
 لدميقراطيةا
ً بأنّها نظام الُحكم، حٌث تكون السلطة العلٌا بٌد تعرف  الدٌمقراطٌة اصطالحا

الشعب، الذي ٌمارس سلطاته بشكٍل مباشٍر، أو عن طرٌق مجموعة من األشخاص 

انتخابهم لتمثٌل الّشعب باالعتماد على عملٌٍة انتخابٌٍّة حرةٍ، حٌث ترفض ٌتّم 

الدٌمقراطٌة جعل السلطة كاملةً وُمركَّزة فً شخٍص واحد، أو على مجموعة من 

 األشخاص كالحكم الدكتاتوري

 انواع الديمقراطيظ:  

 Direct Democracy الديمقراطية المباشرة -1

فٌها الشعب مصدر السلطة وٌمارس السلطة فً آن واحد، وال وجود للحكام فً  

الدٌمقراطٌة المباشرة، وسبق ان طبق هذا النوع من الدٌمقراطٌة المباشرة فً المدن 

“ المقاطعات ”الٌونانٌة القدٌمة وبشكل خاص فً اثٌنا، وفً بعض الكانتونات

 الصغٌرة فً سوٌسرا.

 اشرةالديمقراطية غير المب -2

 Parliamentaryالدٌمقراطٌة النٌابٌة او التمثٌلٌة”ولها تسمٌات اخرى

Democrocy  فٌها الشعب ٌختار من ٌنوب عنه لكً ٌمارس السلطة، فالشعب ٌبقى

مصدرا للسلطة غٌر انه ال ٌمارس السلطة بنفسه بل ٌفوض السلطة الى حاكم 

حاضر، حٌث ٌختار الشعب ٌختارونه من بٌنهم، وهذا هو النوع الشائع فً الوقت ال

ً لمدة معٌنة من السنٌن لكن ال ٌستطٌع الناخبون محاسبة النائب الى  ممثلٌن او نوابا

 حٌن انتهاء فترة نٌابته.

 Semi Direct Democracy الديمقراطية شبه المباشرة -3

فً الدٌمقراطٌة شبه المباشرة العالقة تبقى قائمة بٌن جمهور الناخبٌن وبٌن الشخص 

انتخبوه، وٌستطٌع الناخبون ازالة النائب واجراء انتخاب اخر للنٌابة عنهم،  الذي

وهذا النوع مطبق فً سوٌسرا وبعض الوالٌات االمٌركٌة، وتوجد وسٌلة اخرى فً 

غٌر المباشرة هو االنتخاب وهو الوسٌلة العظمى فً انتخاب االفراد،   الدٌمقراطٌة

ة مشروع قانون وابداء الرأي ممكن ان ٌطرح على جمهور الناخبٌن مباشر

، فاذا قالوا نعم ٌكون القانون بدون ان ٌمر على المجلس “ نعم او ال”بكلمة

 التشرٌعً، وٌعتبر من وسائل تولً السلطة والقبض علٌها من الوسائل االربع وهً:



االنتخاب، حٌث ٌعتبر - 4االسـتٌـالء، - 3االختٌـار الذاتـً، - 2الوراثـة، -1

اهم الوسائل على تولً السلطة فً الوقت الحاضر، وارتبط االنتخاب االنتخاب من 

ارتباطا عضوٌا بالدٌمقراطٌة وظهر االنتخاب عندما ظهرت الدٌمقراطٌة الن 

 الشعب ٌختار شخصا لكً ٌمارس السلطة نٌابة عن المجتمع.

 سلطات الدولظ الثالث
ولكل منها شأنها ، ، والسُّلطة التّنفٌذٌة، والسُّلطة القضائٌة  السلطة التشرٌعٌة وهً

 . فً حكم وتوجٌه المواطنٌن والدولة

 : الُسْلطظ القضائيظ

تعتبر الُسْلطة القضائٌة هً السلطة الوحٌدة التً تنفصل فً مسؤولٌتها وال تتدّخل 

هً التً تمثل القضاء فً الدولة، بها أّي من السلطات األخرى، والسلطة القضائٌّة 

وتختّص هذه السلطة فً فصل النزاعات وتحقٌق العدالة من خالل المحاكم ومجلس 

 . القضاء، وكذلك هً المسؤولة عن مصداقٌة القوانٌن التً تُطبّق فً الدولة

 : السلطظ التشريطّيظ 

ومجلس الوزراء القوانٌن والتشرٌعات، ٌأتً دور السُّلطة  البرلمان المتمثلة بمجلس

التّنفٌذٌة التً تنفذ القرارات التً وضعتها السُّلطة التشرٌعٌة، كما تضع السُّلطة 

التّنفٌذٌة الممثلة برئٌس الدولة، ورئٌس الوزراء والوزراء القوانٌن التً عرضها 

ها، فالسُّلطة التّنفٌذٌة تمثل الحكومة وما ٌتبعها على السُّلطة التشرٌعٌة للموافقة علٌ

 . من دوائر رسمٌّة حكومٌّة، وكذلك األمن والشرطة

 : السلطظ التنفيذيظ 

متمثلة فً الحكومة وهً المسؤولة عن تنفٌذ القوانٌن المشرعة من البرلمان . إدارة 

ذلك الفرع  هً” : الدولة“شئون البالد الداخلٌة والخارجٌة . تعرٌف اخر لمصطلح 

من الحكومة المسؤول على تنفٌذ السٌاسات والقواعد التً ٌضعها المجلس التشرٌعً 

.)تنظم فً الدٌمقراطٌات الحدٌثة بصورة عامة واحدة من طرٌقتٌن :النظام البرلمانً 

 . ( النظام الرئاسً أو
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 : لطظالمكام الخاصظ بكل س

المعاهدات   التصدٌق على، و المناقشة و المداولة : مهام السلطة التشريعية

تراقب أداء المسؤولٌن فً السلطة ، و.  الحرب و السلم الموافقة على قرار، و الدولٌة

االشراف ، و   تحدد نظام الضرٌبة توافق على المٌزانٌة العامة للدولة و، و  التنفٌذٌة

 . على موارد الدولة و نفقاتها

 

تصدر اللوائح و القرارات اإلدارٌة الالزمة لتنفٌذ :  مهام السلطة التنفيذية

هً مصدر معظم مشروعات القوانٌن التً و. القوانٌن الصادرة من الجهة التشرٌعٌة

 . تداولها السلطة التشرٌعٌة

 

 الحكم على مدى االلتزام به  تعنى بتفسٌر القانون و تطبٌقه:  مهام السلطة القضائٌة
الفصل فً ، و التأكد من دستورٌة القوانٌن الصادرة من الجهة التشرٌعٌة، 

تشرف المحاكم حقوقهم ، والمنازعات التً تنشأ ما بٌن أفراد المجتمع و حماٌة 

 . كذلك على االنتخابات و فرز األصوات

 

 : ل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيةتفاصيل العالقة بين ك

تتخذ العالقة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة عدة أشكال وأنماط وفقا لنظام الحكم 

المطبق فً كل دولة ، وهل ٌعكس سمات وخصائص النظام الرئاسً أم البرلمانً أم 

قة بٌن المختلط . حٌث ٌؤثر شكل النظام المطبق بالضرورة على طبٌعة العال

السلطات ، مع مالحظة أن األهمٌة فً تحدٌد شكل العالقة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة 

والتنفٌذٌة قد ال تقتصر على الصٌاغات النظرٌة الدستورٌة وحدها بل تتأثر أكثر 

 . بالتطبٌق العملً لعالقة السلطات واختصاصاتها
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