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مدرس المادة: ا.م. رائد ارحیم الشیباني

الدیــمــقــراطیـــــــــة 

خطابات في بكثرة یتداول "الدیمقراطیة" مصطلح أصبح الماضي القرن أواخر منذ  
البالد في حدیثة سیاسیة أنظمة بناء إلى المُعلنة أھدافھا ضمن تسعى التي التیارات وأدبیات 
والنزاعات، الصراعات، مثل مفاھیم كانت أن فبعد الثالث. العالم بدول تعرف  ماأو النامیة 

الحروب جسدتھا التي الدولیة الظروف بسبب عدیدة قرون طوال سائدة والقمعیة والثوریة، 
والسلم التعاون، مثل أخرى مفاھیم ظھرت الدولي النظام في المتوالي للتغییر ونتیجةً العالمیة، 
جنوح یعكس جدید واقع عن تعبر لكي تسود والدیمقراطیة والرفاھیة، واالنفتاح الدولي، 

المجتمعات الدولیة إلى تحقیق األمن والسلم الدولیین وتتطلع إلى مزید من التقدم واالزدھار.

أن الطبیعي من وكان الدولیة، األحداث بنمو وتتعمق تنمو المفاھیم ھذه وأخذت  
وتقنیة المعلومات ثورة غدت إذ المفاھیم، ھذه مثل إلى الجدید الدولي النظام یستجیب 

التقني التطور إلى المتطلعة العالم شعوب لكل ملحة حاجة األعالم ووسائل االتصاالت 
لتحقیق سبیالً المتبادل واالعتماد التعاون سلوك تسلك أن الشعوب لھذه البد وكان والعلمي، 

من تتخلص وان واالتجاھات، اآلراء كافة احترام على قائمة جدیدة دیمقراطیة وبناء أھدافھا 
تمارس كانت التي والتسلطیة الثوریة الحكومات قبل من سواء علیھا المفروضة القیود جمیع 
أكثر من الدیمقراطیة مفھوم فعد المستعمرة. البلدان قبل من أو التعسفیة سیاساتھا علیھا 

إذ الدولي، النظام في السیاسیة األجندة سلم في الصدارة احتلت والتي وأولویة أھمیة المفاھیم 
السیاسیة التفاعالت بدأت درجة إلى العالمیة، السیاسیة األجندة مفاھیم على كمفھوم ھیمن 

.الدولیة تمر من خاللھا وكأن الدیمقراطیة القناة التي تمر عبرھا  تلك التفاعالت

األدائیة وحتى واإلیدیولوجیة العقائدیة االختالفات من برغم الدیمقراطیة إن نجد ولھذا   
األصح األنموذج بأنھا البعض عدھا درجة إلى العالمیین، والسلم األمن مفاھیم من بدت 

التسمیات وتلك المستبدین والطغاة الدكتاتوریة بمفاھیم اكتظت التي السیاسیة، للنظم واألصلح 
. منوطة بالحكام

لرغبة وتلبیة الزمن لمتطلبات واستجابة السیاسیة األنظمة وتعاقب الزمن وبمرور  
الخیار لتكون السیاسیة األنظمة جمیع باب تطرق وسلوك كفكر الدیمقراطیة بدت التغییر 
. .التغییرمع وتكیفا ًالعصر متطلبات لمواكبة السیاسي النھج في منھ البد بدا الذي الوحید 
السیاسي، القرار صناع قبل من الذات مع والحوار للحركة ھوامش افرز الذي األمر 
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فبدت إرادتھم لفرض لھم قاعدة الشعبي المطمح من جعلوا الذین التغییر دعاة لرغبة واستجابة 
رغبة ولیس جماعیة رغبة فبانت سیاسي، مطلب ھي مما أكثر شعبي مطلب الدیمقراطیة 

نخبة أو رغبة شخصیة للقائم على السیاسیة.

وذوي والباحثین الساسة بھ فنشغل  المكون ھذا حقیقة لفھم ملحة الحاجة بدت وھنا،  
من تخلو لم المحاولة تلك لكن اجمع العالم في نھجھ وتوحید لتأطیره محاولة في الشأن، 
معھا فتقاطعت الشعوب تحملھا التي والتقالید والمفاھیم القیم كانت العقبات تلك وأولى العقبات 

أنموذجھ فرض أراد معین شعب ولیدة ھي مما أكثر الشعوب واقع ولیدة لیس كانت ألنھا 
في توفره الواجب الشرط المفھوم الدیمقراطیة فبدت وأدائیاً، فكریاً وتغییره العالم على 

األنظمة السیاسیة للتفاعل في النظام الدولي.

إلى الباحثین دفعت مختلفة وتجلیات وآلیات محددات لھا الدیمقراطیة أھمیة تتمثل 
الدولي، النظام أفق الح الذي التغییر من أھمیتھا كسبت الدراسة ھذه جوانبھا. شتى من تناولھا 

حاولنا ولو التقلیدیة، السیاسیة النظم ومفاھیم مصطلحات فوق تعبر الدیمقراطیة من جعل إذ 
فإننا تشعب و توسع من تضمنتھ وما السیاسیة النظم تعنون أخذت التي األساسیة الفكرة تحلیل 

سنجد إنھا ظاھرة باتت ال یمكن االنعزال عنھا تلك ھي الدیمقراطیة. 

تتضمن إشكالیة نذكر منھا:  

النظام یحملھا التي أو حقیقي دیمقراطي نظام علیھا یقوم األساسیة المرتكزات ھي ما -1
تعرف ما أو النامیة الدول في تطبیقھا یمكن مثالیة دیمقراطیة لضمان الجدید الدولي 

بدول العالم الثالث؟ وما ھي العقبات التي تحول دون تطبیقھا؟
نشر ومنھا السیاسیة أھدافھا تحقیق في العولمة تستخدمھا التي األدوات ھي ما -2

الدیمقراطیة في الشرق األوسط ضمن مفھوم النظام الدولي الجدید؟

الدولي النظام ازداد كلما ( مفادھا: رئیسیة فرضیة من إشكالیة على اإلجابة یمكن حتى 
. تقدماً... كلما ازدادت الدیمقراطیة تطبیقاً )

:مفھوم الدیمقراطیة 

یُساء یزال ال مفھومھا أن إال الناس، معظم لدى معروفة (الدیمقراطیة) كلمة تكون قد  
بتأیید تتمتع انھا إدعاءً العسكریة أو الدكتاتوریة األنظمة تدّعي عندما وفھمھ، استعمالھ 
الشعب. 
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بیان حیث من الدیمقراطیة مفھوم بتحدید الشروع الضروري من نرى ذلك فإزاء  
تعریفھا وانواعھا وممیزاتھا،.

:التعریف بالدیمقراطیة

فھو كبیر، جدال حولھ یدور ومازال دار التي المفاھیم من الدیمقراطیة مصطلح یعتبر  
مصطلح غامض ومركب ال یزال یستخدم بمعانِ شتى باختالف الزمان والمكان.

اللغوي وتعریفھا اصلھا نتناول ان علینا یتوجب الدیمقراطیة كلمة مدلول ولتحدید  
وعلى (ثانیاً)، الدولي القانون فقھاء بعض نظر وجھة من االصطالحي تعریفھا ثم (أوالً)، 

النحو التالي:

:التعریف اللغوي للدیمقراطیةأوالً- 

قدیمة، إغریقیة كلمة  ھيبل أصولھا، في عربیة لیست  )Democracy(الدیمقراطیة  
(حكم تعني القدیم الیوناني مدلولھا وحسب  .عشرالسادس القرن في االنكلیزیة اللغة دخلت 

) Cratia(والثانیة: الشعب، وتعني ) Demos(األولى: كلمتین من مكونة النھا الشعب)، 
الشعب حكم او السلطة صاحب ھو الشعب ان اللغوي معناھا یصبح وبذلك ، الحكم وتعني 

.نفسھ بنفسھ

ثانیا- التعریف االصطالحي للدیمقراطیة:

من شيء فیھ للدیمقراطیة مانع جامع تعریف وضع ان القول من بد ال االمر بدایة في  
ان یمكن ال وعلیھ الدیمقراطي، الحكم من المناسب شكلھ بلد لكل ألن والغموض، الصعوبة 

مضموناً ولیست جامد غیر شكل النھا العالمیة، المجتمعات لكل محدد تعریف ھناك یكون 
فلیب یقول كما او  (فعلیاً"التعریف یتحدى "مفھوم  لیبھارتآرنت یقول كما فھي ثقافیاً. عقائدیاً 

 "مفھوم غایة في الغموض".غرین

التعریفات أكثر ولعل المصطلح، لھذا التعریفات من الكثیر ظھرت المنطلق ھذا ومن  
 لنكولن""ابراھام عشر السادس األمریكي الرئیس إلى یعود الذي ذلك للدیمقراطیة ذیوعاً 
الشعب أیدي في السلطة تكون أن بمعنى وللشعب" بالشعب الشعب "حكم بأنھا: عرفھا عندما 

.بدون وساطة

التدابیر " بأنھا: " Joseph Schumpter شومبیترجوزیف "أیضاً ویصفھا  
خاللھا من یكتسب والتي السیاسیة القرارات إلى التوصل أجل من تتخذ التي المؤسسیة 
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ھذا إقتصر الناخبین" أصوات على المرشحین تنافس طریق عن القرار اتخاذ سلطة األفراد 
التعریف على وجود االنتخابات.

"المنافسة بأنھا: الدیمقراطیة عرف فقد  "John Nanlmantzنالمناتز جون "أما 
على تتوقف إمكانیة وھي ، للحكام المستمر التغییر إمكانیة تكفل والتي السلطة على الحرة 

من للحاكمین حر "اختیار بأنھا:  تورینعرفھا وقد  .الدستوریة"والقواعد بالترتیبات االلتزام 
قبل المحكومین یتم خالل فترات منتظمة".

جوھرھا خالل من مفھومھا یتحدد الدیمقراطیة أن المتقدمة التعریفات خالل من یتبین  
اجمعوا لكن وصفھا في والفقھاء المفكرین اختالف من فالبرغم األساسیة، ومبادئھا وقیمھا 

وفقاً للسلطة السلمي والتبادل بالتعددیة تؤمن التي السیاسیة األنظمة أنواع من نوع إنھا على 
لحكم القانون بغیة الوصول إلى الحكم الصالح.

تحدید في تكمن والمستمرة والمباشرة الفعلیة المشاكل إن القول نستطیع لذلك، وتبعاً  
تسمح سیاسة وھي العامة والجماعیة الفردیة الحریات ضمان أي أدائھا. في و البالد سیاسة 

إن وبعزلھا الحاجة عند لسیاستھا رفضھم عن والتعبیر الحاكمة السلطة بمراقبة للمواطنین 
النشر وحق واألداء التفكیر حریة إلى الدیمقراطیة ضمان ویمتد لذلك. األمر استدعى 
طریقھا فعن السیاسیة التعددیة واالتجاھات اآلراء كافة عن یعبر أن یجب الذي واإلعالم 

برأي العمل وكذلك المشاكل، لمختلف والحلول والبدائل االختیارات تعدد ممكن یصبح 
نظر وجھة ومحو اضطھاد یعني ال ذلك أن غیر األقلیة إلیھ تنصاع أن یجب الذي األغلبیة 
التوازن تحقق فھي للدیمقراطیة ضروریة وھي كمعارضة رأیھا احترام من البد بل األقلیة، 
لھا لیست أغلبیة كل أن القول ویمكن ذلك أمكن إن تطرفھا وتطبق األغلبیة بمراقبة وتسمح 

.معارضة والدلیل على ذلك قمع آلراء و انعدام حریة التعبیر

كامل تركیز یجب ال إذ االستبداد، منع اجل من للسلطة الممارسة مؤسسات تعدد إن  
مؤسسات على السلطة توزیع یجب بل واحدة، ھیئة أو واحد شخص بید السیاسیة السلطة 
مبدأ یلعب اإلطار ھذا وفي السلطة على إحداھا استحواذ وتمنع البعض بعضھا تراقب متعددة 
یمكن وبالتالي .   الغایةھذه لتحقیق الدستوري المستوى على أساسي دور السلطات بین الفصل 
الشعب حكم :   اآلتیةالمفاھیم یتضمن الذي األدائي اإلطار أو المنھج بأنھا الدیمقراطیة وصف 

السیاسیة، بالعملیة المشاركة في الحقوق ومنح سیاسیة مساواة تحقیق الحریة، بنفسھ، نفسھ 
الحكم المواطنة، مبدأ القانون، دولة یجاد المؤسسات، دولة بناء اإلنسان، حقوق ضمان 

وأشمل أوسع مفھوماً فتعطیھا منھا تتكون التي الدیمقراطیة مفردات ھي تلك الصالح، 
لمرونتھا وكثرة تفرعاتھا.

:أنواع الدیمقراطیة وممیزاتھا
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عناوینھم وبمختلف السیاسیة في والباحثین المفكرین بھ ینشغل ما أھم بین من لعل  
جذرھا من الرغم على التي المفردة تلك الدیمقراطیة، لمفردة واضحة رؤیة بناء وھو 

(أوالً)، أنواعھا إیضاح الواجب من كان لھذا الكثیر. الغموض من تحمل زالت ال التاریخي 
والتعریف بممیزاتھا (ثانیاً).

أوالً- أنواع الدیمقراطیة:

بانفسھم العامة امورھم بإدارة المواطنون یقوم الذي السیاسي النظام ھي الدیمقراطیة  
إلى یوكلھا أو بنفسھ السلطات یمارس قد فالشعب منتخبة، أجھزة بوساطة أو مباشرةً أما 

عُرف وقد بنفسھ، إلدارتھ بالباقي ویحتفظ عنھ ممثلین إلى بعضھا یوكل أو عنھ، ممثلین 
اشكال تصنیف حول الدراسات واختلفت للدیمقراطیة، عدیدة (أنواع) أشكال السیاسي بالتاریخ 

الدیمقراطیة، إال أن أھم اشكالھا أو انواعھا ھي:

:الدیمقراطیة المباشرة -1

الشعب حكم وتعني الحقیقة، الدیمقراطیة إلى وأقربھا الدیمقراطیة، صور أقدم ھي  
كافة في الحكم كلھ الشعب یمارس بحیث غیره، أو برلمان وساطة دون مباشرةً لنفسھ 

الذي وھو یقترح، الذي فھو والقضائیة)، والتنفیذیة التشریعیة الناحیة (من الحیاة مجاالت 
ذلك یكون ولربما واحد، صعید في كلھ الشعب جمع یستحیل إذ عسیر، أمر وھذا یشرع، 
السلطة ممارسة من النوع ھذا فإن ولذلك للغایة، محدوداً الشعب أفراد عدد كان إذا ممكناً 

.بواسطة الشعب لم یعد لھا وجود ذو قیمة في عالمنا المعاصر

عدد في قلیلة مساحتھا، في صغیرة الدولة كانت إذا إال الحكم من الشكل ھذا یأتي وال  
كان النوع وھذا الدولة. ودستور قوانین لمناقشة یجتمعوا أن یستطیعون وبالتالي سكانھا، 
عن تختلف وھي . المدینةدولة تسمى كانت والتي القدیمة الیونانیة المدن في منتشر 

الدیمقراطیة الحدیثة.

ھذا فإن وبالتالي المشاركین، جمیع بین نسبیة مساواة المباشرة الدیمقراطیة تتطلب  
حیث والتنوع. تتمیزبالتعقید التي الحدیثة، المجتمعات في تحققھ یصعب الدیمقراطي النموذج 

مرغوب غیر ونقص فعالة، غیر إدارة إلى التنوع، على قائم مجتمع في تفضي أن یمكن إنھا 
العملیة في الفوضویة إلى تؤدي انھا علیھا یؤخذ كما كبیر. سیاسي واضطراب الكفاءة، في 

ودوري قصیر لوقت السیاسیة یمارسون كونھم القرار صناع لدى الخبرة وانعدام السیاسیة، 
القرار صناع إن المعروف ومن القرار، صناع لكثرة السیاسي النسق وفقدان وسریع، 
القیم تأثیر إلى السیاسیة تلك تخضع وبالتالي السیاسیة، تنشئتھ حسب كالً معینھ عقائد یحملون 

والعقائد التي یحملھا فتنعكس سلباً على السیاسیة الخارجیة.
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: الدیمقراطیة غیر المباشرة أو النیابیة -2

یختار إذ البالد، إدارة مھام إلیھ توكل برلمان قوامھ الذي السیاسي النظام وتعني  
عن كوسیط السلطة یمارسون والنواب نیابي، مجلس أو برلمان في یمثلونھ عنھ نواباً الشعب 

إنما القوانین، وسن التشریعات إصدار حیث من الحكم یمارس فال نفسھ الشعب وأما الشعب، 
السلطة لممارسة نوابھ الشعب فیھا یختار التي المرة وھي واحدة، مرة السیاسي العمل یمارس 
الذي الشعب باسم التشریعات إصدار البرلمان- -أعضاء النواب ووظیفة عنھ. بالنیابة 

اختارھم، والموافقة على المیزانیة العامة.

یجري الذي التصویت ورقة طریق عن االنتخاب على شيء كل وقبل النظام ھذا یقوم  
 :ھيأربعة النظام ھذا وأركان االنتخابات قانون أو الدستور یعنیھا ومنتظمة دوریة أوقات في 

استقالل األمة، یمثل البرلمان عضو البرلمان، نیابة مدة وتأقیت الشعب، من منتخب برلمان 
واشكال ھذا النظام ثالث ھي:البرلمان اثناء مدة نیابتھ عن الناخبین. 

سویسرا في ومطبق السلطات، بقیة على التشریعیة السلطة ھیمنة فیھ المجلسي: النظام أ_ 
فقط.

وعدم التنفیذیة، السلطة ووحدة السلطات، بین الفصل بشدة ویتمیز الرئاسي: ب_النظام 
المتحدة الوالیات في  المطبق النظام ومثالھ البرلمان، امام التنفیذیة السلطة مسؤولیة 
األمریكیة.

على یقع الحكومة ووزراء مسؤول، غیر دولة رئیس وجود بھ ویقصد البرلماني: النظام جـ_ 
وھو البرلمان، أمام سیاسیاً مسؤولة الوزارة فتكون للدولة، العامة السیاسة تجدید عاتقھم 
أحدى تمادي من للحد والتنفیذیة التشریعیة السلطتین فیھ وتتوازن تتعاون الذي النظام 

السلطتین.

نفسھ یحكم إن یمكن ال الشعب إن أساس على المباشرة غیر الدیمقراطیة فكرة وتقوم  
بد ال كان اإلشكال لذلك فحالً ما، قضیة في لیقرر الشعب یجتمع إن المستحیل من ،الن بنفسھ 

األنموذج وھو ، للبالد السیاسیة إدارة إلیھم توكل الذین النواب ھم الشعب عن ممثلین من 
الذي یعتبر أكثر شیوعاً في النظام الدولي.

اختیار وأن السكان، كثیرة الدول في وخاصة التطبیق، سھل بأنھ النیابي الحكم ویتمیز  
ذوي أو مختصین إلى تحتاج التي العلمیة أو الفنیة المسائل في وخاصة  األصلح یكون النواب 
مرشحیھ، أمام مسئول غیر یكون ترشیحھ بعد النائب إن علیة: یؤخذ ولكن ویوصف. خبرة 
والعقائدي الحزبي والئھم بسبب النواب واغلب الشعب، بید ولیس النخبة بید القرار یكون كما 

وتؤثرھم الفكري یتعارض مع المصلحة العامة فتكون ھناك عقدة والء.
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: الدیمقراطیة شبة المباشرة -3

وھي صورة متطورة توفیقیة من الدیمقراطیة المباشرة والدیمقراطیة النیابیة، ففي ھذا  
النوع توجد ھیئة نیابیة كما في الدیمقراطیة النیابیة، ولكن الشعب ھنا یحتفظ لنفسھ ببعض 
مظاھر السیادة والسلطة، التي یمارسھا دون وسیط كما في الدیمقراطیة المباشرة، وتكون 

ھیئة الناخبین بمثابة السلطة الرابعة إلى جانب السلطات الثالث. وقد تبنت ایطالیا ھذا النوع 
من الدیمقراطیة.

فھو مثالً: یمكن أن یقترح الشعب مشروعاً قانونیاً، أو فكرة یقدمھا إلى البرلمان، أو  
یقدم اعتراضاً على قانون ما یصدره البرلمان، فیوقف القانون ویلغیھ، وتارةً یستفتي الشعب 
في موضوع سیاسي، أو دستوري، أو تشریعي، ثم تنفذ رغبة الشعب التي ظھرت من خالل 

وللدیمقراطیة االستفتاء. وأحیاناً یملك الشعب سلطة حل البرلمان، أو عزل رئیس الدولة. 
شبة المباشرة عدّة مظاھر ھي:

ویقصد بھ حق عدد معین من الناخبین اقتراح مشروع قانون وتقدیمة أ_ االقتراح الشعبي: 
إلى البرلمان الذي یلتزم بمناقشتھ، وھو اسلوب یسمح للمواطنین باجبار البرلمان الصدار 

تشریع في مجال معین وھو أوسع الوسائل ألشراك الشعب في العمل التشریعي.

ویقصد بھ حق المواطنین في إظھار عدم الرضا على قانون صادر ب_االعتراض الشعبي: 
من البرلمان بتقدیم عریضة موقعة من عدد منھم خالل مدة محددة یظل القانون غیر نافذ 

خاللھا.

:ویعني تقصي إرادة الشعب في شأن من الشؤون، وذلك بأخذ رأیھ جـ_ األستفتاء الشعبي: 
حول موضوع معین أو مشروع دستور او قانون، ویختلف عن االنتخاب بكون األجابة في 

ورقة التصویت تكون بـ(نعم أو ال ).

وھناك عدة انواع من االستفتاء ھي:  

 عندما یكون الموضوع  دستوریاً فقد یكون االستفتاءاالستفتاء من حیث الموضوع:-1
المراد معرفة موافقة المواطنین علیھ من عدمھا ھو دستور جدید أو تعدیل دستوري، 

 عندما یتعلق األمر بقضیة سیاسیة كعقد معاھدة مھمة او الدخول في سیاسیاًوقد یكون 
 عندما یتعلق االمر بقانون أو مشروع قانون. تشریعیاًحلف.. الخ، وقد یكون االستفتاء

 االستفتاء السابق: وفیھ یكون نوعین من االستفتاء، االستفتاء من حیث وقت أجراءه:-2
وھو أسلوب یلجأ الیھ البرلمان لعرض مشروع قانون معین على الشعب قبل ان 

 وھو أسلوب یلجأ الیھ البرلمان لعرض الالحق: واالستفتاءیصوت علیھ البرلمان. 
مشروع قانون معین بعد ان یقرهُ  ألخذ رأي الشعب بھذا القانون قبل وضعھ موضع 

التنفیذ.
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 أي ان ینص وجوبیاً قد یكون االستفتاء االستفتاء من حیث الزامیة اللجوء لالستفتاء:-3
 وذلك  اختیاریاًالدستور على ضرورة عرض مثل ھذا األمر على الشعب، وقد یكون

عندما ترى الحكومة ان تاخذ رأي الشعب في تصرف معین تنوي األقدام علیة.

): ویقصد بھ انھاء مدة والیة النائب قبل إقالة الناخبین لنائبھم (د_ العزل الشعبي للنائب
انقضاء اجلھا القانوني بناءً على طلب عدد من الناخبین محدد بالدستور.

ویقصد بھ حق عدد معین أو نسبة معینة من الناخبین في طلب الحل الشعبي للبرلمان:  ھـ_
حل البرلمان كلھ.

ویقصد بھ حق عدد كبیر نسبیاً من الناخبین في عزل رئیس و_ عزل رئیس الجمھوریة: 
الجمھوریة عند فقدھم الثقة بھ.

ثانیاً : ممیزات الدیمقراطیة

المبادئ مجموع تكریس یتم لم ما للدیمقراطیة، وحقیقي فعلي تطبیق عن الحدیث یمكن ال  
الشعبي التمثیل تطور في تنحصر الممیزات وھذه النظام، ھذا بھا یتمیز التي والممیزات 

(اوالً) ، واالنتخاب (ثانیاً)، وھذا ماسنتناولھ تباعاً.

 : تطور التمثیل الشعبي -1

من ھو النیابي التمثیل إن إذ الدیمقراطیة، ممیزات أھم من ھو النیابي التمثیل إن الشك  
الشعب یقوم إن تعني الصفة وتلك الدولي، النظام في وتطبیقاً انتشاراً السیاسیة األنظمة أكثر 

بمدة محدد االختیار ھذا یكون إن على عنھ نیابة السلطة ممارسة ویخولھم حكامھ باختیار 
فمن . منھم اخفق من وتغییر منھم الصالح اختیار وإعادة ممثلیھ محاسبة للشعب لیتسنى معینة 

.المعروف إن البرلمان ھو ركن أساس من أركان النظام الدیمقراطي

:االنتخاب - 2

اسالیب عن نتحدث ثم اوالً، القانوني ومركزة االنتخاب مضمون إلى سنتطرق  
االنتخاب ثانیاً، وعن انواع االنتخابات الدیمقراطیة ثالثاً.

مضمون االنتخاب وتكییفھ القانوني: -1

منھا اللیبرالیة الدیمقراطیة وخاصة والحدیثة القدیمة الحكم نظم عرفت شك دون  
الدیمقراطیة تطبیق استحالة نتیجة الغربیة النظم في اشتھرت الوسیلة ھذه أن إال االنتخاب، 
بین المساواة تحقق ال باعتبارھا القدیمة الیونانیة الدولة قبل من انتقدت أن بعد المباشرة 

الدیمقراطیة وكذلك العامة، الوظائف تولي في القرعة فاعتمدوا السلطة، تولي في للمواطنین 
المباشرة في ممارسة السلطة تكون بواسطة الجمعیة الشعبیة المكونة من المواطنین األحرار.
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او التصویت بوساطة یجري اختیار على یقوم السلطة السناد أسلوب ھو واالنتخاب:  
الوحیدة والوسیلة التمثیلیة، الدیمقراطیة في السلطة السناد االساسیة الطریقة وھو االقتراع، 

لمنح الشرعیة للسلطة، إذ ھو عقیدة الدیمقراطیة.

وظیفة، االنتخاب ان للقول الفقھاء بعض ذھب فقد لالنتخاب، القانوني التكییف عن أما  
سلطة االنتخاب ان ثالث فریق یرى حین في شخصي، حق االنتخاب أن آخر فریق وقال 

قانونیة أو حق عام وذلك على النحو التالي:

 االنتخاب وظیفة:-1

یمكن ال السیادة وحدة على یرتكز وظیفة االنتخاب ان االتجاه ھذا اصحاب یرى  
باعتبارھا األمة إلى تعود السیادة الن منھا، جزء منھم كل یملك بحیث األفراد بین تجزئتھا 

یمارس حینما منھم كالً فأن علیة، وبناء لھا، المكونین األفراد عن مستقلة مجردة وحدة 
حق انھ اساس على ولیس أداؤھا، علیة یتعین وظیفة انھ اساس على یمارسھ انما االنتخاب 
ان اعتبار على االتجاه ھذا انتقد وقد السیادة. من جزء یملك كونھ من نابع شخصي 

عن الحكم إلى تأتي سلطة كل ان یعني وظیفة باعتباره االنتخاب یمارسون الذین االشخاص 
مصالحھا خدمة إلى یؤدي بما الناخبین ھیئة تحدد ان األمة بأسم تستطیع االنتخاب طریق 

وجوھر العام االقتراع مبدأ مع ذلك یتناقض ممع الیھا، تنتمي التي الطبقة ومصالح 
الدیمقراطیة السیاسیة.

 االنتخاب حق شخصي:-2

وانھ الشعبیة السیادة من جزءاً یمتلك األفراد من فرد كل ان االتجاه ھذا اصحاب یرى  
حق االنتخاب فأن ثم ومن االنتخاب، طریق عن السیادة من یمتلكھ الذي الجزء ھذا یمارس 

والسیاسیة المدنیة الحقوق تشمل التي المساواة قاعدة أساس على االفراد بھ یتمتع شخصي 
"روسو" نظر وجھة مع تتفق النظریة ھذه بان القول إلى البعض ویذھب سواء. حدٍ على 

ارادات مجموع من تتكون العامة واالرادة العامة، االرادة في تتمثل السیادة بأن القائلة 
التعبیر في كافة األفراد اشترك إذا إال استجالؤھا یمكن ال العامة االرادة فان ثم ومن االفراد، 

الحقیقة مع یتفق ال مطلق شخصي حق االنتخاب اعتبار على االتجاه ھذا انتقد وقد عنھا. 
في غیره تفویض أو عنھ والنزول بھ التصرف یستطیع الحق صاحب ان ذلك والواقع، 

لالنتخاب، ممارستھ عند التصرفات ھذه بمثل االتیان الناخب یستطیع ال بینما ممارستھ، 
ویعتبر باطالً كل اتفاق او عقد ینص على ذلك.

    جـ- االنتخاب سلطة قانونیة: 
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والتي النظریة ھذه ظھرت السابقتین، النظریتین إلى وجھت التي االنتقادات إلى نتیجةً  
یقررھا قانونیة سلطة االنتخاب فإن النظریة ھذه اصحاب وبحسب الفقھاء، اغلب تأیید نالت 

لیمارسھا  الدولة،في العامة السلطات اختیار في للمشاركة معینة لشروط وفقاً للناخب القانون 
قانوني مركز من مستمدة السلطة وھذه الخاصة مصلحتھ أجل من ولیس الجماعة لمصلحة 

لمتطلبات وفقاً شروطھا وتعدیل مضمونھا تغییر یملك المشرع فأن ثم ومن موضوعي 
.الصالح العام

 أسالیب االنتخاب:-2

االقتراع مبدأ تطبیق ذلك على ویترتب المجتمع في فرد لكل حق االنتخاب إن بما  
شخصي حق إنھ وبما االنتخابات، في القانوني الرشد سن بلغ من الجمیع مساھمة أي العام، 

عملیة في ویشترك الحق ھذا یمارس إن الفرد حق من أي اإللزام، قوة علیھ یترتب فال 
الدیمقراطیة ممارسة عالمات ومن ذلك، عن یمتنع أن الحق لھ كما برأیھ، ویدلي االنتخاب 

عدم جواز تقید التصویت أو التحكم بھ من قبل اآلخرین. 

: وتوجد عدة أسالیب أو نظم لالنتخاب یمكن إجمالھا فیما یلي

االقتراع المقید: -1

بـ(القید یسمى والذي الثروة شرطي أحد توافر ضرورة على المقید االقتراع نظام یقوم  
قوانین أو الدستور فیشترط الكفاءة)، بـ(قید یسمى والذي الناخب في العلمیة الكفایة أو المالي) 

التعلیم. من معینة درجة على أو المالي النصاب من قسط على الناخب یكون ان االنتخاب 
وسنوضح ھذین القیدین تباعاً وعلى النحو التالي:

یمارس لكي یشترط، الدیمقرایطة البلدان بعض في االنتخاب قوانین أن  المالي:القید _ 
ذلك في والسبب عقار، أو نقود تكون معینة، مالیة لثروة مالكاً یكون أن السلطة، تلك المواطن 

تحمل في المالك غیر للشخص خالفاً یساھم وأن بالوطن، غیره من أكثر شریطة الثروة أن 
كفاءتھ على تدل الثروة لتلك امتالك أن كما الوطن، عن الدفاع في المصلحة ولھ الدولة نفقات 
مبدأ یخالف كان القید ھذا أن أموالھ.إال وحفظ وإدارة قدرتھ اثبت ألنھ الدولة شؤون وإدارة 

ھذا إلغاء في سبباً كان مما غیرھا وإبعاد السلطة لتولي البرجوازیة لطبقة ویسمح المساواة 
إبعاد منھا الغرض األمریكیة المتحدة والوالیات الجنوبیة الوالیات بعض باستثناء القید 

اصحاب البشرة السوداء من ممارسة حق االنتخاب.

للمواطن أوسع سلطات منح إلى فیھدف بالكفاءة االنتخاب تقیید بھ یقصد : الكفاءةقید _ 
شھادة أو التعلیم من مستوى االنتخاب قانون اشتراط ذلك ومثل البسیط، المواطن على الكفوء 
تشترط كانت كذلك الجنوب، في األمریكیة المتحدة الوالیات في الطریقة ھذه أتیحت و معینة. 
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تفسیر على قادراً یكون أو والكتابة بالقراءة ملماً المواطن یكون أن االنتخاب بحق للتمتع 
الدستور. والمالحظ أن ھذه الطریقة كانت تتنافى ھي األخرى مع الدیمقراطیة. 

االقتراع العام:-2

الثروة أي السابقین، الشرطین أحد توافر فیھ یشترط ال الناخب ان النظام بھذا یقصد  
من المواطنین من كثیر حرمان شأنھا من آخرى شروط وتقریر یتنافى ال ولكنھ أوالتعلیم، 

الجنسیة، شرط الشروط: ھذه ومن مقیداً اقتراعاً االقتراع ھذا یعتبر أن ودون االنتخاب حق 
جدول في القید وشرط والعقلیة، االدبیة االھلیة وشرط العمر، وشرط الجنس، وشرط 

االنتخابات... الخ.  

أنواع االنتخابات الدیمقراطیة:-3

تعددت فقد ثم ومن متعددة، سبل ھناك بل االنتخابات، لممارسة واحد سبیل ھناك لیس  
نظم االنتخاب، وعلى النحو التالي:

نظام األغلبیة:-1

سواء غیره، دون األصوات أغلبیة ینال من باالنتخابات یفوز بأن النظام بھذا یقصد  
االنتخابیة القائمة أو المرشح لفوز المتطلبة األغلبیة وعادةً بالقائمة. أو فردیاً النظام ھذا كان 

المسجلین، الناخبین مجموع نصف من أكثر أي بسیطة تكون أما فھي الدول. باختالف تختلف 
وھذا االنتخابیة. القوائم أو المرشحین من كل نالھا التي األصوات من أكثر أي نسبیة او 

النظام یكون على نوعین ھما:

یحصل الذي المرشح باالنتخاب یفوز النظام ھذا في  الواحد:الدور ذو األغلبیة نظام -1
المرشحین تفوق أصوات نسبة على المرشح یحصل إن أي بسیطة، أغلبیة على 

المتنافسین بنسبة بسیطة. 
األغلبیة على المرشح یحصل أن ھو النظام بھذا یقصد  الدورین: ذو األغلبیة نظام -2

المطلقة من األصوات، أي أكثر من نصف األصوات، لكي یعد فائزاً باالنتخابات.
نظام التمثیل النسبي: -2

النیابیة المقاعد من عدداً معیناً اتجاھاً أو رأیاً یمثل تجمع كل أو حزب، كل إعطاء ھو  
االخذ عند إال بھ األخذ یمكن ال النظام ھذا أن الفقھ بعض ویرى العددیة. قوتھ مع یتناسب 

مغلقة تكون قد والقوائم  القوائم، اساس على االنتخاب اجراء یفترض فھو بالقائمة. باالنتخاب 
وقد تغییر، او قبلھ من تعدیل دون فیھا االسماء بترتیب ویتقید بالقائمة یلتزم الناخب ان أي 

قوائم من مرشحین تضم قائمة یكون ان في الحریة للناخب ان أي مفتوحة القوائم تكون 
مختلفة وذلك حسب قناعتھ. وھذا النظام یتطلب مایلي:
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توزیع المقاعد النیابیة بین القوائم:-1

ھنا یجب التمییز بین التمثیل النسبي الكامل والتمثیل النسبي التقریبي: 

على وتقسم البالد في الناخبین جمیع أصوات تحتسب وفیھ الكامل: النسبي التمثیل -
الوطني المعدل یكون القسمة ھذه وناتج المجلس، منھا یتكون التي النیابیة المقاعد عدد 
ھذا تعادل أصوات على تحصل التي االنتخابیة والقائمة واحداً، نیابیاً مقعداً یقابل الذي 

مقعدان لھا یكون المعدل ضعف على حصلت وان واحد، نیابي مقعد لھا یكون المعدل 
وھكذا. 

فوز وخاصة الكامل النسبي التمثیل عیوب بعض لتالفي  التقریبي:النسبي التمثیل -
المواطنین من احد یكون إن دون الوطنیة، القائمة في نیابیة بمقاعد األشخاص بعض 

النیابیة المقاعد توزیع عملیات جمیع إجراء على الدول بعض لجأت باالسم، انتخبھم 
لكل ستبقى التي األصوات وأھملت االنتخابیة المناطق دخل أي المحلي، الصعید على 

المعدل وطریقة األقوى الباقي طریقة منھا: التمثیل ھذا في طرق عدة حزب.وھناك 
األقوى.

توزیع المقاعد بین مرشحي القوائم:-2

في ھذه الحالة یجب التمییز بین القوائم المفتوحة والقوائم المغلقة:

التي باالسماء قائمة كل من یاخذ ان یستطیع الناخب ان بھا ویقصد المفتوحة: القوائم -
األصوات صاحب المقعد على یحصل وبالتالي بھ، خاصة قائمة ویكون یختارھا 
األكثر. 

یصوت أن علیة بل بالقائمة بالتصرف الحق للناخب لیس بھا ویقصد  المغلقة:القوائم -
تتحكم الفائزین على المقاعد توزیع فان الحالة ھذه وفي كلھا، یرفضھا أو ھي، كما لھا 

بھ واضعوا القائمة ، أي االحزاب.

     جـ- األنظمة االنتخابیة المختلطة:

التمثیل ونظام االغلبیة نظام وھما السابقین النظامین تشوب التي للعیوب نتیجةً  
بین تجمع جدیدة انتخابیة اسالیب اعتماد إلى االنتخابیة القوانین بعض عمدت فقد النسبي، 

تكون االنطمة وھذه االمكان. قدر منھما كل عیوب تالفي ان وتحاول الذكر السالفي النظامین 
تارةً میالة إلى نظام االغلبیة ، وتارةً اخرى تكون میالة لنظام التمثیل النسبي ، وكمایلي:

واحد لشخص التصویت یكون وفیھا األغلبیة: نظم إلى المیالة المختلطة األنظمة -1
لیحصل على األغلبیة مثل الیابان التي طبقت ھذا النظلم.ا
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تصل لم حالة في نجده النظام ھذا  النسبي:التمثیل إلى المیالة المختلطة األنظمة -2
األقوى) (المعدل باستخدام النسبي التمثیل إلى فتمیل المطلقة األغلبیة إلى القوائم 

وھومطبق في فرنسا.

:الدیمقراطیة في ظـل النظام الدولي الجـدیـد

على دالالتھا لھا كانت وتغیرات متغیرات من الدولي النظام شھده ما إن جدال ال 
الباردة الحرب عالم بـ(( والمعنون السابق الدولي النظام انھیار بعد سیما ال اجمع العالم 

))،الذي عصف بھ التغییر بعد إن عجزت األنظمة السیاسیة التكیف والتغییر.

ما بـ((عالم عرف جدید عالمي نظام لنا ظھر لإلحداث وتطوراً مضى ما مع وتناغماً 
أصاب لما عالمیة، فوضى بأنھ الكثیر عده الذي التغییر ))،ذلك الباردة الحرب بعد 

منھم الكثیر جعل الجدید الوضع حول إدراكي إرباك من القرار صناع والساسة الباحثین 
یحملھا التي المفاھیم انطلقت حتى الزمن من برھة إال ھي وما ، أمرھم من حیره في 

مبادئھ مقدمة في الدیمقراطیة ظھرت حتى الباردة الحرب بعد ما عالم في الجدید النظام 
وھي في نفس الوقت ھدفھ المراد تحقیقھ .

 
للنظام الدولي الجدید وعولمة الدیمقراطیة  المبادىء األساسیة

اوالً : المبادئ األساسیة التي یحملھا النظام الدولي الجدید: 

أو والمفاھیم القیم نشر ھو للدیمقراطیة الجدید الدولي النظام إن المعروف من 
للتفاعل المطلوبة األسس أھم من أضحت ھي اذ عالمیاً، تطبیق على تحث التي المبادىء 

الدولي ومن أبرز ھذه المبادئ ھي:

اإلنساني التدخل "حق مبدأ وفق الدیمقراطیة لحمایة الدولیة الشرعیة توظیف  -1
وانتھاك العرقي التطھیر ضد إنسانیة. ألغراض الجماعي العمل توظیف اي  "

حقوق اإلنسان. كما حدث في البوسنة والھرسك وراوندا، وكوسوفو ....الخ. 
المناطق في السیاسیة الفوضى لتجنب  المصیر تقریر حق آلیة" تفعیل -2

ویؤكدھا الدولي التنظیم علیھا یستند التي األساسیة المبادئ من ھو إذ واألقالیم، 
قانون حقوق اإلنسان. 

استخدام وسائل "الترغیب والترھیب" لتھیئة بیئة مناسبة لتنمیة الدیمقراطیة. -3
طریق عن الدكتاتوریة واألنظمة االستبداد لتجنب الوقائي" "األسلوب استخدام -4

ما في القوى مع التعامل "في "االنتقائیة األساسیة والحریات الحقوق منح 
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وظھور . اإلنسانحقوق قانون فرض في ومشروعیتھ اإلنساني التدخل یخص 
عالمیاً والمفاھیم القیم بتوحید تطالب التي اللیبرالیة" العالمیة "التیارات 

وصناعة حكومة عالمیة والتي تجعل من الدیمقراطیة شعاراً لھا.
.  ربط مصیر "األمن الدولي  بالدیمقراطیة"-5

اعتبار "عملیات السالم" مھامھا تثبیت قیم الدیمقراطیة. -6
 بناء "التكتالت والتحالفات اإلستراتیجیة" للتغییر الدیمقراطي.-7

في الجدید الدولي النظام یحملھا التي  المبادئء أو والمفاھیم القیم من جملة ھي تلك 
عالم ما بعد الحرب الباردة. التي عدت من بدیھیات التفاعل في النظام الدولي.

:ثانیاً : العولمة والدیمقراطیة

وتفكك االشتراكیة المنظومة انھیار بدایة معلناً  1989عام برلین جدار سقوط مع  
األمریكیة المتحدة الوالیات بزعامة الغربیة الرأسمالیة صعود مقابل السوفیتي، االتحاد 

النظام خریطة رسم في الحق وكل الحق لھا انھا اعتبرت قوة العالم، في متفردة كقوة 
سابقاً مألوفة تكن لم جدیدة بقضیة یھتم العالم فبدأ جدید، عالمي نظام إلى وإحالتھ الدولي، 

أو مختاراً العولمة عصر في برمتھ العالم إقحام تم ذلك من وأكثر بل " العولمة " وھي 
مجبراً، وعلى وجھ الخصوص، الدول النامیة او ماتعرف بدول العالم الثالث.

وجود وعدم بالتباین تتعلق العولمة تعریف عن باحث كل یواجھھا إشكالیة ثمة 
ومفھومھم المعرفین توجھات باختالف التعریف واختالف الباحثین. بین علیھ متفق تعریف 

عقد بدایة في الغربي العالم في ظھر مصطلح العولمة فمصطلح للعولمة. الشخصي 
برزت الباردة الحرب بعد ما عالم وبظھور السوفیتي االتحاد انھیار بعد أي التسعینیات، 
»، الجدید العالم « مثل الدولي النظام في التغییر على دلت كثیرة جدیدة مصطلحات 

والذي اللبرالي، الدیمقراطي األنموذج إن إلى الترویج وبدا ، الخ. ..الجدید الدولي «النظام 
نجده وھذا العالم على سیھیمن الذي األخیر النمط اللبرالیة، الدیمقراطیة دعاة قبل من عدّ 

األخیر" واإلنسان التاریخ "نھایة فكرة مثل اللبرالیة الدیمقراطیة دعاة أفكار في  واضح 
اللبرالي الدیمقراطي النظام ھو السیاسیة األنظمة أخر إن فیھا یزعم والتي لفوكویاما"، 
برجنسكي كتابات وكذلك ھنتنغتون. لصاموئیل » الحضارات «صراع وفكرة الرأسمالي. 

وبھذا ى". الفوض "كتاب وكذلك "االختیار" و الكبرى" الشطرنج "رقعة مؤلفاتھ في 
أو العالمیات بین الجاریة المعركة حصیلة وھو متواصل، تاریخي فعل فالعولمة المعنى؛ 
اإلنساني المثال تحدد رسالة لھم بأن أصحابھا یؤمن التي المختلفة الحضاریة النماذج 
نوع ولیس للتاریخ، الصانع اإلنسان لفعل صفة (العولمة)  فإن اإلطار ھذا وفي األعلى. 

من الفوضى الشاملة.
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:معوقات وتحدیات تطبیق الدیمقراطیة 

مسیرھا وتعرقل الدیمقراطیة طریق تعترض التي والتحدیات اإلشكاالت كثیر ھي كم 
إلى المستبدة الدكتاتوریة األنظمة ھي عرفوه ما ابرع التي الثالث العالم دول في سیما ال 

االحاطة اجل ومن المستبدة. الكاریزمیة بالشخصیة مرتبط للسیاسیة إدراكھم بات درجة 
ثم ، (أوالً) الدیمقراطیة تطبیق تعرقل التي المعوقات أو االشكالیات ألھم سنتناول بذلك 

نتطرق لتحدیات تطبیق الدیمقراطیة (ثانیاً).

: تطبیق الدیمقراطیة معوقاتأوالً- 

والتمھید األستبداد، مرحلة تجاوز وإمكانیة االصالح، ومحاوالت جھود تتعرض  
قد التي والمعوقات العقبات من للعدید خاصةً، العربي الوطن في دیمقراطي تحول لعملیة 

تحول دون تحقیقھا، ومن اھم ھذه المعوقات مایلي:

االستبداد السیاسي:-1

األمیر وأستبد بھ، انفرد أي برأیھ فاستبد االنفراد، یعني الشامل بمعناه االستبداد  
االستبداد اقتران وعند مستبد. فھو یستشر، ولم أحد، فیھا یشاركھ ولم لنفسھ أخذھا بالسلطة 

أفراد مجموعة أو فرد قبل من السیاسي المجتمع شؤون بإدارة األنفراد فالمقصود بالسیاسي، 
ثنایاه في یحمل االستبداد فإن ھنا ومن للسلطة. اغتصاب ھو آخر بمعنى المواطنین، بقیة دون 

معاني األعتداء والطغیان ونفي اآلخرین وتجاھل إرادتھم.

لنفسھا السیاسیة العملیة األوسط الشرق في العربیة األنظمة احتكرت لذلك، وتبعاً  
ثقافي لموروث تبعاً مشروعاً االستبداد وأصبح العصور، جمیع في الفرد القائد فكرة وسادت 
جمیالً لیبدوا االستبداد، مسوغات أھم كأحد الدین توظیف وتم االنظمة، ھذه رسختھ ودیني 

اختلفت وإن شعبھا، حریة حساب على مطلقة بسلطات تتمتع االنظمة ھذه ومازالت ومقبوالً. 
معارضة بوجود تسمح ال استبدادیة أنظمة فھي آلخر، نظام من األنظمة تلك استبداد درجة 
أجریت لو حتى یحكمھ، فیمن كلمتھ یقول بأن للشعب والسماح للسلطة تداول بألیة أو حقیقة 

وبالتالي مسبقاً. بنتائجھا لمعرفتھم بھا یتندرون الناس غدا التي  االستفتاءات أو االنتخابات 
الشرق بلدان في الدیمقراطیة تطبیق معوقات اھم یعتبر للسلطة السیاسي االستبداد فإن 

األوسط.

معوقات اجتماعیة:-2
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بشكل ھي خاصةً، األوسط الشرق في العربیة، المجتمعات ان البدایة منذ القول ینبغي 
فكر أزمة من تعاني فھي الحدیثة، السیاسیة بالممارسة التجربة قلیلة شابة مجتمعات عام 

في ھدى بال سائرة العربیة الشعوب األزمات ھذه تجعل سیاسیة ممارسة وأزمة سیاسي، 
عالم یصطحب بأفكار تنویریة.

العسكریة وغیر العسكریة االنقالبات وتكرر السیاسیة للنظم عموماً االستقرار فعدم  
المتنازعة والمدنیة والعسكریة والمدینیة الفالحیة السیاسیة النخب بین التفاعل وغیاب 

یزال وال ساھم ذلك كل اآلخر، البعض إلرث بعضھا وتصفیة السلطة إلى والطامحة 
تشتمل بما حیة سیاسیة تجربة تراكم في وبالتالي الخبرة انتقال في االنقطاع ھذا في یساھم 
ویزید ومتبعة.  معروفةوأصول وقیادات وتقنیات وتقالید نموذجیة ممارسات من علیھ 

توصف التي العربیة المجتمعات تعیشھ الذي الدیمغرافي االنفجار ویعقدھا صعوبة األمور 
مما  %70واحیاناً  %60إلى عاماً العشرین عن اعمارھم یقل من نسبة لتصل بالفتیة، 
 المواردعلى أیضاً ولكن فحسب االقتصادیة الموارد على لیس  ھائالً ضغطاً یشكل 

الفاقد الشباب من أغلبیة امام أنفسنا نجد فأننا ذلك لوأصالً، المحدودة والثقافیة  المعنویة
والمعاییر القیم من الكافیة الحصیلة یملك ال والذي ذاتھ تحقیق عن والعاجز الھویة، إلى 

التي تكفل لھ الشعور بمواطنتھ وبدور الفاعل في مجتمعھ.

سیتحول والمدني، والتكویني األجتماعي للتأھیل المفتقر الجمھور من الھائل الكم ھذا 
والستغالل الشباب، عند غریزیة أو فوریة مطالب على ترد التي الحركات أمام سھلة لفریسة 
القوة ھذه في التمرد حركات بعض تجد وقد االستبداد، ترسیخ في للمساھمة الحاكمة النخب 

فردیة حیاة في والحق الوجود وانعدام الضیاع حالة من تخلیصھا بحجة ضالتھا الضخمة 
الشعوب من الجدیدة األجیال تفتقد ان بد ال االستبداد من عھود فبعد طبیعیة. واجتماعیة 

بنى تشكل أمام عائقاً یشكل مما ، الدیمقراطي التحول لعملیة الالزمة اإلدراك لعملیة العربیة 
فاعلة تكون قادرة على إحداث عملیة التغییر.

غیاب منظمات المجتمع المدني:-3

بدور بقیامھا وذلك الدیمقراطیة دعم في مھماً دوراً المدني المجتمع منظمات تلعب  
بمراقبة تقوم المعارضة وأحزاب الصحافة جانب الى وھي والشعب، السلطة بین الوسیط 
بإلغاء تقوم أن إما المستبدة األنظمة أن ھنا المشكلة ولكن أخطائھا. على وتحاسبھا السلطة 

الحاكمة، ألحزابھا تابعة وتجعلھا كاملة ھیمنة علیھا تھیمن او المدني، المجتمع منظمات 
الشعب، على تجسس شبكات مجرد تصبح ألنھا المرحلة، ھذه في أھمیتھا تفقد فھي وبذلك 
النظام تطبیق دون یحول معوق اھم تعتبر وبالتالي القمعیة، السلطة ألجھزة وتابعة 

الدیمقراطي في ھذه البلدان.
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األسالم السیاسي:-4

صعود ان العربي. العالم في الدیمقراطیة أمام المعوقات أخطر من یعد العامل ھذا لعل  
البالد في وفروعھ المسلمین األخوان حزب في المتمثل الدیني والتشدد السیاسي اإلسالم مد 

...الخ، تونس، في والنھضة والجزائر، غزة في حماس مثل: األسماء مختلف تحت العربیة 
النفطیة الثروات بانتعاش االسالمیة االحزاب وانتعشت الدیمقراطیة. أمام كبیراً عائقاً یشكل 

االسالم دعم في الدوالرات من الملیارات عشرات صرفت التي الخلیجیة، الدول في 
التطور من مستفیدة والعالم، العربیة البالد في المتشددة الوھابیة العقیدة تعالیم ونشر السیاسي، 

الشباب بین الدیني التطرف نشر في والمواصالت االتصال تكنولوجیا في حصل الذي السریع 
العربیة البالد من الملیونیة العربیة العمالة ھجرة إلى أضافةً واسع، نطاق وعلى المسلم 
إلى عودتھم فعند المتشددة، الوھابیة تعتنق التي الغنیة النفطیة الخلیجیة الدول إلى الفقیرة 
الدیمقراطیة تطبیق من التصرفات ھذه تحول مما المتشدد، الدیني التطرف معھم نقلوا بلدانھم 

في ھذه البلدان.

تفشي األمیة والجھل وضعف الوعي السیاسي:-5

عقبة تشكل وھذه العربیة، البالد في عالیة بنسبة متفشیة والجھل األمیة نسبة مازالت  
والتفكیر التعبیر حریة بل فحسب، االنتخابات تعني ال فالدیمقراطیة الدیمقراطیة، أمام 

إزائھا، وواجباتھا، الدولة، على بحقوقھ المواطن ووعي االختالف، وحق والتظاھر والتنظیم 
شریحة بین والجھل األمیة تفشي الدیمقراطیة أعداء ستغل أن یمكن لذلك للقوانین. واحترامھ 

الدیمقراطیة ضد وتوجیھھم مصالحھم ضد وتضلیلھم بینھم اإلشاعات لبث الناس، من واسعة 
السیاسي وعیھا ضعف بسبب العربیة األقطار في االكثریة بقاء ذلك نتائج من وكان والشعب. 

(الحزب خالل من المطلق الحكم لتكریس والساعیة الموالیة النخب وتضلیل واالجتماعي 
ومنھا الرئیس لوالیة المتكرر والتمدید ارادتھ، وفق الدستور تعدیل خالل ومن الحاكم)، 
عھودھم ألولیاء بالسیف البیعة یأخذون الملوك كان كما دیمقراطي بشكل الحكم توریث 
مشكالت أھم من تعد زالت ال والتي وامتیازاتھم سلطاتھم على المحافظة من لیتمكنوا 

ومعوقات االنتقال الدیمقراطي في الوطن العربي.

:ثانیاً- تحدیات تطبیق الدیمقراطیة 

صوره، أبشع في اإلنساني الشقاء صور بكل مفعماً سیكون والعشرین الواحد القرن ان  
التحدیات من جملة ھناك لتكون للدیمقراطیة، والمتصدیة المعارضة األصوات ارتفعت ان بعد 
االدراكیة، التحدیات ھما: التحدیات من بنوعین إجمالھا ویمكن تطبیقھا. تحول التي 

والتحدیات األدائیة.

التحدیات اإلدراكیة:  -1
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لھا التحدیات من أخر جانب إلى تطرقنا لھا واستكماالً الدیمقراطیة تحدیات من انطالقاً  
اثر بارز في عرقلة تطبیق الدیمقراطیة ومن أھم ھذه التحدیات ھي: 

صیاغة في قصوراً ولد التصور وضعف اإلدراك في العسر إن ألمفاھیمي: االھتزاز  أوالً:
.رؤیة موضوعیة واضحة للتعامل مع الدیمقراطیة

 تدني سطوة التأثیر الدیمقراطي فكریاً بعد غیاب التیارات أو دعاة الدیمقراطیة. ثانیاً: 

 تضارب المكون الدیمقراطي مع المكون القیمي والعقائدي. ثالثاً:

  تراجع الفكر ألتغییري لصالح الفكر المحافظ والتقلیدي.رابعاً:

: االختالف اإلیدیولوجي بین الشعوب. خامساً

 تعسف رؤى األنظمة الحاكمة واستبدادھا.سادساً:

التحدیات األدائیة:-2

إجمالھا ویمكن كثیرة الدیمقراطیة تطبیق تواجھ التي األدائیة التحدیات إن ریب ال   
باالتي: 

بسبب طویلة لحقب اإلفراد منھا عانى التي المفردات من ھي تلك : المواطنةغیاب -1
التمیز العنصري والقبلي والقومي والعرقي ....الخ. 

  ویراد بھ امن الفرد لشخصي في المجاالت كافة.تغیب األمن اإلنساني:-2

 ھي جملة من اإلجراءات التي تتخذ لتقیم الحریة مادیًا ومعنویاً.تقیید الحریة:-3
 وھي الجھل بالمعلومات عن الساسة والسیاسیة. فقدان الشفافیة:-4
ظاھرة وشیوع السیاسیة الممارسة في التعددیة فقدان بھا ویقصد  التعددیة:غیاب -5

االنفرادیة.
 ھي اإلجراءات التي تنتھك حقوق اإلنسان. سلب حقوق اإلنسان: -6
  ھي نوع من أنواع الحكم الفردي الذي یشخصن السلطة.الدكتاتوریة:-7

 ونعني بھ ھیمنة المؤسسة العسكریة على المجتمع وعسكرتھ.عسكرة المجتمع:-8

والعشرین، الحادي القرن في الدیمقراطیة تواجھ التي التحدیات من جملة ھي تلك 
لالستبداد صالحة بیئة المنطقة تلك كانت وبالتالي تطبیقھا، معوقات أھم من بدت والتي 
عمدوا النظام ذلك في الفاعلین إن بید الدولي، النظام في الخالقة الفوضى إیجاد في وسبباً 
عن لبعده تخلفاً األكثر الكثیر عده الذي العالم من الجزء ذلك في الدیمقراطیة تطبیق على 

القیم والمفاھیم الدیمقراطیة.
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الضمانات التي تكفل الدیمقراطیة ومستقبل التطبیق في النظام الدولي

ومنظرین، دعاة لھا وبدا اھتمامھم وأثارت الكثیرین، بال شغلت مفردة الدیمقراطیة إن  
طرحت الضمانات تلك لضمانھا. آلیة من البد كان لھا، المراد بالمكانة المفردة تحضي ولكي 

الدولیة والھیئات بالمنظمات تتمثل العالمیة األصعدة مختلف وعلى عدة منظرین من 
األنظمة برؤى تتمثل التي والمحلیة اإلقلیمیة والتحالفات الكتل تقودھا والتي واإلقلیمیة 
وھنا واألدائي. العقائدي منطلقھ حسب كالً والتفسیرات الرؤى في تضارب بدأ وھنا السیاسیة 

تلك إن بید المفردة. تلك تفسیر وكیفیة واإلیدیولوجیات والتقالید القیم إشكالیة لنا بانت 
الضمانات تنقل المفردة من مفھومھا النظري إلى واقع الملموس.

 

)الضمانات االساسیة (الدستوریة والقانونیة والسیاسیة

سلیم، وجھ على الدستوریة ومؤسساتھ بقواعده الدیمقراطي الحكم نظام یعمل لكي  
خضوع تحقیق ھو منھا الھدف الدیمقراطي، النظام تكفل أساسیة ضمانات وجود ذلك یتطلب 
ذات القانونیة المبادئ بعض في تتمثل التي تلك خاصةً والحقوق الحریة لمطالب السلطة 
توضیح یمكن ذلك ضوء وفي للسلطة. السیاسي التنظیم على تھیمن التي السیاسیة الطبیعة 

:ھذه الضمانات بالمبادئ التالیة

اوالٌ: الضمانات الدستوریة القانونیة: 

مبدأ سیادة القانون: .1

في المنتخبین وغیر منھم المنتخبین الدولة موظفي جمیع یعمل بأن المبدأ ھذا یتجسد  
أیضاً ذلك ومعنى قانوناً. والمحددة لھم المخولة السلطات أساس وعلى والقانون الدستور إطار 

السلطات فكل وملزمة. عامة لقواعد ومحكومین حكاماً وأفرادھا ھیئاتھا بجمیع الدولة خضوع 
الواسع معناه حیث من بالقانون ویقصد باحترامھ. وتلتزم للقانون تخضع الدولة في العامة 
بعدم القانون سیادة معنى یتمثل كما الدولة. في القائم الوضعي القانون قواعد كل یشمل الذي 

فكرة إلى العصور عبر المبدأ ھذا إرجاع ویمكن األساسیة. وحریاتھ االنسان حقوق انتھاك 
سیادة مبدأ على تقوم التي ھي وأفضلھا حكومة "خیر بأن "أرسطو" الیوناني الفیسلوف 

الفردیة الحریة دعائم من القانون سیادة اعتبار ویمكن األشخاص". سیادة ال القانون 
والدیمقراطیة على حدٍ سواء.

مبدأ الفصل بین السلطات:. 2
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والتنفیذیة (التشریعیة الدولة في الثالث السلطات بین الجمع عدم ذلك ویعني  
ھذا إلى أشارت وقد واحد. حاكم أو ھیئة في السلطة تركیز عدم آخر بمعنى والقضائیة). 

المادة في  2005لعام العراقي الدستور ومنھا الدیمقراطیة الدساتیر معظم صراحةً المبدأ 
الشھیر كتابھ في السطات بین الفصل مبدأ عن بأفكاره "مونتسكیو" وضح قد كما  )منھ. 45(

اثبتت التجربة أن ھي عنده البدء نقطة وكانت ، 1748سنة صدر الذي القوانین" "روح 
تحقیق إلى یسعى وأنھ لھ، تعطي التي السلطة استعمال إساءة إلى بطبیعتھ میال االنسان 

یؤدي واحدة ید السلطات وتركیز دمج فأن لذا العامة. المصلحة حساب على الذاتیھ مصالحھ 
الحقوق ھذه حمایة إلى السبیل وان األفراد، وحریات بحقوق وتعسفھا استبدادھا إلى 

توقف أن منھا واحدة كل بقدرة یكون متعددة ھیئات بین السلطة توزیع في یكون والحریات 
األخریات عند حدودھا. 

 ھیئة قضائیة مستقلة:.3

وحریات حقوق لحمایة الضمانات أھم من یعد واستقالل بحریة وظائفھم بأداء القضاء قیام أن  
المتحدة لألمم االساسیة المبادى من األولى المادة وتقضي الدیمقراطي. الحكم نظام في األفراد 
في األستقالل ھذا یدون وان القضائیة السلطة استقالل الدولة تكفل بأن القضائیة الھیئة بشأن 

خصاص ضمن القضائیة السلطة استقالل في ذلك ذكر تم ما وحسب وقوانینھ الدولة دستور 
النظام الدیمقراطي.

 وجود رقابة قضائیة على دستوریة القوانین:.4

من المبدأ ھذا ضمان على والعمل لھ الدولة وخضوع القانون سیادة مبدأ ضمان إن  
یضمن وبما ألنشطتھا ممارستھا عند العامة السلطات على الرقابة من نوع إقامة خالل 

ھیئة وجود القضائیة بالرقابة والمقصود المشروعیة. بمبدأ والتزامھا وخضوعھا احترامھا 
الدستور مخالفة عدم أي الدستور، لروح ومطابقتھ القانون مالئمة مدى في تنظر قضائیة 

الھئیة مھام فمن دستوري، غیر قانون اقرار حالة وفي الدستور. سمو على للمحافظة وذلك 
وھذه للدستور، المخالف القانون بإالغاء بالحكم أیضاً وقیامھا تطبیقھ، عن األمتناع القضائیة 

عندما الرقابة ھذه فاعلیة وتزداد الدیمقراطي بالنظام یرتبط ومبدأ عالمة أصبحت الرقابة 
یكفل لھا نظام الدولة االستقالل واألستقرار.

ثانیاً : الضمانات السیاسیة على الصعید الدولي

وجود دون تنجح ان یمكن ال الدیمقراطیة فإن السابقة، الضمانات إلى باالضافة   
ضمانات سیاسیة وضمانات على الصعید الدولي وكما یلي:

أوالً- الضمانات السیاسیة:
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ومن الدیمقراطیة، الحمایة لضمان السیاسیة الضمانات أھمیة التاریخیة التجارب أثبتت  
قناعة وتوفیر الدیمقراطیة، تطبیق بضرورة تعتقد سیاسیة إرادة إیجاد ھي: الضمانات ھذه أھم 

السیاسیة، التعددیة وتطبیق السیاسیة، النظم في األنسب النھج ھي الدیمقراطیة بان إدراكیة 
اإلدارة إعمال على رقابة وفرض والتجمیعیة، الحزبیة للتفاعالت سلمیة أسس وإیجاد 

 نوعین:وھي الرقابة وجود ھي للدیمقراطیة  السیاسیة الضمانات أھم بین ومن السیاسیة. 
 وكمایلي:رقابة برلمانیة ورقابة رأي عام،

معین بموضوع یتعلق استفسار عن المختص الوزیر سؤال  وظیفتھاالبرلمانیة: الرقابة -1
إلى الطلب تقدیم بعد النواب من مجموعة او النواب احد قبل من وزارتة اعمال یخص 

والمسؤولیة معینة، مسائل في معھ والتحقیق الوزیر، واستجواب الرئاسة، ھیئة 
أما یعني  فردیة، أو جماعیة أما تكون الرقابة وھذه البرلمان. أمام للوزیر السیاسیة 

من الثقة سحب البرلمانیة الرقابة حق ومن الوزیر، فقط أو بالكامل الوزارة افرد تخص 
او اخطاء ارتكابة أو وزارتة اعمال أداء في تقصیره ثبوت بعد المعني الوزیر 

خروقات مخالفة للقوانین، واإلرغام على االستقالة.
دور وتفعیل للدیمقراطیة، الداعمة واألفكار اآلراء طرح وظیفتھا العام: الرأي رقابة -2

في بارز دور لھا والصحافة الدیمقراطیة، باتجاه العام بالرأي للتأثیر اإلعالم وسائل 
الحكومة، عمل على العام الرأي واطالع الحكومة ومراقبة الدیمقراطیة قیم نشر 

سیاسیاً البالد تقود أحزاب وجود تضمن دیمقراطي نھج تنتھج التي السیاسیة واألحزاب 
 الحاكمة األحزاب لتلك السیاسیة األعمال على الرقیب بدور تقوم معارضة وأحزاب 
السلمي التداول  مبدأ وفق على البدیل وتوفر الدیمقراطي السلوك على فتجبرھا 
للسلطة.

ثانیاً- ضمانات الدیمقراطیة على الصعید الدولي:

كأنھا وبدت الدولي النظام تفاعالت في مھم حیز أخذت الدیمقراطیة إن المعروف من  
الدولیة المنظمات مفاھیمھا حملت إن بعد سیما ال الدولیة التفاعالت خاللھا من تمر التي القناة 

مؤتمراتھا و وإعالناتھا مواثیقھا علیھ دلت ما وھذا أھدافھا وابرز مبادئھا اھم من وجعلتھا 
وكما یلي:.

: 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام -1

عن تحدثت نصوص عدة دیباجتھ في اإلنسان لحقوق العالمي المؤتمر تضمن  
الدولي للعمل أولویة (ھناك انھ: على منھ ) 16(المادة علیة مانصت ومنھا الدیمقراطیة 

االنسان لحقوق العالمي االعالن أن النص ھذا من ویتضح الدیمقراطیة)، لتعزیز والوطني 
في وأكد كما  الدولي، النظام في الدیمقراطیة تعزیز على العمل ھي اولویاتھ أھم من كانت 
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واعتناق التعبیر و والرأي الحریة  تعني والتي ) الفكریة (الدیمقراطیة على منھ ) 19(المادة 
 21(المادة في واعطى ). السلمي االجتماع حریة ( على ) 20(المادة في وأكد  األفكار، 

في والشماركة اإلضظراب وحق والنقابات السیاسیة األحزاب تشكیل في الحق منھ ) 23و
األمور العامة وحریة تكوین الجماعات.

 :1966العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام -2

اشارت دیباجتھ ضمن نصوص عدة والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي العھد تضمن  
اتضح والتي منھ ) 25إلى  19(من المواد في خاصة وصریح، واضح بشكل للدیمقراطیة 

األداء على انعكست وبالتالي وعملیاً، فكریاً دولیاً، واجبة كممارسة الدیمقراطیة ان منھا 
السیاسي في أغلب االنظمة في النظام الدولي. 

:2000إعالن األمم المتحدة بشأن األلفیة عام -3

ھو حكم نظام (خیر انھ: على لأللفیة المتحدة األمم إعالن من السادسة المادة نصت  
النص ھذا من یتضح اذن ). الشعوب إرادة على المستند الدیمقراطي النیابي السیاسي النظام 

أن النظام النیابي الدیمقراطي ھو افضل نظام یمكن ان تتبعة الدول للتعبیر عن إرادة شعوبھا.

السلطة فیھ تكون الحكم أشكال من شكل الدیمقراطیة أن نستخلص  مضى ما كل من        
ولھا مباشرة غیر او مباشر بصورة الجمیع ومشاركة السلمي والتبادل بالشفافیة تمتاز الحاكمة 

عدة إشكال وتختلف بالممارسة .

التجربة فان لھذا العالم بلدان في السائدة والمفاھیم القیم مع تتقاطع الدیمقراطیة إن بید  
ضغط تتجنب كي الستخدامھا مضطرة العالم دول اغلب وان السیما كثیرة محن إلى عرضة 
تكون وبالتالي المجتمع ولیدة غیر الفكرة یجعل مما المتحدة الوالیات السیما الكبرى القوى 

انعكاساتھا سلبیة  وھذا ما شھدتھ الساحة السیاسیة في الشرق األوسط.

على الناصة الفرضیة صحت انھ البحث، ھذا في ذكره سبق ما كل من القول، ویمكن  
السجل حملة ما وھذا تطبیقاً)) الدیمقراطیة ازدادت تقدماً... الدولي النظام ازداد ((كلما انھ 

التاریخي للنظام الدولي .

بسبب الفوضى من بقصیرة لیس مرحلة شھد الدولي النظام إن القول: وصفوة  
السیاسیة اإلرادة وبغیاب لھا المناسبة البیئة توفیر دون الدیمقراطیة تطبیق على اإلصرار 

األخذ دون وتطبیق اقتباس عملیة الدیمقراطیة تطبیق عملیة لتكون السیاسیة التنشئة وتغیب 
في لمشھدین  عرضة الدولي النظام لیكون للشعوب والمدركیة القیمیة الفوارق االعتبار بعین 
وبالتالي استبدادي، فوضوي دولي نظام أو دیمقراطي دولي نظام بناء أما الدیمقراطیة ظل 



26

الدولي النظام على والمھیمن السائد االحتمال ھو لیكون االحتمالین، احد لیرشح الزمن نترك 
.

    

تطبیق الدیمقراطیة في العراق: 

ان الساحة العراقیة فیھا الكثیر من المتناقضات والفراغات التي یجب مالحظتھا وال بد من 
االشارة الى ان الكثیر من العراقیین بحاجة الى معرفة معنى الدیمقراطیة. فھي ضروریة 

لالكثریة كما ھي ضروریة لالقلیة فكل الشعب بحاجة الى فھم ھذا المفھوم الجدید الذي حل 
محل قدیم ومعتاد علیھ وھو الدیكتاتوریة. 

من خالل تحول ذھني وفكري ونفسي وأخالقي تحوال" كامال" على المستوى الشعبي 
والحكومي من خالل شیوع الثقافة المدنیة وتجنب الصراعات بین الجماعات ذوي المصالح 

المتضاربة من خالل قواعد الحكم للمؤسسات وادارة االحزاب واتجاھاتھا ومستویاتھا.

لكن وجود بعض االمور. 

معوقات تطبیقھا في العراق:

من خالل ظھور مشاكل كیرة في الساحة العراقیة أثر التغییر السیاسي العراقي. من خالل 
عدة مشاكل.

اوالً: مشكلة الدولة: من خالل وجود المحاصصة والطائفیة وسیطرة الكتل السیاسیة على 
القرار السیاسي العراقي. دون وجود خطاب موحد یتضمن التنسیق لضمان العیش والسالم 

االجتماعي. لتمكین المساواة والحریات وضمان حقوق االنسان. 

ثانیاً: مشكلة المعرفة:  ان الدولة في مؤسساتھا التربویة والثقافیة واالعالمیة ال تملك البناء 
االیجابي الذي یحكمھا من حیث الطبیعة للمنجز التربوي . 

ثالثاً: أزمة الساحة السیاسیة العراقیة: ازمة مستعصیة من خالل كثرة االحزاب السیاسیة 
وانعكاسھا على عمق االختالفات والتقاطعات بین مكوناتھا ومدى تأثیرھا على الواقع من 

خالل الحكم الحالي. 

أساسیات الدیمقراطیة.



26

ماھي مبادئ الدیمقراطیة؟ 

ھل الدیمقراطیة تعني االنتخابات؟ 

الدیمقراطیة االتقتصر على االنتخابات وانتھى االمر. 

لكي یوصف مجتمع دیمقراطي البد ان یبني ویطبق مجموعة من المبادئ االساسیة. منھا 

تتنوع المجتمعات البشریة على عدة مستویات. ( دینیاَ-  التعددیة والتسامح: -1
عرقیاَ- فكریاً – سیاسیاَ- وغیرھا) وعلى افراد المجتمع الدیمقراطي ان یتقبلو 

بعضھم لبعض وان یتسامحو على اختالفاتھم. وھذا یتطلب من فئات المجتمع كافة 
التعاون للتوصل الى حلول ترضي جمیع اطراف المجتمع حیث یربح الجمیع 

ویخسر وال یخسر احد.
 معنى ذلك ان الشعب مصدر الحكم التمثیل واالنتخابات الحرة والنزیھة الدوریة.-2

كل الشعب بفئاتھ واطیافة ویعبر عن ھذا من خالل االنتخابات الحرة والنزیھة التي 
تجري على اساس االقتراع السري وعلى قدم المستویات على الجمیع.

. في المجتمع الدیمقراطي بما ان سوف یكون اكثریة حكم االغلبیة وحقوق االقلیة-3
وتصدر االنتخابات على خسارة االقلیة وتحكم االكثریة ان تصون وتضمن حقوق 

االقلیاتحسب الدستورز
الحكم الرشید. فالحكم في الدیمقراطیة الناجحة یجب ان یكون حكماَ رشیداَ اي -4

تكون الحكومة فعالة في ادارة شؤون البالد ومواردھا شفافاَ في عملھا 
ومتجاوبتاض مع متطلبات الشعب كما یجب تحقیق الرفاه للشعب . 

 لكي تتمیز الدیمقراطیة في الحیاة العامة البد من یتمیز مشاركة المواطنین.-5
المواطن في المشاركة العامة في االنتخابات وتثقیف انفسھم وأیصال صوتھم الى 

المسؤولین ومحاسبتھم على اخطائھم.
. في المجتمع الدیمقراطي یستطیع المواطنین وجود اعالم حر ومجتمع مدني -6

المشاركة من خالل االعالم. ومبادرات المجتمع المدني االعالم یلعب دور الرقیب 
في اداء المسؤولین من خالل التقاریر الصحفیة والتلفزیونیة التي تكشف مواقف 

الخلل وتطرقھا الى الرأي العام مع سماح للمسؤولین بشرح السیاسات الى الشعب 
والشعب یقرر. اما مبادرات المجتمع المدني تقوم على تعبیر احتیاجات عن حقوق 

المواطنین 
 حیث تقوم بحمایة الشعب والبالد من خالل خضوع الى دور السلطات العسكریة.-7

اوامر الحكومة المنتخبة من قبل الشعب وتنفیذ اوامرھا لحمایة االرض والشعب 
من التھدیدات الداخلیة والخارجیة. 
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 من حق المواطنین التجمع وتنضیم انفسھم في احزاب سیاسیة احزاب سیاسیة . -8
قائمة على مجموعة افكار ومبادئ یتفق علیھا اعضاء الحزب وتشكل االحزاب 

صلة الوصل بین الشعب والحكومة حیث یختار كل حزب اشخاص للمشاركة في 
االنتخابات .

 فلحل المنازعات البد وجود قانون یحكم البالد والعباد یحترمة حكم القانون. -9
المجتمع ویعتمد علیة لنیل حقوقھم في حال انتھاكھا من خالل الشعب او الحكومة 

فال احد فوق القانونمھما یكون موقفة االقتصادي او السیاسي او االجتماعي او 
االداري.

 من یتولى الحكم العام في البالد الشفافیة والمحاسبة.-10
ھو مسؤول امام المواطن واتخاذ القرارات لمصلحة العامة من خالل االدوار 

الشفافیة في ایصال من المسؤولین دون تمیز ومحاسبة كل من یتعدى على المال 
العام والمصحلة العامة.

 الحریة والتعبیر وحق الحمایة وحق حقوق االنسان.-11
المشاركة والحیاة الكریمة.

نظام الحكم یقوم على مبادئ رئیسیة منھا نظام سیاسي الختیار الحكومة واتصال 
السلطة من خالل االنتخابات حرة ونزیھة ومشاركة فعالة من المواطنین في 

الحیاة السیاسیة والمدنیة. وضمان حقوق االنسان لجمیع المواطنین دون 
استثناء وحكم القانون المطبق دون تمیز.

                                                   


