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 الثاني الباب
 الدميقراطيةاحلرية و 

 يالمفيوم التاريخي التطورتعريف الديمقراطية و  : األول مبحثال
 يااتتعريفاىم مفيوم الديمقراطية و 

)مؤسسة وىي مجموعة مف المبادئ والممارسات التي تحمي حرية االنساف وىي بمعنى اخر تعني 
وفي النظـ الديمقراطية  (الشعب)حكـ الحرية( واف كممة الديمقراطية مشتقة مف الكممة اليونانية التي تعني 

تعني باف الشعب ىو الذي يممؾ السيادة عمى المجمس التشريعي والحكومة، اما الحكومة الديمقراطية فيي 
المواطنيف بصورة مباشرة او عبر مندوبيف تمؾ التي تمارس فييا السمطة والمسؤولية المدنية بواسطة كؿ 

المقرون بحقوق االفراد وتقوم الديمقراطية عمى اساس حكم االغمبية عنيـ يتـ انتخابيـ بحرية، 
فجميع الديمقراطيات التي تحتـر ارادة االغمبية تحمي في الوقت نفسو الحقوؽ األساسية لمفرد  ،واالقميات

 يحول دون تحول نظام الحكم الى حكومة دكتاتوريةوتعمل الديمقراطية كدور الحارس الذي  ،االقمياتو 
كما تقوم الديمقراطية بالعمل عمى نزع صيغة التحكم المركزي بالسمطة ونقميا الى  ،تممك كل السمطة

ا مف قبؿ متفيمة اف الحكومة المحمية ينبغي اف تتصؼ بسيولة الوصوؿ اليي المستوى المحمية واالقميمية
 واىم التعريفات التي ظيرت لمديمقراطية ىي:الشعب واالستجابة الحتياجاتو قدر االمكاف. 

بانيا نظام سياسي يقدم فرص دستورية دورية لتغيير مسؤولين الحكومة، وميكانيكية اجتماعية  -
لممتنافسين لمفوز تسمح ألكبر جزء ممكن من السكان لمتأثير عمى القرارات الرئيسة من خالل اختيارىم 

 بالناصب السياسية.

 تورين بانيا: )اختيار حر لمحاكمين من قبل المحكومين يتم خالل فترات منتظمة(.وعرفيا  -

عرفتيا دائرة المعارف البريطانية بانيا : )شكل من اشكال الحكم يمارس فيو مجموع المواطنين  -
 .مباشرة حق اتخاذ القرار السياسي تطبيقا لحكم االغمبية(

عرفتيا دائرة المعارف االمريكية بأنيا : )الطرق المختمفة التي يشترك بواسطتيا الشعب في الحكم  -
ومن ىذه الديمقراطية المباشرة، والديمقراطية الميبرالية، وىي السائدة في الواليات المتحدة وبريطانيا 

 م(.والتي تعتمد عمى الحكومة الدستورية والتمثيل الشعبي وحق االنتخاب العا
 لشعب(.من اجل اابراىم لنكولن:)الرئيس االمريكي السادس عشر(عبر عنيا:)حكم الشعب بالشعب  -
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 -في العصور القديمة:والحرية التطور التاريخي لمديمقراطية 
المغوي  مدلوليا عشر، وحسب السادس القرف في االنكميزية المغة دخمت قديمة، إغريقية كممة الديمقراطية

 القديمة اليونانية الكتابات في الكممة ىذه ووجدت) الشعب حكـ (تعني القديـ اليوناني الشعب وتعني
 واالمبراطور الممؾ كنظاـ السابقة االنظمة عف يختمؼ السمطة ممارسة في جديد نموذج انيا عمى وتعرؼ
 الجماعات عمى تطبؽ وكانت، الالزمة القرارات اتخاذ في ويشتركوف المواطنوف يجتمع وفيو ،واآللة

 ألخذ دوريا السكاف يجتمع ـ( حيث.ؽ الخامس) القرف في القديمة اثينا مدينة في ووجدت الصغيرة
 القرارات واتخاذ التصويت، حؽ في فقط البالغيف األحرار الذكور سكانيا يتمتع و بالمدينة الخاصة القرارات

 يشكموف انيـ رغـ والنساء والعبيد األطفاؿ ذلؾ مف ويستثنى نواب، اختيار عمى تصويت مباشرة بدوف
 : ىما أساسيتيف بخاصيتيف تتميز وكانت النقية او المباشرة بالديمقراطية وسميت الساحقة األغمبية

 اشتراكا يشترك الشعب وانما منتخبون نواب ىناك يكن لم أي مباشرة، ديمقراطية كانت أنيا :- االولى 
 يساىم الشعب ان اي العامة، المناقشات في واالشتراك الجمعية، طريق عن نفسو حكم في مباشرا

 .الحكم في فعمية مساىمة
 ان الفرد عمى الحديث، فكان بمعناىا الحرية تعرف تكن لم القديمة الديمقراطية ىذه ان:- والثانية
 الشخصية. وحرياتو بحقوقو اجحاف من فييا كان ميما الدولة لقوانين يخضع
 وفي الميالد، قبؿ الرابع القرف اواخر في النيريف بيف ما حضارة نشأت  :-الرافدين وادي حضارةاواًل: 
 بكافة ) القديـ العراؽ ( الرافديف وادي في الحضاري التطور مظاىر بدأت الميالد قبؿ الثاني االلؼ حدود

 في االليي الحؽ نظرية عمى تقـو التي المدينة دويمة فأسسوا الحكـ، انظمة في التطور ومنيا اشكاليا،
 باعتمادىا الحضارة ىذه تميزت وقد ،البالد ادارة في االليي الحؽ صاحبي ىما والكاىف فالممؾ الحكـ،
 عميو وما حقوؽ مف لممواطف ما تحديد بيدؼ الشعب ابناء بيف العالقة تنظيـ في المكتوب القانوف عمى
 الممؾ مقاضاة يستطيع احد فال ،سمباً  أثرت قد القانوف فوؽ والكاىف الممؾ كوف حالة اف اال واجبات، مف
 وىذا ،الطينية االلواح عمى سومريو نصوص في وردت قد حريو كممة اف الدراسات وتشير، الكاىف أو

 االصالحات القدامى العراقيوف وضع وبذلؾ عميو، الواقع الظمـ مف وتحريره االنساف تخميص عمى دليؿ
 َعَرؼَ  حيث الديمقراطية، تجارب اولى شيد قد القديـ العراؽ اف، وحريتو حقوقو لمفرد تحفظ التي والقوانيف
 توركيمد( ذلك أكد ،)البدائية الديمقراطية ( سميت مف الديمقراطية نمطا القديـ العراقي السياسي الفكر

 سّماىا الديمقراطية من نمطاً  عرف قد كان القديم العراقي السياسي الفكر ان :بقولو ،)جاكوبسن
 الديمقراطية ىذه عسكري وان ديمقراطي مجتمع انو عمى صنف مجتمع في ،)البدائية الديمقراطية(

 و الشيوخ( ىما:)مجمس تمثيميين مجمسين في يتمثل شعبي جياز اساس عمى بالجوىر قائمة البدائية
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 ىذه فيو ازدىرت الذي العيد بصدد الجـز صعوبة الباحثيف ويؤكد ،(المحاربين يمثل العامة )مجمس
 بالتاريخ معروف سياسي برلمان أول ان) :(كريمر( ويقول .المجمساف ىذاف معيا وأزدىر الديمقراطية،

 : ىما مجمسين من مؤلف البرلمان وكان ق.م سنة ) 5۰۰۰ ( قبل وجد قد كان المدون اإلنساني
 عمى القادرين الذكور المواطنين من المؤلف العموم)النواب(، ومجمس الشيوخ(، األعيان)مجمس مجمس

 االعيان. من اال يكن لم حاكم عن فضال االحرار، المواطنين بيد السمطة وان السالح، حمل
 وتجاوزوا الشعب مقدرات )لجش(عمى حكاـ ىيمف حيث (.ـ.ؽ ۳۲٘٘ ) عاـ في تاريخي حدث وىناؾ 

 والمتنوعة الباىظة الضرائب وفرضوا ،واستممكوىا المعبد أمواؿ عمى ايدييـ ووضعوا الناس، حقوؽ عمى
 وبساللة ) لوكالندا( الممؾ وأسقطوا الشعب فيب   الفادح، بالظمـ ) لجش( شعب فشعر المواطنيف، عمى
 الشييرة االصالحات صاحب الممؾ)أوركاجينا(، ىو أخرى ساللة مف حاكما واختاروا نانشة(، )أور

 اف عمى يدلؿ الحدث األوؿ، وىذا الفصؿ في انجازاتو الى التطرؽ تـ والتي اإلنساف، بحقوؽ بالتزاميا
  .الحكاـ واختيار السياسي النظاـ تغيير في ويساىـ بحريتو يعتز القديـ منذ العراقي الشعب
 قبؿ الثالث االلؼ اواسط في القديمة مصر في وازدىرت الحضارة ىذه زىت -:النيل وادي حضارةثانيًا: 
 الفرعوف يحكمو ممكيا كاف السياسي اـظالن واف عاـ، وخمسمائة االؼ ثالثة مف نحو وعّمرت ،الميالد
 مف النيؿ وادي حضارة تعد   و والتقديس، العظمة لو ولذلؾ ،)عار (لإللو وابف إلياً  كونو مف قوتو يستمد

 وكانت فييا الحكـ انماط تنوعت وقد التطور، مف متقدمة مراحؿ الى وصمت التي القديمة الحضارات
 : ىي ثالث مراحؿ عمى

 الكتابة الى القدامى المصريوف توصؿ ـ( .ؽ ۲۳۳۳ ) عاـ نحو :القديمة الفرعونية الدولة مرحمة - أ
 أبناء أنيـ نظرية وفؽ عمى مصر شعب بحكـ المموؾ فأبتدأ مطمقا، ممكيا الحكـ وكاف الييروغميفية

 بجسدحمّت  قد اآللية روح اف معتقديف الطاعة، واجب إلوً  نفسو الفرعوف فنص بَ  االمر وتطور اآللية،
 مف تدخؿ ىناؾ يكف  لـ  المرحمة ىذه وفي االفكار، ىذه تأييد في دور ليـ كاف الكياف اف كما فرعوف
  . الدولة ادارة في الشعب قبؿ
 وذلؾ العامة، والحريات الحقوؽ مجاؿ يف اً تطور  الفترة ىذه شيدت :الوسطى الفرعونية الدولة مرحمة -ب

 الفراعنة تنازؿ فقد الحكـ نظاـ اما ،لألجور العادلة المعايير وبوضع ،السحرة بمنع الدولة قانوف بإصدار
 فظيرت الناس، عامة حاؿ حاليـ عباد وىـ البشر عمى مموكا انفسيـ نصبوا بؿ البشر الوىية فكرة عف
 وىناؾ لمممؾ مشورة مف ـْ  تقد   ما خالؿ مف الحكـ في المشاركة في الفضؿ ليا كاف القـو أعياف مف طبقة
 في المادية الحياة نظاـ مراقبة وشدة واالنضباط الدقة مف قدرا االدارة بموغ عمى الدليؿ ما تقيـ الوثائؽ مف



5 
 

 عميو يوسؼ هلل نبي قصة وفييا اليكسوس غزو الى مصر تعرضت المرحمة ىذه نياية وفي مصر،
 .السالـ

 المشّرع وىو إلو نفسو الممؾ بتنصيب أولو الى الحكـ نظاـ عاد :الحديثة الفرعونية الدولة مرحمة -ػج
 عميو موسى ) هلل نبي قصة الفترة ىذه في حدثت وقد الوقت، نفس في ليا فذنالم وىو لمقوانيف الوحيد

 والعقاب الفضيمة عمى والجزاء باإلنساف العناية عمى أكدت والتي  الييودية بالديانة جاء الذي السالـ(،
 .كتاب التوراة في الرذيمة عمى

 التنظيـ مستوى فكاف الغربية، الحريات نشأة بدايات ىو اليوناني العيد اف :- اليونانية الحضارةثالثًا: 
 السياسية والديمقراطية ،رمباش بشكؿ العامة الشؤوف تسيير في ليـ سمح مما قميال السكاف وعدد اً جيد

  الى الديمقراطية جذور وتعود، الموطنيف طبقة وىي االرستقراطية الطبقة عمى مقتصرة كانت اليونانية
 الديمقراطية: تطور مفيوـالذيف كانت ليـ اراء وتشريعات في عدد مف المفكريف اليوناف 

 اليونانية الديمقراطية ظيور بوادر في الكبير االثر ليا كاف( ـ. ؽ ۸٘٘ - ٓٗٙ)صولونالمفكر  -ٔ 
 في جاء وقد القديـ، اثينا لمجتمع االجتماعي والتوازف االستقرار مف نوع تحقيؽ عمى عمؿ فقد

 ووّسع   القضاء، انتخاب في المساىمة في الحق فقير وأ غني بين تمييز دون الشعب اعطاء):دستوره
          .(شعبية محاكم)الشعب  ممثمي من مكونة محكمة خالل من ،األثنية الديمقراطية نطاق من
 بيف الحقوؽ دائرة توسيع و الديمقراطية نظاـال بتطبيؽ ساىـ ـ( ؽ.۲۳۳ - ۲۳ٗ)ارسطوالمفكر  -ٕ

 زمام والفقراء االحرار فييا يممك حالة ىي الديمقراطية ان) :(السياسة(كتابو في ارسطو وقاؿ البشر،
 الذي كان لو دور تطور مفيوم الديمقراطية )ؽ.ـ44ٖ-4ٙٗ(سقراط ومن المفكرين).الدولة في السمطة

 الحكـ باتجاه انعطافو تعد  ) القوانين)كتاب في افالطوف افكار اف ؽ.ـ(ٖٚٗ -۳۸ٗ)افالطونالمفكر  -3
 مصدر ان:)يقوؿ في كتابو إذ ،المدينة شؤوف ادارة في المواطنيف جميع اشراؾ أوجب فقد الديمقراطي

 يكتسبوف الذيف المشّرعوف الدولة سأر  عمى يوضع فأو  ،الشعب( و لممدينة الحرة االرادة ىي السيادة
  .القوانيف تنفيذ مجالس يشكموف وىؤالء العممي، بالواقع واالحساس باألمور البصر خالؿ مف الحكمة
 خالؿ مف العيد ىذا في العصري بمفيوميا الذاتية الحرية بذور بدأت  :-الرومانية الحضارةرابعًا: 
 فنجد ومبادئيا الذاتية الحرية أنتشار في كبير دور لو واالجتياد الفقو اف كما وشخصيتو، باإلنساف االقرار

 باالجتياد عرفوىا فقد الرومان اما شيء، كل ىي والدولة فمسفي بمفيوم الحرية عرفوا اليونانيين ان
 الديني بالجانب أىتمت المسيحي الديف ظيور وعند ،والتعاقد العقود انشاء حرية لمفرد فاصبح القانوني
 مف تنبثؽ الحرية اف ذإ الفردية، الحرية جذور أنشاء في الفضؿ الديانة وليذه هلل، أماـ الجميع ومساواة
 ألنو هلل اال ال يمارسيا المطمقة السمطة اف بفكرة المسيحي الديف جاء فقد شخصيتو، ومف االنساف ذات
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 وخاصة االنساني المجتمع تنظيـ أجؿ مف دنيوي ىو وما ديني ىو ما بيف فاصال وضعت وليذا الخالؽ
 .)ما لمقيصر لمقيصر وما هلل هلل(:(السالـ )عميو المسيح السيد قاؿ كما والسمطة، الفرد بيف بالروابط يتعمؽ ما
 الغربي لمفكر تراكمية تاريخية عممية نتاج ىو الغربية الحضارة في الديمقراطية تطور عممية إف
 افالطونية مؤثرات فنجد الزمف، عبر تشكمت هفكر  عف عبارة ىي بؿ جاىزة فكرة تكف لـ ة،الديمقراطيف

 ذلؾ ، ومفراالفكا مف ذلؾ وغير القانوف اماـ المساواة عمى اعتمادىا حيث مف ومؤثرات ارستقراطية
 عبر وتكامؿ نما وانما محددة، زمنية حقبة في معيف قرار نتاج ليست انيا عمى الديمقراطية صورة تتكوف
 والسياسية واالجتماعية االقتصادية وانظمتيا المجتمعات تكويف في الطويؿ تاريخيا في اإلنسانية مسيرة
. نعرفو الذي الوجو عمى  اليـو

 :الديمقراطية و الحرية بين الفرق 
 إنساف كؿ عند يوجد معطى فالحرية ارادتو، خارج عائؽ أي قوُ ييع اف دوف االنساف مكنة ىي الحرية أف

 يريد بما القياـ يستطيع بحيث الذاتي، الفرد استقالؿ أنيا عنو، خارجة سمطة أي وليس طبيعتو، وتفرضو
 االرغاـ ضد فعؿ رد تتضمف اإلنساف عند غريزة بوجود القوؿ ونستطيع ،ال يريد بما القياـ عمى يرغـ وال

 بما البشرية فالطبيعة الطاعة، تريد أجنبية أراده اي ضد احتجاج وجود أي االجتماعية، الحالة عف الناتج
 عموية كؿ ترفض التي بقيمتو الذاتي الشعور عنده تثير وىذه المجتمع، ارغاـ ضد تقؼ حرية، مف تنشده

 فوجود والمحكوميف، الحكاـ بيف التمييز واقع ينفي ال ذلؾ اف اال مثمو، انساف ىو والذي االخر لمشخص
 وجود ثـ ومف السمطة وجود وبالتالي االفراد، بيف لمعالقات الزامياً  تنظيماً  يفرضاف الدولة ووجود المجتمع
 .اآلمر
 الطبيعية الحرية اذف الغير، يحكمنا وال انفسنا، نحف نحكـ اف المتوجب مف فأف الحاؿ، واقع ىذا كاف واذا

 عقالً  وىي )الديمقراطية( ىي وىذه سياسية، أو اجتماعية حرية الى تتحوؿ اجتماعي خضوع لكؿ الرافضة
 )حكومة وى قبوالً  واالكثر لمديمقراطية االبسط التعريؼ الحرية، ويكوف بفكرة ال ينفصـ بشكؿ ترتبط وواقعاً 
 العالقة أي السياسية، العالقات في الحرية دمج الى ييدؼ حكـ نظاـ اذف فيي الشعب(، بواسطة الشعب
 ىذا مثؿ في حاضرة والسمطة سياسيًا، منّظـ مجتمع لكؿ المالزمة والطاعة االمر عمى تقوـ التي

 منسجمة ستبقى فأنيا وبالتالي ليا، يخضعوف الذيف أولئؾ موافقة عمى تقوـ بحيث تنّظـ انيا اال المجتمع،
 رفعة عمى السياسي النظاـ أساس تقيـ التي لمديمقراطية االخالقية القيمة تظير ىنا ومف حرياتيـ، مع

ًا تممك كونيا مف أكثر السمطة مفًا تحرير  كانت الديمقراطية أف القوؿ يمكف ىنا ومف الحر، اإلنساف
 )االكويني ستوما( القديس مقولة مف تنطمؽ الوسيط العصر منذ السياسية فاألفكار الشعب، مف لمسمطة

 ىذه ومف ،االمة( افراد كل لمصمحة اال توجد ال تمارسيا الي السياسية والحكومة السمطة أن :(وىي
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 الشعوب أجل من وجدوا المموك )ان :وىي بالديمقراطية المؤمنة االجياؿ تناقمتيا صيغة ولدت الفكرة
 امتيازاتيـ وأف الحقوؽ، كؿ ليـ ليس الحكاـ اف يعني وىذا المموك( أجل من وجدت الشعوب وليس
 أي شيء، كؿ قبؿ الحرية ىي والديمقراطية الكؿ، مف أجؿ تقوـ فالسمطة العاـ، الخير متطمبات تحكميا
 سمطوي. تحكـ كؿ مف االنساف تحرير

  -:الديمقراطية و لألفراد العامة والحريات الحقوق بين العالقة
 فقد ، الدولية الساحة عمى نفسيا القانوف وسيادة والمساواة الحرية قيـ ونشر الديمقراطية قضايا تفرض
 لمحديث وجودىا يتوجب التي العامة الحريات اف السياسة، رجاؿ اولويات رأس عمى القضايا ىذه اضحت

 فييا لخص الباحثيف لبعض اقواؿ ففي لمديمقراطية، اساسا تشكؿ ىي حقيقي ديمقراطي حكـ نظاـ عف
 الدولة اف حيث ) رضاىم دون االخرين يحكم ان شخص ألي يحق ال) : قائال الحكـ الديمقراطي مفيوـ

 المواطف حقوؽ صيانة ىو اليدؼ اذف ولمشعب، الشعب مف حكومة اال ماىي الديمقراطية الحكومة أو
 لممجتمع، االساسية واالحتياجات لمخدمات توفير مف تحويو بما االقتصادية التنمية وتشجيع وكرامتو
 عمى يؤكد وىذا يغيرىا( ان الدستورية الحرية مطمق فمو بحكومتو ذرعا الشعب ضاق )اذا :اآلخر والقوؿ
 السمطة تضؿ ىذا وعمى منو، أصمح ىـ مف وجد أو فيو الثقة فقد اذا يحكمو مف يغير اف في الشعب حؽ

 العامة والحريات الحقوؽ مف مجموعو بوجود الفقياء بعض أجـز وقد الشعب، إلرادة انعكاس الحاكمة
 الحديث يمكف ال األساسية الحقوؽ ىذه غياب وعند وجد، أينما ديمقراطي نظاـ ألي الراسخ االساس تمثؿ
 الشمولية ىي الحقوؽ ىذه صفات ومف لخدمتو، ويسعى الشعب رأي يحتـر سميـ ديمقراطي بناء عف

 .بتطبيقيا يسمح بما والعمومية
 االخرى الحقوؽ عميو تبنى التي االوؿ االساس بأنيا تتسـ حقوؽ وتتضمف :االساسية الحقوق : -أوالً 

 او القاسية العقوبة او التي تقمل من كرامة االنسان ةوالمعامم التعذيب تحريمو  الحياة حق وىي
 الحرية في الحقو  ،واالستعباد االسترقاق تحريم، و بينيم والمساواة بين االفراد التمييز عدمو  الالإنسانية

 عنو تنشأ التي الزاوية حجر نجدىا الحقوؽ تمؾ مالحظة وعند ،الشخصية والسالمة االمن في والحق
 أو الدولة قبؿ مف التعذيب أو التعسفي االعتقاؿ ضد االفراد وحماية الحياة حؽ دوف فمف االخرى الحقوؽ
 والدساتير الدولية االتفاقيات في عنيا المنصوص االخرى الحقوؽ عف الحديث يصبح االخرى االطراؼ
 .ليا فائدة وال ليا معنى ال الوطنية

 :- وىي الديمقراطية الممارسة بعممية المتعمقة السياسية الحقوق -يًا:ثان
 الدولة شؤون ادارة حق، و االجتماع حريةو  ،الرأي وحرية التعبير حرية، و والدين والوجدان الفكر حرية
 في السياسية الحياة تنظـ ألنيا الديمقراطية بالعممية متعمقة بأنيا الحقوؽ ىذه وتوصؼ، الوظائف وتقمدّ 



8 
 

 دفة ادارة في يشارؾ اف لمشعب وتتيح الديمقراطي الحكـ ممارسة وسائؿ تمثؿ انيا اي الديمقراطية، الدوؿ
 الحريات عالقة فاف وعميو والتشريعية، النيابية المجالس في لتمثيمو صالحا يراه مف وانتخاب البالد

 .السياسية والسمطة الشعوب بيف االتصاؿ حمقة تمثؿ انيا اذ وثيقة، تعتبر الشعوب بمصائر السياسية
 -:القضائية العدالة) الديمقراطية الضمانات (-:ثالثاً 
 قواعد تكتمل ال حيث وعمنية، ومنصفة ومحايدة مستقمة محكمة امام المثول في لكل فرد الحق اي

 احدى بطش من الخطر درء عمى قادره راسخة ضمانات وجود مع اال السميمة الديمقراطية وانظمة
 االماف وصماـ الحصيف الحصف ىو القضاء يصبح وعميو ،بالسمطات استفرادىا او السياسية القوى

 فيكوف المواطنيف، حقوؽ مف االنقاص السياسية القوى محاوالت ضد االخير الدفاع وخط لمديمقراطية،
 .المجتمع في االفراد بيف  والمساواة القانوف سيادة لضماف درع القضاء
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 العراق ومراحل تطبيقو في  تقييم النظام الديمقراطي -:المبحث الثاني

يمكف الحكـ عمى اي نوع مف انواع أنظمة الحكـ بمدى نجاح ىذا النظاـ وكفايتو وقدرتو عمى تحقيؽ 
اغراضو وتأثير ذلؾ عمى مواطنيو، ومدى القناعة والثقة والرضا بما قدمو ىذا النظاـ مف نتائج تسعد 

تية، إف النظاـ الديمقراطي المواطنيف، وىناؾ حقيقة عف النظـ الديمقراطية الحديثة والتي تختارىا الدوؿ الف
يجب اف ينتشر بيف السكاف انتشارا تدريجيًا ويتـ ذلؾ بالتثقيؼ والتوعية بحقيقة ىذا النظاـ ووجود دستور 

إن اىم مشكمة في الديمقراطية ىي ايجاد مكتوب يقيد سمطة األغمبية، وينشر المثؿ العميا لمديمقراطية. 
وبين الكفاية، اذ ان ىناك اختالف وتناقض بين ىذين المبدأين توافق بين تطبيق االفكار الديمقراطية 

فالتطرف بالديمقراطية يجعل الناس متساوون في االسيام بشؤون الحكومة، وىذا يؤدي الى حصول 
جياز حكومي ضعيف غير قدير، واذا تم التركيز عمى الكفاية وحدىا ستؤدي الى ظيور دكتاتور عاقل 

وظيرت عدة آراء لحؿ ىذا  ى عدد قميل من ذوي الخبرة والكفاءة.متسامح، أو تفويض السمطة ال
االشكاؿ لغرض االنسجاـ بيف المبدأيف، فيناؾ مف ينظر الى المزيد مف المبادئ واالفكار الديمقراطية 
وىذا االمر مرغوب فيو، واتجاه آخر يحاوؿ اف يزيد مف الكفاءة في الجياز الحكومي، وىذا يقيد االشراؼ 

موظفيف عمى اساس الكفاءة ، وانتشار الحكـ الدكتاتوري، وىناؾ دوؿ تحاوؿ انتقاء بعض الالديمقراطي
والرأي األرجح اف تترؾ المسائؿ الميمة بيد الشعب وتترؾ االعماؿ االدارية بيد ذوي  ،والتخصص

 نسجاـ بيف الديمقراطية والكفاءة.االختصاص، وىذا يؤدي الى ضماف اكبر قدر مف اال

 يات النظام الديمقراطي ومحاسنو:اواًل: إيجاب

 االستقرار السياسي وخمؽ نظاـ يستطيع فيو الشعب اف يستبدؿ االدارة الحاكمة سمميا بدوف -۱
 تغيير االسس القانونية ودوف المجوء لمعنؼ.

 تأميف سعادة طبقات الشعب كافة، وارتفاع معدالت السعادة تزداد مع ازدياد الديمقراطية . -۳
 الموظفيف عف طريؽ االنتخاب واخضاعيـ الى حكـ الرأي العاـ طريؽ افضؿاف اختيار  -۲

 مف طرؽ االنظمة السياسية االخرى.
 جعؿ الحكاـ خاضعيف لممسؤولية والمراقبة اماـ المحكوميف. -ٗ
 تأميف درجة اوسع مف الكفاية واختيار الكفاءات الممتازة. -٘
 الوفاؽ والرضا بيف المحكوميف.نقؿ السمطة بعيدا عف القوة والعنؼ الى طريؽ  -ٙ
 تقوي والء الشعب لمحكومة وتغرس الثقة في نفوسيـ ونشر الفضيمة. -۳
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 الديمقراطية مدرسة لتدريب المواطنيف عمى تحمؿ أعباء الحكـ ألنيا تقوي حب الوطف في نفوسيـ. -۸
 ترفع مستوى الذكاء ورغبة المواطنيف المستمرة في خدمة المصمحة العامة. -۹

 كما انيا تجعؿ الدولة خادمة لمفرد وتوفر الضمانات الكافية لمحريات الشخصية. - ۱۳
 وانخفاض في مستوى الفساد، االرىاب ، الفقر والمجاعة، انخفاض في مستوى نسبة القتؿ - ۱۱
 تفسح المجاؿ لمجميع لمدفاع عف حقوقيـ وىذا ضماف لمسعادة والرخاء. - ۱۳
 االغراض االساسية التي تنشأ الدولة مف أجميا. تحقؽ العدؿ الذي ىو احد - ۱۲
 تزيد ثقة الناس بالحكومة التي يشاركوف فييا مشاركة فعمية. - ۱ٗ
 تؤكد الديمقراطية عمى اىمية الثقافة العامة والمصمحة العامة المستمرة، وتسعى الى تثقيؼ الشعب - ۱٘

 سمبيات النظام الديمقراطي ومساوئو: -ثانيًا:

 ية تضع مقاليد الحكـ بيد عامة الشعب ، وىذه قد تكوف جاىمو بأساليب الحكـ .الديمقراط -۱
اف مبدأ حكـ االغمبية الذي تقـو عميو الديمقراطية ينتيي بحكـ االقمية ألف العديد مف اصحاب حؽ  -۳

 % وعندما يتـ۳٘، قد تصبح نسبتيـ اقؿ مف ال يشاركوف في االنتخابات واطنيفاالنتخاب مف الم
 التصويت عمى القرارات باألغمبية، فاف ىذه التشريعات ال تناؿ الغالبية العظمى مف المواطنيف.

الديمقراطية النيابية تفضؿ االثرياء لقدرتيـ عمى خوض المنافسة اثناء الحمالت االنتخابية، وكثرة  -۲
ذلؾ يعطؿ اعماؿ  اجراءات االنتخابات، وقصر مدة الحكـ، وسرعة تبادؿ المراكز الرئيسة في الدولة

 الحكومة.
عدـ استقرار الوزراء وكبار الموظفيف في مناصبيـ مما يجعؿ ىؤالء يستغموف الموقؼ لمكسب السريع  -ٗ

 عمى حساب المجتمع.
تقـو الديمقراطية عمى حكـ االغمبية، وىذه قد تعرض الحريات العامة لمخطر مف استبداد االغمبية  -٘

 والتجاوز عمى حقوؽ االقمية.
تشجع النواب المنتخبيف عمى تغيير القوانيف مف دوف ضرورة تدعوا الى ذلؾ، وجمب قوانيف جديدة قد  -ٙ

 تحد مف الحريات.
في الدوؿ الديمقراطية يحتاج ألخذ موافقة البرلماف قبؿ الشروع بالعمميات العسكرية اليجومية، عند  -۳

اع او اليجـو العسكري، عكس بعض حدوث حرب تتطمب الرد السريع، وىذا يؤثر ويؤخر عممية الدف
 االنظمة االخرى حيث تتخذ اجراءات سريعة وقوية.

 البطيء والتعقيد المالـز لعممية صنع القرارات فييا. -۸
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الديمقراطية الميبرالية تفترض وجود حس بالقيـ المشتركة بيف افراد المجتمع الواحد، اال اف اغمب  -۹
 ة او العرقية او القومية وىناؾ فوارؽ لغوية ودينية وثقافية.الشعوب ال توجد فييا الوحدة الثقافي

الديمقراطية عاجزه عف مواجية االزمات نتيجة الصراعات بيف اعضاء البرلماف وعدـ االتفاؽ عمى  - ۱۳
 رأي موحد وسريع لمواجية االزمة.

 عؿ الحكومة ضعيفةتأخذ بنظاـ الكـ وال تعطي لمتبايف في الذكاء والكفاءة دورًا مفضال مما يج - ۱۱
 وعاجزه بعض االحياف اماـ المصاعب التي تواجييا.

 اليدر الكبير بالماؿ العاـ نتيجة ادارة عمميات الحكومة واجيزتيا وخاصة في االنتخابات. - ۱۳
 الفساد المالي ينتشر بمجاؿ اوسع في النظاـ الديمقراطي مف االنظمة االخرى. - ۱۲
 وراء الحكومة تجعميا خطرة اذا كانت متعصبة قميمة المقدرة. السمطات الواسعة التي تقؼ - ۱ٗ
 .التعميـ يسير بمستويات واطئة، وتغفؿ الثقافة واآلداب والفنوف - ۱٘

 اىم مراحل تطبيق النظام الديمقراطي في العراق: ثالثاً 

طبقًا لمقررات مؤتمر  ۲/5/۱۹۳۳كاف النظاـ السياسي الذي ورثو العراؽ عف االنتداب البريطاني في  -1
و االنظمة العربية الديمقراطية مف الحكـ الديمقراطي النيابي الذي يشب )ساف ريمو(ومعاىدة) سيفر( نوعاً 

حيث شّكؿ البرلماف مؤسسة التمثيؿ الشعبي االولى، مقابؿ ممؾ وراثي، اخذ صورتو عف بريطانيا التي 
 وعدت العراؽ بتدعيـ اسس الديمقراطية فيو. 

لعقود الثالثة االولى بعد تأسيس الدولة العراقية تطورًا ممحوظًا في مجاؿ التعددية الحزبية حيث شيدت ا -2
 ظيرت بعض االحزاب والتنظيمات السرية التي لعبت دورا في تأريخ العراؽ المعاصر.

لقد تأسست بموجب الدستور االوؿ ) القانوف االساسي( مجمس االمة )برلماف( ومجمس االعياف ليشكال  -3
السمطة التشريعية في البمد، وخالؿ السنوات التالية كانت الحياة السياسية مغطاة بغطاء دستوري ىو 

 القانوف االساسي الذي اعتمد مبدأ فصؿ السمطات .
جرت تحوالت ىامو في بنية النظاـ السياسي الذي اتجو نحو االخذ بالنظاـ الديمقراطي  ۳۳۳۲وبعد عاـ  -4

 البرلماني في اطار فيدرالي.
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  ۲۰۰5اىم المواد التي صدرت في الدستور العراقي الذي صدر عام  -رابعًا:

جميورية العراؽ دولو مستقمة ذات سيادة، نظاـ الحكـ فييا )مف الدستور( ۱فقد جاء في المادة )  -1
 ديمقراطي أتحادي (. (جميوري نيابي )برلماني

 مصدر اساس لمتشريع:، وىو االسالـ ديف الدولة الرسمي(: ۳وجاء في المادة )  -2

 ال يجوز سف قانوف يتعارض مع ثوابت أحكاـ االسالـ . -أ

 ال يجوز سف قانوف يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. -ب

 .يات االساسية الواردة في الدستورال يجوز سف قانوف يتعارض مع الحقوؽ والحر  -ت

لديمقراطية المنصوص عمييا في ىذا ( :)يتـ تداوؿ السمطة سمميًا، عبر الوسائؿ اٙوجاء في المادة )   -3
 الدستور(.

وجاء في الباب الثاني:) الحقوؽ والحريات(، والفصؿ االوؿ منيا )الحقوؽ(، اواًل: الحقوؽ المدنية  -4
 ؽ أوالعراقيوف متساووف اماـ القانوف دوف تمييز بسبب الجنس والعر )(۱ٗ)والسياسية ضمف المادة

 (االجتماعي أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو المذىب أو المعتقدالقومية أو االصؿ أو الموف أو الديف 
(: ) لكؿ فرد الحؽ في الحياة واالمف والحرية وال يجوز الحرماف مف ىذه الحقوؽ  ۱٘وجاء في المادة )  -5

 أو تقييدىا اال وفقا لمقانوف، وبناًء عمى قرار صادر مف جية قضائية(.
رص لجميع العراقييف وتجعؿ مف الدولة رقيبًا عمى تنفيذ ذلؾ بما وقد توالت المواد التي تضمف تكافؤ الف -6

 ليا مف سمطة مف تشريعات تحافظ عمى حقوؽ كافة االطراؼ .
كد اف لمجميع الحؽ في الحياة واالمف والحرية أؽ المدنية والسياسية االساسية، فكما ضمف الدستور الحقو  -7

الجميع نساًء ورجاال في حؽ المشاركة في الشؤوف والخصوصية الشخصية لألفراد وحرمة المسكف، وحؽ 
 العامة، وممارسة حقوقيـ السياسية بما فييا حؽ التصويت واالنتخاب والترشيح.

كما يكفؿ الدستور حؽ التقاضي واإلجراءات العادلة في كافة مراحؿ التقاضي، بما فييا حؽ الدفاع  -8
 نية الجمسات، والمعاممة العادلة لمجميع.وافتراض البراءة في المتيـ حتى صدور حكـ نيائي، وعال

كما كفؿ الدستور الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مف حؽ العمؿ والحياة الكريمة لمجميع وحؽ  -9
 تكويف النقابات واالتحادات المينية، وحرية انتقاؿ االيدي العاممة ورؤوس االمواؿ داخؿ البمد.

وحماية االمومة والطفولة والشيخوخة، ويرعى الناشئ والشباب  وكفؿ حؽ الممكية العامة والخاصة،  -11
 ويحظر كافة اشكاؿ االستغالؿ االقتصادي لألطفاؿ، والحؽ في الرعاية الصحية والتعميـ. 
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كما اكد الدستور عمى حرية االنساف وكرامتو وعدـ جواز تعرضو ألي انواع التعذيب او االكراه ويحظر  -11
 الطفاؿ.السخرة واالتجار بالنساء وا

كما كفؿ حرية التعبير عف الرأي بكؿ الوسائؿ وحرية الصحافة واالعالـ والنشر واالعالف وحرية  -12
االجتماع والتظاىر السممي، ويحافظ الدستور عمى حؽ االفراد في تأسيس الجمعيات واالحزاب السياسية 

 ومؤسسات المجتمع المدني، وحرية االتصاالت والمراسالت.
الحؽ في التزاـ المواطنيف بأحواليـ الشخصية حسب دياناتيـ او مذاىبيـ او كذلؾ كفؿ الدستور  -13

معتقداتيـ او اختياراتيـ، والحؽ في ممارسة الشعائر الدينية، وحرية العبادة وحماية اماكنيا، ومنح كؿ 
 فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.

 يقوموف بسف القوانيف في البرلمافالذي وجاء في الباب الثالث: كيفية اختيار الحكومة وانتخاب النواب  -14
وتحديد المؤسسات التي تتولى حماية القوانيف ومعاقبة المخالفيف، وبيف ميمة البرلماف في اصدار 

 القوانيف، واتخاذ القرارات الميمة، واختيار رئيس الجميورية ورئيس الوزراء.
واليتو اربع سنوات، يجوز انتخابو لدوره اما السمطة التنفيذية: فرئيس الجميورية ىو رئيس الدولة، مدة  -15

 ثانية، ولو صالحيات وفؽ الدستور، اما رئيس الوزراء فيو يتولى ادارة البالد بمساعدة مجمس الوزراء.
اما السمطة القضائية: فقد تضمف الدستور أنشاء مؤسسات قضائية لضماف حسف تطبيؽ العدالة  -16

حكمة االتحادية العميا، ميمتيا الفصؿ في مدى اتفاؽ ومعاقبة المخالفيف، وانشاء المحاكـ منيا الم
 القوانيف العادية مع الدستور، مع التأكيد عمى استقالؿ القضاء.

 اما الباب الرابع: فقد ناقش اختصاصات وسمطات كؿ مف السمطة االتحادية واالقاليـ.  -17
تكوف مف عاصمة الباب الخامس: ناقش موضوعات تنظيمية لمنظاـ االتحادي في العراؽ، والذي ي -18

 واقاليـ ومحافظات المركزية وادارات محمية.
الباب السادس: وّضح اجراءات وتوقيت وكيفية تغيير الدستور لضماف عدـ تعديؿ المبادئ االساسية  -19

وقد اكد الدستور ونص عمى اف موافقة الشعب العراقي ضرورية إلنفاذ الدستور مف خالؿ اجراء استفتاء 
 شعبي عاـ.
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 :الديمقراطية انواعاشكال أو   :الثالث المبحث
 بوساطة أو مباشرة أما بأنفسيـ العامة امورىـ بإدارة المواطنوف يقوـ الذي السياسي النظاـ ىي الديمقراطية

 الى بعضيا يوكؿ أو عنو، ممثميف الى يوكميا أو بنفسو السمطات يمارس قد فالشعب منتخبة، أجيزة
 لمديمقراطية عديدة أشكاؿ السياسي التاريخ في ُعرؼ بنفسو، وقد ألدارتو بالباقي ويحتفظ عنو ممثميف
 : ىي اشكاليا أىـ اف اال الديمقراطية، اشكاؿ تصنيؼ حوؿ الدراسات واختمفت

 يمارس حيث الحقيقية، الديمقراطية الى واقربيا لمديمقراطية صور اقدـ وىي : المباشرة الديمقراطية -اوالً 
 ىناؾ تكوف فال الوضع ىذا ظؿ وفي ، الحكـ مجاالت كؿ في وسيط غير مف بنفسوِ  الحكـ الشعب فييا

 النظاـ ىذا يعد لـ ولذلؾ دًا،محدو  السكاف عدد يكوف عندما اال النظاـ ىذا يطبؽ وال ، نيابية مجالس
 السياسية بالمساواة يتمتعوف المواطنوف كاف حيث ، اثينا في قديما وجدت وقد المعاصر، وقتنا في موجودا

 مف االحرار عمى مقتصرا بؿ الجميع عمى المواطنة مفيـو يطبؽ وال الصغيرة، المدينة دولة ظؿ في 
 يشكموف انيـ وحقوقيا رغـ بالمواطنة ليـ حؽ فال والعبيد والنساء االطفاؿ اما فقط، البالغيف الرجاؿ
 حماية في شعبية طبيعة ذا في أثينا السياسي النظاـ ويعدّ  ) العرجاء الديمقراطية) سميت وعميو االكثرية
 وسيمة أفضؿ اف): الباحثيف بعض قاؿ الجماعية، االجيزة ضرورة عمى تؤكد افكار ظيرت حيث السيادة،

 في ظيرت جماعية، وقد أجيزة وسيطرة رقابة تحت السمطة تمؾ وضع في ىي السمطة تجاوزات مف لمحد
 اجيزة ثالث االغريؽ، مدف جميع في الديمقراطية بانيا)بطمة والباحثيف المؤرخيف بعض سماىا التي أثينا

 : ىي سياسية
 مواطنا يكوف اف وىي السياسية، لممشاركة المطموبة الشروط فييـ تتوفر مف وتضـ : الشعب جمعية -1

 المفيـو في الجمعية ىذه وتمثؿ ، عمره مف العشريف ويبمغ ذكرا،ً ًا وحر  أثينييف، ابويف مقيمًا ومف ال أثينياً 
 السمطات بجميع ،وتمتعيا الدستوري بشكميا واتسمت المدينة، شعب جمعية التشريعية ( وىي العاـ)السمطة

 القوانيف اقرار في المتجسدة التشريعية الوظيفة تخص التي الشؤوف تصريؼ يتولوف الدولة، في
 مواطف أي نفي حؽ وليا) الخمسمائة مجمس) اعماؿ ويراقبوف القضاة، ويعينوف والضرائب، والمعاىدات

 السمطة اف الجمعية نظاـ مالمح مف يظير سنوات، عشر لفترة أثينا خارج واالستقرار األمف وجوده ييدد
 .الديمقراطية أي الشعب سمطة ىي الفعمية السمطة واف المواطنيف، قبؿ مف مباشرة لرقابة تخضع

 الجمعية قبؿ مف اختيارىـ يتـ عضو خمسمائة مف ويتكوف : (الخمسمائة مجاس) العام المجمس) -2
 سنة المجمس عضوية مدة االنتخاب، أو القرعة طريؽ عف انتخابيـ يتـ العشر، أثينا قبائؿ يمثموف العامة،
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 عمى يعرض ما تييئة منيا خاصة، مياـ ولممجمس بينيـ، مف ألثينا رئيسا ويختاروف عددىـ، لكثرة واحدة
  .باإلدارة الخارجية، واالىتماـ السياسة عمى والرقابة قراراتو، وتنفيذ )الشعب مجمس

 عدد يبمغ أثينا، في الديمقراطي الحكـ وأساس الشعبية، لمرقابة جياز وتعتبر : المحاكم -۳
 عف باالنتخاب اختيارىـ يتـ العمر، مف الثالثيف البالغيف الذكور مف ( عضوأٓ٘) إلى (ٕٔٓ)اعضاءىا

 العامة. الجمعية سمطة تماثؿ سمطة ولممحاكـ ،المحمية الييئات طريؽ
  -:التي تواجو الديمقراطية المباشرةوالعيوب الصعوبات 

 كبير في عدد المواطنيف في كؿ بمدصعوبة تطبيؽ الديمقراطية المباشرة عمميًا، بسبب االزدياد ال -1
وبذلؾ ال يمكف جمع المواطنيف في ىيئة جمعية عامة يمارسوف فييا اعماؿ الدولة، مف اقرار الميزانية 
وتعييف الموظفيف والرقابة والمساءلة، فإذا كاف ذلؾ ممكنًا مع عدد قميؿ مف المواطنيف فإنو غير ممكف مع 

 عدد كبير منيـ.
ىذه الؿ عدد مف القرارات وىي تحتاج خاف الشعب مف خالؿ الجمعية العمومية يجب اف يصدر  -ٕ

الفترة الى الكثير مف النقاشات المعمقة في عدد مف القضايا ولكف عدد المشاركيف سيكوف كبيرًا مما يجعؿ 
، او يتسع النقاش حتى يتحوؿ الى جدؿ بينما يصعب جمع اآلراء نقاش القضايا شكميًا وليس موضوعياً 

 واتخاذ قرار نيائي.
وطنيف الذيف يكونوف الجمعية العامة متنوعي الوعي والثقافة، وقرارات الدولة وقيادتيا اف ىؤالء الم -ٖ

تستوجب االختصاص، فكيؼ سيتمكف ىؤالء المواطنيف عبر جمعيتيـ اتخاذ القرارات السميمة في قضايا 
   التشريع المالي او القضاء أو السمطة التنفيذية.

 -المباشرة: شبو الديمقراطية -ثانياً 
 الوقت نفس وفي نيابية ىيئو توجد حيث النيابية، والديمقراطية المباشرة الديمقراطية بيف توفيقية صورة وىي

 بعض المباشرة الديمقراطية مف تأخذ حيث وسيط، بغير يمارسيا السمطات ببعض لنفسو الشعب يحتفظ
 مظاىر بعض عمى ايضا وتعتمد وسيط، بدوف لمسيادة الشعب ممارسة عمى تعتمد التي مظاىرىا

 الشعب تمثؿ نيابية ىيئة أو نواب الى السيادة ممارسة حؽ تفويض عمى تعتمد التي التمثيمية الديمقراطية
 السمطات جانب الى الرابعة السمطة بمثابة الناخبيف ىيئة وتكوف عنو، نيابة بمياـ الحكـ وتضطمع
 : -ىي مظاىر ة عدّ  المباشرة شبو ولمديمقراطية، الثالث

 البرلماف الى وتقديمو قانوف مشروع اقتراح الناخبيف مف معيف عدد حؽ بو ويقصد :الشعبي االقتراح -1
 وىو معيف، مجاؿ في تشريع إلصدار البرلماف بإجبار لممواطنيف يسمح اسموب وىو ، بمناقشتو يمتـز الذي

 التشريعي. العمؿ في الشعب إلشراؾ أوسع الوسائؿ
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 تعميؽ الى يرمي ، االقتراع طريؽ عف الدولة في الناخبيف ىيئة تتخذه قرار وىو: الشعبي االعتراض -2
 ، منيـ عدد مف موقعا طمبا تقديـ خالؿ مف ابطالو، الى بالتالي ويرمي البرلماف عميو صّوت قانوف نفاذ
 محددة. زمنية  فترة في
 موضوع حوؿ رأيو بأخذ وذلؾ ،الشؤوف مف شأف في الشعب ارادة تقصي ويعني :الشعبي االستفتاء -3

 .)ال او بنعـوف)تك التصويت ورقة في االجابة بكوف االنتخاب عف ويختمؼ ،أو دستور أو قانوف معيف
  -االستفتاء: من أنواع عدة وىناك

 الحق( واستفتاء سابق اجراءه)استفتاء وقت حيث من االستفتاء -أ
  عميو البرلماف يصوت اف قبؿ الشعب عمى مشروع لعرض البرلماف اليو يمجأ اسموب ىو :السابق
  .البرلماف عميو يصوت اف بعد الشعب عمى مشروع لعرض البرلماف اليو يمجأ اسموب ىو:الالحق

 :الموضوع حيث من االستفتاء -ب
  .النافذ الدستور تعديؿ او الجديد الدستور عمى التصديؽ موضوعو يكوف :الدستوري االستفتاء
  .والعادية االساسية بالقوانيف يتعمؽ موضوعو يكوف :التشريعي االستفتاء
  .لمدولة العامة السياسة امور مف ميـ بأمر يتعمؽ موضوعو يكوف :السياسي االستفتاء
  .الدولة كرئاسة كبير سياسي لمنصب محدد شخص تبوء عمى بالموافقة يتعمؽ : الشخصي االستفتاء

 :غايتو حيث من االستفتاء -جـ
  .البرلماف اقرىا ةدكمعاى معيف موضوع او قانوف عمى الشعب موافقة الى ييدؼ :التصديقي االستفتاء
  .بو معموؿ نص الغاء الى ييدؼ :االلغائي االستفتاء
 بيف نشب سياسي خالؼ حوؿ الفصؿ كممتو ليقوؿ الشعب الى االحتكاـ غايتو :التحكيمي االستفتاء
 .والتنفيذية التشريعية السمطتيف

 :لالستفتاء المجوء الزامية حيث من االستفتاء -د
 تعديمو. مثؿ المسائؿ بعض في اجرائو وجوب عمى الدستور ينص الذيىو  : الوجوبي االستفتاء
 الشعب الستفتاء الحكومة، أو البرلماف طمب عمى بناءً  اليو يمجأ الذي االستفتاء ىو: االختياري االستفتاء

 .عمييا الشعبي االستفتاء بوجوب الدستور عمييا ينص التي الميمة المسائؿ احدى عمى
 اجميا انقضاء قبؿ النائب والية مدة انياء بو ويقصد :(لنائبيم( الناخبين )اقالة لمنائب الشعبي العزل -4

 الدستور. في محدد الناخبيف مف عدد طمب عمى بناءً ) القانوني
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 مف نسبة او معيف عدد حؽ بو ويقصد -(:شعبياً  حال النيابي المجمس لمبرلمان)حل الشعبي الحل -5
 .كمو البرلماف حؿ في الناخبيف

 عند الجميورية رئيس عزؿ في الناخبيف مف نسبيا كبير عدد حؽ وىو :الجميورية رئيس عزل -6
 فيو. الثقة فقدىـ

  -: الديمقراطية شبو المباشرة مزيا وعيوب
  -:مزيا الديمقراطية شبو المباشرة

الديمقراطية بمفيوميا االصمي، اذ اف الشعب يتدخؿ ويمارس السمطات اف ىذا النظاـ اقرب الى  -ٔ
 بشكؿ فردي.

 اف ىذه الديمقراطية تضعؼ الى حٍد كبير سيطرت االحزاب السياسية عمى الناخبيف. -ٕ
 انيا تعتبر وسيمة جيدة لمحارة استبداد المجالس المنتخبة. -ٖ

 -المباشرة:الديمقراطية شبو عيوب 
ء الستند الى رأي غالبية الناخبيف، وىؤ ات او االمور اليامة او الخطيرة يعمى التشريعاف االستفتاء  -ٔ

وقد تكوف نسبو كبيرة منيـ ال تفيـ التشريع، فتعطي رأيًا تترتب عميو نتائج  تختمؼ درجات الفيـ لدييـ،
الناخب يحيط  كبيرة، وغالبًا ما يكوف االستفتاء في ىذه الديمقراطية غير مسبوؽ بنقاشات كافية تجعؿ

 بالتشريع او القضية المعروضة، وتخرج التشريعات عف مجاؿ التخصص وتندرج في اطار الشعارات.
اف اكثر حاالت االستفتاء التي ُيدعى الييا الناخبوف قد ُتدخؿ في نفوسيـ الممؿ وقد تعطؿ مصالح  -ٕ

ى التردد وضعؼ المشاركة الناخبيف الخاصة وضياع ساعات طويمة في قاعات االنتخابات، ويدفعيـ ال
 في االستفتاء.

اف نظاـ الديمقراطية شبو المباشرة، مرىؽ ومكمؼ، الف عرض االمور عمى الشعب باستمرار يحتاج  -ٖ
  ونفقات كبيرة.  إجراءاتالى 
 في السمطة الشعب بو يمارس الذي النظاـ بو ويقصد -النيابي: التمثيل ) النيابية الديمقراطية -(ثالثاً 
 بانتخاب ويقوموف االنتخاب حؽ يممكوف المواطنوف اف اي نواب، أو ممثميف بوساطة مجاالتيا كافة

 أو السمطة يمارس ال الشكؿ بيذا والشعب وباسميـ، عنيـ نيابة السمطة يباشروف عنيـ نواب أو ممثميف
 النيابية الييئة يسمى الوسيط وىذا نوابو فييا ينتخب أو يختار التي المّرة وىي واحدة مّرة إال الحكـ

 في يجري الذي التصويت ورقة طريؽ عف االنتخاب عمى شيء كؿ وقبؿ النظاـ ىذا يقوـ) البرلماف)
 -:ىي أربعة النظاـ ىذا وأركاف االنتخاب قانوف أو الدستور يعينيا ومنتظمة دورية أوقات
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 البرلمان. نيابة مدة قيتو ت -۲ -الشعب من منتخب برلمان -ٔ
 الناخبين. عن نيابتو مدة اثناء البرلمان استقالل-4 -االمة يمثل البرلمان عضو-۳

 :ىي ثالث النظام ىذا وأشكال
 .فقط سويسرا في ومطبؽ السمطات، بقية عمى التشريعية السمطة ىيمنة فيو ي:المجمس النظام -1
 السمطة مسؤولية وعدـ التنفيذية، السمطة ووحدة السمطات، بيف الفصؿ بشدة ويتميز : الرئاسي النظام -2

 .االمريكية المتحدة الواليات في المطبؽ النظاـ ومثالو البرلماف، أماـ التنفيذية
 تجديد عاتقيـ عمى يقع الحكومة ووزراء مسؤوؿ، غير دولة رئيس وجود بو ويقصد: البرلماني النظام -3

 فيو وتتوازف تتعاوف الذي النظاـ وىو البرلماف، أماـ سياسياً  مسؤولة الوزارة فتكوف لمدولة، العامة السياسة
 .عمى االخرى السمطتيف احدى تمادي مف لمحد والتنفيذية التشريعية فالسمطتي

 -الميبرالية: الديمقراطية -رابعاً 
 الحريات بجانب المدنية الفردية الحريات أي الواسع بمعناىا الحرية لمبدأ فائقا اىتماما يولي الشكؿ وىذا

 مبدأ عمى ويقوـ الشعب، حكـ تعني التي الحقة الديمقراطية فكرة تطبيؽ الى المفيوـ ىذا ويشير السياسية
 ىذا مميزات ومن ،الدستورية العامة الضوابط مف مجموعو بواسطة االغمبية حكـ تقييد يتـ حيث التوازف
 :الديمقراطية من الشكل

 .دستورياً  مقيدة حكومات وجود -ٔ
 .)دستورية حكومة وجود (واالقميات االفراد بحقوؽ االعتراؼ مبدأ عمى يقوـ االغمبية حكـ -ٕ
 .تعددية حكومة وجود -ٖ

 -:التوافقية الديمقراطية -خامساً 
 ىولندا سويسرا، النمسا، (الصغيرة االوربية بالدوؿ خاص الميبرالية، الديمقراطية أشكاؿ مف الشكؿ وىذا

 او الطوائؼ اوالقوميات  المتعدد البنياف ذات المجتمعات في السمطة تقاسـ الى يشير وىو (بمجيكا 
 عقائديا انقساما األكثر الدوؿ اف الباحثيف بعض ويؤكد السياسي، االستقرار لتحقيؽ وسيمو كونيا المغات
 العامؿ واف المجتمعات، انقساـ قؿ كمما السياسي االستقرار نسبة وتتصاعد مستقرة، غير دوال ىي

 يقوؿ:)ارنت المتعددة، المجتمعات في االجتماعي السياسي االنقساـ في االساس ىو االيديولوجي
 المستقرة، أو لمديمقراطية مسبقيف شرطيف يعتبراف السياسي واالجماع االجتماعي التجانس ليبيارت( اف

 داخؿ السياسية واالختالفات العميقة االجتماعية االنقسامات فاف وبالعكس الييا، بقوة يؤدياف عامميف
 التجأت القوؿ ىذا الديمقراطيات، وعمى في واالنييار االستقرار عدـ تبعة تتحمؿ التعددية المجتمعات

 (دايفيدأبتر(ويعّرؼ النيابية، الديمقراطية عف بدال التوافقية الديمقراطية الى االجتماعية التعددية ذات الدوؿ
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 عند ىويتيا تفقد ال مكونة لوحدات جمعاً  باعتباره السياسي النظاـ مف نوع بانيا (التوافقية الديمقراطية
 :ىي اربع رئيسة خصائص التوافقية االندماج ولمديمقراطية اشكاؿ مف شكؿ في االندماج

 .السياسي التوافؽ او التراضي مفيوـ فيو يعتمد واسع ائتالؼ حكومة -ٔ
 .المؤسسات مستوى عمى السمطة اقتساـ فييا يتـ حيث االكثرية، قاعدة مف بدال التمثيؿ في نسبية -ٕ
 .ةاالكثري قرار ضد االقمية لحماية كوسيمة المتبادؿ الفيتوحؽ  -ٖ
 .الشكؿ ىذا في واستراتيجيا رئيسا دورا السياسية النخبة وتمعب قطاع، لكؿ االستقالؿ مف عالية درجة -ٗ

 التركيز سيتـ الديمقراطيات مف النوع ىذا لتطبيؽ المواصفات تمؾ عميو تنطبؽ العراقي المجتمع اف وبما
 تتصؼ حيث العراؽ، في الشكؿ ليذا العممي والتطبيؽ السياسي الواقع لمعرفة اكثر، بشكؿ النوع ىذا عمى
 أو المواطنين يعتنقو الذي الدين أو البشرة ولون والمغة العرق جانب من التنوع بصفة الديمقراطية ىذه

 غير أو متصارعة طبقات الى لممجتمع االقتصادي التقسيم أو السياسي الفكر أو يتبعونو الذي المذىب
 قطاعات الى المختمفة التجمعات ىذه تسمية الى الباحثيف دفعت االختالفات ىذه ،متصارعة

 المكونات ىذه تكوف وقد البمداف، تمؾ في السائدة الثقافة أو الواقع تالئـ التي وىي أو)المكونات(،
 متعايشة المكونات ىذه فاف العربية، الدوؿ وبعض العراؽ في كما بينيا، فيما متعايشة أو متصارعة
  مناطقية. أو قبمية أو دينية أو سياسية او اجتماعية اختالفات اية دوف بسالـ ومتداخمة

 :العراقي الواقع من استنباطيا تم والتي الصفات وأ السمات بعض التوافقية ولمديمقراطية
 بموافقة مقيد التوافقية الديمقراطية في والبرلمانية الحكومية والتشريعات والقوانيف القرارات اصدار يكوف -۱

  . فييا المتبع التصويت نظاـ حسب االقميات
 االنتخابية برامجيـ عف النظر بغض المتنافسة والتنظيمات واالحزاب الشخصيات بيف الصراع يكوف -ٕ

 التي الشخصيات أو مكوناتيـ تمثؿ التي لمقوائـ لمتصويت االقتراع صناديؽ الى يتوجيوف فالناخبيف
  .الكفاءة توفر أو الفكري التوافؽ يحصؿ لـ واف حتى الييا ينتموف

 نسبيا وحسب محددة بأعداد المجتمع مكونات عمى البرلماف مقاعد توزع التوافقية الديمقراطية في -ٖ
 )الكوتا( نظاـ العراؽ في طبؽ حيث باالنتخابات، المعنية الجيات بيف عمييا المتفؽ أو الحقيقية، السكانية

 السكاف قميمة المكونات وىي االقميات، الى المقاعد مف عدد خصصت حيث ( ۳۳۱۳ )عاـ انتخابات في
 .النواب مجمس في تمثميا مقاعد عمى الحصوؿ تضمف ال والتي
 تشكيؿ فأف التوافقية الديمقراطية في اما السياسية، االكثرية عمى قائـ عاـ بشكؿ الديمقراطية جوىر اف -ٗ

 في الحاؿ ىو )كما المجتمع مكونات بيف بالتوافؽ يكوف فييا والرئيسة السيادية المناصب وتوزيع الحكومة
 (. ۳۳۳٘ انتخابات بعد المجتمع مكونات بيف السيادية المناصب توزيع تـ حيث العراؽ
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 أو برلمانية حقيقية معارضة توجد فال يضمحؿ، أو يقؿ المعارضة دور فاف التوافقية الديمقراطية في -٘
 أساليب أو ممارسات نياع اً عوض وتظير الحكومة، في البرلمانية الكتؿ جميع اشتراؾ يسبب حكومية
 مواقؼ أو مساومات عمى الحصوؿ ألجؿ والحكومة، البرلمانييف بيف أو الكتؿ بيف البرلماف داخؿ لمضغط
 .معينة

 - :التفويضية الديمقراطية -سادساً 
 االمة، لحراسة السمطة تولي بميمة لمقياـ يفّوض قومي قائد أو لشخصو، ما رئيس انتخاب عمى تقوـ

 جماعات او احزاب قبؿ مف ىذا ويحدثًا، حديث لمديمقراطية المتحولة الدوؿ في النظاـ ىذا ويظير
 يفوضيا أو السمطة يحصر الذي االمر العامة، المصالح تمثيؿ في فعالة وسائؿ ليا ليس ومشتتة ضعيفة
 بطريقة انتخبوا الذيف الرؤساء أبرز مف )مينما( االرجنتيني الرئيس ذلؾ عمى مثاؿ  وخير واحدة، لدائرة

 .وغيرىا االجتماعية، والديمقراطية الكثرة وديمقراطية ، االغمبية ديمقراطية التفويضية وىناؾ الديمقراطية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 الديمقراطي النظام لنجاح العامة الشروط: الرابع المبحث
 االنسان حقوق احترام -1
 السياسية التعددية-۲
 لمسمطة السممي التداول-۳
 السياسية المساواة-4
 االغمبية مبدأ احترام-5
 القانون دولة وجود-6
 ميمتو الدولي والقانوف الدستوري القانوف فم اً مزيج يشكؿ المفيوـ ىذا اف -:االنسان حقوق احترام-۱

 ضد الدولة اجيزة وتجاوزات السمطة انحرافات ضد االنساني الشخص حقوؽ عف منظمة بصورة الدفاع
 الحقوق ىذه وتقسم مواطنييا

 وفي العامة، الوظائؼ تولي وفي القضاء أماـ المساواة في الحؽ الحياة، في كالحؽ  :مدنية حقوق -أ 
 المراسالت حرية في والحؽ السكف، وحرية التنقؿ، في والحؽ العسكرية، الخدمة أداء و الضرائب، دفع
 حقوقو ممارسة لإلنساف يميد الذي السبيؿ وىي اإلنساف، بشخص وثيقا ارتباطا مرتبطة الحقوؽ وىذه

 .واالجتماعية والسياسية االقتصادية االخرى
 ال يتـ و العامة، والحريات الحقوؽ تنظيـ عمى تؤكد الديمقراطية االنظمة اف  :المساواة في الحق -ب
 العامة االعباء في المساواة وىي لمواطنيف لجميع المساواة تكفؿ مجرده عامة قوانيف بموجب اال ذلؾ

 .وغيرىا القضاء اماـ والمساواة
 الييا العودة حرية مع خارجيا او دولتو اقميـ حدود في التنقؿ مف المواطف يتمكف اف : التنقل حرية -جـ
 .مؤقتة ولفترة الحدود اضيؽ في وتكوف لمدولة، العميا المصمحة حدود في اال موانع، او قيود دوف مف

 انتياؾ أو تفتيشو أو االفراد احد مسكف اقتحاـ فيحظر الدستورية، الحقوؽ مف وىي : المسكن حرية -د
 . القانوف يبينيا التي واالوقات والحاالت لمضوابط وفقا اال حرمتو

 أو مباشرة اما العامة، الشؤوف ادارة في المشاركة فرصة تتيح الي الحقوؽ تمؾ وىي :سياسية حقوق -ر
 فرص في والحؽ لمبرلماف، الترشيح وحؽ التصويت، حؽ مثؿ بحرية، اختيارىـ يتـ ممثميف طريؽ عف

 وسائؿ وحرية والتجمع الجمعيات تكويف وحؽ والتعبير، الكالـ حرية وحؽ العامة، المناصب لتقمد متساوية
 .وغيرىا االعالـ



22 
 

 يحؽ حيث القانونية، بالوسائؿ الرأي عف التعبير حؽ الى المفيـو ىذا ويرجع :السياسية التعددية -2
 ال اذ القوانيف، تحددىا وضوابط شروط وفؽ عمى والتجمعات واالحزاب الجمعيات تأسيس لألفراد

  وتنوع الشرعية واقرار ،اآلراء لتعدد مجاؿ ألنو السياسية، لألحزاب تعدد فيو تكوف ال بمد في ديمقراطية
 .(نفسيا السياسية العقيدة يعتنقون رجال اجتماع ):انو عمى يعّرف السياسي والحزباالتجاىات، 

 متجدد اختيار منيج فالديمقراطية النزيية، الحرة االنتخابات خالؿ مف اي : لمسمطة السممي التداول -3
 الفرز رشحيا التي القوى اماـ السمطة مجاؿ فتح يتـ حيث الدورية، االنتخابات خالؿ مف القرار، لمتخذي
 . االنتخابات عنيا المعبرة الحّرة باإلرادة الشعب يقرره الحؽ وىذا الحكومي، النظاـ إلدارة االنتخابي

 مثؿ العامة السمطة ممارسة في عادلة بصورة الشعب افراد جميع اشراؾ اي  :السياسية المساواة-4
 والمساواة الدولة، شؤوف ادارة في المساواة وفي العامة المجالس في التمثيؿ أو الترشيح أو االنتخابات

 تحقيؽ وبالتالي المساواة لتحقيؽ كوسيمة واحد صوت مواطف لكؿ يمنح حيث لمديمقراطية، وشرط ضرورة
  .الشعب سيادة

 بيد البرلماف اعضاء وأكثرية التنفيذية السمطة معظـ تكوف النظاـ ىذا وفي  :األغمبية مبدأ احترام-5
 واوضح والبرلماف، الحكومة بيف كثيرة مشاكؿ تحدث ال النظاـ وبيذا األصوات، أكثرية يحرز الذي الحزب
 يحرز الذي الحزب بيد التنفيذية السمطة تكوف انكمترا ففي االنكميزي، البرلماف ىو المبدأ ىذا عمى مثاؿ

 الحزب اما البمد، انحاء جميع ويحكـ الحكومة يشكؿ الذي االصوات، أكثر عمى يحصؿ أو االغمبية
 اكتسبت التي االكثرية حؽف )الباحثي بعض يقوؿ المعارضة، في فيكوف ،(االنتخابات في الخاسر)الثاني 
 (لذلؾ عينوا موظفيف بواسطة وتنفيذىا القوانيف لتشريع السمطة تمؾ استخداـ في  باالتحاد الجماعة سمطة
  االغمبية جانب مف وحديا مطمقاً  يكوف ال اف يجب االغمبية، حكـ ىي الديمقراطية اف القوؿ اف

 المحكومة االقمية حقوؽ االغمبية انتياؾ فعند العامة، االخالقية المبادئ عمى مؤسس نظاـ فالديمقراطية
 ىذا مف الباحثيف أحد ويحذر الحكـ، ىذا عمى الديمقراطية صفة إلطالؽ الرئيسة المسوغات احد انعدـ

 القدح ليا يكوف اف يجب األغمبية ارادة مف بالرغـ أنو مقدس كمبدأ دائما نتذكر اف يجب) :فيقوؿ الوضع
 ليا االقمية وأف صائبة، تكوف اف يجب شرعية، تكوف لكي االرادة ىذه فاف الحاالت، جميع في المعمى
 (.القمع أو القير درؾ الى انتياكيا ينحدر عادلة، قوانيف تحمييا اف يجب التي المماثمة، حقوقيا

  :لمديمقراطية الحقيقي التطبيؽ يتـ لكي االغمبية نظاـ في توافرىا يجب شروط ىناؾو  
 .والقومية والعرقية والدينية الثقافية النواحي مف المتشابية البمداف في يطبؽ -ٔ
  .السكاف مف جزء ارادة عف تعبر وال البمد ابناء لكؿ شاممة السياسية االحزاب تكوف -ٕ
 .واالستراتيجية العامة االشياء حوؿ السياسية االحزاب بيف االختالفات انعداـ -ٖ
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  .والفقر الغنى حيث مف الواحد البمد اجزاء بيف وتجانس انسجاـ وجود - ٗ
 ليا، واالساس العميا المثؿ مف القانوف حكـ عدّْ  يُ  الديمقراطية النظـ ظؿ في :القانون دولة وجود-6

 ضمانة وىذه لمقانوف، الدولة خضوع ينبغي وعميو القائـ، القانوف مع منسجما الدولة رجؿ عمؿ يكوف حيث
 نشاطاتيا بكؿ لمقانوف تخضع التي ىي القانوف فدولة وشخصيتو، وكرامتو اإلنساف حقوؽ لصوف اساسية

 لحكـ القانونية الدولة فتخضع القانوف، فوؽ نفسيا تضع التي تمؾ والقضائية، وليست والتنفيذية  التشريعية
 حقوؽ حماية ويجعؿ المتكاممة، وشخصيتو وكرامتو اإلنساف حقوؽ وحماية صيانة يضمف مما القانوف،
 بالسيؿ، الف ليس القانوف لحكـ الدولة اخضاع واف الحديثة، المدنية مظاىر مف مظيرا وحرياتيـ االفراد
 حدودا بذلؾ لتضع لنفسيا بنفسيا الدولة وضعتو التحديد وىذا ، الدولة سمطة تحديد يعني انما القانوف سف

  .لسمطانيا
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 الديمقراطية مكونات وركائز :الخامس المبحث
 المواطنة -1
 السياسية المشاركة -2
 االنتخابات-1
 والمسؤولية النواب-2
 المعارضة-3
 والبرلمان الحكومة بين الفصل-4
 الدستورية الشرعية-5
 بمعنى اي واطف الفعؿ مصدر والمواطنة المنزؿ، أي الوطف مف مشتؽ المفيوـ وىذا -:المواطنة -1

 وفي بو، واالرتباط الوطف حب تعني التي الوطنية مفيوـ مف قريبة وىي ومولدا،ً  اقامةً  المكاف في شارؾ
 وواجباتو.  حقوقو تحدد التي المواطف صفة فيي واالصطالح القانوف

 ليا معينة، جغرافية بقعة في وممارستيا وواجبات بحقوؽ الشخص تمتع : (انيا عمى المواطنة وتعّرؼ -
 .(القانوف حكـ الى تستند التي الحديثة القومية بالدولة تعرؼ معينة حدود
 وبما الدولة، تمؾ قانوف يحددىا كما والدولة الفرد بيف عالقة) :بانيا البريطانية العارؼ دائرة وعّرفتيا -

 يحمؿ مف لكؿ المتساوية الكاممة المواطنة ومبدأ ،(الدولة في وواجبات حقوؽ مف العالقات تمؾ تتضمنو
 المبدأ وىذا آخر، تمييز اي أو الجنس أو المذىب وأ الديف أو العرؽ بسبب تمييز دوف ،الدولة جنسية
  غيرىـ دوف افراد عمى المواطنة اقتصرت القديمة العصور ففي، ةلديمقراطيا بناء في الزاوية حجر يشكؿ
 فكؿ ثابتة، المواطنة معايير واصبحت  المجتمع افراد جميع استيعاب تـ الزمف مرور مع انو اال

 اختيار حؽ ليـ مواطنيف ُيعد وا اف في حقيـ متطمباتيا ومف المواطنة، حؽ ليـ البالغيف المواطنيف
 .لذلؾ يدفعيـ لموطف باالنتماء وشعورىـ الحاكميف،

 مف والتنافس التصويت في البالغيف حؽ بانيا السياسية المشاركة تعريؼ يمكف :السياسية المشاركة -2
 تأثيراً  تعطييـ الف قابمو وتكوف المحكوميف، بيا يقوـ التي الجماعية النشاطات مجموع السمطة، أو اجؿ
 اساسية قيمة تعطي التي السياسية النظـ في المعيار ىذا ويقترف السياسية، المنظومة عمؿ سير عمى

   .المواطنة لمفيوـ
 عممية في التأثير بقصد العاديوف المواطنوف بو يقوـ الذي النشاط ذلؾ (: بانيا الباحثيف بعض وعرفيا -

 متقطعاً  ـا متواصالً  ،عفوياً  اـ منظماً  جماعيا،ً  اـًا فردي النشاط ىذا كاف سواء الحكومي، القرار صنع
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 العممي التعبير يعدّ  واجرائيا الديمقراطية مظاىر مف رئيساً ًا مظير  تعد السياسية فالمشاركة (ثورياً  ـيًا اسمم
 بضماف السياسي، النظاـ اطار في المواطنيف دور تعزيز مف اليو تيدؼ ما خالؿ مف لمديمقراطية،
  .السياسييف القادة اختيار عممية عف فضال فيو التأثير أو السياسي، صنع القرار عممية في مساىمتيـ

 :منيا السياسية المشاركة من انواع وىناك
 .ممارساتو بكافة االنتخابي النشاط -أ
 .(الصحافة واالعالـبواسطة) السياسي النظاـ عمى الضغط ممارسة -ب
 عمى التأثير ممارسة غايتوُ  السمميةالمظاىرات  تنظيـ في الفرد مشاركة يتضمف التنظيمي، النشاط-جػ

  .الحكومي السياسي القرار صنع عممية
 وظيفتيف تحقؽ فيي النزيية، الحرة االنتخابات خالؿ مف سمميا السمطة تداوؿ في وتتمثؿ :االنتخابات -3

 بانتمائيـ المحكوميف لدى االحساس وتنشيط السمطة، يمارسوف الذيف ألولئؾ الشرعية اعطاء : ميمتيف
 .االنتخاب وىو مشترؾ المتياز الجماعية ممارستيـ بفضؿ الكبيرة لممجموعة

 عمى تقع ، العامة المناصب شغؿ في يرغبوف محترفوف سياسيوف ىـ النواب :والمسؤولية النواب -4
 أدائيـ مراقبة وآلية اختيارىـ، ولكيفية المعاصرة، الديمقراطيات في الحقيقي العمؿ مسؤولية عاتقيـ

 الييئة ىو و ):البرلماف (يشكموف وىـ كبرى، اىمية مناصبيـ تجاه التزاماتيـ ومتابعة تصرفاتيـ، ومحاسبة
 عدة ولو مجالس، ة عد او واحد مجمس مف مكونة سياسية ىيئة وىي الديمقراطي، البمد في التشريعية
 مناقشة ( مالية صالحيات (وتشريعيا القوانيف عمى )االقتراع :تشريعية صالحيات منيا : صالحيات
 المسؤوليف ومحاسبة ومساءلة التنفيذية لمسمطة والمراقبة )االشراؼ رقابية وصالحيات )وتعديميا الميزانية

 . ـ4ٖٓٔعاـ  ايسمندا في العالـ في برلماف اقدـ ظير وقد المقصريف(،
 استطاعوا مواطنوف وىـ ،ونزيية حرة انتخابات عبر المنظمة المنافسة بيا والمقصود:-المعارضة -5

 يمثموف ال وىـ الحكـ، في يشارؾ ال الذي الفريؽ وىـ حقوقيـ، بكامؿ وتمتعوا البرلماف الى الوصوؿ
 قوة الى استنادا النيابية، المجالس في ومبادئو النيابي لمنظاـ القيد يمثموف ىـ وانما لمنظاـ، المعارضة

  -ىي: المعارضة لتصنيؼ معايير اربعة الباحثيف بعض ويحدد النواب، مجمس خارج العاـ الراي
 .(المعارضة تركيز درجات اعمى الحزبيف نظاـ ويعتبر التنظيمي، )التماسؾ المعارضة تركيز - أ
 البرلماف(. و االنتخابات مستوى عمى )خاصةً  المعارضة تنافسية -ب
 .محتمؿ( تغيير مقاومة او الحكومة سموؾ لتغيير السعي ) المعارضة اىداؼ -ج 
 .(السياسي النظاـ بطبيعة ترتبط المناسبة االستراتيجية ( المعارضة ستراتيجياتا -د
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 مستبداً  حكما قياـ دوف لمحيمولة السمطات فصؿ يستيدؼ المبدأ ىذا :والبرلمان الحكومة بين الفصل -6
 الى اخرى سمطة مف واالشراؼ الرقابة الى ايضا ويؤدي واحده، بيد السمطات انحصرت ما اذا اً مطمق او

 سمطاتيـ وتقميص الحكاـ اضعاؼ الى وتؤدي المجتمع، في والحقوؽ الحريات ضمانات تتحقؽ حيث
 في الفالسفة بو نادى قد االمر وىذا بو، تقوـ الذي اختصاصيا سمطة لكؿ يحدد الذي ىو والدستور
 وقد متعددة، ىيئات عمى المختمفة واعماليا الدولة وظائؼ توزيع خالؿ مف الوسطى و القديمة العصور

 فاألولى العدالة(، ووظيفة االمر، ووظيفة المداولة، )وظيفة :ثالث وظائؼ بيف التمييز الى ارسطو دعا
 ىذا اكد كذلؾ القضائية، السمطة والثالثة التنفيذية، السمطة والثانية التشريعية، السمطة
 السمطات استقاللية السمطات بيف الفصؿ مبدأ ويفترض .وغيرىـ لوؾ وجوف و،يومونتسيك افالطوف المبدأ
 تامة باستقاللية اال الجوىرية اعماليا السمطات ىذه تمارس اف يمكف وال بعض، عف بعضيا الثالث
 ) القضاء( والقضائية القوانيف، تطبؽ الحكومة( ) والتنفيذية القوانيف، تشّرع )البرلماف( التشريعية فالسمطة
 .القوانيف تطبيؽ عف الناتجة النزاعات حؿ ميمتيا

 القوانيف بيف المختصة السمطات إلجراءات الشعب قبوؿ درجة بانيا وتعرؼ :الدستورية الشرعية -7
 ويشكؿ بحكمو ليتقيدوا ليـ مالئـ بانو المواطنوف يقتنع الذي القانوني النظاـ ىو الشرعي فالنظاـ وتطبيقيا،
 عف وتتمايز السمطات وتنشأ القومي، أو الوطني لمكياف العميا والمرجعية لمدولة االساس النظاـ الدستور
 وتفعيال لالحتكار ومنعاً  ًلالختصاصات، ا وتوزيع لمحقوؽ، صونا والمؤسسات القوانيف تنظـ وفيو بعضيا،
 المؤسسات يقيـ ألنو الديمقراطية، وجود يف اً اساسي عنصرا يعد الدستور وجود واف ،الرقابة آلليات
 .المدني المجتمع منظمات عنو تعبر الذي العاـ الرأي وضمانات القانونية الضمانات ويوفر واآلليات

 -ىي: خمس مبادئ عمى الدستورية الشرعية وتقوم
  .الشعب عمى الناس مف لقمة وال لفرد سياده ال السمطات، مصدر الشعب -أ
 .)القانوف ىو الذي يحكـ البالد(القانوف حكـ -ب
 .)التشريعية والتنفيذية والقضائية(الثالث السمطات بيف الفصؿ -جػ
 .وقضائياً  وقانونيا دستوريا العامة والحريات الحقوؽ ضماف -د
 .االنتخابات اليات وفؽ لمسمطة السممي التداوؿ -ر
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 مفيوم االنتخابات وتكييفيا القانوني -:السادسالمبحث 

ىو اسموب إلسناد السمطة يقـو عمى اختيار يجري بوساطة التصويت او  مفيوم االنتخاب: -اواًل:
الوحيدة لمنح ، وىو الوسيمة السمطة في الديمقراطية التمثيمية، وىو الطريقة االساسية إلسناد القتراعا

، وفترة االنتخابات ىي اىـ االوقات في الحياة السياسية لمشعوب ية لمسمطة وىو عقيدة الديمقراطيةالشرع
 رغـ بعض العيوب التي تصؼ حؽ االنتخاب كوسيمة الختيار الحكاـ.

 اب منياظيرت عدة اراء فقيية لتحديد الطبيعة القانونية لالنتخ -التكييف القانوني لالنتخاب: -ثانيًا:
 ـ عمى اساس المساواة بيف االفرادلكؿ مف يحمؿ صفة المواطنة، ويقو  االنتخاب حق شخصي : - 1

ىذا  ولمفرد حؽ الخيار في استعماؿ ،وال يجوز تقييد االنتخاب باي شرطفي الحقوؽ المدنية والسياسية، 
 الحؽ او عدـ استعمالو.

، واالنتخاب ىو وظيفة نتمائو الى االمة صاحبة السيادةيؤدييا المواطف نتيجة ال االنتخاب وظيفة: -ٕ
ال يمكف اف يمارسيا اال المواطنوف االيجابيوف الذيف تتوفر فييـ الشروط لممارسة الحقوؽ السياسية 

 وعكسيـ المواطنوف السمبيوف الذيف ال تتوفر فييـ مثؿ ىذه الشروط.
 تخاب يقضي باعتباره سمطة قانونيةيـ لالن: اف التكييؼ القانوني السماالنتخاب سمطو قانونيو -ٖ

منحت بموجب القانوف لمناخبيف لتحقيؽ المصمحة العامة، ال لتحقيؽ المصالح الشخصية. فالدستور 
وقانوف االنتخاب ىما المذاف يحدداف مضموف ىذه السمطة وشروط استعماليا، وعمى ىذا االساس فاف 

مى انو سمطة قانونية مقررة لمناخب، يتحدد مضمونيا التكييؼ الصحيح لحؽ االنتخاب ىو الذي يقوـ ع
منيـ سمطة تعديؿ  أليوشروط استعماليا بالقانوف وبطريقة واحدة بالنسبة لجميع الناخبيف دوف اف يكوف 

 ذلؾ المضموف او التغيير في شروط استعمالو.
نتخاب ىو قاعدة ة، فااليشترط في االنتخابات اف تكوف نزيية وتنافسية وتعدديشروط االنتخاب:  -ثالثًا:

، كما انو يمثؿ الطريقة المثمى لتعييف الحكاـ، ولعؿ اىـ مظاىر المشاركة السياسية النمط الديمقراطي
، فيي منيج متجدد الختيار يا مف خالؿ انتخابات حّرة ونزييةالفعالة تتمثؿ في تداوؿ السمطة سمم

يج عمى الشرعية الدستورية ومف الشروط الواجب أصحاب القرار في البمداف الديمقراطية، ويقوـ ىذا المن
 -:توافرىا لكي تتـ عممية االنتخاب بشكؿ ديمقراطي

ب فال يحؽ ليـ المشاركة في حؽ االنتخاب عمى الوطنييف وحدىـ، اما االجان اف يقتصر الجنسية: -۱
 العامة. السمطةالحكاـ وتولي اختيار 
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سف معينة لمنح حؽ االنتخاب ضمانة يجب بموغ سف معينة تختمؼ الدوؿ في تحديد  :السن -۲
 النضج والخبرة.الفتراض 

التمييز تعد شرطا لممارسة الف قوة  ،الناخبوف متمتعيف بقواىـ العقميةاف يكوف  الصالحية العقمية: -۳
امر ال يتنافى مع المبدأ العاـ  عقمية والمجانيف بأمراض، فيكوف حرماف المصابيف السياسيةالحقوؽ 

 الحرماف بزواؿ المرض، ويحدد المرض مف قبؿ السمطة القضائية فقط. ويزوؿ ىذا
 ىناؾ احكاـ صادرة ضد الناخب مخمة بالشرؼ او حسف السمعة ال تكوفاف  الصالحية االدبية: -4

 الحرماف مؤقت بعد اف، وىذا ضييؽ حاالت عدـ الصالحية االدبيةواالتجاه الديمقراطي يعمؿ عمى ت
 السياسية. وحقوقويسترد المحكـو اعتباره 

 تمنع بعض القوانيف االنتخابية العسكرييف مف ممارسة الحقوؽ السياسية، وذلؾ لمنع العسكريون: -5
 السياسةوالرغبة في ابعاد الجيش عف  الضباط مف التأثير عمى الجنود وتحريؼ نتائج االنتخابات،

 وحدة الجيش.والخوؼ مف تمزيؽ 
 -مفاىيم خاصة باالنتخابات: -رابعًا:

دولة دائرة انتخابية ، حيث تكوف الاالنتخابىي البقعة الجغرافية التي يجري فييا  الدوائر االنتخابية: -1
 او تنقسـ الى عدة دوائر انتخابية ، ُينَتخْب فييا نائب واحد او اكثر يمثميا في البرلماف.· واحدة، 

 ب الحؽ في االقتراع في كؿ دائرة وىي القوائـ التي تضـ اسماء االشخاص اصحا االنتخابية:القوائم -2
 لجاف خاصو يحددىا القانوف. بأجرائياوتقوـ  انتخابيو

لمجمس النيابي لوالية وىـ االشخاص الذيف يرغبوف في الوصوؿ الى شغؿ مقعد في ا المرشحون:-3
لمترشيح، وىناؾ شروط تقيد الراغبيف بالترشيح يحددىا القانوف  تتوافر فييـ الشروط االنتخابيةانتخابية 
 االنتخابي.

وىناؾ اجراءات متعددة ىو كتابة اسـ المرشح عمى ورقة خاصة تسمى ورقة التصويت،  التصويت:-4
مثؿ تحديد مراكز التصويت  القانوف االنتخابي لتسييؿ عممية التصويت وتاميف سريتيا وحريتيا،يحددىا 
، وفرض عقوبات صارمو لمحيمولة دوف ارتكاب اعماؿ عنؼ او اعماؿ تعرقؿ سير عممية منيا واالكثار

 التصويت.
صويت بموجب قانوف االنتخاب، وتعني مجموع االشخاص الذيف يتمتعوف بحؽ الت ىيئة الناخبين:-5

 وىي
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جية الفصؿ  وتعد التي تعّيف الحكاـ وتمارس الرقابة عمييـ عف طريؽ ممثمييا في المجمس النيابي،
واف حجـ ىذه الييئة يتحدد عمى ضوء شأ بيف السمطات العامة في الدولة، في النزاع الذي ينالحاسمة 

 ّيد او االقتراع العاـ. اعتماد الدوؿ اسموب االقتراع المق
: االقتراع المقيد ة مف االفراد وذلؾ بفرض قيد منياحصر التصويت عمى مجموع -بالمقيد: االقتراع-6

  .الكفاءة مالي، او بشرطبنصاب 
 فيو غير مقيد بشروط، وىذا ييدؼ الى توسيع قاعدة الناخبيف لكي يعبر عف ارادة -:االقتراع العام-7 

 االمة.
التي و  اً يلة قانونتعّرؼ االدارة االنتخابية عمى انيا المؤسسة او الييئة المسؤو  االدارة االنتخابية:-خامساً 

بعض او كافة الجوانب االساسية لتنفيذ العمميات االنتخابية واالستفتاءات  بإدارةمف قياميا يتحدد اليدؼ 
استقباؿ طمبات الترشيح )تحديد اصحاب حؽ االنتخاب،  اشكاليا، ومف مياميا: عمى مختمؼ

تنظيـ وتنفيذ عمميات االقتراع، المتضمنة: تسجيؿ الناخبيف، تخابات مف قبؿ االحزاب السياسية، لالن
المواد االنتخابية، متابعة نشاطات وسائؿ االعالـ المتعمقة بالعممية النتخابية، اقتناء ا ترسيـ الدوائر

 (. تجميع واعداد نتائج االنتخاباتات، عد وفرز االصو النزاعات االنتخابية وحميا،  االنتخابية، النظر في
مى تنظيـ وادارة ىي تمؾ االدارة القائمة في البمداف التي تقـو ع المستقمة: االنتخابية اإلدارة-1

ف السمطة التنفيذية، وليا مميزاتيا الخاصة بيا ع منفصمة كمياً  كمؤسسةمستقمة تعمؿ انتخاباتيا ىيئو 
ية وال تكوف ال تتبع االدارة االنتخابية اية ج، وفي ظؿ ىذا الشكؿ مستقؿ بشكؿ بإدارتياوالتي تقوـ 
، اال انيا يمكف اف تكوف مسؤولة اماـ السمطة التشريعية حكومية اماـ اية وزارة او ادارةمسؤولة 

 .رلماف( او القضاء او رئيس البالد)الب
الوحيدة في  االنتخابيةوىي حصرا االدارة  -:المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات في العراق-ٕ 

ذاتيا وتابعة لمدولة اال انيا مستقمة عف السمطات ، تدار ىيئة مينية مستقمة غير حزبية وىي العراؽ
مطة اعالف وتطبيؽ وتنفيذ االنظمة وتممؾ بالقوة المطمقة لمقانوف س والقضائية، التنفيذية والتشريعية

 باالنتخابات . والقواعد واالجراءات المتعمقة
 -االنتخابية: لإلدارةالعامة  المبادئ-3
 وىذه تشكؿ واحدة مف اكثر المواضيع المثيرة لمجدؿ في ادارة االنتخابات، وينطوي عمى االستقاللية: -أ

 و) االستقاللية العممية المطموبة لتنظيمية عف السمطة التنفيذية(مفيوميف مختمفيف ىما: ) االستقاللية ا
 القانوف .ىذه االستقاللية مف خالؿ الدستور او  تأكيدفي كافة االجراءات االنتخابية(، ويمكف 
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لمفعاليات االنتخابية الى تنظيميا  باإلضافةعمى االدارة االنتخابية اف تعمؿ بحياد تاـ  الحياد: -ب
 كاممة، بدوف ذلؾ تكوف نزاىة العممية بكامميا عرضة لمفشؿ.باستقاللية 

 استخداـ السمطة في وسوءضد االنحراؼ  ما ىوبصورة عامة النزاىة ضد الفساد وكؿ  النزاىة: -ج
بطريقة  موضوع المسائمة والمحاسبة والشفافية، وتعرؼ النزاىة عمى انيا الطريقة التي تسير بيا االمور

وتعّد االدارة االنتخابية الضامف االوؿ لمنزاىة خالقيات القويمة في اتجاه صحيح، منسجمة مع القيـ واال
تتمتع االدارة االنتخابية باستقاللية  اكبر عندما ويمكف تحقيؽ النزاىة بسيولة وسالمة العممية االنتخابية،

 االنتخابية. عمميو وسيطرة كاممة عمى كافة جوانب العممية
 ورسـ الخطط والسياسات وعرضيا عمىتعّرؼ بانيا الوضوح التاـ في اتخاذ القرارات  الشفافية: -ت

 والسياسات الجيات المعنية في مراقبة اداء الدولة نيابة عف الشعب، وخضوع الممارسات االدارية
ومف خالؿ العمؿ بشفافية تامة يسيؿ عمى االدارة االنتخابية محاربة الفساد لممحاسبة والمراقبة المستمرة، 

 االنتخابي وقطع الطريؽ اماـ اي انطباع حوؿ وجود ىذه الممارسات. واالحتياؿ المالي او
 النزاىة والكفاءة والفاعمية لكي تستمر مصداقيتيا ونجاحيا. مبادئاي الجمع بيف  الكفاءة: -ث
 كتوقيتات الخدمة مف اسئمة واستفسارات وخدمات لممواطنيف. ،اعتماد المزيد مف معايير الخدمة -ٔ
 المينية في العممية االنتخابية. توفير كادر مؤىؿ ومدرب عمى افضؿ وجو لتطبيؽ اعمى المعايير -ٕ
 ، والتحقؽ مف تطبيؽ وتنفيذموؿ بو وتطبيقو عمى قدـ المساواةاحتراـ القانوف المعسيادة القانوف اي  -ٖ

 مختمؼ القوانيف المتعمقة بالعممية االنتخابية.
تختمؼ النظـ االنتخابية مف دولة الى اخرى تبعا لظروؼ الدولة السياسية نظم االنتخابات :  -:سادساً 

 ىي:االنظمة  وأىـ ىذه واالجتماعية والثقافية،
 اب ممثمييـ مباشرة دوف وساطة احدبانتخ بأنفسيـيحصؿ اذا قاـ الناخبوف  :المباشر االنتخاب -۱

درجة واحدة، ويفوز مف يحصؿ عمى أعمى األصوات، عندىا يتحدد اسماء النواب او  ويكوف عمى
 الناخبوف، وىذا النظاـ االقرب الى الديمقراطية. الحكاـ الذيف اختارىـ

يتولوف نيابة عنيـ اذا اقتصر دور الناخبيف عمى اختيار مندوبيف عنيـ  المباشر:االنتخاب غير -2
  .او النواب في البرلمافاختيار الحكاـ 

 يمكف اف نفيـ ىذيف النظاميف مف خالؿ الفرؽ بينيما: تخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة:االن -۳
 االنتخاب الفردي االنتخاب بالقائمة

في الدائرة االنتخابية تـ اختيار قائمة تضـ مجموعة نواب اختيار نائب واحد مف بيف المرشحيف ي يتـ -أ
 مف بيف المرشحيف في الدائرة
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 .كبيرة االنتخابيةاالنتخابية صغيرة تكوف الدائرة  تكوف الدائرة -ب
 ا واحدا فقطسيختار مرشحعتبر اكثر تعقيدا لتعدد المرشحيف يعتبر اكثر سيولة لمناخب الذي ي -ت
 يوفر ىذه االمكانية يمكف لمنائب معرفة حاجات ابناء دائرتو ال -ث
 السياسية االحزاب مف حرية الناخبيف ويزيد مف حرية يزيد مف حرية الناخبيف ويقمؿ  -ج
وتكوف القوائـ االنتخابية التي ي الى عدـ المساواة بيف الناخبيف يحقؽ مساواة اكبر بيف الناخبيف يؤد -ح

 يقدميا الناخبوف عمى طريقتيف:
 بكامميا دوف تعديؿ او تغيير بجميع القائمةعندما يقـو الناخب باختيار  االولى: طريقة القائمة المغمقة:

 اعضائيا.
طموب مف المرشحيف مف بيف تجيز اختيار عدد م الطريقةوىذه الثانية: طريقة المزج بين القوائم: 

، بمعنى يجوز حؽ المزج بيف القوائـ واستخراج القوائـ االنتخابية المتنافسةمؼ الموجودة في مختاالسماء 
 يختارىا. االسماء التي

 نظام االغمبية ونظام التمثيل النسبي: -۳
حيف في دائرة انتخابيو بموجبو تحتسب نتيجة االنتخاب بفوز كؿ مرشح او مرش نظام االغمبية: -أ

 وىناؾ شكميف ليذا النظاـ: اف االنتخاب فرديا او بالقائمة، ك اكثر االصوات، ويستخدـ اذاحصموا عمى 
 مف االصوات يفوز المرشح او المرشحوف الذيف حصموا عمى اكثر عدد نظام االغمبية البسيطة: -

 .ات التي حصؿ عمييا باقي المرشحيفبصرؼ النظر عف مجموع االصو 
( ويستوجب  ٔ+  %ٓ٘د)تزياي حصوؿ الفائز عمى اصوات : من االصوات ونظام االغمبية - 

 مجموع االصوات التي حصؿ عمييا باقي المرشحيف. حصوؿ المرشح عمى
فيو توزع المقاعد المخصصة لمدائرة االنتخابية عمى القوائـ المختمفة كؿ  نظام التمثيل النسبي: -ب

 بالقائمةيصمح اال في نظاـ االنتخاب  بحسب النسبة التي حصؿ عمييا مف االصوات، وىذا النظاـ ال
 القائمة، حصمت ناخب(  ۱۳۳۳( مقاعد، صوت فييا ) ٙفاذا فرضنا اف دائرة انتخابية خصص ليا ) 

  ( ۳۳۳)والثالثة عمىصوت، (  ۳۳ٗصوت، والثانية عمى ) (  ۳۳ٙمف الحزب االوؿ عمى ) المقدمة 
المخصصة لمدائرة حصة المقعد الواحد=عدد الناخبيف/ عدد المقاعد  :المقاعد كما يأتي ، توزعصوت

 . ٙ/۱۳۳۳مقعد(. = ۱، والثالثة ) (مقعد۳، والثانية)( مقعد۲فيكوف لمقائمة االولى) (ٕٓٓ)االنتخابية
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 نظام التصويت االختياري والتصويت االجباري: -4
عميو تخمؼ عدد كبير ، وترتب مى الناخبيف مف الناحية االدبيةيعد واجب ا عً  التصويت االختياري: -أ

حتى اصبح المتخمفوف في بعض االحياف اكثر مف المصوتوف، وىذا  عف القياـ بو،مف المواطنيف 
 .ب سيعبر عف رأي االقمية وليس االكثريةالبرلماف المنتخَ  يعطي مؤشر خطير الف

 .عمى الناخب المتخمؼ عف التصويت دوف عذراو  ويتضمف فرض جزاء التصويت االجباري: -ب 
 نظام التصويت السري والتصويت العمني: -5
 يعد القاعدة الغالبة في الدوؿ الديمقراطية، ومقتضاىا اف يدلي الناخب بصوتو في :التصويت السري -أ

 يطمع عمى تصرفو احد، يتدخؿ احد في اداء ميمتو ، فال يراقبو وال االنتخابات بصورة سرية، اي ال
 ختيار مف يريد مف المرشحيف.لتحقيؽ حرية الناخب في اوتعد ضمانة 

الذي يجعؿ الناخب يجاىر برأيو فيعرفو اعضاء المجنة االنتخابية ،ويعتقد  :التصويت العمني - ب
 ويطبعو بالصراحة والشجاعة. بالمسؤوليةالنظاـ يقوي مف شعور الناخب  البعض اف ىذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



33 
 

 وتعريف بعض المصطمحات السياسية : ظاىرة الفساد االداريالسابعالمبحث 
شموليتيا من  لمية ليا جذور عميقة وتختمف درجةتعريف ظاىرة الفساد االداري: وىي ظاىرة عا -أواًل:

ُمح  (، والفساد لغًة البطالن ويقال فسد  مجتمع ألخر، ويعّرف الفساد لغًة: ىو )فسد( وىو ضد )ص 
 الشيء اي بطل.

 عمال السمطة او الوظيفة العامة لمكسب الخاص.ويعّرف اصطالحا : ىو إساءة است
ويعّرف ايضا : ىو شكل من اشكال السموك المنحرف البعيد عن االخالقيات والتقاليد والقانون والفضيمة 
وىو استغالل السمطة لمحصول عمى ربح او منفعة لصالح شخص أو جماعة بطريقة تشكل انتياكا 

 لمعايير السموك االخالقي. 
وىو أيضًا: كل ما يتعمق بمظاىر الفساد من االنحرافات االدارية والوظيفية، وتمك المخالفات التي 

ومظاىر تصدر عن الموظف العام في اثناء تأديتو ميمات وظيفتو في منظومة التشريعات والقوانين. 
مضية الوقت في الفساد االداري تتمثؿ بعدـ احتراـ اوقات ومواعيد العمؿ في الحضور واالنصراؼ أو ت

 قراءة الصحؼ واستقباؿ الزوار، أو االمتناع عف أداء العمؿ أو التراخي والتكاسؿ وعدـ تحمؿ المسؤولية.
 -:انواع الفساد االداري -ثانيًا:

ويقصد بيا تمؾ المخالفات التي تصدر عف الموظؼ في اثناء تأديتو  االنحرافات التنظيمية: -۱
 لميمات وظيفتو التي تتعمؽ بصفة اساسية بالعمؿ منيا:

 .عدـ احتراـ العمؿ -أ
 .امتناع الموظؼ عف أداء عممو المطموب -ب
 .التراخي في العمؿ -ت
 .عدـ االلتزاـ بأوامر وتعميمات الرؤساء -ث
 .السمبية في العمؿ -ج
 .عدـ تحمؿ المسؤولية -ح
 .افشاء اسرار العمؿ -خ
ويقصد بيا تمؾ المخالفات االدارية التي يرتكبيا الموظؼ وتتعمؽ بمسمكو  االنحرافات السموكية: -۲

 الشخصي وتصرفو ومنيا:
 .عدـ احتراـ كرامة الوظيفة -أ
 .سوء استعماؿ السمطة -ب
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 .لمعارؼ عمى حساب سير العمؿالمحسوبية والمحاباة : اي التساىؿ مع االقارب وا -ت
 .الوساطة -ث
ويقصد بيا تمؾ المخالفات المالية واالدارية التي تتصؿ بسير العمؿ المنوط  االنحرافات المالية: -۳

 بالموظؼ ومنيا:
 مخالفة القواعد واالحكاـ المالية المنصوص داخؿ المؤسسة. -أ
 االسراؼ في استخداـ الماؿ العاـ. -ب
تيديد بالضرر مف خالؿ االعاقة او التأخير او التسويؼ مف قبؿ الموظؼ مما يدفع االبتزاز اي ال -ت

 .الميزةاالخريف لممبادرة بتقديـ 
 .(تالس الماؿ العاـ، غسيؿ االمواؿ، التزوير، اخالرشوة )منيا االنحرافات الجنائية: -4

 -اسباب الفساد االداري: -ثالثًا:
 اسباب تربوية وسموكية ومنيا: -۱
 التقاليد االجتماعية المكرسة لموالءات الطبقية والعالقات العرقية. -أ
 ضعؼ الوازع الديني وانحراؼ القيـ. -ب
 ضعؼ برامج التثقيؼ والتدريب والتأىيؿ. -ت
 تدني المستوى التعميمي وعدـ وعي الموظفيف بحقوقيـ . -ث
 غياب الوعي االجتماعي. -ج
 االسباب االقتصادية ومنيا: -۲
 واتب العامميف في القطاع العاـ وارتفاع مستوى المعيشة.تدني ر  -أ
 الفقر والتفاوت الطبقي. -ب
 ازدياد نسبة البطالة وتعطيؿ فرص التوظيؼ. -ت
 احتكار الدولة وسيطرتيا عمى عدد مف المؤسسات لمعظـ القطاع االقتصادي. -ث
 االسباب السياسية ومنيا: -۳
 الحسنة المتمثمة بالنخبة السياسية. فساد اصحاب القرار وعدـ وجود القدوة -أ
عجز الدولة عف اشباع الحاجات االساسية لممواطنيف وعدـ العدالة في توزيع المكتسبات الحكومية  -ب

 عمى المواطنيف.
 وجود قوانيف تحمي رجاؿ السياسة وكبار الموظفيف مف المالحقة وخضوعيـ لممسائمة. -ت
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 ؤسسات الخاصة بمحاسبة الفساد.ضعؼ دور مؤسسات المجتمع المدني والم -ث
 تجميد القضاء عف دوره الفعاؿ وذلؾ لصعوبة اجراءات رفع الدعوى والتقاضي اماـ المحاكـ. -ج
 العوامل االدارية والتنظيمية ومنيا: -4
 غياب وعدـ وضوح السياسات العامة لإلدارة. -أ
 تطبيؽ القوانيف واالنظمة بشكؿ غير مالئـ وغير عادؿ. -ب
  الرقابة االدارية وضعؼ المسائمة.غياب  -ت
 .غياب المعايير الموضوعية في اختيار القيادات االدارية وانتشار نموذج القدوة الفاسدة-ث 

 :وىي عوامؿ كامنة في الفرد وتنبع مف ذاتو ومرتبطة بالفرد وتكوينو ومنيا العوامل القيمية الذاتية: -5
 الفرد بالسموؾ السوي. االلتزاـ الديني لو اىمية كبيره بالتزاـ -أ
 الفردية واالنانية اي طغياف النزعة الفردية عمى المصمحة العامة. -ب

 انعكاسات ظاىرة الفساد االداري عمى حقوق االنسان والمجتمع -رابعًا:
 يساىـ الفساد االداري في تدني كفاءة االستثمار العاـ واضعاؼ مستوى الجودة في بناء البمد. -۱
 االداري بتردي حالة توزيع الدخؿ والثروة. يرتبط الفساد -۳
 يؤدي الى تراجع معدالت النمو االقتصادي وتراجع مستوى المعيشة. -۲
 يؤدي الى زيادة كمفة الخدمات الحكومية. -ٗ
 يؤدي الى االنييار االجتماعي والثقافي بشكؿ ييدد النسيج االخالقي لممجتمع. -٘
 ية ويزيد مف حالة عدـ االستقرار السياسي.يؤدي الى اختالؿ التركيبة االجتماع -ٙ
 يؤدي الى تركيز الثروة في ايادي قميمو لتستغميا في غير مصالح المجتمع والدولة. -۳
يؤدي الى استشراء روح اليأس بيف المواطنيف وانتشار حالة االحباط مما ينعكس سمبيا عمى العمؿ  -۸

 واالبداع.
ساءة استخدام -۹  يا.انكماش موارد الدوؿ وا 

 يؤدي الى ىجرة الكفاءات العممية بسبب المحاباة والمحسوبية. - ۱۳
 يعمؿ عمى تراجع مؤشرات التنمية البشرية. - ۱۱
 يؤدي الى انتياؾ حقوؽ اإلنساف - ۱۳
 يؤدي الى اضعاؼ شرعية الدولة. - ۱۲
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 -:المعالجات الناجحة لمكافحة الفساد وحماية المجتمع منو -خامسًا:
 العمؿ وتحديد مدة انجاز المعامالت. تبسيط وسائؿ -۱
 اجراء تنقالت دورية بيف الموظفيف يساعد عمى تقميؿ حاالت الفساد. -۳
 تشكيؿ لجاف خاصة لوضع نظاـ متكامؿ ألداء الموظفيف لتفتيش الدوائر. -۲
 اعتماد معيار الكفاءة والخبرة والمؤىالت. -ٗ
 كفاءة.تحديد وتنظيـ رواتب الموظفيف بحسب المؤىؿ وال -٘
 انشاء نظاـ رقابي فعاؿ ميمتو االشراؼ ومتابعة ممارسات الموظفيف. -ٙ
 تفعيؿ ادارات الخدمات ذات العالقة بالمواطنيف واعطاءىا االولوية. -۳
 العمؿ بشفافية في جميع مؤسسات الدولة. -۸
 معاقبة مرتكبي الفساد االداري بال تردد. -۹

 الفساد. مشاركة المواطنيف في تشخيص مواطف - ۱۳
 التعاوف مع الدوؿ االخرى والمنظمات الدولية لمحاربة الفساد. - ۱۱
 توعية الجميور الى مخاطر الفساد االداري. - ۱۳
 اشاعة المفاىيـ االخالقية والدينية والثقافية والحضارية بيف المواطنيف. - ۱۲
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 -:بعض المصطمحات السياسيةتعريف 

وفيو ينتخب رئيس الجميورية مباشرة مف قبؿ  ،انواع األنظمة الديمقراطية وىو احد -النظام الرئاسي:-1
الناخبيف، كما في روسيا ومصر مثال، او مف خالؿ معادلة تحدد اصوات المحافظات او الواليات كما ىو 

 في الواليات المتحدة االمريكية.الحاؿ 

الدوؿ القوية في العصر الحديث  اىرة اقتصادية سياسية عسكرية تتجسد في اقداـظ -االمبريالية:-ٕ
عمى التوسع وفرض سيطرتيا عمى شعوب واراضي الدوؿ االخرى بدوف رضا ىذه الدوؿ وذلؾ بيدؼ 
استغالليا واخضاعيا ونيب ثرواتيا. وكثيرا ما تتضمف عممية فرض السيطرة استخداـ العنؼ واالحتالؿ 

بشيرية( وموجات سكانية بقصد االستيطاف العسكري بعد التمييد في بعض االحياف عف طريؽ ارساليات)ت
 ية لمدولة االمبريالية.وتمكيف الييمنة االقتصادية والسياسية والعسكر 

قبؿ السمطات  اف دستورية اي دولة قد يكوف قاباًل لمخرؽ او المخالفة مف -المحكمة الدستورية:-ٖ
ولتحقيؽ ىذا الغاية  ،وتطبيقو لة تضمف استمرار احترامووبالتالي البد مف وجود ضمانات فعا، الحاكمة

اف عدـ صدور ينص الدستور في بعض مواده عمى تحديد الجية التي تراقب تطبيقو او تفسيره وضم
نصوص عميو دستور فرنسا لعاـ وىذه الجية اما اف تكوف سياسية، كما ىو م ،قوانيف تخالؼ احكامو

 اللمانيتورية( كما في الدستور الدساف تكوف ىذه الجية قضائية وىي عادة تسمى)المحكمة ا او 44ٓٔ
 والتي مف مياميا النظر في دستورية القوانيف التي تصدرىا الدولة.

وكفكرة سياسية تعود في تكوينيا ألفالطوف في  ،تعني باليونانية سمطة خواص الناس -االرستقراطية:-ٗ
)الجميورية( اذا كاف يكره الحكـ الديمقراطي ويرغب في اف تحكـ البالد طبقة مف االرستقراطية مفيوـ او 

وقد صنؼ ارسطو  ،ف لمروح االرستقراطية مفيوـ طبقيكما يسمييـ الطبقة الذىبية ولكف مفيوـ افالطو 
ط وتصبح بأيدي حنسمطة الحكماء التي ال تمبث اف ت اسية وحددىا بانيااالرستقراطية بيف النظـ السي

 بعض االسر التي تستأثر بالحكـ بالرغبة مف عدـ اىميتيا.
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والميبرالية حاليًا مذىب او  ،وىي كممة التينية تعني الحر (ليبر)اشتقت كممة ليبرالية مف  -الميبرالية:-٘
تيدؼ لتحرير االنساف كفرد وكجماعة مف القيود السمطوية حركة وعي اجتماعي سياسي داخؿ المجتمع، 

الثالثة )السياسية واالقتصادية والثقافية( وقد تتحرؾ وفؽ اخالؽ وقيـ المجتمع الذي يتبناىا تتكيؼ 
الميبرالية ايضا مذىب سياسي ، و مع، اذ تختمؼ مف مجتمع الى مجتمعالميبرالية حسب ظروؼ كؿ مجت

ة تعني تمؾ الفمسفة التي تقوـ عمى استقالؿ الفرد والتزاـ الحريات الشخصية واقتصادي معًا ففي السياس
 وحماية الحريات السياسية والمدنية.

انواع االنظمة الديمقراطية، حيث يقـو الناخبوف بالتصويت النتخاب  مفوىو  -النظام البرلماني:-6
إال انو يمكف  ،العراؽ والمانيا وبريطانيااؿ في برلماف، ويقـو البرلماف بتعييف رئيس الحكومة، كما ىو الح

ولكف في نفس الوقت لديو رئيس ألي بمد يمتمؾ نظاـ شبو رئاسي لُو رئيس منتخب باالقتراع المباشر، 
 عممًا اف لكؿ نظاـ مزايا وعيوب. ،كما ىو الحاؿ في فرنسا واوكرانيا ،تخب مف قبؿ البرلمافوزراء من

 ف أو اكثر بقصد التقارب والتوحيدياسي يقـو نتيجة ترابط بيف دولتيوىو نظاـ س -:االتحاد الفيدرالي-ٚ
وينتج عنو اذابة)الشخصية القانونية(الدولية المستقمة عند االطراؼ المعنية لتقـو مكانيا شخصية دولية 
قانونية جديدة تحتكر السيادة في الدولة الجديدة داخميًا ودوليًا، وينشأ عف ىذا قياـ دولة مركزية تناط بيا 

عسكرية وقضائية وغير واقتصادية و  مالية مياـ محددة تشمؿ جميع أراضي ومواطني الدولة االتحادية
 ذلؾ.

تعني اصطالحًا فصؿ الديف والمعتقدات الدينية عف السياسة، وقد تعني عدـ قياـ  -:العممانية-8
ألسباب ذاتية  الحكومة أو الدولة بإجبار أي احد عمى اعتناؽ وتبني معتقد أو ديف أو تقميد معيف

بريطانية(: ىي حركة اجتماعية تتجو نحو االىتماـ ؼ الر في )دار المعا العممانيةتعريؼ  وموضوعية
نسانية التي سادة في وية، وىي تعتبر جزء مف النزعة اإلبالشؤوف الدنيوية بداًل مف االىتماـ بالشؤوف األخر 

عصر النيضة الداعية إلعالء شأف االنساف واألمور المرتبطة بو بداًل مف افراط االىتماـ بالعزوؼ عف 
  اهلل واليـو األخر.  الحياة والتأمؿ في
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نشأ مع اتساع اثر الثورة الصناعية والتكنولوجية، اذ بدأ مع المفكر  وىو مفيوـ -:التكنوقراطية -9
االشتراكي المثالي الفرنسي)ساف سيموف(الذي تنبأ بقياـ مجتمع يحكمُو العمماء والميندسوف، بينما انطمؽ 

الحقيقية تنتقؿ مف الممثميف المنتخبيف إلى الخبراء الفنييف آخروف مف ىذا التوقع إلى القوؿ بأف السمطة 
 .إلى التكنوقراطية فيكوف المجتمع قد انتقؿ بذلؾ مف الديمقراطية مرورًا بالبيروقراطية)المكتبية(

وىي كممة يونانية االصؿ بمعنى )الحكـ( وتعني )حكـ المكاتب( وتستخدـ العبارة  -البيروقراطية: -ٓٔ
ـ لمتعبير عف حكـ وتحكـ المكاتب والموظفيف في الحياة االجتماعية واالقتصادية (عإٓٓمنُذ نحو)

وعندما دخمت ىذه العبارة في مصطمحات االشتراكييف اصبح لمدلوليا معنى يقترف باالزدراء عمى اساس 
    كما وتيدد التحوؿ بعد حدوثو.  ،ية تعوؽ وتعرقؿ التحوؿ االشتراكياف البيروقراط

 


