفصل•

ً العامةوالحرياتالحقوقضمان• ً دستوريا ً وقانونيا .وقضائيا

.التداول السلمي للسلطة وفق اليات االنتخابات



الرئيسةمكونات أو عناصر الديمقراطية 

 ً .مسائلتهايجبحكومة:ثامنا

 ً .والسياسيةالمدنيةالحقوقتأمين:تاسعا

.ديمقراطيمجتمعبناء:عاشراً 

.ونزيهةسليمةقيادةتوافر:عشرحادي

كافؤوتاالقتصاديةالمساواةتحقيقعلىالعمل:عشرثاني

.الفرص

ربةومحااالجتماعيةالمساواةتحقيقعلىالعمل:عشرثالث

.الطبقاتبينالتمييز
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مفهوم االنتخابات 

وتكييفها القانون



: تعريف مفهوم االنتخاب

السلطةادالسناالساسيةالطريقةوهواالقتراع،أوالتصويتبوساطةيجرياختيارعلىيقومالسلطهالسناداسلوبهو

اهمهيخاباتاالنتوفترةالديمقراطية،عقيدةوهوللسلطةالشرعيةلمنحالوحيدةالوسيلةوهوالتمثيلية،الديمقراطيةفي

.الحكامالختياركوسيلةاالنتخابحقتصفالتيالعيوببعضرغمللشعوبالسياسيةالحياةفياالوقات

(منهالالنتخابالقانونيةالطبيعةلتحديدفقهيةآراءعدةظهرت:لالنتخابالقانونيلتكييفثانيا

مدنيةالالحقوقفياالفرادبينالمساواةأساسعلىويقومالمواطنة،صفةيحملمنلكل:شخصيحقاالنتخاب-اوالا 

.استعمالهعدمأوالحقهذااستعمالفيالخيارحقوللفردشرط،باياالنتخابتقييداليجوزووالسياسية،

ا  يمارسهاأنناليمكوظيفةهوواالنتخاب،السيادهصاحبةاالمةالىالنتمائهنتيجةالمواطنيؤديها:وظيفةاالنتخاب:ثانيا

التتوفرالذينالسلبيونالمواطنونوعكسهمالسياسيةالحقوقلممارسةالشروطفيهمتتوفرالذينااليجابيونالمواطنوناال

.الشروطهذهمثلفيهم

ا  القانونبموجبحتمنقانونيةسلطةباعتبارهيقضيلالنتخابالسليمالقانونيالتكييفان:قانونيهسلطهاالنتخاب:ثالثا

هذهمضموندانيحداللذانهمااالنتخابوقانونفالدستورالشخصية،المصالحاللتحقيقالعامة،المصلحةلتحقيقللناخبين

انونيةقسلطةانهعلىيقومالذيهواالنتخابلحقالصحيحالتكييففاناالساسهذاوعلىاستعمالها،وشروطالسلطة

أليونيكاندونالناخبينلجميعبالنسبةواحدةوبطريقةبالقانوناستعمالهاوشروطمضمونهايتحددللناخب،مقررة

.استعمالهشروطفيالتغييرأوالمضمونذلكتعديلسلطةمنهم



:شروط االنتخاب
ما انه يمثل يشترط في االنتخابات ان تكون نزيهة وتنافسية وتعددية، فاالنتخاب هو قاعدة النمط الديمقراطي، ك

ا من الطريقة المثلى لتعيين الحكام، ولعل أهم مظاهر المشاركة السياسية الفعالة تتمثل في تداول السلط ة سلميا

هذا المنهج خالل انتخابات حّرة ونزيهة، فهي منهج متجدد الختيار أصحاب القرار في البلدان الديمقراطية، ويقوم

على الشرعية الدستورية

ومن الشروط الواجب توافرها لكي تتم عملية االنتخاب بشكل ديمقراطي

ار الحكام في اختيالمشاركهلهم فاليحقاالنتخاب على الوطنيين وحدهم، اما االجانب يقتصرحقان:الجنسية1.

.العامةالسلطهوتولي 

راض النضج يجب بلوغ سن معينة تختلف الدول في تحديد سن معينة لمنح حق االنتخاب ضمانة الفت: السن 2.

.والخبرة

ا لم: الصالحية العقلية3. مارسة الحقوق ان يكون الناخبون متمتعين بقواهم العقلية ،الن قوة التمييز تعد شرطا

ل هذا مع المبدأ العام، ويزواليتنافىعقلية والمجانين امر بامراضالسياسية، فيكون حرمان المصابين 

.الحرمان بزوال المرض، ويحدد المرض من قبل السلطة القضائية فقط

هناك احكام صادرة ضد الناخب مخلة بالشرف او حسن السمعة ،واالتجاهالتكونان : الصالحية االدبية4.

كوم الديمقراطي يعمل على تضييق حاالت عدم الصالحية االدبية، وهذا الحرمان مؤقت بعد ان يسترد المح

.اعتباره وحقوقه السياسية

منع الضباط تمنع بعض القوانين االنتخابية العسكريين من ممارسة الحقوق السياسية، وذلك ل: العسكريون5.

ف من والخوالسياسهمن التأثير على الجنود وتحريف نتائج االنتخابات، والرغبة في ابعاد الجيش عن 

.تمزيق وحدة الجيش



:مفاهيم خاصة باالنتخابات

تكونثحياالنتخاب،فيهايجريالتيالجغرافيةالبقعةهي:االنتخابيةدوائرال

نائبفيهاب  يُنتَخانتخابية،دوائرعدةالىتنقسماوواحدة،انتخابيةدائرةالدولة

.البرلمانفييمثلهاأكثرأوواحد

فيالحقأصحاباالشخاصأسماءتضمالتيالقوائموهي:االنتخابيةالقوائم

.القانونيحددهاخاصهلجانباجراءهاوتقومانتخابيةدائرةكلفياالقتراع

فيمقعدشغلالىالوصولفييرغبونالذيناالشخاصوهم:المرشحون

وهناك,رشيحللتاالنتخابيةالشروطفيهمتتوافرانتخابيةلواليةالنيابيالمجلس

.االنتخابيالقانونيحددهابالترشيحالراغبينتقيدشروط

التصويت،ورقةتسمىخاصةورقةعلىالمرشحاسمكتابةهو:تصويتال

التصويتعمليةلتسهيلاالنتخابيالقانونيحددهامتعددةاجراءاتوهناك

وفرضمنها،واالكثارالتصويتمراكزتحديدمثلوحريتها،سريتهاوتامين

سيرعمليةتعرقلاعمالأوعنفاعمالارتكابدونللحيلولةصارمهعقوبات

.التصويت



:مفاهيم خاصة باالنتخابات
ونقانبموجبالتصويتبحقيتمتعونالذيناالشخاصمجموعوتعني:الناخبينهيئة

لسالمجفيممثليهاطريقعنعليهمالرقابةوتمارسالحكامتعيّنالتيوهياالنتخاب،

.دولةالفيالعامةالسلطاتبينينشأالذيالنزاعفيالحاسمةالفصلجهةوتعدالنيابي،

العام،االقتراعأوالمقيّداالقتراعاسلوبالدولاعتمادضوءعلىيتحددالهيئةهذهحجموان

تراعاالق:منهاقيدبفرضوذلكاالفرادمنمجموعةعلىالتصويتحصر:بالمقيدويقصد

يهدفاوهذبشروط،مقيدغيرفهوالعاماالقتراعأما،الكفاءهبشرطأومالي،بنصابالمقيد

.االمةارادةعنيعبرلكيالناخبينقاعدةتوسيعالى

ا قالمسؤولةالهيئةأوالمؤسسةانهاعلىاالنتخابيةاالدارةتعّرف:االنتخابيةاالدارة انونا

اتالعمليلتنفيذاالساسيةالجوانبكافةأوبعضبادارةقيامهامنالهدفيتحددوالتي

:مهامهاومناشكالها،مختلفعلىواالستفتاءاتاالنتخابية

االنتخابحقأصحابتحديد

السياسيةاالحزابقبلمنلالنتخاباتالترشيحطلباتاستقبال

اقتناء،تخابيةالدوائراالنترسيمالناخبين،تسجيل:المتضمنةاالقتراع،عملياتوتنفيذتنظيم

فيظرالناالنتخابية،بالعمليةالمتعلقةاالعالموسائلنشاطاتمتابعةاالنتخابية،المواد

.االنتخاباتنتائجواعدادتجميع.االصواتوفرزعد.وحلهااالنتخابيةالنزاعات
.



:مفاهيم خاصة باالنتخابات

علىومتقالتيالبلدانفيالقائمةاالدارةتلكهي:المستقلةاالنتخابيهاالداره

ا منفصلةكمؤسسسةتعملمستقلةهيئهانتخاباتهاوادارةتنظيم السلطةعنكليا

ظلوفيل،مستقبشكلبادارتهاتقوموالتيبهاالخاصةمميزاتهاولهاالتنفيذية،

ارةوزايةأماممسؤولةتكونوالحهةايةاالنتخابيةاالدارةتتبعالالشكلهذا

التشريعيةالسلطةأماممسؤولةتكونانيمكنانهااال،حكوميةادارةأو

.البالدرئيساوالقضاءأو(البرلمان)

االنتخابةاالدارةحصراا وهي:العراقفيلالنتخاباتالمستقلةالعلياالمفوضية

ا تدارحزبية،غيرمستقلةمهنيةهيئةوهيالعراق،فيالوحيدة ابعةوتذاتيا

وتملكة،والقضائيوالتشريعيةالتنفيذيةالسلطاتعنمستقلةانهااالللدولة

والقواعداالنظمةوتنفيذوتطبيقاعالنسلطةللقانونالمطلقةبالقوة

.باالنتخاباتالمتعلقةواالجراءات

.



:االنتخابيةلالدارةالعامة المباديء

.القانونأوالدستورخاللمناالستقالليةهذهتاكيدويمكن:االستقاللية

االنتخابيةللفعالياتتنظيمهاالىباالضافةتامبحيادتعملاناالنتخابيةاالدارةعلى:الحياد

.للفشلعرضةبكاملهاالعمليةنزاهةتكونذلكبدونكاملة،باستقاللية

موضوعفيالسلطةاستخداموسؤاالنحرافضدماهووكلالفسادضدالنزاهة:النزاهة

.والشفافيةوالمحاسبةالمسائلة

وعرضهاوالسياساتالخططورسمالقراراتاتخاذفيالتامالوضوحبانهاتعّرف:الشفافية

يةاالدارالممارساتوخضوعالشعب،عننيابةالدولةاداءمراقبةفيالمعنيةالجهاتعلى

.المستمرةوالمراقبةللمحاسبةوالسياسات

.نجاحهاومصداقيتهاتستمرلكيوالفاعليةوالكفاءةالنزاهةمباديءبينالجمعاي:الكفاءة

وخدماتواستفساراتاسئلةمنالخدمة،كتوقيتاتالخدمةمعاييرمنالمزيداعتماد

.للمواطنين

العمليةفيالمهنيةالمعاييراعلىلتطبيقوجهافضلعلىومدربمؤهلكادرتوفير

.االنتخابية

نموالتحقق،المساواةقدمعلىوتطبيقهبهالمعمولالقانوناحترامايالقانونسيادة

.االنتخابيةبالعمليةالمتعلقةالقوانينمختلفوتنفيذتطبيق



:نظم االنتخابات 
ا اخرىالىدولةمناالنتخابيةالنظمتختلف :هياالنظمةهذهوالثقافية،وأهمواالجتماعيةالسياسيةالدولةلظروفتبعا

:المباشرغيرواالنتخابالمباشراالنتخاب1.

يحصلمنويفوزواحدة،درجةعلىويكون,احدوساطةدونمباشرةممثليهمبانتخاببانفسهمالناخبونقاماذايحصل:المباشراالنتخاب

.الديمقراطيةالىاالقربالنظاموهذاالناخبون،اختارهمالذينالحكامأوالنوابأسماءيتحددعندهااألصوات،أعلىعلى

.برلمانالفيالنوابأوالحكاماختيارعنهمنيابةيتولونعنهممندوبيناختيارعلىالناخبيندوراقتصراذا:المباشرغيراالنتخاب

:بالقائمةواالنتخابالفردياالنتخاب1.

:بينهماالفرقخاللمنالنظامينهذيننفهمانيمكن

بالقائمةاالنتخابالفردياالنتخاب

نوابمجموعةتضمقائمةاختياريتمالمرشحينبينمنواحدنائباختياريتم-أ

الدائرةفيالمرشحينبينمناالنتخابيةالدائرةفي

كبيرةاالنتخابيهالدائرةتكونصغيرةالدائرةاالنتخابيةتكون-أ

المرشحينلتعددتعقيداا اكثريعتبرالذيللناخبسهولةاكثريعتبر-ب

ا سيختار فقطواحداا مرشحا

االمكانيةهذهاليوفردائرتهابناءحاجاتمعرفةللنائبيمكن-أ

حريةمنويزيدالناخبينحريةمنيقللحريةمنويقللالناخبينحريةمنيزيد-ب

السياسيةاالحزابالسياسيةاالحزاب

الناخبينبينالمساواةعدمالىيؤديالناخبينبيناكبرمساواةيحقق-أ

.



:نظم االنتخابات 
:طريقتينعلىالناخبونيقدمهاالتياالنتخابيةالقوائموتكون

.اعضائهابجميعتغييراوتعديلدونبكاملهاالقائمهباختيارالناخبيقومعندما:المغلقةالقائمةطريقة:االولى

،المتنافسةاالنتخابيةالقوائممختلففيالموجودةاالسماءبينمنالمرشحينمنمطلوبعدداختيارتجيزالطريقهوهذه:القوائمبينالمزجطريقة:الثانية

.يختارهاالتياالسماءواستخراجالقوائمبينالمزجحقيجوزبمعنى

:النسبيالتمثيلونظاماالغلبيةنظام1.

ا النتخاباكاناذاويستخدماالصوات،اكثرعلىحصلواانتخابيهدائرةفيمرشحينأومرشحكلبفوزاالنتخابنتيجةتحتسببموجبه:االغلبيةنظام أوفرديا

:النظاملهذاشكلينبالقائمة،وهناك

باقيعليهاحصلالتياالصواتمجموععنالنظربصرفاالصوات،منعدداكثرعلىحصلواالذينالمرشحونأوالمرشحيفوز:البسيطةاالغلبيةنظام

.المرشحين

حصلالتياالصواتمجموععلىتزيداصواتعلىالفائزحصولاياالصوات،من(1+%50)علىالمرشححصـولويستوجب:المطلقةاالغلبيةونظام

.المرشحينباقيعليها

اليصلحالنظاموهذات،االصوامنعليهاحصلالتيالنسبةبحسبكلالمختلفةالقوائمعلىاالنتخابيةللدائرةالمخصصةالمقاعدتوزعفيه:النسبيالتمثيلنظام

بالقائمةاالنتخابنظامفياال

علىوالثانيةصوت،(600)علىاالولالحزبمنالمقدمةالقائمةحصلت،ناخب(1200)فيهاصوتمقاعد،(6)لهاخصصانتخابيةدائرةانفرضنافاذا

:كمايليالمقاعدتوزع،صوت(200)علىوالثالثةصوت،(400)

االنتخابيةللدائرةالمخصصةالمقاعدعدد/الناخبينعدد=الواحدالمقعدحصة

.(مقعد1)والثالثة،(2)والثانية،(3)االولىللقائمة،فيكون200=1200/6:اي

:االجباريوالتصويتاالختياريالتصويتنظام1.

ا يعد:االختياريالتصويت بعضفيخلفونالمتاصبحبه،حتىالقيامعنالمواطنينمنكبيرعددتخلفعليهوترتباالدبية،الناحيةمنالناخبينعلىواجبا

االكثريةوليساالقليةرأيعنسيعبرالمنتََخبالبرلمانالنخطيرمؤشريعطيوهذاالمصوتون،مناكثراالحيان

.(103)عذردونالتصويتعنالمتخلفالناخبعلىجزاءفرضويتضمن:االجباريالتصويت

:العلنيوالتصويتالسريالتصويتنظام1.

،مهمتهاداءفياحداليتدخلايسرية،بصورةاالنتخاباتفيبصوتهالناخبيدليانومقتضاهاالديمقراطية،الدولفيالغالبةالقاعدةيعد:السريالتصويت

.المرشحينمنيريدمناختيارفيالناخبحريةلتحقيقضمانةاحد،وتعدتصرفهعلىواليطلعيراقبهفال

ويطبعهمسؤوليةيالالناخبشعورمنيقويالنظامهذاانالبعض،ويعتقداالنتخابيةاللجنةاعضاءفيعرفهبرأيهيجاهرالناخبيجعلالذي:العلنيالتصويت

.والشجاعةبالصراحة

.



تطبيق النظام الديمقراطي في العراق 
.

ا 3/5/1920فيالبريطانياالنتدابعنالعراقورثهالذيالسياسيالنظامكان (ريموسان)مؤتمرلمقرراتطبقا

ا ،(سيفر)ومعاهدة شّكلحيثالديمقراطية،العربيةاالنظمةيشبهالذيالنيابيالديمقراطيالحكممننوعا

بتدعيمراقالعوعدتالتيبريطانياعنصورتهاخذوراثي،ملكمقابلاالولى،الشعبيالتمثيلمؤسسةالبرلمان

ا تطوراا العراقيةالدولةتاسيسبعداالولىالثالثهالعقوددت.فيهالديمقراطيةاسس تعدديةالمجالفيملحوظا

.المعاصرالعراقتأريخفيدوراا لعبتالتيالسريةوالتنظيماتاالحزاببعضظهرتحيثالحزبية،

لسلطةاليشكالاالعيان،ومجلس(برلمان)االمةمجلس(االساسيالقانون)االولالدستوربموجبتأسستوقد

االساسيونالقانهودستوريبغطاءمغطاةالسياسيةالحياةكانتالتاليهالسنواتوخاللالبلد،فيالتشريعيه

نحواتجهالذيالسياسيالنظامبنيةفيمهمةتحوالتجرت2003عامبعد.السلطاتفصلمبدأاعتمدالذي

2005عامصدرالذيالدستورمن(1)المادهفيجاءفقد:فيدرالياطارفيالبرلمانيالديمقراطيبالنظاماالخذ

ديمقراطي(برلماني)نيابيجمهوريفيهاالحكمنظام،سيادةذاتمستقلةدولهالعراقجمهورية):مايلي

:للتشريعاساسمصدروهو،الرسميالدولةديناإلسالم:اوالا :(2)المادهفيوجاء.(أتحادي

.اإلسالمأحكامثوابتمعيتعارضقانونسناليجوز

.الديمقراطيةمباديءمعيتعارضقانونسنيجوزال

.الدستورفيالواردهاالساسيةوالحرياتالحقوقمعيتعارضقانونسناليجوز

ا،السلطهتداوليتم):(6)المادةفيوجاء .(ستورالدهذافيعليهاالمنصوصالديمقراطيةالوسائلعبرسلميا



تطبيق النظام الديمقراطي في العراق 

المدنيةالحقوق:واوالا ،(الحقوق)منهااالولوالفصل،(والحرياتالحقوق)الثانيالبابفيوجاء

ميةالقوأووالعرقالجنسبسببتمييزدونالقانوناماممتساوونالعراقيون):(14)المادهضمن:والسياسيه

ادهالمفيوجاء.(االجتماعيأواالقتصاديالوضعأوالرأيأوالمعتقدأوالمذهبأوالدينأواللونأواالصلأو

ا االتقييدهاأوالحقوقهذهمنالحرمانواليجوزوالحريةواالمنالحياةفيالحقفردلكل):(15) لقانونلوفقا

.(قضائيةجهةمنصادرقرارعلىوبناءا ،

ا الدولةمنوتجعلالعراقيينلجميعالفرصتكافؤتضمنالتيالموادتوالتوقد منلهابماذلكتنفيذعلىرقيبا

.االطرافكافةحقوقعلىتحافظتشريعاتمنسلطة

ريةوالحواالمنالحياةفيالحقللجميعانفاكداالساسية،والسياسيةالمدنيةالحقوقالدستورضمنكما

ؤونالشفيالمشاركةحقفيورجاالا نساءا الجميعوحقالمسكن،وحرمةلالفرادالشخصيةوالخصوصية

التقاضيقحالدستوريكفلكما.والترشيحواالنتخابالتصويتحقفيهابماالسياسيةحقوقهموممارسةالعامة،

حكمدورصحتىالمتهمفيالبراءةوافتراضالدفاعحقفيهابماالتقاضي،مراحلكافةفيالعادلةواالجرارات

.للجميعالعادلةوالمعاملة،الجلساتوعالنيةنهائي،

، وحق كما كفل الدستور الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، من حق العمل، والحياة الكريمة للجميع

لملكية تكوين النقابات واالتحادات المهنية، وحرية انتقال االيدي العاملة ورؤوس االموال داخل البلد، وكفل حق ا

والشباب، ويحظر كافة اشكال النشيءالعامة والخاصة، وحماية االمومة والطفولة والشيخوخة، ويرعى 

ان وكرامته اكد الدستور على حرية االنسكما.والتعليم، والحق في الرعاية الصحية لالطفالاالستغالل االقتصادي 

.عاموالجنسوعدم جواز تعرضه ألي انواع التعذيب أو االكراه، ويحظر السخرة واالتجار بالنساء واالطفال 
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تماعاالجوحريـــــةواالعالنوالنشرواالعالمالصحافهوحريةالوسائلبكلالرأيعنالتعبيرحريةكفلكما

ساتومؤسالسياسيةواالحزابالجمعياتتأسيسفياالفرادحقعلىالدستورويحافظالسلمي،والتظاهر

مبأحوالهالمواطنينالتزامفيالحقالدستوركفلكذلك.والمراسالتاالتصاالتوحريةالمدني،المجتمع

حريةوالدينية،الشعائرممارسةفيوالحقاختياراتهم،أومعتقداتهمأومذاهبهمأودياناتهمحسبالشخصية

اختياركييفية:الثالثالبابفيوجاء.والعقيدةوالضميرالفكرحريةفردكلومنحاماكنها،وحمايةالعباده

مايةحتتولىالتيالمؤسسات،وتحديدالبرلمانفيالقوانينبسنيقومونالذيالنوابوانتخابالحكومة

رئيسارواختيالمهمة،القراراتواتخاذالقوانين،اصدارفيالبرلمانمهمةالمخالفين،وبيّنومعاقبةالقوانين

عاربواليتهمدةالدولة،رئيسهوالجمهوريةفرئيس:التنفيذيةالسلطةاما.الوزراءورئيسالجمهورية

لبالداادارةيتولىفهوالوزراءرئيساماالدستور،وفقصالحياتولهثانية،لدورهانتخابهيجوزسنوات،

.الوزراءمجلسبمساعدة

عاقبةومالعدالةتطبيقحسنلضمانقضائيةمؤسساتأنشاءالدستورتضمنفقد:القضائيةالسلطةاما

معديهالعاالقوانيناتفاقمدىفيالفصلمهمتهاالعليا،االتحاديةالمحكمةمنهاالمحاكموانشاءالمخالفين،

لسلطةامنكلوسلطاتأختصاصاتناقشفقد:الرابعالباباما.القضاءاستقاللعلىالتاكيدمعالدستور،

مننيتكووالذيالعراق،فياالتحاديللنظامتنظيميةموضوعاتناقش:الخامسالباب.واالقاليماالتحادية

.محليةواداراتالمركزيةومحافظاتواقاليمعاصمة

اكدوقد.يةاالساسالمباديءتعديلعدملضمانالدستورتغييروكيفيةوتوقيتاجراءاتوّضح:السادسالباب

.عاميشعباستفتاءاجراءخاللمنالدستورالنفاذضروريةالعراقيالشعبموافقةانعلىونصالدستور
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جماعات الضغط 



واءسالضغطممارسةاجل،منالعلياالمصالحجماعاتباالحرىاوالضغطجماعاتتتبلور

وسميتومنتديات،أحزابعلىحتىأواخرى،جماعاتعلىأوالحكومةأوالدولةعلى

ولجماعة.مطالبهمتلبيةعلىالحكوماتلحملكوسيلةالضغطتستخدمالنهاالضغطبجماعات

اتصفعدةأوواحدهصفةيملكوناالفرادمنمجموعةعلىللداللهيستعملمفهومالضغط

،الغربيةللديمقراطيةالمميزةالسماتمنواحدةالضغطجماعاتوتعدومشتركه،مميزة

وقدة،الحكوممناقترابهالتسهيلالجميعفيهايشتركاساسيةمعاييرالىتستندوهي

ماتالتنظيفزادتالعشرين،القرنوبدايةعشرالتاسعالقرنفيالجماعاتهذهاتسعت

للدولةالعامهالشؤونفيالمواطنينجميعمساهمةلتوسعوذلكوالهيئات،والتحمعات

:ناحيتينفياالفرادفيالجماعاتهذهوتؤثر.والمجتمع

لمباديءالجماعةوفقاحقوقهيمارستجعلهحيثمنالمواطنفي:النفسيالتأثير

.الفرديةلمبادئهوفقا  الواحتياجاتها

دخلوتالمواطنينباسمالعملحقنفسهاتخولالجماعاتالنالمهموهو:االجتماعيالتأثير

تؤكديالتللديمقراطيةالحديثةالنظريةمعيتنافىمماالحاكمة،السلطةمعمفاوضاتفي

.االختيارفيالفرديةالحريةللمواطنين



:عّرف بعض الباحثين جماعات الضغط  منهم

جماعة من الناس يربطهم نمطا  معينا  من السلوك الجماعي،(بأنها: صادق االسوداالستاذ 1.

نهم وتجّمع هؤالء االفراد قد يقوم على اساس وجود هدف مشترك او مصلحة مشتركة بي

على هيئات يدافعون عنها بالوسائل المتيسرة لهم، علنيه كانت ام سريّة، ويسعون للضغط

(السلطة في الدولة لكي تتخذ قرارات ترعى مصالحهم أو اهدافهم المشتركة

منظمة تضم مجموعة من الناس تربطهم رابطة معينة تهدف الى : ) انها: محمود خيري2.

(.الضغط على الحكومة

منظمة تضم مجموعة من الناس يعرف بعضهم  : ) عّرف جماعات الضغط : هومانزجورج 3.

(                          تمام المعرفة

:  وان ابرز انشطة جماعات الضغط

ممارسة استراتيجيات دائمة لتفعيل اجندة سياسية على المدى الطويل .-أ

ممارسة شتى انواع االقناع السياسي مع النشطاء في االوساط السياسية  .-ب

المشاركة في الضغط على مؤسسات بعينها من اجل تشريعات محددة او قرارات موحدة .-ت

جمع احزاب في تكتل معين  .تيار واضحتكتالت في أو جمع -ث



جماعات الضغط السياسيــــــــة-1

جماعات الضغط شبه السياسية-2

جماعات الضغط االنسانيــــــــة-3

جماعات الضغط ذات الهـــــدف -4

جماعات الضغط للدفاع عن مصالح الدول االجنبية داخل الدولة-5

(يهاتلوب)اسمعليهابحتة،ويطلقسياسيةمصلحةااللهاليسجماعاتوهي:السياسيةالضغطجماعات-1

(Lobbies)ينبالصاالمريكيةالمتحدهالوالياتاعترافدونحائالالوقوفهدفهالذي(الصينلوبي)مثل

.الشيوعية

بدونتمكنتالانهااالالسياسية،الناحيةفيجميعهنشاطهاينحصرالوهذه:السياسيةشبهالضغطجماعات-2

.المختلفةالعمالنقاباتومثاهااهدافهاتحقيقمنالسياسيالنشاط

رعايةاتجمعي)امثالهاومنالنادرالقليلفياالسياسيا  نشاطا  تمارسالوهي:االنسانيةالضغطجماعات-3

.(الطفولة

وهناك،(االوربيةالوحدة)جماعاتمثلقوميةاهدافتحقيقالىترميوهي:الهدفذاتالضغطجماعات-4

.السنلكبارالتقاعدحقاقرارمثلالعضائهاخاصةمصالحتحقيقالىيرميمن

ة وهذا النوع منتشر في الواليات المتحد: جماعات الضغط للدفاع عن مصالح الدول االجنبية داخل الدولة-5

.وجهات نظرهم والدفاع عن مصالحهملتاييدلوبيهاتاالمريكية، حيث تعمد الدول االجنبية لتشكيل 



ىعلايالقانونية،المؤسساتاعضاءعلىالضغطاي:(المباشرالضغط)بالحكومهالمباشراالتصال-1

ستصدروايكيعليهمالتأثيرلمحاولةالتنفيذيةالهيئةباعضاءواالتصالالدولة،فيالعامةالسلطاتمستوى

أويذية،التنفالسلطةأوالتشريعيةالسلطةعلىوالمكشوفالعلنيالضغطبواسطةمصالحهمتحقققرارات

الفساداأوبطريقةالموظفين،وكباروالوزراءالبرلمانيينمعالخاصةالعالقاتخاللمنالمكشوفغيرالضغط

.منهوالمقربينالمسؤولعائلةافرادبعضتوظيفأوشهريةرواتبأوللمسؤولينالرشاويبتقديم

:طرقعدةمنويأتي:المباشرغيرالضغط-2

الضغط ماعاتالجهذهوطبيعياهدافها،تحقيقالىاالحيانمنكثيرفيوتوجيههالعامالرايتعبئةعبر-أ

نهاموسائلعدةوتستخدم،مصلحتهاطريقفيالتوجيههذادفععلىتساعدهاعاليةماليةقدرةلديها

.وغيرهاالمحاضراتالقاءالندوات،عقدالنشرات،اصدار

التعاون للتعاونالجماعاتمختلفبينالتوفيقالىالسعيمهمتهاضغطجماعةألنشاءالضغطجماعاتبين-ب

.بينهافيما

التظاهرات .واالحتجاجات-ت

فيةخاصالضغط،جماعاتلنشاطالكبيرالميدانهوالمجلسهذاالن،النيابيالمجلساعضاءفيالتأثير-3

موافقةالعلىالحصوللغرضالحكومة،قوةالمجلسقوةفيهاتفوقوالتيالبرلمانيةوالدولالرئاسيةالدول

تقديمطريقعنتعديله،أورفضهأوقانونوعمشرعلىالموافقهأواسقاطه،أومقترحأودستورتعديلعلى

.المجلسالعضاءوالرشىالهدايا



:التاليةاالمورفيالسياسيةواالحزابالضغطجماعاتبينالفرقان

مصلحةلقضاءبلسياسي،هدفبلوغالوحيدغرضهااليكونالضغطجماعاتان1.

لبلوغاصال  تنشأالسياسيةاالحزاببينمااالفراد،منلمجموعةاجتماعيةأواقتصادية

.بهااالشتراكأوالسياسيةالسلطةعلىواالستيالءسياسيغرض

هذامثلضعتالسياسيةاالحزاببينماسياسيا ،برنامجا  لنفسهاالتضعالضغطجماعات2.

.البرنامج

يدتايعلىتعملكانتوانالعامة،االنتخاباتفيلهامرشحينتقدمالالضغطجماعات3.

.مرشحينتقديممهمتهاالسياسيةاالحزابأماالمرشحين،بعض

اتالحريبينتعارضهناكانفيبدو،الديمقراطيةعلىالضغطجماعاتاثرناحيةمنأما

اعللدفمنظمةوسيلةاالماهيالجماعاتهذهاناالالضغط،جماعاتتصرفاتوبينالفردية

وهمصالحهاعنللدفاعوسيلهخيرترىالعاملةفالطبقةوحرياتهم،االفرادمصالحعن

.النقاباتتكوين
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التاسعة المحاضرة

في مادة الحرية و الديمقراطية

The ninth lecture in 

Freedom & Democracy



أو عناصر مكونات 

الرئيسةالديمقراطية 

( الجزء الثاني )



المشاركة السياسية-2المواطنـــة-1

النواب والمسؤولية-4االنتخابات-3

المعارضة-5
الفصل بين الحكومة -6

والبرلمان

الشرعية الدستورية-7

:مكونات أو عناصر الديمقراطية الرئيسة 



:  ةالمعارض: الرئيسة مكونات أو عناصر الديمقراطية 

هة،ونزيحرةانتخاباتعبرالمنظمةالمنافسةبهاوالمقصود:المعارضة-

وهمحقوقهم،بكاملوتمتعواالبرلمانالىالوصولاستطاعوامواطنونوهم

مهوانماللنظام،المعارضةيمثلونالوهمالحكم،فييشاركالالذيالفريق

الرايقوةالىاستنادا  النيابية،المجالسفيومبادئهالنيابيللنظامالقيديمثلون

لتصنيفمعاييرأربعةالباحثينبعضويحددالنواب،مجلسخارجالعام

:هيالمعارضة

تركيز جاتدرأعلىالحزبيننظامويعتبرالتنظيمي،التماسك)المعارضة-أ

.(المعارضةتركيز

تنافسية (والبرلماناالنتخاباتمستوىعلىخاصة  )المعارضة-ب

اهداف .(لمحتمتغييرمقاومةأوالحكومةسلوكلتغييرالسعي)المعارضة-ت

(.اسياالستراتيجية المناسبة ترتبط بطبيعة النظام السي)االستراتيجيات 



:  الرئيسة مكونات أو عناصر الديمقراطية 

:  بين الحكومة والبرلمانالفصل 

قيامدونةللحيلولالسلطاتفصليستهدفالمبدأهذا:والبرلمانالحكومةبينالفصل-

ابةالرقالىايضا  ويؤديواحده،بيدالسلطاتانحصرتمااذامطلقا  أومستبدا  حكما  

المجتمع،فيوالحقوقالحرياتضماناتتتحققحيثاخرى،الىسلطةمنواالشراف

سلطةلكليحددالذيهووالدستورسلطاتهم،وتقليصالحكاماضعافالىوتؤدي

منالوسطىولقديمةالعصورفيالفالسفةبهنادىقداالمروهذا.بهتقومالذياختصاصها

الىارسطودعاوقدمتعددة،هيئاتعلىالمختلفةواعمالهاالدولةوضائفتوزيعخالل

السلطةفاألولى،(العدالةووظيفةاالمر،ووظيفةالمداولةوظيفة):ثالثوظائفبينالتمييز

افالطونالمبدأذاهاكدكذلكالقضائية،السلطةوالثالثةالتنفيذية،السلطةوالثانيةالتشريعية،

السلطاتاستقالليةالسلطاتبينالفصلمبدأويفترض.وغيرهملوكوجون،ومونتسيكيو

الليةباستقاالالجوهريةاعمالهاالسلطاتهذهتمارسانيمكنوالبعض،عنبعضهاالثالث

القوانينطبقت(الحكومة)والتنفيذيةالقوانين،تشّرع(البرلمان)التشريعيةفالسلطةتامة،

القوانينتطبيقعنالناتجةالنزاعاتحلمهمتها(القضاء)والقضائية،



ةالشرعية الدستوري: الرئيسة مكونات أو عناصر الديمقراطية 

السلطاتإلجراءاتالشعبقبولدرجةبانهاوتعرف:الدستوريةالشرعية-

المواطنوننعيقتالذيالقانونيالنظامهوالشرعيفالنظاموتطبيقها،القوانينبينالمختصة

لعليااوالمرجعيةللدولةاالساسالنظامالدستورويشكلبحكمه،ليتقيدوالهممالئمبانه

ينالقوانتنظموفيهبعضها،عنوتتمايزالسلطاتوتنشأالقومي،أوالوطنيللكيان

آللياتوتفعياللالحتكار،ومنعا  لالختصاصات،وتوزيعا  للحقوق،،صونا  والمؤسسات

لمؤسساتايقيمألنهالديمقراطية،وجودفياساسيا  عنصرايعدالدستوروجودوانالرقابة،

جتمعالممنظماتعنهتعبرالذيالعامالرأيوضماناتالقانونيةالضماناتويوفرواآلليات

:(96)هيخمسمبادئعلىالدستوريةالشرعيةوتقوم.المدني

الشعبعلىالناسمنلقلةواللفردسيادهالالسلطات،مصدرالشعب.

القانونحكم.

الثالثالسلطاتبينالفصل.

وقضائيا  وقانونيا  دستوريا  العامةوالحرياتالحقوقضمان.

.التداول السلمي للسلطة وفق اليات االنتخابات



الرئيسةمكونات أو عناصر الديمقراطية 

.مسائلتهايجبحكومة:ثامنا  

.والسياسيةالمدنيةالحقوقتأمين:تاسعا  

.ديمقراطيمجتمعبناء:عاشرا  

.ونزيهةسليمةقيادةتوافر:عشرحادي

كافؤوتاالقتصاديةالمساواةتحقيقعلىالعمل:عشرثاني

.الفرص

ربةومحااالجتماعيةالمساواةتحقيقعلىالعمل:عشرثالث

.الطبقاتبينالتمييز
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العاشرةالمحاضرة

في مادة الحرية و الديمقراطية

The Tenth  lecture in 

Freedom & Democracy



مفهوم االنتخابات 

وتكييفها القانون



يمفهوم االنتخابات وتكييفها القانون

مفهوم االنتخاب :اوالا 

ا  ابالتكييف القانوني لالنتخ:ثانيا

ا  شروط االنتخاب:ثالثا

ا  مفاهيم خاصة باالنتخابات: رابعا

ا  أنواع نظم االنتخابات : خامسا



ةبوساطيجرياختيارعلىيقومالسلطهالسناداسلوبهو:اوال

يفالسلطةالسناداالساسيةالطريقةوهواالقتراع،أوالتصويت

لسلطةلالشرعيةلمنحالوحيدةالوسيلةوهوالتمثيلية،الديمقراطية

حياةالفياالوقاتاهمهياالنتخاباتوفترةالديمقراطية،عقيدةوهو

اباالنتخحقتصفالتيالعيوببعضرغمللشعوبالسياسية

.الحكامالختياركوسيلة

دلتحديفقهيةآراءعدةظهرت:لالنتخابالقانونيلتكييفثانيا

(منهالالنتخابالقانونيةالطبيعة

ومويقالمواطنة،صفةيحملمنلكل:شخصيحقاالنتخاب-اوالا 

وة،والسياسيالمدنيةالحقوقفياالفرادبينالمساواةأساسعلى

هذاعمالاستفيالخيارحقوللفردشرط،باياالنتخابتقييداليجوز

.استعمالهعدمأوالحق



ا  بةصاحاالمةالىالنتمائهنتيجةالمواطنيؤديها:وظيفةاالنتخاب:ثانيا

نااليجابيوالمواطنونااليمارسهاأناليمكنوظيفةهوواالنتخابالسياده،

ونالمواطنوعكسهمالسياسيةالحقوقلممارسةالشروطفيهمتتوفرالذين

.الشروطهذهمثلفيهمالتتوفرالذينالسلبيون

ا  يقضيخابلالنتالسليمالقانونيالتكييفان:قانونيهسلطهاالنتخاب:ثالثا

لحةالمصلتحقيقللناخبينالقانونبموجبمنحتقانونيةسلطةباعتباره

للذاناهمااالنتخابوقانونفالدستورالشخصية،المصالحاللتحقيقالعامة،

فاناالساسهذاوعلىاستعمالها،وشروطالسلطةهذهمضمونيحددان

قررةمقانونيةسلطةانهعلىيقومالذيهواالنتخابلحقالصحيحالتكييف

نسبةبالواحدةوبطريقةبالقانوناستعمالهاوشروطمضمونهايتحددللناخب،

غييرالتأوالمضمونذلكتعديلسلطةمنهمألييكوناندونالناخبينلجميع

.استعمالهشروطفي



هو قاعدة يشترط في االنتخابات ان تكون نزيهة وتنافسية وتعددية، فاالنتخاب

مظاهر النمط الديمقراطي، كما انه يمثل الطريقة المثلى لتعيين الحكام، ولعل أهم

ا من خالل ا نتخابات المشاركة السياسية الفعالة تتمثل في تداول السلطة سلميا

راطية، حّرة ونزيهة، فهي منهج متجدد الختيار أصحاب القرار في البلدان الديمق

ويقوم هذا المنهج على الشرعية الدستورية

ومن الشروط الواجب توافرها لكي تتم عملية االنتخاب بشكل ديمقراطي

اليحقفاالنتخاب على الوطنيين وحدهم، اما االجانب يقتصرحقان : الجنسية1.

.العامةالسلطهفي اختيار الحكام وتولي المشاركهلهم 

ح حق يجب بلوغ سن معينة تختلف الدول في تحديد سن معينة لمن: السن 2.

.االنتخاب ضمانة الفتراض النضج والخبرة



وة التمييز ان يكون الناخبون متمتعين بقواهم العقلية ،الن ق: العقليةالصالحية 

ا لممارسة الحقوق السياسية، فيكون حرمان المصابين بامراض عقلية تعد شرطا

والمجانين امر اليتنافى مع المبدأ العام، ويزول هذا الحرمان بزوال المرض،

.ويحدد المرض من قبل السلطة القضائية فقط

او ان التكون هناك احكام صادرة ضد الناخب مخلة بالشرف: الصالحية االدبية

ية حسن السمعة ،واالتجاه الديمقراطي يعمل على تضييق حاالت عدم الصالح

.اسيةاالدبية، وهذا الحرمان مؤقت بعد ان يسترد المحكوم اعتباره وحقوقه السي

لحقوق تمنع بعض القوانين االنتخابية العسكريين من ممارسة ا: العسكريون

السياسية، وذلك لمنع الضباط من التأثير على الجنود وتحريف نتائج

حدة االنتخابات، والرغبة في ابعاد الجيش عن السياسه والخوف من تمزيق و

.الجيش



تكونثحياالنتخاب،فيهايجريالتيالجغرافيةالبقعةهي:االنتخابيةدوائرال

نائبفيهاب  يُنتَخانتخابية،دوائرعدةالىتنقسماوواحدة،انتخابيةدائرةالدولة

.البرلمانفييمثلهاأكثرأوواحد

فيالحقأصحاباالشخاصأسماءتضمالتيالقوائموهي:االنتخابيةالقوائم

.القانونيحددهاخاصهلجانباجراءهاوتقومانتخابيةدائرةكلفياالقتراع

فيمقعدشغلالىالوصولفييرغبونالذيناالشخاصوهم:المرشحون

وهناك,رشيحللتاالنتخابيةالشروطفيهمتتوافرانتخابيةلواليةالنيابيالمجلس

.االنتخابيالقانونيحددهابالترشيحالراغبينتقيدشروط

التصويت،ورقةتسمىخاصةورقةعلىالمرشحاسمكتابةهو:تصويتال

التصويتعمليةلتسهيلاالنتخابيالقانونيحددهامتعددةاجراءاتوهناك

وفرضمنها،واالكثارالتصويتمراكزتحديدمثلوحريتها،سريتهاوتامين

سيرعمليةتعرقلاعمالأوعنفاعمالارتكابدونللحيلولةصارمهعقوبات

.التصويت



ونقانبموجبالتصويتبحقيتمتعونالذيناالشخاصمجموعوتعني:الناخبينهيئة

لسالمجفيممثليهاطريقعنعليهمالرقابةوتمارسالحكامتعيّنالتيوهياالنتخاب،

.دولةالفيالعامةالسلطاتبينينشأالذيالنزاعفيالحاسمةالفصلجهةوتعدالنيابي،

العام،االقتراعأوالمقيّداالقتراعاسلوبالدولاعتمادضوءعلىيتحددالهيئةهذهحجموان

تراعاالق:منهاقيدبفرضوذلكاالفرادمنمجموعةعلىالتصويتحصر:بالمقيدويقصد

يهدفاوهذبشروط،مقيدغيرفهوالعاماالقتراعأما،الكفاءهبشرطأومالي،بنصابالمقيد

.االمةارادةعنيعبرلكيالناخبينقاعدةتوسيعالى

انوناا قالمسؤولةالهيئةأوالمؤسسةانهاعلىاالنتخابيةاالدارةتعّرف:االنتخابيةاالدارة

اتالعمليلتنفيذاالساسيةالجوانبكافةأوبعضبادارةقيامهامنالهدفيتحددوالتي

:مهامهاومناشكالها،مختلفعلىواالستفتاءاتاالنتخابية

االنتخابحقأصحابتحديد

السياسيةاالحزابقبلمنلالنتخاباتالترشيحطلباتاستقبال

اقتناء،تخابيةالدوائراالنترسيمالناخبين،تسجيل:المتضمنةاالقتراع،عملياتوتنفيذتنظيم

فيظرالناالنتخابية،بالعمليةالمتعلقةاالعالموسائلنشاطاتمتابعةاالنتخابية،المواد

.االنتخاباتنتائجواعدادتجميع.االصواتوفرزعد.وحلهااالنتخابيةالنزاعات
.



التيالبلدانفيالقائمةاالدارةتلكهي:المستقلةاالنتخابيهاالداره

سةكمؤسستعملمستقلةهيئهانتخاباتهاوادارةتنظيمعلىتقوم

والتيهابالخاصةمميزاتهاولهاالتنفيذية،السلطةكليااعنمنفصلة

ةاالدارتتبعالالشكلهذاظلوفيمستقل،بشكلبادارتهاتقوم

ةحكوميادارةأووزارةايةأماممسؤولةتكونوالحهةايةاالنتخابية

أو(نالبرلما)التشريعيةالسلطةأماممسؤولةتكونانيمكنانهااال،

.البالدرئيساوالقضاء

االدارةاا حصروهي:العراقفيلالنتخاباتالمستقلةالعلياالمفوضية

بية،حزغيرمستقلةمهنيةهيئةوهيالعراق،فيالوحيدةاالنتخابة

ا تدار ذيةالتنفيالسلطاتعنمستقلةانهااالللدولةوتابعةذاتيا

اعالنةسلطللقانونالمطلقةبالقوةوتملكوالقضائية،والتشريعية

.اباتباالنتخالمتعلقةواالجراءاتوالقواعداالنظمةوتنفيذوتطبيق
.



القانونوأالدستورخاللمناالستقالليةهذهتاكيدويمكن:االستقاللية

تنظيمهاالىباالضافةتامبحيادتعملاناالنتخابيةاالدارةعلى:الحياد

العمليةةنزاهتكونذلكبدونكاملة،باستقالليةاالنتخابيةللفعاليات

.للفشلعرضةبكاملها

استخداموسؤاالنحرافضدماهووكلالفسادضدالنزاهة:النزاهة

.والشفافيةوالمحاسبةالمسائلةموضوعفيالسلطة

الخططمورسالقراراتاتخاذفيالتامالوضوحبانهاتعّرف:الشفافية

الدولةاداءمراقبةفيالمعنيةالجهاتعلىوعرضهاوالسياسات

سبةللمحاوالسياساتاالداريةالممارساتوخضوعالشعب،عننيابة

.المستمرةوالمراقبة
.



ة لكي اي الجمع بين مباديء النزاهة والكفاءة والفاعلي: الكفاءة

.تستمر مصداقيتها ونجاحها

لة اعتماد المزيد من معايير الخدمة ،كتوقيتات الخدمة من اسئ

.واستفسارات وخدمات للمواطنين

توفير كادر مؤهل ومدرب على افضل وجه لتطبيق اعلى 

.المعايير المهنية في العملية االنتخابية

ى قدم سيادة القانون اي احترام القانون المعمول به وتطبيقه عل

ن المتعلقة المساواة ، والتحقق من تطبيق وتنفيذ مختلف القواني

.بالعملية االنتخابية



ا اخرىالىدولةمناالنتخابيةالنظمتختلف ةالدوللظروفتبعا

:هياالنظمةهذهوالثقافية،وأهمواالجتماعيةالسياسية

:المباشرغيرواالنتخابالمباشراالنتخاب1.

مثليهممبانتخاببانفسهمالناخبونقاماذايحصل:المباشراالنتخاب

يحصلمنويفوزواحدة،درجةعلىويكون,احدوساطةدونمباشرة

الذينالحكامأوالنوابأسماءيتحددعندهااألصوات،أعلىعلى

.الديمقراطيةالىاالقربالنظاموهذاالناخبون،اختارهم

دوبينمناختيارعلىالناخبيندوراقتصراذا:المباشرغيراالنتخاب

.البرلمانفيالنوابأوالحكاماختيارعنهمنيابةيتولونعنهم

.





:نطريقتيعلىالناخبونيقدمهاالتياالنتخابيةالقوائموتكون

ائمهالقباختيارالناخبيقومعندما:المغلقةالقائمةطريقة:االولى

.اعضائهابجميعتغييراوتعديلدونبكاملها

عدداختيارتجيزالطريقهوهذه:القوائمبينالمزجطريقة:الثانية

مالقوائمختلففيالموجودةاالسماءبينمنالمرشحينمنمطلوب

استخراجوالقوائمبينالمزجحقيجوزبمعنى،المتنافسةاالنتخابية

.يختارهاالتياالسماء
.



:النسبيالتمثيلونظاماالغلبيةنظام1.

ئرةدافيمرشحينأومرشحكلبفوزاالنتخابنتيجةتحتسببموجبه:االغلبيةنظام

ا االنتخابكاناذاويستخدماالصوات،اكثرعلىحصلواانتخابيه ،وهناكبالقائمةأوفرديا

:النظاملهذاشكلين

منعدداكثرعلىحصلواالذينالمرشحونأوالمرشحيفوز:البسيطةاالغلبيةنظام

.المرشحينباقيعليهاحصلالتياالصواتمجموععنالنظربصرفاالصوات،

اياالصوات،من(1+%50)علىالمرشححصـولويستوجب:المطلقةاالغلبيةونظام

.ينالمرشحباقيعليهاحصلالتياالصواتمجموععلىتزيداصواتعلىالفائزحصول

كلالمختلفةمالقوائعلىاالنتخابيةللدائرةالمخصصةالمقاعدتوزعفيه:النسبيالتمثيلنظام

اباالنتخنظامفياالاليصلحالنظاموهذااالصوات،منعليهاحصلالتيالنسبةبحسب

بالقائمة



فيهاصوتمقاعد،(6)لهاخصصانتخابيةدائرةانفرضنافاذا

(600)علىاالولالحزبمنالمقدمةالقائمةحصلت،ناخب(1200)

،صوت(200)علىوالثالثةصوت،(400)علىوالثانيةصوت،

:كمايليالمقاعدتوزع

ةللدائرالمخصصةالمقاعدعدد/الناخبينعدد=الواحدالمقعدحصة

االنتخابية

والثالثة،(2)والثانية،(3)االولىللقائمة،فيكون200=1200/6:اي

.(مقعد1)

:االجباريوالتصويتاالختياريالتصويتنظام1.



عددخلفتعليهوترتباالدبية،الناحيةمنالناخبينعلىواجباا يعد:االختياريالتصويت

مناكثراالحيانبعضفيالمتخلفوناصبحبه،حتىالقيامعنالمواطنينمنكبير

ليسواالقليةرأيعنسيعبرالمنتََخبالبرلمانالنخطيرمؤشريعطيوهذاالمصوتون،

االكثرية

.(103)ذرعدونالتصويتعنالمتخلفالناخبعلىجزاءفرضويتضمن:االجباريالتصويت

:العلنيوالتصويتالسريالتصويتنظام1.

ناخباليدليانومقتضاهاالديمقراطية،الدولفيالغالبةالقاعدةيعد:السريالتصويت

اليطلعويراقبهفال،مهمتهاداءفياحداليتدخلايسرية،بصورةاالنتخاباتفيبصوته

.نالمرشحيمنيريدمناختيارفيالناخبحريةلتحقيقضمانةاحد،وتعدتصرفهعلى

،ويعتقديةاالنتخاباللجنةاعضاءفيعرفهبرأيهيجاهرالناخبيجعلالذي:العلنيالتصويت

.ةوالشجاعبالصراحةويطبعهيالمسؤوليةالناخبشعورمنيقويالنظامهذاانالبعض


