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 المـــقدمــة 

اهتمتتتل التتتدال صتتتي الث تتتر الحتتتديو بالديمقراطيتتتة ا ا تتتة صتتتي القتتتر   

متتتا  الثشتتترين بثتتتد ااتهتتتال الحتتترب الثالميتتتة التاايتتتة  حيتتتو اهتمتتتل الح و

ا الديمقراطيتتتتة استتتت ا الحقيقهتتتتا الاهتتتتا الستتتت يا االص تتتتالغربيتتتتة بم تتتتاد  

للثتتتتيك ال ريم اكتتتتتي ال تيتتتترين حتتتتول ذلتتتتع ا تتتتهد الثتتتتراق بثتتتتد الثتتتتا  

ق الحتتتوال متتتن الندتتتا  التتتدكتاالوم  التتتر الندتتتا  التتتديمقراطي اماصتتت 2003

 ذلع ال تير من المشاكا االمخاطر.

اكتابنتتتتا هتتتتنا جتتتتال ااستتتتجاما متتتتع التوجتتتتب التتتتديمقراطي اليثت تتتتر كتتتتتاب 

ي يتتتتدم  صتتتتي ال ليتتتتا  متتتتن  يتتتتر ا ت تتتتا  كليتتتتا  القتتتتتااو  منهجتتتت

ل االثلتتتو  السياستتتية  ال تتتمن ال تتتتاب  مستتتة م احتتتو  اهتتتتم الم حتتتو االا

)بمفهتتتتتتتو  الديمقراطيتتتتتتتة اممي االهتتتتتتتا اااواعهتتتتتتتا اكتتتتتتتنلع المؤسستتتتتتتا  

 تتتمن الديمقراطيتتتة عنتتتد اال ريتتتق االديمقراطيتتتة صتتتي الثتتتراق القتتتديم   اال

 حتتتتو االيتتتا  الديمقراطيتتتة  االمالم حتتتو التتتتااي )ااتتتواا التتتديمقراطيا  

  اال تتتتتمن الم حتتتتتو الرابتتتتتع التالتتتتتو ال تتتتتمن )الح ومتتتتتا  اااواعهتتتتتا 

 )االادمتتتتة السياستتتتية المثا تتتترح   امتتتتا الم حتتتتو الختتتتام  ااال يتتتتر صقتتتتد

 ال من )الجنام التاميخية للديمقراطية صي الثراق  

طرحنتتتتا  متتتتن موا تتتتيع  دمتتتتب ل ل تنتتتتا  اعستتتتر ا  ا تتتتو  اصقنتتتتا صيمتتتتا 

 االع ال 
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 االال م حوال 

 الديمقراطية

ند ..المؤاسسا  الديمقراطية ع اواعهامفهومها..ممي االها..ا

 اال ريق..الديمقراطية صي الثراق القديم

 الديمقراطية ...الخ ائص االممي ا  

ل صتتتي التتتاميع ال شتتترية    تتتن بتتتب علتتت  ر الديمقراطيتتتة مفهتتتو  حتتتديو استتت يا

ل يف تتتتلب المف تتتترا   محمتتتا الجتتتتد منتتتن  و تتتتة  تتتترا   اهتتتي ليستتتتل  وبتتتا

  لتل ستتتب الشتتتتثوب  لتستتتيير  متتتتومهم السياستتتية ااالجتماعيتتتتة بشتتت ا  لتتتتي

ل  يستتتتخدمها النتتتا  للختتترا ل ط يثيتتتا ج متتتن  اها)الديمقراطيتتتة  ليستتتل  تتتياا

ظلتتتم الح تتتا    ا)مو تتتة  الخ تتتن متتتن ا  تتترين لحتتتا مشتتتاكا الح تتتم صتتتي 

 التتتت ود.  اهتتتتا  ال تتتتوم امفهتتتتو  مت تتتتو  متتتتن  تتتتول الجتتتتامب ا استتتتااية

المتثتتتتددح االمتثلقتتتتة بالسياستتتتة ام تتتتدم الستتتتل ة  هتتتتي ستتتتلو  جمتتتتاعي 

 يحتتتتاج  لتتتر مكيتتت ح ااستتتثة متتتن المتتتواطنين التتتواعين  متتتومهم ايريتتتدا 

 الثيك بحرية اعلنية دا   وف من سل ة الهددهم بش ا اعت اطي.

لتتتتنا متتتتن ال تتتترام     يق تتتتا الجميتتتتع بالديمقراطيتتتتة كقاعتتتتدح  ساستتتتية   

طريتتتق الحتتتوام الثقواتتتي المهتتتنب   لحتتتا ال تتتراعا  بشتتت ا ستتتلمي عتتتن

بثيتتتدال عتتتن الث تتت ية االستتتل وية م تتتم كتتتا الخوصتتتا  المم نتتتة اال  يثيتتتة 
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صتتتي عالمنتتتا ا استتتااي. صلااستتتا  كتتتا الحتتتق صتتتي الح تتتيم عقلتتتب دا   تتتوف 

 ا محاستتت ة عشتتتوائية متتتن الحتتتاكم  ا المجتمتتتع ا   حريتتتة التف يتتتر جتتتوهر 

ة ايجثتتتا منهتتتا  تتت ا الثمتتتا الديمقراطيتتتة  االحتتتد منتتتب يفتتتر  الديمقراطيتتت

 دا  م مو .

يتستتتتم المجتمتتتتع التتتتديمقراطي بخاتتتتب مجتمتتتتع مفتتتتتو   حيتتتتو الثتتتتر  صيتتتتب 

ا ص تتتتتام االنتتتتتا ك علنتتتتتا متتتتتن المتتتتتواطنين الحتتتتتل حمايتتتتتة القتتتتتااو   ال  

الشتتتتتفاصية اعتتتتتتد  مه تتتتتة الحتتتتتتاكم هتتتتتي عنا تتتتتتر حيويتتتتتة صتتتتتتي مجتتتتتتال 

الديمقراطيتتتتتة.امن جتتتتتوهر  دااالهتتتتتا هتتتتتي ال تتتتتحاصة الحتتتتترح المستتتتتتقلة  

 ها لغر  طر  مختلف االالجاها  ااجها  الندر.بمختلف  اواع

بغيتتتة     ال تتتحاصة الثتتتد الم تتتدم ا هتتتم للتقاصتتتة السياستتتية  كتتتتر النتتتا  

 تتتتحن عقتتتتول النتتتتا  ا تتتتمائرهم للتتتتدصاا عتتتتن حقتتتتو هم  متتتتا  ج تتتترا  

 .الح ومة ا يرها من   حاب السل ة المتنوعة من مالية  لر دينية

ة ا مادح النتتتتا  احتتتتو االتحتتتتول  لتتتتر الديمقراطيتتتتة يحتتتتتاج  لتتتتر  تتتتجاع

التغييتتتتر كمتتتتا صتتتتي  تتتتثوب  امباعالشتتتتر يةعصي التستتتتثينا  متتتتن القتتتتر  

ل  ستتتتراالجية  الثشتتترين متتتتول  حيتتتو المتتتل ااجحتتتل بشتتت ا ستتتلمي  ال ثتتتا

التتقيتتتتتتف التتتتتتديمقراطي المتوا تتتتتتا االث تتتتتتيا  المتتتتتتداي االمدتتتتتتاهرا  

اا  تتترابا . ما صتتتي دال الثتتتالم التالتتتو صتتتال ريق  كتتتتر  تتتثوبة  لقلتتتة 
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قاصتتتتة الديمقراطيتتتتة     ال تتتتديا  ا ال تتتتوير الف تتتتر االستتتتلو  ا تتتتثف الت

 عملية  ا ة اطويلة  الحتاج  لر اعي ك ير ا مود  ك ر.

   ا عتتتتو  الثتتتتالمي   تتتت م بتتتتو حتتتتداد  امتتتتتوصر ل تتتتا ستتتت ا  ا م   

 لمستتتتاعدالهم صتتتتي المقاماتتتتة بتتتتين ا ادمتتتتة اال يتتتتا  الفتتتتراق ال  يتتتترح صتتتتي

 احترا  ا اسا . 

ة نظفففف   يي يففففع  ايثمفففف  ع ويفففف   ال ففففع   فففف  الديمقراطيفففف:  تعريففففم  فففف  

 مصدر السي دة  السلطة، فه  يحكم  نفسه  ن طريق ممثلين  نه.

 ديمقراطيةما المق ود بال

ل  اها ح م الشثي.     لقد عرصل الديمقراطية لغويا

متتتتة  تتتتم ا تتتتد اشتتتتخ هتتتتنا المفهتتتتو  صتتتتي   ينتتتتا صتتتتي التقاصتتتتة اليوااايتتتتة القدي   

 لوحقتتتة صتتي الف تتتر السياستتتي الغربتتتيالجستتد  هتتتن  الف تتترح صتتي الث تتتوم ا

ل متتن  جتتا الديمقراطيتتة بتتين الح تتا  االمح تت ل ا تتاليا ومين ااالختتن  اشتتاطا

بلتتتو  اجتتتب  تتتول القتتتراين الستتتابع عشتتتر االتتتتامن عشتتتر عنتتتدما استتتت اا 

ا  1649ال ري تتتتاايو  متتتتن الحتتتتد متتتتن  تتتتوحيا  الملتتتتع بثتتتتد  تتتتومالي 

1688. 

طيتتتتة بتتتتالمفهو  اكتتتتا  ل )جتتتتو  لتتتتو   دام بتتتتامم صتتتتي التتتتدعوح للديمقرا

الغربتتتتي االتتتتن  عرصهتتتتا بخاهتتتتا )حتتتتق ا كتريتتتتة التتتتتي اكتستتتت ل ستتتتل ة 
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الجماعتتتة باالالحتتتاد صتتتي استتتتخدا  اللتتتع الستتتل ة لتشتتتريع القتتتوااين االنفيتتتنها 

 بواس ة موظفين عينوا لنلع .

ل ستتتتقو متتتا الواليتتتا  المتحتتتدح صلتتتم الثتتترب الندتتتا  التتتديمقراطي  ال بثتتتد اال

استتتتتا  احريتتتتتتب. م تتتتتم      االجستتتتتد  صتتتتتي  عتتتتتو  حقتتتتتوق ا 1776)

 الديمقراطيتتتة ا مري يتتتة بقيتتتتل مشتتتوهة  لتتتتر اليتتتو  حيتتتتو ال يحتتتق متتتتتول 

 تتتي  التر تتتيم للرئاستتتة  ال لفاتتتة مثينتتتة متتتن الشتتتثي كال راالستتتتاال  ا ال

  ا االا لوس ستتتتو   كمتتتتا    التتتتتراح الماليتتتتتة للمر تتتتم مقدمتتتتة علتتتتتر   

 اوا من ال فالا  ا  ر .

 مثلنتتتة حقتتتوق ا استتتا  1789ستتتنة  متتتا صتتتي صراستتتا صقتتتد اافجتتتر  التتتتومح 

 االمواطن  حيو عرف جا  جا  ماسو الديمقراطية بما يلي:

لتتتر  عيستتتت يع  تتتاحي الستتتيادح صتتتي المقتتتا  ا ال    يثهتتتد بخمااتتتة الح تتتم 

الشتتتتثي كلتتتتتب  ا  لتتتتتر الجتتتتت ل ا كتتتتتتر منتتتتب بحيتتتتتو ي تتتتتو  هنتتتتتا  متتتتتن 

المتتتتواطنين الح تتتتا   كتتتتتر متتتتن المتتتتواطنين ا صتتتتراد اي لتتتتق علتتتتر هتتتتنا 

 من الح ومة اسم ديمقراطيةع. الش ا

 متتتتتا )مواتستتتتت يو  صفتتتتتي مثتتتتتر  القستتتتتيمب للح ومتتتتتا  اعت تتتتتر الح تتتتتم 

التتتتديمقراطي  تتتتت ول متتتتن   تتتتت ال الح تتتتم الجمهوم .صالديمقراطيتتتتتة صتتتتتي 

مايتتتة الح تتتم علتتتر  ستتتا  الف تتتيلة السياستتتية االثنتتتي حتتتي الدالتتتة احتتتي 

ل  المستتتاااح  اصتتتي ظتتتا الندتتتا  التتتديمقراطي صتتتو  المتتتواطنين يختتتتاما  اصقتتتا
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ل متتتتد  المستتتتاااح ا م اايتتتتاالهم ا تتتتدماالهم  االستتتتل ة التشتتتتريثية يجتتتتي    

ل.  ال و  بين ا صراد كما    الت ويل يجي    ي و  عاما

 ذ   صالديمقراطيتتتتتة بتتتتتالمثنر اللغتتتتتو  )ح تتتتتم الشتتتتتثي : هتتتتتي  اعتتتتتدح ال 

يم تتتن ال  يقهتتتا علتتتر  م  الوا تتتع صتتتي حتتتال متتتن ا حتتتوال  اهتتتو ا متتتر 

 تتتا ا ذا   تتتناا ع تتتامح الديمقراطيتتتة بالتتتن  يؤكتتتد  )ماستتتو  حيتتتو يقتتتول )

 ن الوجتتتدمثناهتتتا التتتد يق اجتتتد    الديمقراطيتتتة الحقيقيتتتة لتتتم الوجتتتد  بتتتدال التتت

 تتتتو  ي بتتتتدال صيمتتتتا يختتتتالف الندتتتتا  ال  يثيتتتتة    يح تتتتم الثتتتتدد ا ك تتتتر ا   

الثتتتتتدد ا  تتتتتغر هتتتتتو المح تتتتتو  اال يم تتتتتن    ات تتتتتوم بقتتتتتال الشتتتتتثي 

ل علتتتتر التتتتداا  للندتتتتر صتتتتي الشتتتتؤا  الثامتتتتة  ااستتتتت يع    اتتتتر  مجتمثتتتتا

بستتتهولة  اتتتب ال يم تتتن   امتتتة لجتتتا  متتتن  جتتتا ذلتتتع دا  الغييتتتر صتتتي  تتت ا 

 ا دامح.

 متتتا المفهتتتو  اال تتت وحي للديمقراطيتتتة صقتتتد   تتت م يشتتتما مثتتتا    تتتر  

   تتتيفل  ليتتتب كوع تتتال الحريتتتة للنتتتا  صتتتي الشتتتريع القتتتااو  اا تيتتتام متتتن

ي صتتتد ينفتتتن  متتتن  تتتول االاتخابتتتا  الثامتتتة التتتتي ال فتتتا المستتتاااح ل صتتترا

 المشامكة صي الحياح السياسية حيو ي و  الر   ل  ل ية.

اال  تتع    الحريتتة االمستتاااح مفتتاهيم التتتتوق  ليهتتا التتنف  ا استتااية التتتتي 

ب  يثتهتتتتا التتتترص  الث وديتتتتة االدلتتتتم  التتتتنا اجتتتتد التغنتتتتي بالديمقراطيتتتتة 
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ااعت امهتتتتا الح تتتتم المنشتتتتود ل تتتتا  تتتتثي م تتتت هد مدلتتتتو  الن لتتتتق متتتتن 

 ن الرصثهما.هنين الشثامين اللني

ل صتتي الح تتم يرمتتي  لتتر ا تتع حتتد لتن ائيتتة  ذ  صالديمقراطيتتة الثت تتر منهجتتا

الحتتتتتاكم االمح تتتتتو  التتتتتتي ستتتتتاد  التتتتتاميع  امابتتتتتا القتتتتتديم االوستتتتتي   

 اا ترال بااتشام الح م الفرد  اسي رح ال نيسة ا ياب القااو .

 ايهتتتدف هتتتنا المتتتنهب  لتتتر استتتت دال هتتتنا الو تتتع القتتتديم بتتت  ر جديتتتد هتتتو

ال عتتتا تتع الدالتت ح ن  مادة الحديتتتتة التتتي يح مهتتا القتتتااو  باعت امهتتا مث تتر 

ل للرئي  االمرؤا  مثا.  الشثي امل ما

دئ ال لتتو  هتتنا الهتتدف يثتمتتد المتتنهب التتديمقراطي علتتر جملتتة متتن الم تتا

 ا ساستتتية التتتتي التولتتتد عنهتتتا  ليتتتا  ا جهتتت ح دستتتتومية الختلتتتف  تتتيغتها

 ا يلي:التف يلية من ادا   لر   ر  ايم ن  جمالها صيم

 .     الشثي  احي السيادح ام دم السل ا  االشرعية.1

 . .     اا تاق السل ا  بواس ة االاتخابا 2

 . .     ا  رام ل  ل ية بخ  الح م ال  لية بخ  الثام 3

 . .     التثددية الح بية4

 . .     التداال السلمي علر السل ة5

 . .     مرا  ة الح ا  اممامسة التخ ير عليهم6

 . .     ص ا السل ا 7
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 . .      ما  حريا  المثتقد االتث ير االثما النقابي8

 . .     حفظ م الم ال ثفال اا  ليا 9

 . .احترا  حقوق ا اسا 10

 

   ائص الديمقراطية

 يم ن اللخيص   ائص الندا  الديمقراطي بالنقاط التالية:

 . ينتخي الشثي ممتليب عن طريق ااتخابا  عامة1

اتتتا  صمتتتام  ا  ل يتتتة المنتخ تتتة الح تتتم  هتتتن  ا  ل يتتتة  ال تتتادمح عتتتن .ال2

الشتتتتثي المختلفتتتتة هتتتتي سياستتتتية بتتتتالتثريف اليستتتتل عر يتتتتة  ا   نيتتتتة  ا 

 دينية.

 . ال ا  حقوق المثام ة3

قيتتدح .ال تتا  الحريتتا  الثامتتة للمجتمتتع  منهتتا حريتتة التث يتتر احريتتة الث4

 احرية االجتماا احرية ال حاصة

او  التتتتتتي الحتتتتتتر  اال تتتتتمن حقتتتتتوق المتتتتتواطنين . اجتتتتتود دالتتتتتة القتتتتتا5

 االمساااح بينهم

.الحتتتتد متتتتن اعت اطيتتتتة ستتتتل ة الحتتتتاكم عتتتتن طريتتتتق مؤسستتتتا  دائمتتتتة 6

 ا ليا  للدصاا عن المواطنين

. تتتتما  عتتتتد  الجمتتتتع بتتتتين الستتتتل ا  التتتتتو : التشتتتتريثية االتنفينيتتتتة 7

 االق ائية

.الرستتتتتيع م تتتتتد  الدستتتتتتومية.       الستتتتتل ا  االمتتتتتواطنين يحترمتتتتتو  8

 الدستوم ايرجثو   لر الق ال لحا الخوصا  .
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الثلتتتن هتتتن  الخ تتتائص صتتتي دستتتتوم ديمقراطتتتي يثت تتتر بمتابتتتة الثا تتتد بتتتين 

المتتتتواطنين. التتتتتم منا شتتتتتب بشتتتت ا علنتتتتي ابحريتتتتة كاملتتتتة متتتتع  تتتتراحا  

كاصيتتتة  ايتتتتم   تتترام  متتتن   تتتا جمثيتتتة  الخسيستتتية منتخ تتتة متتتن الشتتتثي  

 ايثر  اص الدستوم عليب صي استفتال عا .

   الديمقراطيةمي ا

صهتتتي  للديمقراطيتتتة  تتتوح هائلتتتة صتتتي الحريتتتع المجتمثتتتا  ا استتتااية. -1    

  م تتية   تت ة ل تتتي يثتتي النتتا  م تتتااتهم احقتتو هم اااج تتاالهم االحقيتتتق 

 م يرهم.

 الجثا من الحرية عامو مشتركا ل اصة المواطنين. -2

لح تتتا  القتتو   ناعتتتة المتتتواطنين  لتفثيلهتتتا االتتدصاا عنهتتتا ا لتتت ا  ا -3

 .بها

الرصتتتتع الختتتتوف عتتتتن  لتتتتوب النتتتتا  بستتتت ي اعتتتتيهم بحقتتتتتو هم  -4

 امرا  تهم للح ا .

الرستتتتع كرامتتتتة النتتتتا  االنمتتتتي استتتتتقوليتهم اا تتتتوج الف يتتتترهم  -5

 اسلوكهم االجتماعي.

 الوجد الواماا بين الح ومة االمثام ة.  -6    
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ثقتتتا الفستتتم مجتتتاال ااستتتثا للجميتتتع للنقتتتاإ الحتتتر ااالالجتتتا   لتتتر ال -7    

 .   ناا  ا  ر

د حلتتول الفتتتم  صا تتا جديتتدح لابتتداا صتتي كتيتتر متتن المجتتاال   يجتتا -8     

  كتر مولمة.

 الدير ال راا السياسي ااالجتماعي بش ا سلمي.   -9     

الث تتتتتي النتتتتتا  صر تتتتتا  ك تتتتتر للتتتتتتخ ير علتتتتتر مجريتتتتتا  ا حتتتتتدا    -10

 اليستتتاهموا بالحيتتتاح الثامتتتة عتتتن طريتتتق الثمتتتا السياستتتي االمتتتداي اعتتتن

 النشر ااالال اال  الحديتة المتاحة صي المجتمع.طريق اسائا 

 الوجتتتد   ليتتتة اا تتتحة لت  يتتتق مفهتتتو  الستتتل ة اممامستتتتها صتتتي كاصتتتة -11

 مستويا  الثو ا  ا اسااية.

 الجثا من الشثي صي اف  الو ل حاكم امح و . -12 

 مفهـو  الديمقراطيـة

االتتتتتي الثنتتتتي  Demosالتتتتتخلف الديمقراطيتتتتة متتتتن كلمتتتتتين همتتتتا ديمتتتتو  

االتتتتتي الثنتتتتي ح تتتتم ابتتتتنلع ي تتتت م  Cratosي اكلمتتتتة كراالتتتتو  الشتتتتث

ل ا تيتتتام الشتتتثي لح ومتتتتب  مثناهتتتا ح تتتم الشتتتثي االتتتن  يثنتتتي ا تتت وحا

ل ح تتتم الشتتتثي بالشتتتثي اللشتتتثي كتتتنلع الثنتتتي الح تتتم التتتن   االثنتتتي اي تتتا
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ل ص تتول عتتن ااهتتا  تت ا متتن ا تت ال الح تتم التتن   يملتتع صيتتب كتتا صتترد ا تتي ا

ل من ا مة كلها.ال و  صيب الهياة الحاكمة ج لال ك   يرال اس يا

القتتتتو  الديمقراطيتتتتة علتتتتر استتتتا  الم تتتتين الشتتتتثي متتتتن ممامستتتتة الستتتتل ة 

 السياستتتية صتتتي الدالتتتتة اذلتتتع امتتتتا م ا تتترح اا بواستتت ة متتتتا ينتختتت هم متتتتن

اتتتتواب اا بخ تتتتترا  الشتتتتثي متتتتب هتتتتؤالل النتتتتواب صتتتتي ذلتتتتع ابتتتتنلع صتتتتخ  

 د الديمقراطيتتتة ال الستتتثر اال لتحقيتتتق ممامستتتة الشتتتثي للستتتل ة اال التثتتت

 ذلتتتع التتتر محاالتتتة ااجتتتام اهتتتداف ا ت تتتادية اا اجتماعيتتتة لرصتتتع مستتتتو 

 مثيشتتتتب اا الحقيتتتق  تتتدم مثتتتين متتتن ال تتتمااا  لل  قتتتا  ال ادحتتتة ابهتتتنا

المثنتتتتتر صتتتتتخ  الديمقراطيتتتتتة متتتتتنهي سياستتتتتي محتتتتت  اليستتتتتل متتتتتنه ا 

ل.  ا ت اديا اا اجتماعيا

 االستتتتتند الديمقراطيتتتتة التتتتر ستتتتيادح الشتتتتثي اح تتتتم اال ل يتتتتة متتتتع احتتتتترا 

 اال لية اااتخابا  حرح اا يهة االمساااح اما  القااو .حقوق 

ا تتتتد التتتتنهي بثتتتت  ا مال التتتتر ا  الديمقراطيتتتتة صتتتتي دال الثتتتتالم التالتتتتو 

ل  اتتب متتن ال تترام  ا  يمتتام   هتتي التترف اال ا  هتتنا التتر   لتتي  د يقتتا

الشتتتتتثي حقو تتتتتب السياستتتتتية ابتتتتتنلع يتتتتتنثم المجتمتتتتتع بمختلتتتتتف  تتتتترائحب 

قراطيتتتتتة ابالتتتتتتالي الح تتتتتا حالتتتتتة اط قاالتتتتتب بالستتتتتثادح صتتتتتي  لتتتتتا الديم

االستتتتقرام اال الحتتتد  الفتتتتن االحتتتراب التتتتي ال عتتت ا بنيتتتا  مؤسستتتا  
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الدالتتتتتة   كمتتتتتا ااهتتتتتا ال تتتتتما  الحقيقتتتتتي  تتتتتد اادمتتتتتة الح تتتتتم الفرديتتتتتة 

 االدكتاالومية.  

 مؤسسا  الديمقراطية اال ريقية

كااتتتتل االتتتتر مؤسستتتتا  الديمقراطيتتتتة اال ريقيتتتتة االتتتتتي الشتتتت ا الهياتتتتة 

ن ية هتتتي الجمثيتتتة التتتتي كااتتتل الجتمتتتع اكتتتتر متتتن امبثتتتيالستتتيادية االساستتت

  متترح صتتي الستتنة ا تتد اتتص  ااواهتتا علتتر ا  الحتتد االداتتر متتن عتتدد النتتا

 الف متتتواطن    7الم لتتتوب ح تتتومهم لت تتتو  الجلستتتا  صيهتتتا  تتتالحة 

 القتتتتااواي ل تتتتيااة طتتتتاماكااتتتتل الهتتتتتم ب اصتتتتة الق تتتتايا ال  تتتتر  متتتتتا اال

ل فتتتي اال تتتخا  االقتتتويم اداالندتتتا  الثتتتا  اصتتتر  ال تتترائي الم ا تتترح اا

 الحرب االحقيق السلم. ا عو الجيك اال حرية اعقد التحالفا  

ل الجمثيتتتة  االثتتتد الجمثيتتتة اعلتتتر الهياتتتا  الستتتل وية للدالتتتة االستتتمر اي تتتا

الشتتتتتتث ية. ا تتتتتتااي مؤسستتتتتتا  الديمقراطيتتتتتتة اال ريقيتتتتتتة هتتتتتتو مجلتتتتتت  

ل ايت تتتو   الخمستتتمائة اهتتتو اكتتتتر اهميتتتة متتتن الجمثيتتتة اال ااتتتب ا تتتا ستتتل ااا

ع تتوية ا تيتتامهم بالقرعتتة ايتتتتم  تترف مااالتتي لهتتم اكااتتتل  500متتن 

ع تتتوال لتمتيلهتتتا صتتتي هتتتنا المجلتتت  امتتتدح  50  ائتتتا ا ينتتتا الثشتتترح الختتتتام 

الث تتتوية صتتتي هتتتنا المجلتتت  ستتتنة ااحتتتدح االثقتتتد جلستتتاالب بشتتت ا علنتتتي 

ال تتثوبة اجتمتتتاا مجلتتت  الخمستتتين لجتتخ اال ينيتتتو  التتتر طريقتتتة التنتتتااب 

تتتتا كتتتا   يلتتتة عشتتترح ايتتتا  صتتتي الستتتنة مهتتتا  صتتتي الح تتتم بمثنتتتر يتتتتولر مم
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الح تتم عتتن طريتتق هتتن  اللجنتتة االقتتو  لجنتتة الخمستتين صتتي  تت ا  كتتا يتتو  

ل لهتتتتا اللمجلتتتت  اكااتتتتل  با تيتتتتام ع تتتتو متتتتن اع تتتتائها ي تتتتو  مئيستتتتا

 ا ت ا ا  مجل  الخمسمائة الشريثية االنفينية ااستشامية.

ين ا  الديمقراطيتتتتة اال ريقيتتتتة كااتتتتل مق تتتتومح ال  تتتتاملة متتتتن النتتتتاحيت

الدا ليتتتتتة االخامجيتتتتتة صمتتتتتن الناحيتتتتتة الدا ليتتتتتة كتتتتتا  ينق تتتتتها عن تتتتتر 

الشتتتتمول    ااهتتتتا مق تتتتومح علتتتتر ط قتتتتة المتتتتواطنين االحتتتترام اكااتتتتل 

ستتائر ال  قتتا  متتن الستت ا  متتن  يتتر المتتواطنين االحتترام محرامتتة متتن 

مثدتتتتتم الحقتتتتتوق    ااهتتتتتا محرامتتتتتة متتتتتن حتتتتتق المشتتتتتامكة صتتتتتي الحيتتتتتاح 

ة متتتة للستتتل ة اا متتتن  تتتول الخدمتتتالسياستتتية    ح تتتوم االجتماعتتتا  الثا

قتتت  صتتتي الوظتتتائف الثامتتتة    ااهتتتا مقت تتترح علتتتر المتتتواطنين اال ينيتتتين ص

لنتتتام االتتتنين يتمتثتتتو  بحتتتق المواطنتتتة    الجنستتتية اليوااايتتتة االتتتم حرمتتتا  

م  متتتن ممامستتتة الحيتتتاح السياستتتية امتتتا ط قتتتة االجااتتتي )الغربتتتال االحتتترا

ل متتتتن االتتتتنين يثيشتتتتو  صتتتتي ا ينتتتتا بشتتتت ا دائتتتتم كتتتتااوا محتتتتر امين اي تتتتا

ل  حتتتتتق  ل جااتتتتتيالح تتتتتول علتتتتتر الجنستتتتتية اليوااايتتتتتة التتتتتم ي تتتتتن اي تتتتتا

المشتتتتامكة صتتتتي الحيتتتتاح السياستتتتية متتتتع ااهتتتتم كتتتتااوا احتتتترامال ل تتتتن  تتتتفة 

 محرامتتو  متتن حتتق التملتتع ا ي تتااالجن تتي ال قتتر ل تتيقة بهتتم ابتتنميتهم 

ال ااهتتتم كتتتااوا يمل تتتو  حتتتق الحمايتتتة امتتتا  المحتتتاكم اي االتتتو  اعمتتتت  ال

 التجامح.
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ل متتا ط قتتة الث يتتد التتتي  تت لل  لتتو ستت ا  ا ينتتا صقتتد كااتتل محرامتتة اا ي تتا

متتتتن كاصتتتتة الحقتتتتوق امتتتتن  تتتتمنها الحقتتتتوق السياستتتتية االقااوايتتتتة اكتتتتا  

ر  الث تتد ملتتع لستتيد  االستتيد لتتب الحتتق صتتي الت تترف بتتب كيفمتتا  تتال صيشتتت

الث تتتد كمتتتا الشتتتتر     ستتتلثة ايستتتتخد  الث تتتد صتتتي اعمتتتال الستتتخرح امتتتا 

  ن يثملن  ادما  صي بيو  اال ينيين.الث يد من النسال ص

يتتتد ااذا متتا استتال الث تتد ا داب صخاتتب ي تترب ايثتتنب بالستتوط ابثتت  الث 

ا تتتتت حوا احتتتتترامال بثتتتتتد ا  اعتتتتتتقهم استتتتتيادهم الهتتتتتنا ا تتتتت حوا بمن لتتتتتة 

ية. االجااتتتي اال ااهتتتم بقتتتوا محتتترامين متتتن المشتتتامكة صتتتي الحيتتتاح السياستتت

قتتتتوق السياستتتتية امتتتتا كتتتتنلع كااتتتتل النستتتتال اال ينيتتتتا  محرامتتتتا  متتتتن الح

 بخ تتتو  عتتتد   تتتمولية الديمقراطيتتتة اال ريقيتتتة متتتن الناحيتتتة الخامجيتتتة

صفتتتتي الوا تتتتع لتتتتم ي تتتتن الديمقراطيتتتتة اال ريقيتتتتة اجتتتتود بتتتتين عمتتتتو  دال 

 المد  اال ريقية با ا ت ر علر دالة المدينة الواحدح. 

 الديمقراطية صي الثراق القديم

ا  المل تتتي التتتوما ي صتتتي ا  التتتر   الستتتائد بتتتين ال تتتاحتين ااتتتب ستتت ق الندتتت

المتتتتد  الستتتتومرية االالتتتتر ادتتتتا  سياستتتتي يقتتتتو  علتتتتر استتتت  ديمقراطيتتتتة 

ااستتتنادال التتر هتتنا التتر   صتتخ  الشتتؤا  الثامتتة صتتي كتتا مدينتتة كااتتل التتدام 

متتتن   تتتا مجلستتتين احتتتدهما  تتتم المستتتنين متتتن ستتت ا  المدينتتتة صتتتي حتتتين 

 تتتم ا  تتتر الرجتتتال القتتتادمين علتتتر حمتتتا الستتتو     الشتتت اب  امبمتتتا 
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ل. اكتتتتا  المجلستتتتا  ينا شتتتتا  جميتتتتع الق تتتتايا  تتتتم  بثتتتت  النستتتتال اي تتتتا

الثامتتة التتتي الهتتم ستت ا  المدينتتة التستتهيا مهمتتة ادامح المدينتتة صقتتد ااتختتي 

ل عتتتتن الشتتتتؤا  الدينيتتتتة االدايويتتتتة امتتتتنم  احتتتتدهم لي تتتتو  مستتتتؤاالل اداميتتتتا

  وحيا  محددح. 

اصتتتي حتتتاال  ال تتتوام ل االدتتتراف  يتتتر االعتياديتتتة كدتتتراف الحتتترب 

ا  ا يرهتتتا   كتتتا  المجلستتتتا  يمنحتتتا  الرجتتتا المنتختتتي جميتتتتع االفي تتت

ا ال تتوحيا  لتم ينتتب متتن ادامح  تتؤا  المدينتتة صتتي اللتتع الدتتراف اي تتتد

ا  الرجتتتا المنتختتتي التتتن  ستتتمي بالرجتتتا الثدتتتيم )لوكتتتال  صقتتتد احتتتتفظ 

بال تتوحيا  الممنوحتتة لتتب حتتتر بثتتد ماال الدتتراف ال امئتتة بتتا ذهتتي 

 لستتتين اجثلهمتتتا التتتابثين لتتتب. اه تتتناابثتتتد متتتن ذلتتتع صقلتتتص متتتن افتتتوذ المج

دتتا  ام النااتقتتا الندتتا  التتديمقراطي التتر الندتتا  المل تتي  يتتر ا  بقايتتا ا  تت

ادح التتديمقراطي ظلتتل موجتتودح صتتي المتتد  الثرا يتتة القديمتتة حتتتر بثتتد ستتي

 الندتتتا  المل تتتي متمتلتتتة بمجتتتال  المتتتد  التتتتي كااتتتل الختتتتص بتتتالندر صتتتي

 حاكمالق ايا التي يحيلها اليها الملع اا ال
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 تاايال م حوال

 ااواا الديمقراطيا  االيا  الديمقراطية

 

 الديمقراطية التمتيلية )التفوي ية  

 

تخ تتتين الديمقراطيتتتة التمتيليتتتة الثنتتتي ا  ي تتتو  الح تتتم لممتلتتتي الشتتتثي المن

 صهتتتو يشتتتير التتتر ااتتتب هتتتو ذلتتتع التراليتتتي المؤسستتتاالي التتتن  يم تتتن متتتن 

 عتتن الخيتتر الثتتا الشتتخص   ولتتب التو تتا التتر القتتراما  السياستتية التتتي

 طريتتتق جثتتتا الشتتتثي افستتتب يتختتتن القتتتراما  متتتن  تتتول ااتختتتاب اصتتتراد

ن بتنفيتتتتن امادح الشتتتتثي ا تتتتد ا تتتتن  هتتتتن  الديمقراطيتتتتة االجتتتتاهي يقومتتتتو  

االالتتتتتر يم تتتتتن الستتتتتميتب بالديمقراطيتتتتتة  تتتتت ب الم ا تتتتترح اكتتتتتا  محتتتتتداد 

 النيابية . اراطية  ير الم ا رح ااالاتشام االتااي هو الديمق

 يمقراطية   ب الم ا رح : .الد

يم تتن اعت تتام هتتن  الديمقراطيتتة  تت ب م ا تترح الاهتتا الثتمتتد عتتا مجموعتتة 

ممتلتتة للمتتواطنين يقومتتو  بتتادامح امتتوم التت ود النيابيتتة ايابتتة عتتن الشتتثي 

ااالختتتاذ القتتتراما  المختلفتتتة االتشتتتريع االثيتتتين مجتتتال الدالتتتة االق تتتال 

ثي متتتن  تتتول عتتتدح  صتتي الو تتتل افستتتب ابتتق هتتتنا الندتتتا  داما مميتتت ا للشتت

مدتتتاهر   متتتتا حتتتق االستتتتفتال الشتتتث ي ااالعتتتترا  الشتتتث ي ااال تتتترا  
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الشتتتث ي باال تتتاصة التتتر  و تتتة مدتتتتاهر ا تتتر  ج ئيتتتة متتتتا حتتتق ا التتتتة 

النائتتتتي احتتتتق حتتتتا ال رلمتتتتا  احتتتتق عتتتت ل مئتتتتي  الجمهوميتتتتة باعتمتتتتاد 

  ليا  يتم االالفاق عليها اهي :

 الستفتال الشث ي :ا -1

اهتتتو ينقستتتم بمو تتتوا متتتن المو تتتوعا  ايق تتتد بتتتب ا تتتن م   الشتتتثي 

متتتن حيتتتو المو تتتوا التتتر دستتتتوم  االشتتتريثي  تتتااواي اسياستتتي  كمتتتا 

ن ينقستتم التتر استتتفتال ستتابق اا الحتتق للقتتااو  حستتي موعتتد اجرائتتب  امتت

حيتتتو ال تتترامح ينقستتتم التتتر ااجتتتي اجرائتتتب صتتتي مو تتتوا اا موا تتتيع 

ر علتتتمحتتددح  كمتتا يقستتتم اي تتا ال استتتتفتال استشتتام  اا استتتتفتال ملتت    ا

ايجتتتي  .ال رلمتتتا  اا الهياتتتة الممتلتتتة للشتتتثي ا  يتقيتتتداا بتتتالنوا التتتتااي 

ا تتتثب ال رلمتتتا  علتتتر الشتتتثي ليقتتتول صيتتتب كلمتتتتب عتتتر  القتتتااو  التتتن  

 منا شتتتتةباالستتتتفتال )امتتتا   تتتوال اا مص تتتا    اذ يقتتتو  ال رلمتتتا  باعتتتداد ا

 القوااين ال نها الال  م ااصنح اال بمواصقة الشثي عليها .

 ث ي :االعترا  الش -2

اهتتتتنا يث تتتتي الحتتتتق لثتتتتدد متتتتن النتتتتا  ين صتتتتي االعتتتتترا  علتتتتر  تتتتااو  

ا تتتدم  ال رلمتتتا    متتتن  تتتول متتتدح ممنيتتتة محتتتددح اهتتتنا يوجتتتي عتتتتا 

هتتتنا القتتتااو  علتتتر الشتتتثي ليتتتتم ن متتتن اطتتتوا عليتتتب  ال رلمتتتا  عتتتر  

  حتتتر ي تتد  م يتتب صيتتب صتتاذا اعتتتر  الشتتثي علتتر القتتااو  لتت   ال رلمتتا

 هنا .

 اال ترا  الشث ي : -3
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هتتتتن  الثمليتتتتة الث تتتتي الحتتتتق لثتتتتدد مثتتتتين متتتتن النتتتتا  ين بتقتتتتديم مقتتتتتر  ا

لقتتتتتااو  علتتتتتر المجموعتتتتتة الممتلتتتتتة اا ال رلمتتتتتا  منا شتتتتتتب  تتتتتم ا تتتتتدام 

    القتتتااو  اا ي تتتر  صتتتي مرحلتتتة الحقتتتة علتتتر االستتتتفتال الشتتتث ي ال تتترام

ي صتتتمشتتتراا يقتتتو  ال رلمتتتا  بمنا شتتتتب ابلومالتتتب ااذا كااتتتل ص تتترح اا ا  

 قتر  ا ر اصقا لدستوم ال لد . ومح   ااو  اا ا  م

ئتتتي ا التتتة اا ا تتتاصة التتتر هتتتن  المدتتتاهر التو تتتة يحتتتق لثتتتدد متتتن النتتتا  ين

لع المدينتتتة اا المقاطثتتتة بثتتتد القتتتديم طلتتتي لثتتتدد محتتتدد متتتنهم ايتوجتتتي بتتتن

ل اجتتترال االاتخابتتتا  صتتتي هتتتن  التتتدائرح   صتتتاذا صشتتتا النائتتتي صتتتي الح تتتو

علتتتر اال ل يتتتة  علتتتر ا ل يتتتة اال تتتوا  ي ثتتتد   ااذا اجتتتم صتتتي الح تتتول

تقتتتديم بصااتتتب يثت تتتر منتخ تتتا لمتتتدح جديتتتدح . كتتتنلع لثتتتدد مثتتتين متتتن النتتتا  ين 

ي طلتتتي لحتتتا الهياتتتة الممتلتتتة باكملهتتتا   ا تتتد اع تتتل بثتتت  الدستتتاالير التتتت

حتتتق عتتت ل مئتتتي  الجمهوميتتتة ا تتتن  بندتتتا  الديمقراطيتتتة  تتت ب الم ا تتترح 

بواستتتتت ة الشتتتتتثي . ا تتتتتد يتتتتتنص الدستتتتتتوم علتتتتتر بثتتتتت  التشتتتتتريثا  

يتتتر بثر تتتها علتتتر الشتتتثي لوستتتتفتال كتشتتت يا اال تتتاليم االقر االتشتتت يو 

 الم ير ابث  المثهادا  اا التثديو  الدستومية ا ير  .

  للديمقراطية شبة المب شرة  دة مزاي  منه  :
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ا  هتتتتتتنا الندتتتتتتا  ا تتتتتترب التتتتتتر الديمقراطيتتتتتتة بمفهومهتتتتتتا  -1

اال تتتلي   اذ ا  الشتتتثي يتتتتد ا ايمتتتام  الستتتل ا  بشتتت ا صثلتتتي 

. 

مقراطيتتتتة ال تتتتثف التتتتر حتتتتد ك يتتتتر ستتتتي رح ا  هتتتتن  الدي -2

 االح اب السياسية علر النا  ين .

ااهتتتتا الثت تتتتتر استتتتتيلة جيتتتتدح لمحامبتتتتتة استتتتتت داد المجتتتتتال   -3

 المنتخ ة .

  من  ي ب الديمقراطية شبه المب شرة :

ا  االستتتتتتتفتال علتتتتتتر التشتتتتتتريثا  اا االمتتتتتتوم الهامتتتتتتة اا  -1

الخ يتتتتترح الستتتتتتند التتتتتر م    ال يتتتتتة النتتتتتا  ين اهتتتتتؤالل الختلتتتتتف 

الالفهتتتم  لتتتديهم  ا تتتد ال تتتو  استتت ة ك يتتترح متتتنهم جتتتا  الفهتتتمدم

التشتتتتريع  صتث تتتتي م يتتتتا الترالتتتتي عليتتتتب اتتتتتائب ك يتتتترح   ا ال تتتتا 

االستتتتتفتال صتتتتي هتتتتن  الديمقراطيتتتتة  يتتتتر مستتتت وق بنقا تتتتا  كاصيتتتتة 

الجثتتتتتتا النا تتتتتتي يحتتتتتتي  بالتشتتتتتتريع اا الق تتتتتتية المثرا تتتتتتة   

االختتترج التشتتتريثا  عتتتن مجتتتال التخ تتتص االنتتتدمج صتتتي اطتتتام 

 . التشريثا 

ا  كتتتترح حتتتاال  االستتتتفتال التتتتي يتتتدعي لهتتتا النتتتا  و   تتتد  -2

التتد ا صتتي افوستتهم الملتتا  ا تتد الث تتا م تتالم النتتا  ين الخا تتة 
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ا تتتياا ستتتاعا  طويلتتتة صتتتي  اعتتتا  االاتخابتتتا    ايتتتدصثهم التتتر 

 التردد ا ثف المشامكة صي االستفتال .

ا  ادتتتتا  الديمقراطيتتتتة  تتتت ب الم ا تتتترح  مرهتتتتق ام لتتتتف   -3

لتتتتتتر الشتتتتتتثي باستتتتتتتمرام يحتتتتتتتاج التتتتتتر ال  عتتتتتر  االمتتتتتتوم ع

 اجرالا  اافقا  ك يرح .

 ب. الديمقراطية  ير الم ا رح :

مليتتتة ا  هتتتن  الديمقراطيتتتة هتتتي االكتتتتر ااتشتتتاما  الاهتتتا اكتتتتر اا ثيتتتة اع

متتتتتن الشتتتتت لين الستتتتتابقين  اذ ااهتتتتتا التجتتتتتاام ا لتتتتتي عيتتتتتوب ا تتتتتثوبا  

الديمقراطيتتتتة الم ا تتتترح ا تتتت ب الم ا تتتترح ايث تتتتر بثتتتت  ال تتتتاحتين عتتتتن 

لمندتتتر الديمقراطيتتتة النيابية ا تتتد ي تتتو  الديمقراطيتتتة  يتتتر الم ا تتترح ب)ا

الحقيقتتتتتي لهتتتتتنا الشتتتتت ا متتتتتن ا تتتتت ال الديمقراطيتتتتتة  كمتتتتتا ايندتتتتتر التتتتتر 

 تتتا الديمقراطيتتتة علتتتر ااهتتتا الثنتتتي منهجتتتا سياستتتيا االرالي تتتا مؤسستتتيا للتو

 ع تتتر الخويتتتا اصتتتراد مثينتتتين -الشتتتريثية ااداميتتتة -التتتر  تتتراما  سياستتتية

ميتتتع االمتتتوم اتيجتتتة متتتتابثتهم الناجحتتتة ل تتتو  ستتتل ة الحديتتتد م تتتائر ج

الشتتتتتثي امتتتتتا الحيتتتتتاح الديمقراطيتتتتتة اال ال تتتتتراا بتتتتتين  تتتتتادح سياستتتتتيين 

 محتشدين صي اح اب علر التفوي  بالح م .

باالتتتتتل هتتتتتي  –ادتتتتا  الديمقراطيتتتتتة  يتتتتتر الم ا تتتتترح اا النيابيتتتتتة ا  جوهر

 االكتتتتر الث يتتترا عتتتن الديمقراطيتتتة التمتيليتتتة اا التفوي تتتية هتتتو ا  الشتتتثي
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يختتتتام ممتلتتتين عنتتتب ب تتتفة داميتتتة   اا  هتتتؤالل الممتلتتتين اا المفو تتتين 

يمامستتتو  الستتتل ا  بالنيابتتتة عنتتتب ا يت تتترصو  بخستتتمب ايتتتديرا   تتتؤااب

 ا تتتد النوعتتتل ال  يقتتتا  اا تتت ال اااتتتواا هتتتن  الديمقراطيتتتة  تتتول القتتتر  

ام لتتتع القتتتر  الواحتتتد االثشتتترين االتتتن  اثتتتيك عقتتتد  االال الثشتتترين 

اا االت  يقتتا  صتتا  الندتتا  النيتتابي يقتتو  علتتر عتتدح اا  كااتتل هتتن  االاتتو

 اس  منها :

 ال رلما  عن النا  ين مدح ايابتب  الش يا -1

الجديتتتد ال رلمتتتا  بثتتتد صتتتترح ممنيتتتة محتتتددح حستتت ما يحتتتددها  -2

 الدستوم اا القااو  .

اعت تتتام ع تتتو المجلتتت  ال رلمتتتااي ممتتتتو للشتتتثي كلتتتب    -3

 لدائرالب االاتخابية صق   ال

 عن النا  ين مدح ايابتب .استقول ال رلما   -4

 امبثتتتة ا تتد ال لتتوم  االادمتتتة الديمقراطيتتة  يتتر الم ا تتترح اا النيابيتتة صتتي

  وم مئيسية 

 نظ   وك مة الجمعية . ←

 النظ   الرئ يع . ←

 النظ   البرلم نع . ←

    المخثلط .ظالن ←
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  ليا  الديمقراطية :

   اعملهتتتاا هنتتا  جملتتة  واعتتتد ا ليتتا  الثتمتتتدها الديمقراطيتتة صتتتي حركتهتت

 ايم ننا القسيمها الر  سمين مئيسيين :

 القسم االال : القواعد االم اد ل الثامة الديمقراطية .

 القسم التااي : االليا  الثامة للديمقراطية 

 اسنتناال كوهما بشرل من التف يا اا د  بالقسم االال .

   الق ا د  المب دىء الع مة للديمقراطيةا ال:

 ثا  )الدستوم   :سيادح القااو  ال -1

ام  هتتتن  القاعتتتدح الال تتتيم ال  جهتتتة مهمتتتا كتتتا  ا تتتثها االعت تتت          

  تتتترق المتتتتواد الدستتتتتومية االتتتتتي المتتتتتا ما  القتتتتوااين   امنهتتتتا التفتتتتر 

 التشريثا  االقراما  ااالادمة االلوائم المختلفة .

المتنوعتتتة االدستتتتوم يمتتتتا صلستتتفة الدالتتتة ا تتت ا الح تتتم االثو تتتا          

المجتمتتتتع   الهتتتتنا الرستتتتيع م تتتتدا احتتتتترا  الدستتتتتوم اعتتتتد  الجتتتتاام  دا تتتتا

القتتتوااين المن تقتتتة عنتتتتب   اامجتتتاا اال تتتتتوف صتتتي صهتتتتم االفستتتير المتتتتواد 
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الدستتتتتتومية التتتتتر جهتتتتتة  ااوايتتتتتة مخت تتتتتة ااحتتتتتدح   اهتتتتتي المح متتتتتة 

الدستتتتومية االتتتتي لهتتتا ال لمتتتة الف تتتا صتتتي التنامعتتتا  القااوايتتتة. اعتتتادح 

 اا  يتتتر م ا تتتر صتتتي الثتتتديا اا ا تتتاصةيا تتتن م   الشتتتثي بشتتت ا م ا تتتر 

 اا حنف بث  مواد الدستوم .

 الداال السل ة سلميا :  -2

 ة ا الندتتا  الر ستتمالي بثتتد صتتترح متتن ال تتوم  التتر ا  احتتترا  الستتلالو تت

الشتتترعية المنتخ تتتة متتتن   تتتا الشتتتثي  يمتتتتا  تتتمااة امدهتتتام االعتتتراف 

االحيتتتتاح الديمقراطيتتتتة  اا   اعتتتتدح التتتتداال الستتتتل ة بشتتتت ا ستتتتلمي ع تتتتر 

 استتتيةال تتتتراا الثتتتا    كفيتتتا بتحقيتتتق الثدالتتتة بتتتين جميتتتع االطتتتراف السيا

التتتتي الر تتتتي صتتتي استتتتتو  دصتتتتة الح تتتم  ا تتتتاصة التتتر الحقيتتتتق االستتتتتقرام 

االنمتتتتتو اال ت تتتتتتاد  . ايثت تتتتتر التتتتتتداال الستتتتتتل ة بشتتتتت ا ستتتتتتلمي بتتتتتتين 

االطتتتتراف السياستتتتية   ماق متتتتن ا تتتت ال ال تتتتراا القتتتتائم بتتتتين الح تتتتا  

 حالتتتتة الدمويتتتتة الثنيفتتتتة التتتتر الحالتتتتةاالشتتتتثوب    االتتتتن  ال تتتتوم متتتتن ال

   عن طريق  نداق االاتخاب .السلمية

 سي رح المدايين علر المؤسسة الثس رية : -3

ر المدايتتتة المنتخ تتتة علتتتتالق تتتي الديمقراطيتتتة الحديتتتتة ستتتي رح الح ومتتتة 

 المؤسستتتة الثستتت رية ا يرهتتتا متتتن المؤسستتتا  االايتتتة االحييتتتدها   اجثتتتا

ن التتتت ود االخ تتتتوا لتتتترا  مهامهتتتتا الحفتتتتاظ علتتتتر االمتتتتن االتتتتدصاا عتتتت

 الح ومة اال رلما  ااع ائب ال  غة المهنية صق  .
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 اهن  السي رح  رامية لجهتين :

 صتتتاالالر ال متتتن صتتتي النفيتتتن سياستتتا  الح ومتتتة المنتخ تتتة  تتترعيا االجهتتتة

 التاايتتتة هتتتو  تتتما  ابثتتتاد المؤسستتتة الثستتت رية عتتتن التتتتد ا صتتتي الشتتتؤا 

   بستتتت ي االاقوبتتتتا  السياستتتتية  ال  ذلتتتتع يثتتتتر  الديمقراطيتتتتة للخ تتتتر

د الثستت رية التتتي يولتتع بهتتا جنتتراال  الجتتيك  ابتتنلع ال تتمن احتتدح التت و

اتتتة ااستتتتقرامها اامدهامهتتتا   كتتتو  ا  النمتتتو اال ت تتتاد  يحتتتتاج التتتر بي

كمتتتتا ا  ال لتتتتد الحتتتتتاج التتتتر مخت تتتتين صتتتتي  تقرح امنيتتتتا ل تتتتي يتتتتدهر مستتتت

ل راال ت تتتاد ااالجتمتتتاا االسياستتتة  االتتتتي يجهتتتا الثستتت ريين عنهتتتا الشتتت

 ال تير .

 حرية االعو  : -4

القتتتتتتو  استتتتتتائا االعتتتتتتو  ااالحتتتتتت اب االشخ تتتتتتيا  االجتماعيتتتتتتة       

المهمتتتتة متتتتن  تتتتامج الح ومتتتتة  بتتتتدام الر ابتتتتة علتتتتر االدال الح تتتتومي 

ا تتتد بتتتد   كتيتتتر متتتن التتتدال صتتتي اعتمتتتاد )ح ومتتتة  كمثام تتتة يق تتتب 

الدتتتتا  امال الح ومتتتتة القائمتتتتة االتتتتتي الثت تتتتر ح ومتتتتة بديلتتتتة للمثام تتتتة 

الستتتل ة   القتتتو  بمرا  تتتة الثمليتتتة السياستتتية  اي تتتا االمتتتر احيااتتتا  تتتامج 

كتيتترح التتر طلتتي الت تتويل بستتحي التقتتة عتتن الح ومتتة  عنتتدما ي تتثف 

بوستتتائلب  اداؤهتتتا اا الفشتتتا صتتتي الحقيتتتق  تتتثاماالها . اكتتتنلع صتتتا  االعتتتو 

االقنياالتتتتب المتنوعتتتتة   يلثتتتتي داما صاعتتتتا كستتتتل ة مابثتتتتة لمرا  تتتتة االقيتتتتيم 

ستتتل ياالب باستتتتمرام. ا  هتتتن  القاعتتتدح التتتتيم دائمتتتا  االدال الح تتتومي اكشتتتف
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الحستتتين االدال الح تتتومي   اال تتتمن عتتتد  استتتت داد الح ومتتتة اا  راجهتتتا 

 علر القيم الديمقراطية   اا اجود صساد صيها .

 . مؤسسا  المجتمع المداي :5

 يق تتتد بمؤسستتتا  المجتمتتتع المتتتداي )الهياتتتا  االمندمتتتا  التتتتي يقيمهتتتا

لتتتتتة ابثيتتتتتدا عتتتتتن ستتتتتي رالها اافوذهتتتتتا     االصتتتتتراد  تتتتتامج ا تتتتتاق الدا

ابمجمتتتوا اللتتتع المندمتتتا  يت تتتو  متتتايثرف بتتتالمجتمع المتتتداي   االتتتن  

يثت تتتر  خ تتتية اعت اميتتتة  ائمتتتة علتتتر استتتا  اال تتتترا  صتتتي االهتتتداف 

بتتتين اصتتتتراد كتتتتا مؤسستتتة متتتتن مؤسستتتتاالب اهتتتو بمثنتتتتر ا تتتتر )مجموعتتتتة 

بتتتا  قاصن يمهتتتا االصتتتراد  تتتامج ا تتتاق الدالتتتة  التتترااب  ال وعيتتتة التتتتي يق

الثمتتتتتال االمتتتتتوظفين اجمثيتتتتتا  االعوميتتتتتين االمؤسستتتتتا  االجتماعيتتتتتة 

االنقابتتتتتتا  المهنيتتتتتتة المتخ  تتتتتتة امراكتتتتتت  ااتتتتتتتاج االص تتتتتتام امثاهتتتتتتد 

االبحتتتا    هتتتن  كلهتتتا الثت تتتر متتتن مؤسستتتا  المجتمتتتع المتتتداي   اكتتتنلع 

لا يم تتتن اعت تتتام االحتتت اب المستتتتقلة اال ثيتتتدح عتتتن الح مهتتتا اافوذهتتتا جتتت 

 لمداي .من مؤسسا  المجتمع ا

الثقيتتتتتدح السياستتتتتية :ا  متتتتتن ابتتتتترم ستتتتتما  الديمقراطيتتتتتة هتتتتتو اجتتتتتود -6

مم الحريتتتة السياستتتية للمتتتواطنين االم فولتتتة دستتتتوميا اهتتتن  الحريتتتة الستتت

بااشتتتتال احتتتتت اب اهياتتتتتا  سياستتتتتية الشتتتتام  صتتتتتي الثمليتتتتتة الديمقراطيتتتتتة 

 بحسي اس  ا واعد الندا  الرسمالي .
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 ص ا السل ا  : -7

   تتتتو  ستتتل ا   هتتتي الستتتل ة التشتتتتريثية صتتتي التتتندم الديمقراطيتتتة القتتتو

طيتتتتتة االستتتتل ة التنفينيتتتتتة االستتتتتل ة الق تتتتتائية . االثتمتتتتتد التتتتتندم الديمقرا

علتتتتر م تتتتد  ص تتتتا الستتتتل ا  ا  استتتتتقولها عتتتتن بث تتتتها   عتتتتن طريتتتتق 

ال تتتتمين الدستتتتتوم ذلتتتتع االشتتتتريع بثتتتت  ل قتتتتوااين التتتتتي ال تتتتين حتتتتداد 

امستتتتؤاليا  ا تتتتوحيا  كتتتتا ستتتتل ة متتتتن هتتتتن  الستتتتل ا     اكتتتتنلع 

ا متتتتن اا الثو تتتتا  بينهتتتتا   يستتتتها الثمليتتتتة الديمقراطيتتتتة   ال  كتيتتتترااتتتتو

 المشتتاكا االتجتتااما  الحتتد  اتيجتتة التتدا ا عمتتا الستتل ا   اعتتد  بيتتا 

 حداد كا ااحدح منها.

 ح م االكترية : -8

يقتتتتول جتتتتو  لتتتتو  )ا  حتتتتق االكتريتتتتة التتتتتي اكتستتتت ل ستتتتل ة الجماعتتتتة 

استتت ة ن االنفيتتتنها بوباالالحتتتاد صتتتي استتتتخدا  اللتتتع الستتتل ة لتشتتتريع القتتتوااي

اهتتتتنا يثنتتتي ا   تتتتنداق اال تتتتتراا هتتتتو التتتتن   متتتوظفين عينتتتتوا لتتتتنا   .

يث تتتتي  الستتتتل ة لفتتتترد اا حتتتت ب عتتتتن طريتتتتق ح تتتتولها عل تتتتر اكتريتتتتة 

م  اال تتتوا  اهتتتن  االكتريتتتة الت تتتدل با تتتوا  النتتتا  ين   صمتتتا كتتتا  بتتتاال

اكتريتتتتتة صتتتتتي ال رلمتتتتتا     تتتتتد ي تتتتت م اليتتتتتو  ا ليتتتتتة بثتتتتتد  ستتتتتامالب صتتتتتي 

 اه نا الستمر الثملية الديمقراطية .االاتخابا    

   اايا:االليا  الثامة للديمقراطية 

الثت تتر االليتتا  التتتي الثتمتتد صتتي الديمقراطيتتة بمتابتتة الوستتائا التتتي يتتتم عتتن 

طريقهتتتتا الحقيتتتتق حالتتتتتة الديمقراطيتتتتة صتتتتي التتتتتدال التتتتتي الثتمتتتتد الخيتتتتتام 
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التتتتتديمقراطي صتتتتتي حياالهتتتتتا السياستتتتتية ااالجتماعيتتتتتة   امتتتتتن ابتتتتترم هتتتتتن  

   :االليا

 االستفتال الشث ي :.1

ابواستتت تب يتتتتم عتتتر  الق تتتايا المهمتتتة التتتتي التثلتتتق بم تتتالم الشتتتثي 

اعلتتتتتر الشتتتتتثي ا تتتتتن مواصقتتتتتتب اا مص تتتتتب   متتتتتتا ا تيتتتتتام الدستتتتتتوم اا 

اعتمتتتتتتاد  تتتتتت ا مثتتتتتتين متتتتتتن ا تتتتتت ال الح تتتتتتم )برلمتتتتتتااي   مئاستتتتتتي   

مجلستتتتي...الع  ااتتتتوا الح تتتتم )جمهتتتتوم   دينتتتتي  مل تتتتي  متتتتداي    اا 

لتتتتي اثتتتين االاف تتتال اا االالحتتتاد متتتع  يتتتر   متتتن الق تتتايا ا تيتتتام ا لتتتيم م

 ما  الشثي صيها . رالمنا  من الرجوا ال

 .اال تراا الثا  :2

ايتتتتتم عتتتتن طريتتتتق  تتتتناديق االاتخابتتتتا  التتتتتي القتتتترم  تتتت ا الح ومتتتتة 

هتتتا القادمتتتة    اهنتتتا  ا تتتتراا يجتتتر  صتتتي ال رلمتتتا  لمتتتنم التقتتتة اا حج 

 خيها ال رلما  .عن الح ومة اا ال ن القراما  التي يرال

 . االاتخابا  الم ا رح ا ير الم ا رح :3

 اهتتتنا احتتتد  الوستتتائا التتتتن  يتتتتم اللجتتتول اليهتتتتا   امتتتا ب تتتومح م ا تتتترح

كااتختتتتتاب ح ومتتتتتة اا برلمتتتتتا  )جمثيتتتتتة اطنيتتتتتة   اا مئتتتتتي  التتتتت ود   

لتت  اهنتتا  ااتخابتتا   يتتر م ا تترح يقتتو  بتتب اع تتال ال رلمتتا  لتثيتتين مج

بهم ممال   باعت تتتام النتتتواب  تتتد التتتم ااتختتتاالرئاستتتة اا مجلتتت  مئاستتتة التتتو

 من   ا الشثي اهم يقومو  بااتخاب ماس ق ذكر  ,
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 . است وعا  الر   الثا  :4

دابتتتتل كتيتتتتر متتتتن التتتتدال الديمقراطيتتتتة علتتتتر اجتتتترال عمليتتتتا  استتتتت وا 

  التتتر   الثتتتا  عتتتن   تتتايا محتتتددح الهتتتم الشتتتثي اا  تتتناا القتتترام   االقتتتو

  بثتتتتت  استتتتتائا االعتتتتتو   بتتتتتاجرال استتتتتت وا التتتتترا  جهتتتتتا  كتيتتتتترح

 االمثاهد المتخ  ة   ابث  مؤسسا  المجتمع المداي . 

 تالوال م حوال

 ا ــــ ومـالح

الح ومتتتتا  يجتتتتي مثرصتتتتة متتتتا المق تتتتود ب لمتتتتة   اتتتتواا  تتتتا التثتتتتر  

عتتتتدح لهتتتتا   ع The Governmentالح ومتتتتة . ا  كلمتتتتة الح ومتتتتة ع

مئتتتتي   مثتتتتا  .  تتتتد يستتتتتثما لفتتتتظ الح ومتتتتة ااال بمثنتتتتر التتتتومامح ا 

 التتتوممال االتتتوممال . التتتنص الدستتتاالير علتتتر ا  الح ومتتتة مستتتؤالة امتتتا 

 ال رلما  .

ايق تتتتد بالح ومتتتتة مجمتتتتوا الهياتتتتا  المتتتتديرح للدالتتتتة ا تتتتؤااها اهتتتتنا 

حيااتتتتا المثنتتتتر يتتتتراد بتتتتب الستتتتل ا  التشتتتتريثية االتنفينيتتتتة االق تتتتائية . اا

ا  تتيق تتد بالح ومتتة ادتتا  صتتي الدالتتة   ا  كيفيتتة ممامستتة الستتل ة متتن  

ا الستتتل ا  الثامتتتة ص تتتدا  الح ومتتتة الالستتتت يع الدالتتتة ا  الفتتتر  ستتتل ته

 االفر  امادالها علر االصراد .
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متتن  االي فتتي لنشتتخح الدالتتة ا  يوجتتد  تتثي اا لتتيم ب تتفة دائمتتة بتتا البتتد

اجتتتود )هياتتتة ح م مهمتهتتتا اال تتتراف علتتتر اال لتتتيم اعلتتتر متتتن يقيمتتتو  

 صو ب ايجي ا  المام  سل تها المشراعة .

   بجميتتتع ا تتت الها كااتتتل امامالتتتل الحدتتتر باهتمتتتا  ال تيتتترا  الح ومتتتا

متتتن الفقهتتتال صا تتت ال الح ومتتتا  لتتتم يتفتتتق عليهتتتا بشتتت ا محتتتدد متتتن   تتتا 

 يتتتة الفقهتتتال   صقتتتد  ستتتمها مواتستتتي و التتتر جمهوميتتتة امل يتتتة محتتتدادح امل

 م لقة .

امتتتا مثيتتتام التقستتتيم عنتتتد ماستتتو يقتتتو  علتتتر استتتا  الثتتتدد التتتن  يتتتتولر 

 بالنستتت ة التتتر مجمتتتوا المتتتواطنين   اينتهتتتي ستتتل ة الح تتتم صتتتي الجماعتتتة

 الر الش ا الديمقراطي ااالمستقراطي .

ر عتتدح الثرصتتا علتتر ماالقتتد    يم تتن القتتول بتتا  الفقهتتال  ستتموا الح ومتتة التت

 ااواا من اجو  متثددح علر النحو التالي :

متتتتتتن حيتتتتتتو   تتتتتتوعها للقتتتتتتااو  التتتتتتر ح ومتتتتتتا   ااوايتتتتتتة  -1

 اح وما  است دادية 

االعلتتتر التتتر ح ومتتتا  مل يتتتة اح ومتتتا  متتتن حيتتتو التتترئي    -2

 جمهومية .

متتتن حيتتتو م تتتدم الستتتيادح التتتر ح ومتتتا  صرديتتتة اح ومتتتا    -3

 امستقراطية اح وما  ديمقراطية .
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 ا  ال الح وما  

ب ا  ص تترح القستتتيم الح ومتتا  التتتر ااتتواا   اا  ل تتتا اتتوا صيهتتتا   ائ تتت 

المتميتتت ح ليستتتل متتتن ابتتتداعا  الث تتتر   اصيمتتتا يتثلتتتق بمو تتتوا القستتتيم 

 ومتتتتتا  الحاليتتتتتة االمي هتتتتتا عتتتتتن بث تتتتتها صااتتتتتب يقتتتتتو  اساستتتتتا علتتتتتر الح

 يها .صالوسائا التي يتم بموج ها اسناد السل ة اال يفية التي المام  

نتتتا اعلتتتر هتتتنا صتتتا  الح ومتتتة  تتتد ال تتتو  مل يتتتة اا جمهوميتتتة اذا متتتا اا لق

ا  كتتتتالتتتتر ال يفيتتتتة التتتتتي يتتتتتم بموج هتتتتا ا تيتتتتام مئتتتتي  الدالتتتتة   امتتتتا اذا 

  تتتوا اا عتتتد    تتتوا الح ومتتتة التتتر القتتتااو   التركيتتت  علتتتر ماايتتتة

يتتتو حصاانتتتا ستتتنجد الح ومتتتة الديمقراطيتتتة االح ومتتتة الستتتيادية . امتتتا متتتن 

  الستتتتيادح اجتتتتد ا  هنتتتتا  ح ومتتتتا  م لقتتتتة اح ومتتتتا  مقيتتتتدح . اه تتتتنا 

ال ا  صالح ومتتتا  الختلتتتف بتتتا توف ال اايتتتة التتتتي يتتتتم التركيتتت  عليهتتتا   ا

و   صتتتي ماايتتتة   تتتوعها للقتتتاامايثنينتتتا صتتتي االمتتتر القستتتيمها يتركتتت  ااال

يتتتتة متتتتن عدمتتتتب )الح ومتتتتة االستتتتت دادية االح ومتتتتة القااوايتتتتة    امتتتتن ااح

   الركيتتتت  الستتتتل ة اا الوميثهتتتتا )الح ومتتتتة الم لقتتتتة االح ومتتتتة المقيتتتتدح 

اا يتتتترا القستتتتم الح ومتتتتا  اا و تتتتا متتتتن التركيتتتت  علتتتتر ماايتتتتة م تتتتدم 

 الر ح ومة الفرد اح ومة اال لية اح ومة الشثي . السل ة

 ااال:الح ومة االست دادية االح ومة القااواية

 الحك مة االيثبدادية : .أ



 
 

 34 

التتتتتي الالخ تتتتع للقتتتتااو  االالتقيتتتتد صتتتتي ح مهتتتتا ايق تتتتد بهتتتتا الح ومتتتتة 

 باح امتتب   اا  متتاالقو  متتن ال تترصا  اماي تتدم عنهتتا متتن  تتراما  اامتتا

 ين تتتتتع عتتتتتن امادالهتتتتتا االل يتتتتتة لم تتتتتلحتها . ذلتتتتتع ا  االمادح صتتتتتي الدالتتتتتة

غيتتتتر او    امتتتتن ال تتتتديهي صتتتتا  هتتتتن  االمادح التغيتتتتر بتالمستتتت دح هتتتتي القتتتتا

 الم الم الناالية ل احي السيادح صي الدالة .

ا اا  عتتد    تتوا ماستتع الستتل ة صتتي الدالتتة اليتتة  واعتتد  ااوايتتة كااتتل 

  بتتا  اادمتتة  ابتتتة صااتتب اليرجتتر منهتتا احتتترا  الحقتتوق االحريتتا  الثامتتة

اما يتتا  الثامتتة ااا تتا  المنتدتتر متتن متتتا هتتن  الح ومتتة هتتو اهتتدام الحر

 لحقوق المواطنين .

صقتتتد   امتتتع ا  الح تتتم االستتتت داد  هتتتو اهتتتدام الاستتتااية االاستتتا  اكرامتتتتب 

اجتتتد متتتع ذلتتتع متتتن يؤيتتتد  حتتتتر جتتتال  التتتتومح الفراستتتية لت شتتتر بح تتتم 

 المجال صيب لحاكم مست د .

 الحك مة الق ن نية :  .ب

ااوايتتتة هتتتي الح ومتتتة التتتتي الخ تتتع صتتتي جميتتتع اشتتتاطاالها ماديتتتا كااتتتل ا   

لقواعتتتد القتتتااو  بمثنتتتا  الواستتتع االلتتتت   باح امتتتب   كمتتتا اللتتتت   بتتتاحترا  

التتتدمج هتتتن  القواعتتتد اصقتتتا لقيمتهتتتا ا والهتتتا . ا  القواعتتتد التتتتي الخ تتتع لهتتتا 

ح ومتتتتة القتتتتااو   ائمتتتتة   تتتتا حتتتتدا  الت تتتترف الح تتتتومي التتتتن  يتحتتتتتم 

   وعب لهن  القواعد  ااها صي ذلع  ا  االصراد .
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 ل  تتتادمحقااوايتتتة بمفهومتتب الواستتع اليثنتتتي ااهتتا ليستتالح ومتتة الا  التتت ا  

متتتة علتتتر الغتتتال بثتتت  القواعتتتد اا الثتتتديلها   ذلتتتع ا  هتتتن  الح ومتتتة ملت 

اي تتتتتا بتحقيتتتتتق ال تتتتتالم الثتتتتتا  ابحمايتتتتتة الحقتتتتتوق االحريتتتتتا  الثامتتتتتة 

اا  االحتتتريم ا  ااتهتتتا  لهتتتا   ااذا ا ت تتتر الحقيتتتق هتتتن  الغايتتتا  الثتتتديو

اين القتتوا جرائتتب بقتتدم الت امهتتا بتتاحترا الغتتال اا استتت داال ال تتو  مل متتة با

  اهتتتي صتتتي كتتتا حتتتال ستتتت و   ا تتتثة الح تتتا  هتتتن  القواعتتتد الجديتتتدح اا 

 المثدلة . االتي حددها دستوم ال ود .

  اايا: الح ومة المل ية االح ومة الجمهومية 

م م   ين لتتتق هتتتنا التقستتتيم متتتن ال يفيتتتة التتتتي يتتتتم بموج هتتتا ا ت تتتا       

ير ع امتتا عتتن طريتتق الوما تتة حيتتو ي لتتق عليتتب بتتاالمالدالتتة   اي تتو  ذلتت

اا الملتتتتتتع اا الستتتتتتل ا  اا االم راطتتتتتتوم اا القن تتتتتتا ... التتتتتتع   حيتتتتتتو 

ق الح ومتتة المل يتتة   اامتتا عتتن طريتتق االاتختتاب لمتتدح محتتددح حيتتو ي لتت

عليتتتب مئتتتي  الجمهوميتتتة اا مئتتتي  الدالتتتة ... احيتتتو الستتتمر الح ومتتتة 

 ح ومة جمهومية .

 الح ومة المل ية : . 

التتتي يتتتولر صيهتتا م   اوهنتتا اعتتو  صتتا  الح ومتتة المل يتتة هتتي اللتتع  كمتتا

حتتق متتد  الدالتتة حقتتب صتتي الح تتم عتتن طتترق الوما تتة   اهتتو ينفتترد بهتتنا ال

اي لتتتق علتتتر م   الدالتتتة الستتتميا  متثتتتددح  الحيتتتاح االيشتتتامكب صيتتتب احتتتد.
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لتتتتوما ي حتتتتق الح تتتتم كالملتتتتع اا الستتتتل ا  ااالميتتتتر ا يتتتتر ذلتتتتع متتتتن 

 ا توف االمما  االلغا  .االلقاب التي الختلف ب

 الح ومة الجمهومية :  .ب

اذا كتتتتا  الملتتتتع  تتتتد استتتتتند  اليتتتتب الستتتتل ة احقتتتتب صتتتتي الح تتتتم ا طريتتتتق 

الوما تتتتة   صتتتتا  استتتتناد هتتتتن  الستتتتل ة يتتتتتم عتتتتن طريتتتتق االاتختتتتاب صتتتتي 

ة الح ومتتتتة الجمهوميتتتتة   بمثنتتتتر ا تتتتر صتتتتا  امادح المتتتتواطنين صتتتتي الدالتتتت

رئي  الجمهوميتتتتة   هتتتتي التتتتتي يثتتتتول عليهتتتتا صتتتتي استتتتناد حتتتتق الح تتتتم لتتتت

اي تتتتو  ااتختتتتاب الجمهتتتتوم لتتتترئي  الجمهوميتتتتة لفتتتتترح محتتتتددح   ايملتتتتع 

القااوايتتتتة ال تتتتغال كتتتتا صتتتترد صتتتتي الدالتتتتة اذا متتتتاالوصر  صيتتتتب الشتتتتراط 

من تتتي مئتتتي  الجمهوميتتتة الحتتتق صتتتي التر تتتيم لهتتتنا المن تتتي   اهتتتنا 

ميتتتع يثنتتي ا  الندتتا  الجمهتتوم  اامتتتا يستتتند علتتر ص تتترح المستتاااح بتتين ج

ة ن ال تتغال هتتنا المن تتي   علتتر  تترط التتوصر الشتتراط القااوايتتالمتتواطني

صتتتتتي المر تتتتتم اهتتتتتو  تتتتترط مو تتتتتوعي ال  خ تتتتتي يتستتتتتم بالثموميتتتتتة 

 االتجريد .

ااذا كااتتتل الدستتتاالير المل يتتتة صتتتي مستتتخلة استتتتناد الستتتل ة الهتتتتم بال يفيتتتة  

التتتتتتي بموج هتتتتتا يتتتتتوم  الثتتتتترإ ابمستتتتتخلة النيابتتتتتة اا الو تتتتتاية   صتتتتتا  

الهتتتتتتتم ب تتتتتترق الندتتتتتتيم ااتختتتتتتاب مئتتتتتتي  دستتتتتتاالير التتتتتتدال الجمهوميتتتتتتة 

الجمهوميتتة صمنهتتتا ماالثتمتتتد بااتخابتتتب علتتتر ممتلتتتي الشتتتثي صتتتي ال رلمتتتا    
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امنهتتا ماالوكتتا ااتخابتتب التتر الشتتثي م ا تترح   امنهتتا مااللجتتخ التتر استتلوب 

مختتتتتتل  حيتتتتتو يشتتتتتتر  الشتتتتتثي االمجلتتتتت  النيتتتتتابي المنتختتتتتي بهتتتتتتنا 

 اال تيام.

 هومية :التميي  بين الح ومة المل ية االح ومة الجم

التميتت  الح ومتتتا  عتتن بث تتها بشتت ا جتتوهر  متتن اتتاحيتين   متتن ااحيتتة 

امتتتن  الدالتتتة الح تتتم )استتتناد الستتتل ة ال يفيتتتة التتتتي يتتتتولر بموج هتتتا م   

 ااحية مسؤالية م   الدالة :

 كيفية الولي م   الدالة الح م )كيفية اسناد السل ة   : - 

لتتتة صرئاستتتة الدااال تتتم لنتتتا ا  المل يتتتا  اامتتتا القتتتو  علتتتر استتتا  الوما تتتة 

   ممتوام تتة حيتتو يتتر  االبتتن االتتد  ااجتتداد . بينمتتا يتتتم التتولي مئاستتة 

الدالتتتتتة صتتتتتي االادمتتتتتة الجمهوميتتتتتة بواستتتتت ة االاتختتتتتاب حيتتتتتو يث تتتتتر 

عتتتتن امادالهتتتتم صتتتتيمن ستتتتيتولر الستتتتل ة علتتتتر م   الدالتتتتة    المواطنتتتتو 

اكقاعتتتتدح عامتتتتة يتتتتتم ااتختتتتاب مئتتتتي  الجمهوميتتتتة لمتتتتدح محتتتتددح الختلتتتتف 

 الندم الجمهومية . با توف دساالير

امتتن حيتتو ط يثتتة الحتتق صتتي التتولي الح تتم   صتتا  الملتتو  يثدااتتب  -ب

حقتتتا  خ تتتيا لهتتتم اطتتتوال حيتتتاالهم   ينتفتتتا بثتتتدها التتتر متتتن ستتتير هم متتتن 

ابنتتتتائهم بينمتتتتتا يثتتتتتد المتتتتتتع مئتتتتتي  الجمهوميتتتتتة ب تتتتتوحياالب اممامستتتتتتب 

لستتتتتل االب الث يتتتتترا عتتتتتن امادح المتتتتتواطنين التتتتتنين يمل تتتتتو  احتتتتتدهم حتتتتتق 
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تم ممامستتة هتتنا اال تيتتام علتتر استتا  المستتاااح التامتتة بتتين االتتاال تيتتام   

جميتتتع المتتتوطنين التتتنين التتتتوصر صتتتيهم الشتتتراط القااوايتتتة لتتتتولي من تتتي 

.لتتتنا اجتتتد ا  الدستتتاالير مئتتتي  الجمهوميتتتة للفتتتترح التتتتي يحتتتددها الدستتتتوم 

المل يتتة الثتتتم بمستتالة التتوام  الثتترإ ينتتوب عتتن الملتتع صتتي حالتتة  يابتتب   

  ا تتتيب اذا كتتتا   ا تتترا   بينمتتتا الهتتتتم دستتتاالير اكيفيتتتة الندتتتيم متتتن ستتتي و

التتتندم الجمهوميتتتة ب ر تتتة ااتختتتاب التتترئي    ابفتتتترح الرئاستتتة اهتتتا هتتتي 

  ابلة للتجديد ا  ال .

 اعتتتادح متتتا يحتتتتفظ الملتتتو  الافستتتهم بمجموعتتتة متتتن االمتيتتتاما  ي لتتتقج.

عليهتتتتا )امتيتتتتاما  التتتتتاج  اا  كااتتتتل هتتتتن   تتتتد ال تتتتاللل بستتتت ي الحتتتتول 

ي ة الديمقراطيتتتة التتتتر مل يتتتا  دستتتتتومية . امتتتا صتتتتالمل يتتتا  صتتتي االادمتتتت

ع المتيتتتاما  الخا تتتة   ذلتتتااالادمتتتة الجمهوميتتتة صتتتو اجتتتود لمتتتتا هتتتن  

 ا  دستتتاالير هتتتن  االادمتتتة الحتتتدد ابشتتت ا اا تتتم ا ت ا تتتا  التتترئي  .

اصيمتتتتتا يتثلتتتتتق بااتختتتتتاب مئتتتتتي  الجمهوميتتتتتة صتتتتتا  دستتتتتاالير االادمتتتتتة 

م تتن يامتتع ذلتتع صااتتب  الجمهوميتتة الختلتتف صيمتتا بينهتتا ب ريقتتة االاتختتاب  

 ح ر هن  ال رق بتو  .

 االاتخاب الم ا ر من   ا الشثي : -1

متتتن الوا تتتم اصتتتق هتتتن  ال ريقتتتة ا  الشتتتثي ينتختتتي مئيستتتب م ا تتترح   

اهتتتنا يثنتتتتي ا  االاتختتتاب اامتتتتا يتتتتتم علتتتر دمجتتتتة ااحتتتدح   اهتتتتنا يثنتتتتي 

 . اي ا ا  االاتخاب يتم دا  ا  اجرال اسي 
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ب م   الدالتتتة   ال تتتن بتتتدمجتين   ا تتتد يمتتتام  الشتتتثي حقتتتب صتتتي ااتختتتا

حيتتتتو يقتتتتو  النتتتتا  و  ااال بااتختتتتاب منتتتتدابين عتتتتنهم كمرحلتتتتة التتتتولر   

احيتتتتو يتتتتتولر المنتتتتدابو  )المرحلتتتتة التاايتتتتة  ااتختتتتاب التتتترئي  اممتتتتا 

علتتتتتر االاتختتتتتاب الم ا تتتتتر متتتتتن   تتتتتا الشتتتتتثي ب لتتتتتتا ال تتتتتر تين  يؤ تتتتتن

د الستتتتتابقتين   ا  التتتتترئي  المنتختتتتتي  تتتتتد يحتتتتتدد دام ال رلمتتتتتا  ايستتتتتت 

بالستتتتل ة باعت تتتتام  يستتتتتمد  تتتترعية اجتتتتود  صتتتتي الستتتتل ة متتتتن الشتتتتثي 

 ا تترح   اهتتو االمتتر التتن  حتتد  صتتتي ال تيتتر متتن التتدال التتتي اعتمتتتد م 

 علر هن  ال ريقة بااتخاب م   الدالة .

 ااتخاب مئي  الدالة من   ا ال رلما  : -2

 تتا الت نتتر بثتت  دستتاالير االادمتتة الجمهوميتتة م تتد  ااتختتاب التترئي  متتن  

الشتتتتثي صتتتتي ال رلمتتتتا    حيتتتتو يتتتتتولر النتتتتواب مهمتتتتة ااتختتتتاب ممتلتتتتي 

 مئي  الجمهومية .

فقهتتال لتتم الختتا هتتن  ال ريقتتة متتن االاتقتتادا  التتتي اجهتتل اليهتتا متتن   تتا ال

االتتتتتتي التركتتتتت  صتتتتتي ا  دام مئتتتتتي  الجمهوميتتتتتة ستتتتتي و   تتتتتثيفا امال 

د  تتال رلمتتا    االمتتر التتن  ستتيجثلب عتتاج ا عتتن الت تتد  لوممتتا  التتتي 

 الة   اسي و  م يرها )الدالة  ال رلما  .اواجهها الد

 مسؤالية م   الدالة : -ب
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يتتتة هتتتنا متتتاالقرم  الدستتتاالير المل ذا  الملتتتع م تتتواة احقو تتتب الالمتتت     

الادمتتة النثتتد  المستتؤالية الجنائيتتة االسياستتية صتتي هتتن  ا  اكقاعتتدح عامتتة 

ع بالنستتت ة للملتتتع   صهتتتو اليستتتخل جنائيتتتا  بتتتا ااتتتب  يتتتر مستتتؤال عتتتن جميتتت

ايثتتتود ا تتتا هتتتن  القاعتتتدح   صالملتتتع م تتتو  ا يتتتر مستتتؤال .  مالتتتباع

 كا  يث ر عنها با  الملع اليخ رل.  حيو  االر اا لتر

ع االمتتتر بالنستتت ة لتتترئي  الجمهوميتتتة مختلتتتف المامتتتا . صهتتتو  تتتخاب صتتتي ذلتتت

ل يستتتخل عمتتتا يرال  تتتب متتتن اصثتتتال جرميتتتة   كمتتتا ااتتتب يستتتخ – تتتخ  االصتتتراد 

 يفتتتتتب اذا ما تتتت لل جتتتترائم  جنائيتتتتا اي تتتتا عتتتتن االعمتتتتال المتثلقتتتتة بوظ

ثلتتتق امتتتا صيمتتتا يت كاستتتالح استتتتثمال الستتتل ة االخيااتتتة الثدمتتتر ... التتتع .

بمستتتتؤالية مئتتتتي  الجمهوميتتتتة السياستتتتية صدستتتتاالير االامتتتتة الجمهوميتتتتة 

تفيتتتا الختلتتتف صيمتتتا بينهتتتا   صمنهتتتا متتتن يثفيتتتب متتتن المستتتؤالية السياستتتية م 

هتتتتتتا متتتتتتاالقرم بتقريتتتتتتر مستتتتتتؤاليتب الجنائيتتتتتتة كالدستتتتتتتوم الل نتتتتتتااي   امن

 مسؤاليتب السياسية االمر الن  يتيم ع لب ااتهال مدح مئاستب .

  التا: الح ومة الم لقة االح ومة المقيدح

 ااال: الح ومة الم لقة:

يتتتنهي القستتتم االك تتتر متتتن الفقتتتب صتتتي الثريفتتتب للح ومتتتة الم لقتتتة ااهتتتا اللتتتع 

الح ومتتتة التتتتي التركتتت  الستتتل ا  صيهتتتا بيتتتد  تتتخص ااحتتتد اا هياتتتة ااحتتتدح 

   وا ذلع الشخص اا اللع الهياة للقااو .مع 
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 الالقت تتتر الح ومتتتة الم لقتتتة علتتتر االادمتتتة المل يتتتة صحستتتي   بتتتا يمتتتتد

ليشتتتتما ال تيتتتتر متتتتن االادمتتتتة الجمهوميتتتتة التتتتتي  تتتتهد  تتتتهومها القتتتتر  

ي التاستتتع عشتتتر االقتتتر  الثشتتترين   ا ا تتتة صتتتي دال الثتتتالم التالتتتو التتتت

  الحتتاكم بالقتتااو الحولتتل بثتت  اادمتهتتا متتن الح تتم الم لتتق حيتتو يلتتت  

 الر الح م الدكتاالوم  االست داد .

  اايا: الح ومة المقيدح :

الح ومتتتة الم لقتتتة التتتتي التركتتت  صيهتتتا الستتتل ا  بيتتتد حتتتاكم علتتتر  تتتوف 

ااحتتتد   صالح ومتتتتة المقيتتتتدح هتتتتي اللتتتتع التتتتتي التتتتوما صيهتتتتا الستتتتل ا  بتتتتين 

هياتتتتا  متثتتتتددح يرا تتتتي بث تتتتها التتتت ث  اال تتتتر   ايتجلتتتتر صيهتتتتا م تتتتد  

الستتتتتل ا  التتتتتتو  التشتتتتتريثية االتنفينيتتتتتة االق تتتتتائية    الف تتتتتا بتتتتتين

االيقت تتر اجتتتود الح ومتتة الم لقتتتة علتتر اتتتوا ااحتتد متتتن اادمتتة الح تتتم 

ا    صقتتتد ي تتتو  مل يتتتا اا جمهوميتتتا اا مئاستتتية . اصتتتي الو تتتل الحا تتتر صتتت

 ا  الثتتتدالمل يتتا  الدستتتومية يتتتم صيهتتا الوميتتع الستتل ة بتتين الملتتع اال رلمتت

 متو للح وما  المقيدح .

  oligarchie'Lمابثا: ح ومة اال لية )االاليجام ية  

  )ي لتتتق علتتتر هتتتنا النتتتوا متتتن الح ومتتتة اي تتتا )الح ومتتتة االمستتتتقراطية 

ا  التتتترادف الحا تتتا    الستتتل ة بثتتتدد محتتتداد متتتن االصتتتراد اصيهتتتا التركتتت

صتتتتي الو تتتتل الحا تتتتر بتتتتين م تتتت لحي االاليجام تتتتية ااالمستتتتتقراطية 
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علتتر ح ومتتة اال ليتتة اليثنتتي ااثتتدا  علتتر استتا  اا تتراصهما مثتتا للتتتدليا 

ا  المييتتتت  بينهمتتتتا   صاالاليجام تتتتية الن تتتترف صتتتتي الو تتتتل الحا تتتتر ال 

الركتتت  الستتتل ة بيتتتد ا ليتتتة متتتن ط قتتتة اال نيتتتال   بينمتتتا ين تتترف م تتت لم 

االمستتتتتتقراطية التتتتتتي المركتتتتتت  الستتتتتل ة بيتتتتتد مجموعتتتتتتة متتتتتن االصتتتتتتراد 

ح ومتتتة  المتميتتت ين متتتن ااحيتتتة اال تتتا اا الثلتتتم اا المركتتت  االجتمتتتاعي .

اال ليتتة القتتو  علتتر استتا  ال  قتتة المتميتت ح ستتوال كتتا  المي هتتا بتتالترال اا 

اال تتتا اا الثلتتتم اا المركتتت  االجتمتتتاعي االمتتتتا ح ومتتتة اال ليتتتة ادامتتتا 

الح ومتتتة الفرديتتتة االح ومتتتة الديمقراطيتتتة . بمثنتتتر ا تتتر    استتت يا بتتتين

صهتتتي الثتتتد مرحلتتتة ااتقتتتال متتتن ح ومتتتة الفتتترد التتتر الح ومتتتة الديمقراطيتتتة 

 تي الستند الر اال ل ية الشث ية.ال
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 رابعال م حوال

 السياسية المثا رح ا ادمة

ا تتتد  اجتتتد الندتتتا  النيتتتابي اساستتتب صتتتي المفهتتتو  المتثلتتتق بستتتيادح االمتتتة  

عتتترف ا تتت اال ا تتتوما متثتتتددح يتتتتم االحاطتتتة بهتتتا استتتتنادا التتتر مفهتتتو  

 الف ا بين السل ا  .  م د 

يتتتابي الحتتتتم علينتتتا عتتتد  الخلتتت  بينتتتب ابتتتين الندتتتا  الن   تتت الا  دماستتتتنا 

الندتتتا  ال رلمتتتااي   صالندتتتا  النيتتتابي يت لتتتي اجتتتود برلمتتتا  منتختتتي متتتن 

يتتتدلا بال تتترامح علتتتر  ال ا  اجتتتود برلمتتتا  منتختتتي  ال  تتتا الشتتتثي   

ا  الندتتتا  برلمتتتااي . صالشتتت ا التتتن  يتختتتن  الندتتتا  النيتتتابي يثتمتتتد علتتتر 

لستتتل ة التنفينيتتتة   ا  يستتتتند ط يثتتتة الثو تتتة بتتتين الستتتل ة التشتتتريثية اا

 التتتر ادريتتتة الف تتتا بتتتين الستتتل ا  التتتتي الحتتتدد اللتتتع الثو تتتة , صثنتتتدما

ا تتتتو  امتتتتا  ادتتتتا  برلمتتتتااي    –متتتتر  بتتتتين الستتتل ا   –ي تتتو  الف تتتتا 
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ا تتو  امتتا  ادتتا  مئاستتي  –اعنتتدما ي تتو  الف تتا بتتين الستتل ا  م لقتتا 

امتتتا  ا تتتو   –امتتتا عنتتتدما ال تتتو  الستتتل ا  صتتتي يتتتد الجمثيتتتة المنتخ تتتة  –

القتتتد  سيت تتتمن هتتتنا  متتتال صتتتي  تتتو - الندتتتا  المجلستتتي اا ادتتتا  الجمثيتتتة

 التالية : الم حو النقاط 

 مبدأ الفصل بين السلط ت . -1

 النظ   البرلم نع . -2

 النظ   الرئ يع . -3

 ادرية الف ا بين السل ا 

ظهتتتر م تتتد  الف تتتا بتتتين الستتتل ا  اا متتتاي لق عليتتتب اي تتتا ادريتتتة ص تتتا 

ي اص تتتتتر   تتتتتد الجتتتتتد ا تتتتتولب عنتتتتتد الستتتتتل ا  اتيجتتتتتة لت تتتتتوم التتتتتاميخ

لتتتم ااال ريتتتق. متتتع ذلتتتع صتتتا  هتتتن  الندريتتتة لتتتم الت لتتتوم بشتتت لها المت امتتتا 

 ال تسي المت اما الم ال تسي اهميتها اال منن )ع ر االاوام   .

التتتترال   هتتتتن  الندريتتتتة كمتتتتا يتتتتنهي ا لتتتتي الفقهتتتتال بتتتتالمف ر الفراستتتتي 

عذائع ال تتتتتتتتتتتتتتتتيل عما  القتتتتتتتتتتتتتتتتوااينع مواتيستتتتتتتتتتتتتتتتي و   اكتابتتتتتتتتتتتتتتتتب

ESPAITLOIS  1748الن   دم سنة . 

 يتتر ا  هتتنا الم تتد  لتتم ي تتن متتن ابتتداعا  هتتنا المف تتر ال  يتتر   ذلتتع  ا  

يثتتتتود التتتتر  –اذا ماالركنتتتتا التتتتتاميع القتتتتديم جاا تتتتا  -استتتتا  هتتتتن  الندريتتتتة
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التتن  ع تتر عنتتب صتتي كتابتتة )محاالتتة  Jhon Lockeالمف تتر جتتو  لتتو  

حتتتددح صتتتي الح ومتتتة المدايتتتة  . يثتتتد جتتتو  لتتتو  متتتن اا تتتام الستتتل ة الم

اهتتتو يثت تتتر الستتتل ة التشتتتريثية اامتتتا هتتتي الستتتل ة الثليتتتا صتتتي الدالتتتة   

اال تتتتو  بقيتتتتة الستتتتل ا  الابثتتتتة لهتتتتا . اكتتتتا  يتتتتر  ا  اظيفتتتتة الستتتتل ة 

 التنفينية القت ر علر النفين القوااين دا ا المجتمع .

 ااذا متتتا عتتتداا التتتر مواتيستتت و  صهتتتو يتتتر  ) ا  كتتتا ااستتتا  لديتتتب ستتتل ة

صتتا   تها التتر ا  يجتتد حتتدادا لتتنلع   اعليتتبيميتتا التتر االصتتراط صتتي ممامستت

يثت تتتتتر مواتستتتتتي و ص تتتتتا الستتتتتل ا  اداح  يجتتتتتي) ا  الحتتتتتد الستتتتتل ة   .

مة لتحقيتتتق الحريتتتة السياستتتية للمتتتواطنين  االحريتتتة صتتتي ادتتتر  الثنتتتي ستتتو

 لة .اامن المواطنين االتي اليم ن ا  الوجد اال صي الح وما  المثتد

 محتو  ادرية ص ا السل ا  :

صتتتتي كتابتتتتة ما  القتتتتوااين الوظتتتتائف االساستتتتية التتتتتي  يحتتتتدد مواتيستتتت و

المامستتتها الدالتتتة بتتتتو  : الوظيفتتتة االالتتتر الهتتتدف التتتر ا تتتع القواعتتتد 

المت تتتتتمنة الندتتتتتيم حيتتتتتتة المجموعة)الستتتتتل ة التشتتتتتريثية    االوظيفتتتتتة 

التاايتتتتتة الهتتتتتدف ال اجتتتتترال االعمتتتتتال ااالختتتتتاذ المقتتتتترما  ل تتتتتما  هتتتتتن  

التالتتتتتة صهتتتتي الق تتتتي بف تتتتتا الحياح)الستتتتل ة التنفينيتتتتة   امتتتتا الوظيفتتتتة 

الن اعتتتتتا  التتتتتتي التيرهتتتتتا هتتتتتن  الحياح)الستتتتتل ة الق تتتتتائية . ااذا كااتتتتتل 

الغايتتتة متتتن اجتتتتود الدالتتتة   التجستتتتد صتتتي  تتتدمالها علتتتتر المحاصدتتتة علتتتتر 
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الحريتتتتا  االحيلولتتتتة دا  ح تتتتول االستتتتت داد   صتتتتا  هتتتتن  الغايتتتتة اكمتتتتا 

يتتتر  مواتيستتت و الالتحقتتتق اال بالو تتتول التتتر ص تتتا الستتتل ا    ذلتتتع ا  

عا    :Lord Actionالستتتتتل ة اكمتتتتتا يقتتتتتول المف تتتتتر االاجليتتتتت   )

 السل ة مفسدح االسل ة الم لقة مفسدح م لقة ع .

ا التتر ايتتنهي مواتيستت و التتر ا  االاستتا  اذا متتاالمتع بستتل ة متتا صااتتب يميتت

 استتتالح استتتتثمالها   اهتتتو ي تتتا متجهتتتا احتتتو هتتتن  االستتتالح التتتر ا  يجتتتد

 مايحد    الهنا جال  

مدااهتتتتا صيمتتتتا ستتتتلف متتتتن ا  الستتتتل ة يجتتتتي ا  الو تتتتف مقولتتتتتب التتتتتي اا

الستتتل ة . كمتتتا ااتتتب يتتتر  ااتتتب اليم تتتن ا  ال تتتو  هنتتتا  حريتتتة صتتتي حالتتتة 

اجتمتتتاا الستتتل تين التشتتتريثية االتنفينيتتتة صتتتي يتتتد  تتتخص ااحتتتد  اا هياتتتة 

ح وميتتة ااحتتدح   حيتتو يقتتول صتتي كتابتتب ستتالف التتنكر : )ااذا اجتمتتع صتتي 

ة التشتتتريثية التتتر الستتتل ة الستتتل ااحتتتدح ح وميتتتة  تتتخص ااحتتتد اا هياتتتة 

التنفينيتتتة   صتتتو ي تتتو   متتتة حريتتتة   اذ يخشتتتر عندئتتتن ا  يستتتن الملتتتع اا 

المجلتتتت   تتتتوااين استتتتت دادية ... اال ي تتتتو  اي تتتتا  متتتتة حريتتتتة اذا كااتتتتل 

ستتتل ة الق تتتال  يتتتر منف تتتلة عتتتن الستتتل ة التنفينيتتتة   ااذا اا تتتمل التتتر 

ح النتتتا  الستتتل ة التشتتتريثية ا تتت حل عندئتتتن الستتتل ة القائمتتتة علتتتر حيتتتا

احريتتتاالهم ستتتل ة كيفيتتتة ال  القا تتتي صتتتي هتتتن  الحالتتتة ي تتتو  مشتتتتترعا 

اي تتا . ااذا اا تتمل التتر الستتل ة التنفينيتتة صستتي و  للقا تتي عندئتتن  تتوح 

 المست د... اسي  م كا  يل مفقودا .
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اذا كتتتتتا  ذا  الشتتتتتخص ااذا  الهياتتتتتة   ااذا كااتتتتتل هتتتتتن  الهياتتتتتة متتتتتن 

ا  مامستتل هتتي بتتناالها الستتل االعيتتا  اا متتن النتت ول اا متتن الشتتثي  تتد 

التتتتتو  : ستتتتل ة ا تتتتع القتتتتوااين   استتتتل ة النفيتتتتن المقتتتترما  الثامتتتتة 

 اسل ة الق ال صي جرائم االصراد ا وصاالهم  .

من لقتتتد ال تتتل هتتتن  الندريتتتة اابتتتتدال متتتن الن تتتف التتتتااي متتتن القتتتر  التتتتا

 تتا لعشتتر ااتشتتاما ااستتثا   صهتتي  تتد ابحتتل المتتتا احتتد الم تتاد ل المقدستتة 

تتتتي التتتتوق التتتر الحريتتتة االتتتتي بتتتدا  التتتدا  هتتتنا الم تتتد  صتتتي الشتتتثوب ال

 دستتتتااليرها . صقتتتتد ال تتتتمنل الدستتتتاالير االمري يتتتتة االفراستتتتية صتتتتي  تتتتل ها

الم ا لتتي دال الثتتم تتد  الف تتا بتتين الستتل ا    اال ثهتتا صتتي ذلتتع دستتاالير 

 صي الو ل المثا ر .

 الندا  ال رلمااي

ر متتتد  عتتتدح هتتتو اتتتوا متتتن ااتتتواا التتتندم النيابيتتتة   اشتتتخ صتتتي ااجلتتتترا علتتت

 تتتترا  متتتتن الاميخهتتتتا . ايثتمتتتتد هتتتتنا الندتتتتا  علتتتتر م تتتتد  الف تتتتا بتتتتين 

الستتتتتل ا  االتثتتتتتتاا  االر ابتتتتتة المت ادلتتتتتتة بتتتتتين الستتتتتتل تين التشتتتتتتريثية 

االتنفينيتتة . لقتتد بتترم هتتنا الندتتا  صتتي ااجلتتترا صتتي القتتر  التتتامن عشتتتر   

عنتتدما ااتقلتتل الستتل ا  متتن الملتتع الغيتتر مستتؤال التتر ح ومتتة مستتؤالة 

رلمتتتا  . ا  الندتتتا  ال رلمتتتااي التتتن  التتتد اال تتتوم صتتتي ااجلتتتترا  تتتد امتتتا  ال 
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ااتشتتر صتتي دال اامابيتتة ا تتر  منتتن القتتر  التاستتع  عشتتر   متتتا الماايتتا 

 ااي اليا ا يرها   االر بث  الدال الثربية .

 ع اهتتتنا ا تتتد عتتترف االستتتتاذ )متتتومي  داصرجيتتتب  الندتتتا  ال رلمتتتااي بخاتتتب

ئتتتتي  ل ة التنفينيتتتتة   ا  اجتتتود مذلتتتع الندتتتا  التتتتن  يتميتتت  بتنائيتتتتة الستتت

 دالة اح ومة مسؤالة سياسيا اما  ال رلما  ع  .

 اللتثتتترف علتتتر هتتتنا الندتتتا  ستتتنحاال الت تتترق التتتر امكااتتتب التتتتي يتشتتت ا

ة تنفينيتتتمنهتتتا اهتتتي  نائيتتتة الستتتل ة التنفينيتتتة   التثتتتاا  بتتتين الستتتل تين ال

ة ثيالستتتتتل تين التشتتتتتري االتشتتتتتريثية   ااستتتتتائا الر ابتتتتتة المت ادلتتتتتة بتتتتتين

 االتنفينية .

 ثن ئية السلطة الثنفيذية: -الركن اال ل

استتتة  لتتتي  نائيتتتة الستتتل ة التنفينيتتتة اجتتتود م ستتتين   يتتتتولر احتتتدهما مئالت

 الدالة مل ا كا  ا  مئيسا  بينما التااي مئاسة الح ومة .

 مئي  الدالة : -1

اهتتتتنا عتتتتن ال رلمتتتتا    ص مستتتتتقا الستتتتل ة التنفينيتتتتة التتتتر  تتتتخ الستتتتتند

ي تتتتو  مل تتتتا اا مئتتتتي  جمهوميتتتتة   ايثت تتتتر مئتتتتي  الشتتتتخص يم تتتتن ا  

اهتتتو  يتتتر مستتتؤال متتتن الناحيتتتة السياستتتية . ا  ااثتتتدا    التنفينيتتتة الستتتل ة 

 تتتترصا  المستتتتاولية اليقت تتتتر علتتتتر المستتتتائا الجنائيتتتتة بتتتتا  الشتتتتما الت
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 امتتتتن الف تتتترح القائلتتتتة بتتتتا  ع الملتتتتع اليخ تتتترلع  . السياستتتتية   اا تتتتوق

لتتدال صتتي الندتتا  ال رلمتتااي كتيتترا اممتتا يجتتي اال تتامح اليتتب بتتا  مؤستتال ا

االختلتتتف ا ت ا تتا  مئتتتي  الدالتتتة صتتي هتتتنا الندتتتا   متتاي واو  ملوكتتتا .

متتن دالتتة ا تتر    ص موجتتي الدستتتوم يتتتولر مئتتي  الدالتتة الثيتتين مئتتي  

  ا يتتتتتادح   احتتتتتق ا تتتتتدام القتتتتتوااين , احتتتتتق حتتتتتا ال رلمتتتتتا  التتتتتوممال

 الجيك  ... الع .

 الومامح )الح ومة  : -2

الفتتتر  اجتتتود هياتتة ا تتر  التحمتتا المستتتؤالية  الملتتعا  عتتد  مستتؤالية 

    هتتتن  الهياتتتة التمتتتتا صتتتي التتتومامح اا الح ومتتتة التتتتي الت تتتو  متتتن مئتتتي

 الح ومة ااممال مسؤالين

ح بالت تتامن ذلتتع ا  متتن   تتائص التتومامح صتتي الندتتا  ال رلمتتااي الوحتتد

االت تتتتتتامن   اكتتتتتتنلع التجتتتتتتاا  بتتتتتتين اع تتتتتتال التتتتتتومامح ال رلماايتتتتتتة 

 اصها ابرامجها .ااالاسجا  صي اهد

 الثع  ن بين السلطثين الث ريعية  الثنفيذية : –الركن الث نع 

ي متتة التتتيتتتم التثتتاا  بتتين الستتل تين التشتتريثية االتنفينيتتة بواستت ة الح و

 القو  بدام الوساطة بين مئي  الدالة اال رلما  .
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 االتجلتتتتر مدتتتتاهر التثتتتتاا  بتتتتين الستتتتل تين صتتتتي  يتتتتا  الح ومتتتتة بالتهياتتتتة

ل يتتتتام اع تتتتال ال رلمتتتتا    صهتتتتي التتتتتي القتتتتو  بالتتتتدعوح الجتتتترالثمليتتتتة ا ت

  ين االاتخابتتتتا  التشتتتتتريثية   اكتتتتنلع الهياتتتتتة الجتتتتداال االاتخابيتتتتتة للنتتتتتا

امتتتتايراصق هتتتتن  الثمليتتتتة متتتتن اجتتتترالا  . كمتتتتا يحتتتتق للح ومتتتتة القتتتتديم 

مشتتتتاميع  تتتتوااين امتتتتا  ال رلمتتتتا    كتتتتنلع جتتتتوام الجمتتتتع بتتتتين ع تتتتوية 

د المي اايتتتتتة الستتتتتنوية متتتتتن   تتتتتا ال رلمتتتتتا  االح ومتتتتتة   كمتتتتتا ا  اعتتتتتدا

 الح ومة الثد  ومح من  وم التثاا  بين السل تين .

 اسائا الر ابة المت ادلة بين السل تين : –الركن التالو 

 ااال: م ابة السل ة التشريثية علر السل ة التنفينية :

ي ا  ا  تتتر استتتائا الر ابتتتة ال رلماايتتتة علتتتر اعمتتتال الح ومتتتة التمتتتتا صتتت

يتتتق ية   احتتتق الستتتؤال   احتتتق االستتتتجواب    تتتم التحقالمستتتؤالية السياستتت

 ال رلمااي .

 لمسؤالية السياسية للومامح اما  ال رلما  :ا -ااال 

ايق تتتد بالمستتتؤالية السياستتتية ااتتتب يم تتتن ستتتحي التقتتتة بواستتت ة النتتتواب 

متتن الح ومتتتة   االثتتتود الم تتتادمح التتتر الح ومتتة التتتتي ال تتتر  مستتتالة التقتتتة 

  ال  يقتتتب   اا التتتر ال رلمتتتا  اذا طلتتتي حتتتول بيااهتتتا التتتومام  التتتن  الثتتتت 
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. اصتتتي جميتتتع االحتتتوال اذ مصتتت  ال رلمتتتا  الح ومتتتة عتتتن طريتتتق ذلتتتع 

 حجي التقة اجي عليها ا  الستقيا .

تتتتي االمستتتؤالية السياستتتية  تتتد ال تتتو  مستتتؤالية جماعيتتتة   ال تتتامنية   اال

الشتتتتتما التتتتتوممال جمتتتتتيثهم   صتتتتتا  كتتتتتا  الت تتتتترف منستتتتتوبا التتتتتر احتتتتتد 

ذلتتتع ا التتوممال صثليهتتتا ا  الت تتتامن مثتتتب عنتتد ا تتتامح مستتتؤاليتب الفرديتتتة  

 المال تتتتاط المستتتتاللة بمو تتتتوا يتثلتتتتق بالسياستتتتة الثامتتتتة للتتتتومامح ايحتتتتق

الحالتتتتة ا  اليت تتتتامن متتتتع التتتتومير التتتتن  لتتتترئي  الح ومتتتتة صتتتتي هتتتتن  

 الثر  للنقد اذا كا  مو وا المساللة س ي صثا  خ ي .

ا تتتد ال تتتو  المستتتؤالية صرديتتتة   االتتتتي الثنتتتي حتتتق ال رلمتتتا  صتتتي طتتتر  

التقتتتتة باحتتتتتد التتتتوممال   ستتتتت ي استتتتتالح استتتتتثمالب الستتتتتل ة   اا امال تتتتتي 

 ا  ال صادحة صي ال ريفب لشؤا  امامالب .

ااتتتل كلسياستتتية للتتتومامح امتتتا  ال رلمتتتا    ستتتوال اه تتتنا الثتتتد المستتتؤالية ا

 مستتتتؤالية صرديتتتتة ا  مستتتتؤالية ال تتتتامنية متتتتن الستتتتما  الرئيستتتتية للندتتتتا 

 حق السؤال :ال رلمااي .

ايق تتتد بتتتب حتتتق ا  ع تتتو متتتن اع تتتال ال رلمتتتا  الوجيتتتب االستتتالة التتتر 

مئتتتتتي  التتتتتوممال اا التتتتتر ا  اميتتتتتر . اذلتتتتتع بهتتتتتدف االستي تتتتتا  اا 

  ايتتتتتم الوجيتتتتب االستتتتالة حستتتتي اح تتتتا  االستفستتتتام عتتتتن مستتتتالة مثينتتتتة

 الدستوم ااصقا للندا  الدا لي لل رلما  .
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 حق االستجواب : .1

يق تتتتتد باالستتتتتتجواب محاستتتتت ة التتتتتومامح اا التتتتتومير المختتتتتتص ستتتتت ي 

 ال تتترف اا سياستتتة  اطاتتتة التثلتتتق صتتتي االمتتتوم الثامتتتة للدالتتتة . ايترالتتتي

الستتتؤال التتتن   تتتد يتحتتتول التتتر علتتتر االستتتتجواب المحاستتت ة بث تتت  حتتتق 

جواب صتتتتتي بثتتتتت  االحيتتتتتا    ا تتتتتد ينتهتتتتتي االستتتتتتجواب ابا تتتتتامح استتتتتت

مثنتتتي المستتتؤالية للتتتومامح اطتتتر  التقتتتة بهتتتا   اا ا تتتام منهتتتا بتتتالومير ال

اممتتتا الجتتتدم اال تتتتامح اليتتتب بتتتتا  االستتتتجواب يتتتؤد  التتتتر صتتتتم منا شتتتتة  

 عامتتتة   ي تتتو  لجميتتتع النتتتواب حتتتق اال تتتترا  صيهتتتا بث تتت  الستتتؤال التتتن 

 يثد حقا  خ يا .

 لتحقيق ال رلمااي :حق اجرال ا .2

يحتتتتق لل رلمتتتتا  اجتتتترال الحقيتتتتق برلمتتتتااي صتتتتي مستتتتخلة مثينتتتتة متتتتن اجتتتتا 

الو تتتتول التتتتر الحقيقتتتتة   اعتتتتادح مايثهتتتتد بتتتتاجرال التحقيتتتتق التتتتر احتتتتد  

لجتتتتتا  ال رلمتتتتتا  الدائمتتتتتة اا لجنتتتتتة  ا تتتتتة)مؤ تب    ايجتتتتتي ا  ي تتتتتو  

 اينتهتتتي عمتتتا اللجنتتتة بااتهتتتتال اع تتتال اللجنتتتة متتتن اع تتتال ال رلمتتتتا  .

تتتتتتي  تتتت لل متتتتتن اجلتتتتتب ا تتتتد يترالتتتتتي علتتتتر اجتتتتترال التحقيتتتتتق الثمتتتتا ال

 ال رلمااي الحريع المسؤالية الومامية .

  اايا: م ابة السل ة التنفينية علر السل ة التشريثية :

يثتتتد حتتتق ال رلمتتتا  متتتن ا  تتتر استتتائا م ابتتتة الح ومتتتة علتتتر ال رلمتتتا    

 ا اصة الر حق مئي  الدالة بت ديق القوااين .
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 صي حا ال رلما  :حق السل ة التنفينية  .1

يق تتتد بحتتتتق الح ومتتتة صتتتتي حتتتا ال رلمتتتتا    ااهتتتال متتتتدح ايابتتتة المجلتتتت  

 تتا يتتة الفالنيتتابي   تتا اهايتتة المتتادح الدستتتومية المقتترمح لتتب   ا    تتا اها

 التشريثي .

اصتتتي التتتتدال التتتتي الا تتتتن بندتتتا  المجلستتتتين   ين تتتي الحتتتتا عتتتادح علتتتتر 

 المجل  المنتخي   ا الشثي .

 حتتتتا ال رلمتتتتا  اذا ا تتتت حل التتتتومامح القائمتتتتةا تتتتد اللجتتتتخ الح ومتتتتة التتتتر 

متتتة الالحدتتتر بتخييتتتد ا ل يتتتة ال رلمتتتا    اا عنتتتد حتتتدا   تتتوف بتتتين الح و

 اال رلما  .

 اصتتي هتتتنا يقتتول الفقيتتتب ماستتتو عا  حتتق الحتتتا لتتتي  الهديتتدا للحريتتتا  بتتتا

ااتتتتب ا ايتتتتة لهتتتتا   التتتتتوام  ال تتتترام  لمقاامتتتتة التجتتتتاام ااالاحتتتتراف 

ااامتتا  نا صتتا  حتتق ال رلمتتا  لتتي  م لقتتا  ل تتن متتع هتتبالوظيفتتة النيابيتتة  .

احتتتتي  بتتتت ث  القيتتتتود حتتتتتر استتتتال استتتتتخدامب اا ي تتتتو  استتتتيلة لتث يتتتتا 

 الحياح ال رلمااية .

كمتتتتا يجتتتتي علتتتتر الح ومتتتتة صتتتتي حالتتتتة حتتتتا ال رلمتتتتا  ا  يثتتتتين موعتتتتدا 

 لواتخابا  عديدح  وصا من ا  ي و  هنا  صرا  الشريثي .

د متتن لية للح ومتتة   اهتتنا يثتتاجتتدير بالتتنكر ا  هتتنا الحتتق يقابتتا المستتؤا

مميتتتت ا  الندتتتتا  ال رلمتتتتااي   اه تتتتنا ا تتتتو  امتتتتا  التتتتوام  الستتتتل ا    

بحيتتتتتتتو ا  الستتتتتتتل تين التشتتتتتتتريثية االتنفينيتتتتتتتة يمتل تتتتتتتا  اداا  التتتتتتتخ ير 

 مت ادلة.
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 حق ال ديق القوااين : .2

شتتريع  تتد الشتتتر  الستتل ة التنفينيتتة متتع الستتل ة التشتتريثية صتتي اظيفتتة الت

ت تتتتا  الستتتتل ة التشتتتتريثية   صمتتتتن حتتتتق   االتتتتن  يثتتتتد ا تتتتو متتتتن ا 

 – اعلتتتر ستتت يا المتتتتال –الح ومتتتة حتتتق ا تتتترا  القتتتوااين   صفتتتي االمد  

 تتتلة الستتتل ة التنفينيتتتة اي تتترم ذلتتتع بالاجتتتد ا  ا لتتتي القتتتوااين م تتتدمها 

يتتتتة   المستتتتتمرح بتتتتين الستتتتل ة التنفينيتتتتة ابتتتتين االصتتتتراد صتتتتي حيتتتتاالهم اليوم

 النلع صهي ادم  من ال رلما  بحاجتهم .

حتتتق الح ومتتتة اي تتتا ااصقتتتا لدستتتاالير بثتتت  التتتدال الت تتتديق علتتتر  متتتن

 لم يحتتظالقتتوااين اصتتي هتتن  الحالتتة صتتا  القتتااو  اليم تتن ا  يتتر  النتتوم متتا

 بهنا الت ديق .

امتتتع ذلتتتع صقتتتد ال التتتؤد  عتتتد  مواصقتتتة مئتتتي  الدالتتتة علتتتر مشتتتراعا  

ن  اصقتتة هتتالقتتوااين التتتي ا رهتتا ال رلمتتا  التتر ااهائهتتا   صقتتد ال تتو  عتتد  مو

ا بمثنتتتر ا  مصتتت  المشتتتراا متتتن   تتتا مئتتتي  الدالتتتة مجتتترد اعتتتترا  ا

  تتا  التتو يفي   الينتهتتي مشتتراا القتتااو   ا تتة اذا التتم ا تترام   اايتتة متتن

 ال رلما   .

ا تتد ال تتتو  مواصقتتتة مئتتي  الدالتتتة علتتتر مشتتراعا  القتتتوااين التتتتي ا رهتتتا 

ال رلمتتتتتا  استتتتت ية   بحيتتتتتو اليتتتتتؤد  مص تتتتتب التتتتتر ا تفتتتتتال مشتتتتتراعا  

ا ا تتتر ال رلمتتتا  مشتتتراا القتتتااو  صااتتتب يرستتتا التتتر مئتتتي  القتتتوااين   صتتتاذ

الدالتتة للمواصقتتة عليتتب   صتتاذا متتا  صثتتا ذلتتع كتتا  بهتتا   امتتا اذا مصتت  صتتا  

هتتتنا التتترص  اليثتتتد مص تتتا م لقتتتا كاصيتتتا العتتتدا  مشتتتراا القتتتااو    بتتتا 
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ي تتتتو  اعترا تتتتا الو يفيتتتتا مؤ تتتتتا   االمتتتتر التتتتن  يثنتتتتي ام اايتتتتة  تتتتدام 

ا   اايتتتتة   اي تتتتو  ا تتتترام ال رلمتتتتا  التتتتتااي القتتتتااو  اذا متتتتاا ر  ال رلمتتتت

 بمتابة اسقاط العترا  مئي  الدالة .

 

 

 

 

 الندا  الرئاسي

فتتتتة يتميتتت  الندتتتتا  الرئاستتتي بوحتتتتدح الستتتل ة التنفينيتتتتة      ح تتتر الوظي

 نفينيتتةصتتي يتتد مئتتي  الدالتتة احتتد    االتتن  يثتتد مئيتتا للدالتتة اللستتل ة الت

التتتتتتوام  الستتتتتتل تين  صتتتتتتي    ااحتتتتتتد . االندتتتتتتا  الرئاستتتتتتي يقتتتتتتو  علتتتتتتر

ة هما متتتتع اجتتتتود ستتتتل التشتتتتريثية االتنفينيتتتتة   اذلتتتتع اتيجتتتتة استتتتتقوليت

فينيتتتة ايتميتتت  الندتتتا  الرئاستتتي اذ  بوحتتتدح الستتتل ة التن   تتتائية مستتتتقلة 

 االف ا التا  بين السل ا  .

 ااال : احدح السل ة التنفينية :

يتميتتت  الندتتتا  الرئاستتتي بوجتتتود مئتتتي  دالتتتة منتختتتي متتتن   تتتا الشتتتثي   

االنتتتاط بتتتب مئاستتتة الستتتل ة التنفينيتتتة . ص ريقتتتة ااتخابتتتب الجثلتتتب علتتتر  تتتد  

المستتتاااح متتتع ال رلمتتتا    ابهتتتنا صتتتا  مئتتتي  الستتتل ة التنفينيتتتة   كمتتتا هتتتو 

 تتتخ  الستتتل ة التشتتتريثية   يستتتتمد اجتتتود  متتتن الشتتتثي م ا تتترح . كمتتتا ا  

الستتتتل ة التشتتتتتريثية صتتتتتي هتتتتتنا الندتتتتا  الالملتتتتتع حتتتتتق محاستتتتت ة الستتتتتل ة 
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التتر الة اا استتتجوابا  ستتاعمالهتتا   صلتتي  لهتتا حتتق القتتديم االتنفينيتتة علتتر 

التتترئي  )مئتتتي  الستتتل ة التنفينيتتتة   بمثنتتتر ا تتتر ا  التتترئي  هنتتتا  يتتتر 

مستتتؤال سياستتتتيا امتتتتا  ال رلمتتتتا  . امتتتا التتتتوممال صهتتتتم يخ تتتتثو  بشتتتت ا 

م ا تتر االتتتا  لتتترئي  الدالتتة   كمتتتا ا  التتترئي   يتتر مقيتتتد بتتتامال اممائتتتب 

يتتتن سياستتتة مئتتتي  الدالتتتة . اا  التتترئي  هتتتو التتنين يثتتتدا  مجتتترد اداح لتنف

اعلتتتر هتتتنا االستتتا  صتتتا  التتتوممال  متتتن يتتتتولر الثيتتتين التتتوممال ايقتتتيلهم 

مستتتؤالو  بشتتت ا م ا تتتر امتتتا  التتترئي  بشتتت ا صتتترد    اذلتتتع الاثتتتدا  

ال تتتين لنتتتا ممتتتا اامداتتتا  ا  مئتتتي   جتتتود المستتتؤالية الجماعيتتتة للتتتوممال ا

اي تتتو  مستتتؤاال عتتتن الدالتتتة صتتتي هتتتنا النتتتوا متتتن الندتتتا  يستتتود ايح تتتم 

الرصاالتتتتب اال تتتترصا  اممائتتتتب امستتتتتاعديب امتتتتا  الشتتتتثي   اذلتتتتع علتتتتتر 

الث تتت  ممتتتا هتتتو عليتتتب صتتتي الندتتتا  ال رلمتتتااي حيتتتو مئتتتي  الدالتتتة يملتتتع 

 االيح م   اهو م و  ا ير مسؤال .

  اايا : الف ا التا  بين السل ا 

التتتوما الستتتل ا  التتتتو  صتتي هتتتنا الندتتتا  ب ريقتتب حاستتتمة الالتتتدا ا صيهتتتا 

و يستتتتتقا ال رلمتتتتا  بالوظيفتتتتة التشتتتتريثية دا  مشتتتتامكة متتتتن   تتتتا حيتتتت 

الستتتل ة التنفينيتتتة  كمتتتا ا  الستتتل ة التنفينيتتتة هتتتي متتتن ا ت تتتا  مئتتتي  

الدالتتتة ااممال    اهتتتي متتتن القتتتو  برستتتم السياستتتة الثامتتتة للتتتدال اهتتتي 

التتتي التتتولر النفيتتنها االال تتو  مستتؤالة عتتن هتتنا التنفيتتن اال امتتا  الشتتثي   

حتتق لل رلمتتا  التتتد ا صتتي الثمتتا التنفيتتن    حيتتو ا  اهتتنا يثنتتي ااتتب الي

التترئي  ااممال   صتتي هتتنا الندتتا   يتتر مستتؤالين سياستتيا امامتتب . صثلتتر 
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ستت يا المتتتال   صااتتب اليحتتق لل رلمتتا  مرا  تتة الستتل ة التنفينيتتة متتن  تتول 

استتتتاليي  الوجيتتتتب االستتتتالة ااالستتتتتجواب كمتتتتا اليحتتتتق لتتتتب طتتتتر  التقتتتتة 

 بالح ومة اا سح ها منب .

 مستتتاااحين لنتتتا ممتتتا القتتتد  ا  الندتتتا  الرئاستتتي اامتتتا يرال تتت  علتتتر م تتتد  الال تتت

 ومتتتة بتتتين الستتتل تين التشتتتريثية االتنفينيتتتة االمتتتر التتتن  يتتتؤد  التتتر ا  ح

ن امتتع ذلتتع صتتا  االستتتقول بتتي كتتا متتن الستتل تين مستتتقلة عتتن اال تتر  .

تثتتتاا  الستتتل تين التشتتتريثية االتنفينيتتتة بتتتا  حتتتال متتتن االحتتتوال ااثتتتدا  ال

دا    اذلتتتع ا  ااثتتتدا  هتتتنا التثتتتاا  ستتتيؤد  بال تتترامح التتتر ااثتتت بينهمتتتا

لتتترئي  الماستتتع الندتتتا  السياستتتي التتتدا لي . صال راتتتامب التتتن  يتتتتم ااتختتتاب ا

متتتن   تتتا التتترئي   اساستتتب متتتن   تتتا الشتتتثي اليم تتتن ا  يتتتتم النفيتتتن علتتتر 

ين لوحتتتد    اذ البتتتد متتتن الثتتتاا  ال رلمتتتا  مثتتتب متتتن  تتتول ا تتترام القتتتواا

ام  فيتتتن. كمتتتا ااتتتب اصتتتي مثدتتتم االادمتتتة الرئاستتتية يشتتتالوممتتتة لهتتتنا التن

التتترئي  صتتتي الثمليتتتة التشتتتريثية متتتن  تتتول حقتتتب صتتتي االعتتتترا  علتتتر 

 القتتتتوااين التتتتتي يشتتتترعها ال رلمتتتتا    اصتتتتي المقابتتتتا متتتتن حتتتتق ال رلمتتتتا 

اال تتتتترا  صتتتتي مستتتتم السياستتتتة الخامجيتتتتة اصتتتتي الثيتتتتين ك تتتتام متتتتوظفي 

  الدالة.
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 خام ال م حوال

 الح امية للديمقراطية صي الثراق الجنام 

 

يم ا االقتتتا  الديمقراطيتتتة بالمفتتتاهيم ااالذكتتتام االركتتتائ  االم تتتاد ل االمتتتت

االت  يقتتتا  هتتتي صثتتتو جديتتتدح صتتتي الثتتتراق عنتتتدما ظهتتتر  بثتتتد ستتتقوط 

ال نهتتتتتتا ليستتتتتتل مق وعتتتتتتة الجتتتتتتنام  2003\4\9الندتتتتتتا  ال ثتتتتتتتي صتتتتتتي 

ق الحتتتديو الهتتتا بتتتوادم اا تتتاما  ح تتتاميا اا ص ريتتتا عتتتن التتتاميع الثتتترا

 بحداد  الحالية . 1921مع ظهوم الثراق كدالة مستقلة عا  

 اما  لب : 1958 -1920الثهد المل ي  

صتتتي ااا تتتر الثهتتتد الثتمتتتااي  تتتهد الثتتتراق  تتت و متتتن الممامستتتة النيابيتتتة 

عنتتتتدما كتتتتا  الثتتتتراق جتتتت ل متتتتن االم راطوميتتتتة الثتماايتتتتة متتتتن  تتتتول 

اجتمتتتاا مجلتتت  الم ثو تتتا  صتتتي االستتتتااة  مشتتتامكة بثتتت  الثتتترا يين صتتتي

عا تتتتتمة الدالتتتتتة الثتماايتتتتتة ك تتتتتيغة حديتتتتتتة ديمقراطيتتتتتة الدامح الدالتتتتتة 
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حيتتو بتتد   الحركتتة ال رلماايتتة صتتي الدالتتة الثتماايتتة بثتتد ا تتدام القتتااو  

ا تتتتتتد عرصتتتتتتل هتتتتتتن  الحركتتتتتتة باستتتتتتم  1876االستتتتتتا  الثتمتتتتتتااي عتتتتتتا  

م لتتتق التتتتن  المشتتتراطية الاهتتتا حاالتتتل  ا  ال تتتع حتتتد لندتتتا  الح تتتم ال

  تتتا اعتتتو  القتتتااو  االساستتتي الثتمتتتااي االثنتتتي المشتتتراطية كتتتا   ائمتتتا 

ا  ح تتتتم الستتتتل ا  الثتمتتتتااي مشتتتتراطا بمراعتتتتاح القيتتتتود المقتتتترمح صتتتتي 

 تتتتااو  االستتتتا   . اال ا  الحيتتتتاح ال رلماايتتتتة صتتتتي هتتتتن  الفتتتتترح   تتتتثل 

لر  تتتتا  صرديتتتتة للستتتتل ا  الثتمتتتتااي صقتتتتد حتتتتا مجلتتتت  الم ثو تتتتا  عتتتتدح 

 تتتتر ااتخابتتتتا  ايابيتتتتة مامستتتتها الثرا يتتتتو  ايتتتتا  الدالتتتتة متتتترا  اكااتتتتل ا

   تتتا الحتتترب الثالميتتتة االالتتتر 1912الثتماايتتتة جتتتر  صتتتي ااا تتتر عتتتا  

التتتتي   تتتع الثتتتراق صتتتي اهايتهتتتا لوحتتتتول ال ري تتتااي اا  هتتتن  التجربتتتة 

اظهتتر  ا  م تتد  النيابتتة اال رلمتتا  صتتي ظتتا الدالتتة الثتماايتتة كااتتل بدايتتة 

ل رلمتتتتتتااي الدستتتتتتتتوم  ا  و تتتتتتتا ا  ال ريتتتتتتق للن تتتتتتتب السياستتتتتتتي ا

الدستتتتتوم كتتتتا  ص تتتتترح  ري تتتتة ا ت ستتتتتها الدالتتتتتة الثتماايتتتتة صتتتتي ااا تتتتتر 

ع تتتترها الد تتتتال اتتتتوا متتتتن اال تتتتو  علتتتتر اادمتهتتتتا ابثتتتتد احتتتتتول 

االا ليتت  التتر للثتتراق ايتتا  الحتترب الثالميتتة االالتتر اكتتا  حينهتتا الو تتع 

لح تتتم السياستتتي ااال ت تتتاد  للشتتتثي الثرا تتتي ستتتيل ا نتتتال ابثتتتد ستتتقوط ا

ستتتتول االدامح الثتمتتتتااي ااذا كتتتتا  متتتتن ابتتتترم مستتتتاا ل الح تتتتم الثتمتتتتااي 

اصستتاد الستتل ة صتتا  االدامح ال ري اايتتة كااتتل استتو  صتتي كتتا  تتيل امنهتتا 

استتتتتغول االا ليتتتت    الح تتتتيا ال تتتترائي متتتتن ح تتتتم االالتتتترا  ممتتتتا التتتتد 

 تتتثوم ااعتتتي ب تتترامح الن تتتال لرصتتتع الدلتتتم صجتتتال   تتتومح الثشتتترين 
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ل طويتتتتا  ا تتتتب الشتتتتثي الثرا تتتتي متتتتن اجتتتتا التتتتتي كااتتتتل  متتتترح لن تتتتا

اعلتتتر التتتر م متتتن صشتتتا االستتتتقول ااالعتتتتراف بحتتتق القريتتتر الم تتتير 

 تتومح الثشتتترين عستتت ريا اتيجتتتة التفتتتوق االا ليتت   بمتتتا يمل تتتب متتتن جتتتيك 

ااستتلحب االجتتامب باال تتاصة التتر عوامتتا  تتثف ذااليتتة الحركتتة الوطنيتتة 

الشتتتتثي  الثرا يتتتتة اال ااهتتتتا كااتتتتل  تتتتد اجحتتتتل سياستتتتيا اليقا تتتتها اعتتتتي

بمختلتتتتتف ط قاالتتتتتب اعلتتتتتر مختلتتتتتف اال تتتتتثدح السياستتتتتية ااال ت تتتتتادية 

ااالجتماعيتتتة ممتتتا دصتتتع االا ليتتت  التتتر اع تتتال الثتتتراق ح متتتا  تتت ب اطنتتتي 

بثتتتد ا  ااتتتوا افتتتوذهم ع تتتر صاتتتة حاكمتتتة مواليتتتة اسلستتتلة متتتن  1921عتتتا  

 االالفا ا  االمثاهدا  الغير مت اصاة .

شتترين جتت ل متتن  ري تتة القتتد ظهتتر الثتتراق كدالتتة صتتي م لتتع القتتر  الث

سياستتتتية جديتتتتدح صتتتتي الشتتتترق االاستتتت  ا تتتتثتها بري اايتتتتا اصراستتتتا بثتتتتد 

الحتتترب الثالميتتتة االالتتتر اكفلتتتل بري اايتتتا بو تتتع حتتتداد م تتت نثة لتتتب 

 تتتمن  تتتو  االيتتتا  عتماايتتتة )بغتتتداد اال  تتترح االمو تتتا  ستتتي ر  

 عليهتتتا التتتم يثتتترف الثتتتراق صتتتي اجتتتود  الستتتابق دالتتتة بتتتالمفهو  الحتتتديو

  متتتن التتترا  ح تتتام  متتتا كااتتتل ام  الثتتتراق ا تتتث ب جتتت لللدالتتة   ااا

  ديم صي ال ما    ا االسو  ابثد  .

استتتتمتها بري اايتتتتا )ممل تتتتة الثتتتتراق  ا تتتتد استتتتت ملل بري اايتتتتا ال تتتتيغة 

الشتتتترعية الحتولهتتتتا متتتتن  تتتتول اعواهتتتتا صتتتتي التالتتتتو متتتتن ايتتتتامبق ول 

االاتتتتداب علتتتر الثتتتراق ط قتتتا لمقتتترما  ستتتا  ميمتتتو امثاهتتتدح ستتتيفر عتتتا  

اكتتا  الندتتا  السياستتتي التتن  ام تتتب الثتتراق علتتتر الدالتتة المنتدبتتتة  1920
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اوعتتتتا متتتتن الح تتتتم التتتتديمقراطي النيتتتتابي حيتتتتو  تتتت ا ال رلمتتتتا  مؤسستتتتب 

التمتيتتا الشتتتث ي االالتتتر مقابتتتا ملتتتع اما تتي ا تتتن  تتتومالب عتتتن بري اايتتتا 

التتتي اعتتد  بتتتدعيم استت  الديمقراطيتتة صتتي الثتتراق ا تتول هتتن  الفتتتترح 

التتتن  ط تتتق جاا تتتا منتتتب صتتتي  1876لثتمتتتااي لثتتتا  ستتتق  القتتتااو  االستتتا  ا

الثتتتراق التتتم ي تتتن هنتتتا  دستتتتوم يح تتتم التتت ود التتتم ي تتتن هنتتتا  ا  حيتتتاح 

برلماايتتتتتة اايابيتتتتتة صيمتتتتتا  تتتتتدم  الال متتتتترح عتتتتتن الحتتتتتاكم الثستتتتت ر  

اهتتتي التتتندم عمتتتا  1920ال ري تتتااي صتتتي الثتتتراق الئحتتتة النديميتتتة لثتتتا  

م الخ تتتتن  تتتتيغة المستشتتتتامين ال ري تتتتاايين متتتتع التتتتوممال الثتتتترا يين التتتت

االستتتتا   قتتتتااو العنتتتتدما  تتتتدم  1925\3\21الدستتتتتوم ا تتتتوال التتتتر 

)الدستتتتتتوم  الثرا تتتتتي صتتتتتي ظتتتتتا الح تتتتتم التتتتتوطني بثتتتتتد ا تتتتتال اجهتتتتتاد 

اموا تتتتف سياستتتتية  تتتتجاعة لثلمتتتتا التتتتدين االسياستتتتيين التتتتوطنيين ايم تتتتن 

القتتتول ا  هتتتنا الدستتتتوم  تتتد ااجتتتد اوعتتتا متتتن الندتتتا  ال رلمتتتااي اذ حتتتدد  

و  االستتتا  ا  الثتتتراق دالتتتة ذا  ستتتيادح اح ومتتتتب   متتتن القتتتاا2المتتتادح )

مل يتتتتتة اما يتتتتتة ا تتتتت لها ايتتتتتابي اا  ستتتتتيادح الممل تتتتتة الثرا يتتتتتة لومتتتتتة 

  اا  ال رلمتتتتا  هتتتتو مجلتتتت  االمتتتتة التتتتن  يتتتتتالف متتتتن مجلتتتت  19)متتتتادح

  كيفيتتتتة الشتتتت يا  36  ااا تتتتحل )المتتتتادح 88االعيتتتتا  االنتتتتواب )متتتتادح 

ع تتتال المثينتتتين المجلتتت  اذ يت تتتو  مجلتتت  االعيتتتا  متتتن عتتتدد متتتن اال

اليتجتتتاام عتتتددهم مبتتتع اع تتتال مجلتتت  النتتتواب ايت تتتو  مجلتتت  النتتتواب 

متتتن عتتتدد متتتن االع تتتال المنتخ تتتين التتتنين يحستتت و  علتتتر استتتا  اائتتتي 

 استتتمة متتتن التتتنكوم اصتتتي هتتتن  المرحلتتتة كتتتا  البتتتد 20000ااحتتتد ل تتتا )
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متتتتن  يتتتتا  مؤسستتتتا  ااتقاليتتتتة الدامح التتتت ود   تتتتا االاتقتتتتال التتتتر مرحلتتتتة 

ا امستتتال الشتتترعية احينهتتتا التتتم يتو تتتع احتتتد حتتتتر الملتتتع جديتتتدح يتتتتم صيهتتت

افستتتب  يتتتا  مؤسستتتا  دستتتتومية كاملتتتة االهليتتتة صتتتي ا تتتل   تتتير . اذ ا  

ليستتتل مجتتترد برلمتتتا  ااحتتت اب اااتخابتتتا  بتتتا االهتتتم هتتتي  الديمقراطيتتتة

 قاصيتتتتة استتتتلوكية ي تستتتت ها النتتتتا  ع تتتتر الممامستتتتة االتجربتتتتة االمثااتتتتاح 

ا المجتمتتتع الثرا تتتي متتتتا الفقتتتر االمثرصتتتة اذ كتتتا  هنتتتا  متتتؤ را  دا تتت

الشتتتديد االتتتن  ااتهتتتر اليتتتة النتتتا  االجهتتتا االمتتتر  االخراصتتتة صتتتتالقيم 

بقتتتوح االثيتتتق ا  امتتتو ااستتتااي ااذا كتتتا   متتتة متتتن المتخلفتتتة عتتتادح التحتتتالف 

يتتتر  ا  الديمقراطيتتتة ال ال دهتتتر صتتتي بتتتود صقيتتترح صتتتا  هتتتنا القتتتول ي تتتو  

متتن القتتر  الثشتترين  اكتتتر اا  ا تتا علتتر الثتتراق صتتي اللتتع الحق تتة الم  تترح

لربمتتتتتا عتتتتتاإ صيهتتتتتا ااتتتتتا  كتيتتتتترا  امتتتتتاالوا دا  ا  يستتتتتمثوا بلفدتتتتتة 

الديمقراطيتتتتتة اال ا  التقتتتتتا ال ري تتتتتااي كتتتتتا  اا تتتتتحا صتتتتتي دعتتتتتم ص تتتتترح 

الديمقراطيتتتة االميتتتا التتتر ال ويرهتتتا لخدمتتتتب االخفيتتتف ال تتتغ  السياستتتي 

ااالمنتتتتتي ااالجتمتتتتتاعي متتتتتن   تتتتتا الشتتتتتثي الثرا تتتتتي علتتتتتر االحتتتتتتول 

هتتتم المجتمتتتع السياستتتي الثرا تتتي هتتتن  المثادلتتتة صيمتتتا بثتتتد ال ري تتتااي ا تتتد ص

االتتتتتت   بهتتتتتا الت امتتتتتا اا تتتتتحا صستتتتتثر التتتتتر ااشتتتتتال الحقيقتتتتتة ال لتتتتتوم  

ديمقراطيتتتة اال ليتتتتة التتتتتي الرعتتتتر م تتتالم اال ل يتتتتة اال اذا كااتتتتل ال تتتتي 

صتتتي م تتتالحها الم ا تتترح اا تتتف الندتتتا  بااتتتب ديمقراطتتتي مائتتتف الاتتتب ال 

ن التتتنين امال  تتتل م تتتالحهم بتتتالقو  يمتتتا اال ا ليتتتة مستتتتقلة متتتن السياستتيي
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الخامجيتتتة المهيمنتتتب علتتتر سياستتتة الثتتتراق اظتتتا المجتمتتتع طتتتول امبتتتتع 

 عقود من ال من 

القري تتتتا يتتتتؤمن بحتميتتتتة هتتتتنا النتتتتوا متتتتن الح تتتتم اموئمتتتتتب لخ و تتتتياالب 

 1941 -1936احتتتتتد  ا  ا ثتتتتتل ااقوبتتتتتا  عستتتتت رية عديتتتتتدح عتتتتتامي 

 لنتتتا  التتتم ال تتتمال نهتتتا لتتتم ال تتتادم الحقتتتوق السياستتتية القائمتتتة حينهتتتا ل

استتتي جميثهتتتا متلمتتتا بتتتد   ا بالمل يتتتة اا الدستتتتوم اا ال رلمتتتا  اااتهتتتل

النتتتا  امرهتتتا بثتتتد ستتتنوا  اكتتتا  لهتتتنا المو تتتوا داللتتتة اكتتتد  حقيقتتتة 

 اا ثيتتتتة هتتتتي ا  ادتتتتا  الح تتتتم القتتتتائم علتتتتر التثدديتتتتة الشتتتت لية  تتتتد مستتتتع

 ا دامتتتب صتتتي االم  ا تتتدا بديهيتتتة متتتن بتتتديهيا  الحيتتتاح السياستتتية علتتتتر

متتتتتن ا  هنتتتتتا  متتتتتن اليتتتتتؤمن بجتتتتتدا   هتتتتتن  التجربتتتتتة ايشتتتتتثر التتتتتر م 

بتتتتالمرامح منهتتتتا امتتتتن يجتتتتاهر بالثتتتتدال لهتتتتا اليتتتتدا صر تتتتة المتتتتر دا  ا  

 يتتتر المثام تتتة  نهتتتا اكتتتا  مثام تتتو  محترمتتتو  اليجتتتدا ينتتتتقص م

مفوهتتتتتو  اليحستتتتتنو   يتتتتتر الهجتتتتتال اسياستتتتتيو  لتتتتتم يفهمتتتتتوا  ا تتتتتثرال

 ااتتتا   تتتاد و  المثادلتتتة السياستتتية بشتتت ا  تتتحيم اكتتتا  هنتتتا  بالمقابتتتا

يشتتثرا  بخ تتتومح االا تتتاا ايحلمتتتو  بمجتمتتع اكتتتتر عدالتتتة ال تتتنهم لتتتم 

ود ي واتتتوا  تتتادمين علتتتر اهتتتداف الغييتتتر المتتت  ال نيتتتة االجتماعيتتتة صتتتي التتت 

اصتتتتي ذا  الو تتتتل كتتتتا  ايمتتتتااهم بالديمقراطيتتتتة يث تتتتمهم متتتتن االاتتتت الق 

  لف امال مت رصة ا ير علمية .

ة )ال رلماايتتة  صتتي الثهتتد المل تتي متتن ا تتد التتم القتتويم الحيتتاح السياستتية النيابيتت

بثتتت  ال تتتتاب صااهتتتا ه يلتتتة مقاماتتتة بالمت تتتوم علتتتر الثمتتتا ال رلمتتتااي 
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بموجتتتتي  1925االنيتتتابي المتقتتتد  منتتتتن ااتختتتاب اال مجلتتت  ايتتتتابي عتتتا  

صتتتتالمجل  التخسيستتتتي االال عتتتتين بموجتتتتي  1924 تتتتااو  ااتختتتتاب لستتتتنة 

ليتتتتتتب المشتتتتااما  التتتتتي جتتتتتر  بتتتتين الملتتتتع صي تتتتتا االال ااميتتتتر دا 

 لمستشام ال ري ااي امئي  الوممال اا

 : 2003 – 1958الثهد الجمهوم  االال

االتتتتن   9/4/2003اااتهتتتتر صتتتتي  1958المتتتتوم  14بتتتتد  هتتتتنا الثهتتتتد صتتتتي 

للجمهوميتتتة اامبتتع دستتتاالير اعتتتدح  ستتتنة ا تتهد  متتت  مؤستتال 45استتتمر 

جمثيتتتتتا  اطنيتتتتتة اا استتتتتمال مشتتتتتابهة لهتتتتتا كتتتتتا  يتتتتتراد لهتتتتتا ا  الث تتتتتي 

الشتتتتث ي ا تتتتد الميتتتت  هتتتتنا الثهتتتتد بتراجتتتتع المؤ تتتترا   االا  تتتتاا بالتمتيتتتتا

الديمقراطيتتتة االحيتتتاح النيابيتتتتة اال رلماايتتتة الحقيقيتتتة االتتتتتي ا تتتفل صتتتتي 

الثهتتتتتد المل تتتتتي بااهتتتتتا ه يلتتتتتة بتتتتتا ا  هتتتتتنا الثهتتتتتد  تتتتتهد لتتتتتي  الراجتتتتتع 

المؤ تتترا  الديمقراطيتتتة صحستتتي بتتتا  تتتهد هتتتنا الثهتتتد ااتهاكتتتا    يتتترح 

ديمقراطيتتتة ايجتتتي ا  يوحتتتظ لحقتتتوق االاستتتا  التتتتي المتتتتا اهتتتم اهتتتداف ال

هتتتنا الثهتتتد عنتتتد القتتتويم مراحلتتتب التتتتي سنقستتتمها التتتر عنتتتااين الجمهوميتتتة 

ا  وا علتتتتر الستتتتل ة صتتتتي االالتتتتر االتاايتتتتة بحستتتتي الرؤستتتتال التتتتنين الثتتتت

هتتتتتنا الثهتتتتتد اال تتتتتتوف االفرا تتتتتا  صتتتتتي الم واتتتتتا   الثتتتتتراق  تتتتتول

ؤستتتتال التتتتنين يتركتتتتتو  االتوجيهتتتتا  الشخ تتتتية ااالهتتتتداف لهتتتتؤالل الر

هم الوا تتتتحة علتتتتر كتتتتا مرحلتتتتة ص تتتتو عتتتتن الدتتتتراف الداليتتتتة ب تتتتماال

االدا ليتتة  التتتي احاطتتل اا تتر  صتتي متتدح ح مهتتم ص تتو عتتن متتد  التتوصر 
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المؤ تتتترا  الديمقراطيتتتتتة ااحتتتتتترا  كرامتتتتتة االاستتتتتا  احقو تتتتتب االحيتتتتتاح 

 السياسية الشث ية .

 : 1963 – 1958  . الجمهومية االالر 

لثرا تتتي صقتتتد طرحتتتل لتتتم ال تتتن ص تتترح الجمهوميتتتة جديتتتدح علتتتر الشتتتثي ا

الال متتترح بموجتتتي   تتتة ا امتتتة ادتتتا  مل تتتي صتتتي الثتتتراق صتتتي اعقتتتاب 

الحتترب الثالميتتة االالتتتر اذ جتتر  صتتتي االجتمتتاا التتن  ااثقتتتد صتتي النجتتتف 

ا تتتام  صيتتتب  تتتادح الحركتتتة الوطنيتتتة  1918اال تتترف صتتتي كتتتااو  االال 

صتتتتي كتتتتا متتتتن النجتتتتف اابتتتتي  تتتتخير االشتتتتامية ال حتتتتو صتتتتي مو تتتتوا 

 تتتتي حتتتول ادتتتتا  الح تتتتم التتتن  يختتتتتام  اذ عتتتتر  استتتتفتال الشتتتتثي الثرا

المجتمثتتين ا تتتترا  با امتتتة الندتتا  الجمهتتتوم  ا تتتد ااجتتب مثام تتتة ع تتتر 

عنهتتا الشتتيع ع تتد الواحتتد الحتتاج ستت ر مئتتي  عشتتائر  ل صتلتتة كمتتا ااجتتب 

المو تتتوا مثام تتتة صتتتي اجتماعتتتا  ا تتتر  عقتتتد  صتتتي ااحتتتال الثتتتراق 

الو تتتي  اهتتتراب 1941ابتتترم  التتتدعوح متتترح ا تتتر  عنتتتد  يتتتا  حركتتتة 

صتتتا تر  التتت ث  الغتتتال الندتتتا  المل تتتي ااعتتتو  الجمهوميتتتة ع تتتد االلتتتب 

االتت عم هتتنا التتر   اتتاجي  تتوكل اال ا  اال تتترا  لتتم يحتت  بمؤيتتدين لتتب 

ااكتفتتوا با تيتتام الشتتريف  تترف ا تتيا علتتر الثتترإ .  تتم الركتتل ص تترح 

الندتتتا  الجمهتتتوم  ا تتتاد التتت عيم ع تتتد ال تتتريم  استتتم اال ح تتتم جمهتتتوم  

متتتتتن الشتتتتتث ية الواستتتتتثب التتتتتتي كتتتتتا   اعلتتتتتر التتتتتر م  1963 – 1958)

يحدتتتر بهتتتا صتتتخ  ااتخابتتتا  مئاستتتية كتتتا  متتتن المؤكتتتد ا  ال ستتتر   تتترعيا 
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برلماايتتتتتا صالجمهوميتتتتتة االالتتتتتر لتتتتتم الشتتتتتهد حيتتتتتاح ايابيتتتتتة برلماايتتتتتة اذ ا  

  بالستتتتتل ة 21المؤ تتتتتل عهتتتتتد بموجتتتتتي المتتتتتادح ) 1958دستتتتتتوم عتتتتتا  

بموجتتتي المتتتادح الجمهوميتتتة التشتتتريثية التتتر مجلتتت  التتتوممال اال تتتديق 

(20.   

متتتتتتن  لتتتتتتا صتتتتتتي الحديتتتتتتد المهتتتتتتا   7/1958 /27ا تتتتتتد عتتتتتتاار دستتتتتتتوم 

الدستتتومية صدهتتر صثتتو ا  مجلتت  التتوممال مهتتيمن علتتر مجلتت  الستتيادح 

صقتتت  ااتتتاط مهتتتا  مئاستتتة الجمهوميتتتة بمجلتتت  الستتتيادح اال ااتتتب لتتتم يتتتنص 

علتتتر حقتتتوق ا تتتوحيا  مئاستتتة الجمهوميتتتة باستتتتتنال التتتنص علتتتر ا  

 تتادق علتتتر التشتتريثا  التتتتي ي تتثها مجلتتت  التتتوممال يمجلتت  الستتتيادح 

صقتتد التتم الثيتتين مجلتت  الستتيادح متتن   تتا القائتتد الثتتا  للقتتوا  المستتلحة صتتي 

اعتتتتين مجلتتتت  الستتتتيادح بتتتتدام  القائتتتتد  14/7/1958صتتتتي  2ال يتتتتا  م تتتتم 

الثتتا  للقتتوا  المستتلحة بمن تتي مئتتي  التتوممال ا تتد ماصتتق هتتنا التثيتتين 

ا  بخاتتتب بنتتتال علتتتر متتتا عر تتتب  لتتتا ك يتتتر صتتتي ال تتتيا ة صقتتتد اتتتص ال يتتت

مئتتي  التتوممال صقتتد القتترم الثيتتين ع تتد ال تتريم  استتم مئيستتا للتتوممال اهتتنا 

الخلتتا ع تت  الوا تتع الفثلتتي لهيمنتتة ع تتد ال تتريم  استتم مئيستتا منتتن اللحدتتة 

االالتتتتتر للتتتتتتومح اصتتتتتي  تتتتتول ذلتتتتتع ا تتتتت م مئتتتتتي  التتتتتوممال يمستتتتتع 

ستتم علتتر الستتل تين التشتتريثية االتنفينيتتة مثتتا ا تتد ا تتف ع تتد ال تتريم  ا

ااتتتتتتب لتتتتتتم ي تتتتتتن  تتتتتتيوعيا اال  وميتتتتتتا اال ا تتتتتتتراكيا اال ديمقراطيتتتتتتا اال 

اا لي يتتتتا   لقتتتتد كتتتتا   استتتتميا صقتتتت  ا  ااتتتتب يستتتتثر متتتتن اجتتتتا الستتتتل ة 
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السياستتتتية التتتتم ي تتتتن لتتتتب ااتمتتتتال سياستتتتي مثتتتتين ااامتتتتا كتتتتا  يح تتتتم اصقتتتتا 

يتتتتاح ال رلماايتتتتة صتتتتي لم ادئتتتتب الخا تتتتة ا  م تتتترما  اظتتتتراف  يتتتتاب الح

عليهتتتتا عتتتتدح استتتت اب منهتتتتا ا  برلمتتتتا  الثهتتتتد  هتتتتن  الجمهوميتتتتة ستتتتاعد 

المل تتتتي لتتتتم يثتتتت  بستتتت ي التحتتتتالف اال  تتتتاعي ال تتتتائفي الواستتتتع النفتتتتوذ 

االخلتتتف الحيتتتاح السياستتتية برهااهتتتا . علتتتر اهميتتتة اجتتتود حيتتتاح ايابيتتتة صتتتي 

الثتتتتراق التتتتم يثتتتتد مو تتتتوا االاتخابتتتتا  يجتتتتنب النتتتتا  التتتتنين بتتتتد   

ميتتتة  الغتتت اا اص تتتامهم  تتتثاما  )الديمقراطيتتتة الشتتتث ية  ا )الشتتترعية التو

االحتتول  ستتم ك يتتر متتنهم عتتن الديمقراطيتتة بستت ي االاتتع التتنين ستتخراها 

لم تتتالحهم النااليتتتة احتتتو  تتتخص يمتلتتتع جاذبيتتتة متتتن اتتتوا متتتا اا كامممتتتا 

 ايمتلع  وح يست يع دحر   ومب .

ا تتتد استتتتمر هتتتنا التتتتا ير التتتر حتتتد متتتا صتتتي  تتتث نا الثرا تتتي حتتتتر الو تتتل  

القتتتول بتتتخ  التتت عيم ع تتتد ال تتتريم  استتتم الحتتاظر اللحقيقتتتة التاميخيتتتة يجتتتي 

 تتد ط تتع سياستتة ح ومتتة التتتومح بثتتد ااقستتا  ال تت اط االحتترام اااستتحاب 

المجموعتتتة المثام تتتة لتتتب ب تتتابع  تتتا  ابتتتالقيم االم تتتاد ل التتتتي كتتتا  

امثااتتتاالهم امنهتتتا الديمقراطيتتتة يتتتؤمن بهتتتا استخل تتتها متتتن حاجتتتة النتتتا  

استتتتتلوبا للح تتتتتم صقتتتتتد امتتتتتن ع تتتتتد ال تتتتتريم  استتتتتم بالديمقراطيتتتتتة الشتتتتتث ية 

امفهومتتتتتتتتتتب للديمقراطيتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتا  مثتتتتتتتتتتاك  لوا تتتتتتتتتتع ديمقراطيتتتتتتتتتتة 

اال لية)ال تتتتومية  المستتتتتغلة متتتتن السياستتتتيين التتتتن  امال  تتتتل م تتتتالحهم 

بتتتتالقو  الخامجيتتتتة احرمتتتتا  اال ل يتتتتة الستتتتاحقة متتتتن حقهتتتتا صتتتتي الثتتتتيك 
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بتتتتامادح حتتتترح مثتقتتتتدح يجتتتتي ا امتتتتة ح ومتتتتة ال تتتتريم اا تيتتتتام ح امهتتتتا 

ال رلمتتتتا  الن تتتتتق عنتتتتب ستتتتل ة النفينيتتتتة  مرك يتتتتة ينتخ هتتتتا الشتتتتثي المتتتتتا

مستتتؤالة امتتتا  اع تتتائب ملت متتتة بتنفيتتتن   تتتة ا تتتوحية  تتتاملة التنتتتاال 

جميتتتتع  تتتتؤا  المجتمتتتتع اال ت تتتتادية ااالجتماعيتتتتة السياستتتتية اصتتتتي ذلتتتتع 

الندتتتتا  يمتتتتام  الشتتتتثي عمليتتتتة ااتختتتتاب االداما  المحليتتتتة متتتتن ا تتتتغر 

االتتتتوطن  مجموعتتتتة ستتتت ااية اداميتتتتة ) القريتتتتة  حتتتتتر المحاصدتتتتة ال  تتتتر 

كلتتتب الهتتتنا ا تتتاف كلمتتتة )الشتتتث ية  التتتر استتتم )الجمهوميتتتة  صتتتي ال يتتتا  

االال ل تتتتتي يشتتتتتدد علتتتتتر ا  ي تتتتتو  الح تتتتتم المق تتتتتا مستتتتتتندا التتتتتر امادح 

 الشثي الحرح .

علميتتتتة لديتتتتب عتتتتن االادمتتتتة  اعلتتتتر التتتتر م متتتتن عتتتتد  اجتتتتود  لفيتتتتا 

 السياستتتية كمتتتا يفهمهتتتا اكتتتاديميوا السياستتتة االقتتتااو  الدستتتتوم    اال ااتتتب

الف تتترح الثامتتتة االساستتتية للندتتتا  التتتن  اماد  كااتتتل اا تتتحة لديتتتب ا تتتتد 

كلتتف اميتتر الثتتدل بتتتاليف لجنتتب متتن القتتااوايين لو تتع مستتودح الدستتتتوم 

التتتتدائم للجمهوميتتتتة الثرا يتتتتة مستر تتتتدح بالدستتتتاالير الديمقراطيتتتتة الم  قتتتتة 

 تتتول  بتتتدلصتتتي دال الثتتتالمين الشتتتر ي االغربتتتي ادال عتتتالم التالتتتو ا تتتد 

يستتتت لع امال المقتتتربين اليتتتب اينا شتتتهم صتتتي ط يثتتتة دستتتتوم  1963ستتتنة 

الندتتا  التتديمقراطي التتن  ينشتتد  العواتتب صتتي عيتتد الحريتتة التتن  ي تتادف 

اهتتتو اليتتتو  التتتن  ااستتتحي الثتتتراق صيتتتب متتتن حلتتتف بغتتتداد  1963اذام  24

صو تتتتثل متتتتواد الدستتتتتوم التتتتتي كتتتتا  مقتتتترم ا  الثتتتتر  علتتتتر لجنتتتتة 
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النهائيتتتة عليهتتتا   امتتتن  موستتتثة لدماستتتتها االمحي تتتها اا تتتع اللمستتتا 

 تتم النتختتي جمثيتتة اطنيتتة النتتا ك المتتواد االقتترم الدستتتوم  تتول التتنكر  

. اال ا  متتتن التتت مر عليتتتب ع تتتد الستتتو   1963المتتتوم  14الخامستتتة لتتتتومح 

عتتامف اال ثتيتتو  التتنين عفتتر عتتتنهم عتتاداا التتر ط يثتتتهم التامريتتة متتترح 

اط  تتتت  8ا تتتتر  ا تلتتتتوا امالتتتتب اامتتتتال اال لثتتتتا  الشتتتتثي الثرا تتتتي صتتتتي 

1963  . 

 :  1968 – 1963ب . الجمهومية التااية 

 تتتتهد  هتتتتن  الجمهوميتتتتة مئيستتتتين  تتتتقيقين همتتتتا ع تتتتد الستتتتو  عتتتتامف 

ا  يتتتتب ع تتتتد التتتترحمن عتتتتامف ا تتتتد طغتتتتل  خ تتتتية االال علتتتتر هتتتتن  

الجمهوميتتتة ا تتتد عتتترف عتتتن ع تتتد الستتتو  عتتتامف التتتن  كتتتا  متتتن  تتتادح 

م التتتتتي المتتتتوم ال تتتت اط االحتتتترام ب تتتتدا تب لث تتتتد ال تتتتريم  استتتت 14 تتتتومح 

الحولتتتتل التتتتر   تتتتومة  االلتتتتة بخاتتتتب اشتتتتخ صتتتتي محتتتتي  اجتمتتتتاعي  تتتتيق 

اطمتتتتو  الحتتتتداد لتتتتتب كمتتتتا ااتتتتتب عتتتترف بتتتتتالجر ح االشتتتتجاعة اا تحتتتتتا  

الموا تتتف ال تتتث ة اكتتتا  يتيتتتر الخ تتتوما  استتتثر للشتتتهرح اكااتتتل لتتتب 

ايستتتتا   4ميتتتتول  وميتتتتة ااستتتتومية اا امتتتتل هتتتتن  الجمهوميتتتتة دستتتتتوم 

لتتتومح ا تتد ال تتمن صتتي المتتادح الحتتل استتم المجلتت  التتوطني لقيتتادح ا 1963

  علتتر ا  مجلتت  االمتتة هتتو الهياتتة التتتي المتتام  الستتل ة التشتتريثية 61)

  متتتن هتتتنا الدستتتتوم كيفيتتتة التتتخليف مجلتتت  االمتتتة 62ا تتتد مستتتمل المتتتادح)

اعتتتدد اع تتتائب اطريقتتتة ااتخابتتتب اال ا  التحتتتالف التتتن  ا امتتتب ال ثتيتتتو  



 
 

 71 

دامتتتا صيتتتب متتتع ع تتتد الستتتو  عتتتامف  تتتد ع تتتد ال تتتريم  استتتم اساستتتا ااتتتتب ا

متتن التنا  تتا  اكتتتر ممتتا صيتتب متتن التواصقتتا  لتتنا  تتاد ع تتد الستتو  عتتامف 

ااقوبتتا عستت ريا  تتتد المجلتت  التتتوطني لقيتتادح التتتومح التتتن  كتتا  يستتتي ر 

اكتتتتا  هتتتنا الدستتتتتوم لتتتم يقتتتر لتتتترئي  الجمهوميتتتة بتتتتا  عليتتتب ال ثتيتتتو  

ستتتل ا  متتتؤ رح امهمتتتة صتتتي ممامستتتة الستتتل ة السياستتتية ا تتتد ااتتتتب هتتتنا 

الشتتترين التتتتااي  11التتتن  عتتتدل صيتتتب  1964ايستتتا   22دستتتتوم  االاقتتتوب

ا تتتد متتتنم مئتتتي  الجمهوميتتتة  تتتوحيا  المجلتتت  التتتوطني لمتتتدح  1964

عتتا  التجتتدد اللقائيتتا اهتتو يمتلتتع حتمتتا ستتل ة الثتتدد الدستتتوم اي تتا ليمتلتتع 

مئتتي  الجمهوميتتة صتتتي هتتنا الوا تتتع الستتل ة السياستتية كلهتتتا ممتتا اد  التتتر 

ة صتتي  تتا الجمهوميتتة التاايتتة هتتنا الثهتتد عتتد  ممامستتة ا  حيتتاح برلماايتت

 بو ع جميع االح اب  امج المثادلة السياسية 

 

 1966ميستتتا   1963ا تتد ح تتتم ع تتد الستتتو  عتتامف بتتتين الشتترين التتتتااي 

ع تتد التترحمن عتتتامف اعنتتدما التتوصي بحتتاد  طتتائرح التتتولر  تتقيقب االك تتر 

المستتتي رح اكتتتا  اال يتتتر متتتن  تتتول الواصتتتق القيتتتادا  الثستتت رية الق ليتتتة 

  اللتتتوال ع تتتتد التتتترحمن مجتتتا عستتتت ر  هتتتتاد ل ال  تتتاا  ليتتتتا ال تتتتو  ا

ال تتن هتتنا الهتتتدال استتتغا متتن   تتتا صاتتا  سياستتة مختلفتتتة ليتثتتاظم اشتتتاط 

طتتتوب الح تتتم اليتحولتتتوا صيمتتتا بثتتتتد التتتر ااقتتتوب عستتت ر  اتتتاجم هتتتتن  

المتتترح ا تتتد امتتتتام  هتتتن  الجمهوميتتتة صتتتي عهتتتد مئيستتتها بثتتتد  اجتتتود ايتتتة 

ا تتتامح الدستتتاالير االثتتتديوالها صتتتي هتتتن   حيتتتاح برلماايتتتة علتتتر التتتر م متتتن
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الفتتتتترح اليهتتتتا اا سياستتتتتها ذا  امتتتتتدادا   تتتتث ية  تتتتامج حتتتتداد النخ تتتتة 

 السياسية . 

  1979 – 1968الجمهومية التالتة 

المتتتوم  17عتتتاد ال ثتيتتتو  التتتر الستتتل ة ع تتتر ااقوبتتتين ا نتتتين االهمتتتا صتتتي 

االاقتتتوب االال متتتن ع تتتد  صتتتي االخل تتتوا 1968المتتتوم  30االتتتتااي صتتتي 

االخل تتتوا صتتتي التتتتااي لتتترحمن عتتتامف بالتحتتتالف متتتع مثااايتتتب اال تتترب ا

لفتتتائهم ا تتتد صتتتاما صتتتي الحتتتالتين بالتتتدهال اكتتتتر صتتتومهم بتتتالقوح اكتتتا  متتن ح

منتتب كخاتتب  17المتتوم بثتيتتا بحتتتا صتتي االدالتتب صيمتتا بتتد  ااقتتوب  30ااقتتوب 

 تتتخاا متثتتتدد االطتتتراف اكتتتا  ا تتترب التتتر الغمتتتو  صتتتي بثتتت  جواا تتتب 

متتتن الخيتتتوط علتتتر اال تتتا كتتتا  صتتتي ايتتتد   يتتتر  ايثتقتتتد عتتتامف ا  ااحتتتد

عرا يتتتة ااذا متتتا ادتتتر اليتتتب الحتتتدد صتتتي هويتتتة عنا تتتر التتتتي افنالتتتب صثتتتو 

يم تتن ا  يو تتف بااتتب صتتي جتتوهر  كتتا  ااقوبتتا متتن دا تتا ادتتا  عتتامف 

صتتتي عمليتتتة  هتتتو التتتن  يلثتتتي التتتدام الرئيستتتيالتتتم ي تتتن حتتت ب ال ثتتتو 

التوميتتتو  االاقتتتوب علتتتر التتتنا  بتتتا كتتتا  )جماعتتتة  تتت اط الق تتتر  اا )

الثتتترب  كمتتتا ستتتموا اافستتتهم اكااتتتل اتتتواح هتتتن  الجماعتتتة التتتتخلف متتتن ع تتتد 

التتترماق النتتتايف اابتتتراهيم ع تتتد التتترحمن التتتداااد استتتثدا   يتتتدا  اكتتتا  

التو تتتة مقتتتدمين اممتتتن عيتتتنهم مجتتتا الندتتتا  الستتتابق الثستتت ر  القتتتو  

ا  ط يثتتتتتة الندتتتتتا  التتتتتن     التتتتت عيم الثميتتتتتد ستتتتتثيد  تتتتتلي ي اا تتتتتد ائب

اقتتوب المتلتت    تتد ظهتتر بثتت  جواا هتتا متتن  تتول هتتن  ستتيقيمب هتتنا اال

المقدمتتتتة المقت تتتترح علتتتتر التتتتر م متتتتن ا  ال يتتتتا  االال لواقتتتتوب دعتتتتر  
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التتتر ااشتتتال حيتتتاح ديمقراطيتتتة للمتتتواطنين اال تتتمن ال يتتتا  التتتاليف مجلتتت  

 يتتادح التتتتومح لممامستتتة الستتتل ة الثليتتتا صتتي الجمهوميتتتة الثرا يتتتة بمتتتا صيهتتتا 

مئتتتتتي  الجمهوميتتتتتة االقائتتتتتد الثتتتتتا   الستتتتتل ة التشتتتتتريثية ا تتتتتوحيا 

للقتتتوا  المستتتلحة  تتتم ا تتتدم مجلتتت   يتتتادح التتتتومح )دستتتتوم  االال  صتتتي 

اكتتتتا  مؤ تتتتتا ا تتتتد اعت تتتر  المتتتتادح االالتتتتر منتتتتب ا  ع  1968ايلتتتول  21

الجمهوميتتتتة الثرا يتتتتة ديمقراطيتتتتة  تتتتث ية الستتتتتمد ا تتتتول ديمقراطيتهتتتتا 

ليتتتب عتتتدح ا تتتث يتها متتتن التتتترا  الثربتتتي اما  االستتتو ع  تتتم اجتتتراا ع

منحتتتا  تتتترام  المتتتتر م الثتتتديو    تتتتا ا  ي تتتتدم مجلتتت   يتتتتادح التتتتتومح ال

 المؤ ل   1970الموم  16ب)دستوم  792

د ا تتتد اعتتتاد  مادالتتتب االالتتتر الثتتتراق جمهوميتتتة ديمقراطيتتتة  تتتث ية . ا تتت

ن  حتتاال هتتنا الندتتا  الوظيتتف بثتت  مفتتاهيم التت عيم ع تتد ال تتريم  استتم التت

هتتا صتتي لتتر التتر م متتن ااتتب لتتم ي  قكااتتل لتتب  تتث ية ك يتترح بتتين الثتترا يين ع

ن كستتتي التتتر   الثتتتا  الثرا تتتي التتتن  كااتتتل لتتتب الجربتتتة ستتتياة متتتع ال ثتيتتتي

 . 1963عا  

 – 1968)احمتتتد حستتتن ال  تتتر ا  هتتتن  الجمهوميتتتة التتتتي  تتتهد  مئيستتتين 

  بينهمتتتتتا بثتتتتت  اال توصتتتتتا  2003 -1979  ا) تتتتتدا  حستتتتتين 1979

لسياستتتتتتية متتتتتتتا التتتتتتتاميع الشخ تتتتتتي اال امممتتتتتتا االجمثهمتتتتتتا الخلفيتتتتتتة ا

االق ليتتتتة  . االتتتتتي ا تتتتر  علتتتتر متتتتا  تتتتدم متتتتن الشتتتتريثا  ااجتتتترالا  

ا و تتين ستتنة   ا تتد ا تتدم الندتتا  صتتي هتتن  ااصثتتال لفتتترح امتتتد  لخمستتة 

الجمهوميتتتتة دستتتتتومين متتتتؤ تين اعشتتتترا  التثتتتتديو  حتتتتاال صيهتتتتا هتتتتنا 
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الندتتتتا  الجميتتتتا  تتتتومالب ااع تتتتال ال تتتت غة الديمقراطيتتتتة لح متتتتة   صقتتتتد 

باعتتتتداد الدستتتتتوم التتتتدائم  1968المؤ تتتتل لثتتتتا   اعتتتتد  دي اجتتتتب الدستتتتتوم

االشتتتت يا المجلتتتت  التتتتوطني التتتتن  يمتتتتتا كاصتتتتة الق اعتتتتا  الوطنيتتتتة التتتتم 

ي تتتدم الدستتتتوم التتتدائم التتتم التتتندم اح تتتا  المجلتتت  التتتوطني    تتتم  تتتدم 

اصتتتتتي ال تتتتتاب الرابتتتتتع عتتتتتالب الدستتتتتتوم  1970الدستتتتتتوم المؤ تتتتتل لثتتتتتا  

يتتتتف مجلتتتت  مؤسستتتتا  الجمهوميتتتتة الثرا يتتتتة احتتتتدد الف تتتتا االال الثر

 يتتتتتادح القتتتتتومح ا تتتتتوحياالب التتتتتتي منهتتتتتا ا تتتتتدام القتتتتتوااين التشتتتتتريثية 

االقتتتتراما  التتتتتي لهتتتتا  تتتتوح القتتتتااو  اعتتتتالب الف تتتتا التتتتتااي المجلتتتت  

التتتتتوطني حيتتتتتو ا تتتتتل المتتتتتادح السادستتتتتة ااالمبثتتتتتو  علتتتتتر ا  يتتتتتتخلف 

المجلتتت  التتتوطني متتتن ممتلتتتي الشتتتثي متتتن مختلتتتف   اعاالتتتب السياستتتية 

يتتتتتتم الشتتتتت يا االحديتتتتتد طريقتتتتتة الث تتتتتوية اااال ت تتتتتادية ااالجتماعيتتتتتة 

 اسير الثما صيب ا وحياالب ا ااو   ا  

  الندتتتيم 55-47يستتتمر  تتتااو  المجلتتت  التتتوطني   ا تتتد ادمتتتل المتتتواد )

ا تتتوحيا  المجلتتت  اعو تتتتب بمجلتتت   يتتتادح التتتتومح  تتتم عتتتدل الدستتتتوم 

عتتتد  متتترا   تتتملل ا ت ا تتتا  المجلتتت  التتتوطني اعو تتتتب بالستتتل ة 

ح التتتتومح ا تتتدم  تتتااو  المجلتتت  التتتوطني بتتتالر م التنفينيتتتة امجلتتت   يتتتاد

حتتتتر  تتتدم القتتتااو  م تتتتم  التتتم يثمتتتا بتتتب اا ينفتتتتن 1970  لستتتنة 228)

التتتن  دمتتتب بتتتين  تتتااو  االاتخابتتتا  ا تتتااو  المجلتتت   1980  لستتتنة 55)

ا تتتد حتتتدد   17/3/1980  صتتتي 2764ااشتتتر صتتتي الو تتتائع الثرا يتتتة م تتتم)

  ع تتتو 250ن )  منتتتب بتتتا  اليقتتتا عتتتدد اع تتتال المجلتتت  عتتت1المتتتادح )
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يجتتتتر  ا تيتتتتامهم عتتتتن طريتتتتق االاتختتتتاب الحتتتتر الم ا تتتتر ابتتتتاال تراا 

الستتر    االث تتو يمتتتا مجمتتوا الشتتثي الثرا تتي  تتم بتتين ال تتاب التتتااي 

 تتتتتتراط النا تتتتتتي االمر تتتتتتم ااع تتتتتتر للمجلتتتتتت   تتتتتتوحيا  ا تتتتتتترا  

االشتتتتتتريع القتتتتتتوااين اا تتتتتترام المي اايتتتتتتة الثامتتتتتتة  مشتتتتتراعا  القتتتتتتوااين

داليتتتة امنا شتتتة سياستتتة الدالتتتة الثامتتتة الدا ليتتتة االمثاهتتتدا  ااالالفا تتتا  ال

االخامجيتتة اا  ذلتتع كلتتتب مح تتو  بمواصقتتتة مجلتت   يتتتادح التتتومح االحديتتتدا 

مئيستتتتب  تتتتدا  حستتتتين التتتتن  يتتتتر   الستتتتل ة التنفينيتتتتة اي تتتتا ا  القتتتتو  

الجربتتة الندتتا  ال ثتتتي التتن  ا تتا  الجمهوميتتة التالتتتة اادعتتر الديمقراطيتتة 

ااتخابيتتتتة اجتتتترال  عتتتتدح داما  متتتتن  تتتتول  تتتتااو  المجلتتتت  التتتتوطني ا

 يم ن الناالب من  ول مؤ رين اساسيين :

 القويم عما المجل  الوطني :

التتتتر عتتتتا   1980ااثقتتتتد  التتتتدامح االالتتتتر للمجلتتتت  التتتتوطني منتتتتن عتتتتا  

ابستتتت ي الحتتتترب الثرا يتتتتة االيراايتتتتة  تتتترم الندتتتتا  المديتتتتد هتتتتن   1984

ا   تتتتم كااتتتتل التتتتدامح التالتتتتتة متتتتن عتتتت 1988التتتتدامح التتتتر اهايتتتتة عتتتتو  

االتتتتدامح الخامستتتتة  2000-1996 تتتتم الرابثتتتتة متتتتن عتتتتا   1988-1992

عنتتتتتدما ستتتتتق  الندتتتتتا   9/4/2003 -2000ااال يتتتتترح كااتتتتتل متتتتتن عتتتتتا  

استتتق ل كتتتا مؤسستتتاالب ا تتتد عر تتتل الموحدتتتا  التاليتتتة علتتتر التتتدامح 

 ال رلمااية للمجل  الوطني :
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هيمنتتتة حتتت ب ال ثتتتو المنحتتتا علتتتر كاصتتتة اعمتتتال هتتتنا المجلتتت   .1

ين لث تتتتوية المجلتتتت  التتتتوطني امتتتتا ا  ي واتتتتوا اذلتتتتع ال  المر تتتتح

 اع ال صي الح ب اا ممن يواصق عليهم الح ب .

 الثو تتتة الدستتتتومية بتتتين مجلتتت   يتتتادح التتتتومح كتتتاعلرا  ط يثتتتة  .2

لتهتتتا ستتتل ة صتتتي الدالتتتة االاحتتتل التتتر االال ا تتتترا  كاصتتتة القتتتوااين ااحا

التتتر المجلتتت  التتتوطني التتتن  كتتتا  دام   تتت ليا صتتتي الم تتتاد ة علتتتر 

مشتتتراعا  دا  ا  يستتتت يع ابتتتدال ا  م   مغتتتايير لمتتتا يتتترد هتتتن  ال

 من مجلسي  يادح التومح .

لتتتم يمتتتام  المجلتتت  ا  دام م تتتابي صثلتتتي علتتتر اعمتتتال الستتتل ة  .3

م متتتن التنفينيتتتة بتتتالر م متتتن المتثتتتب بهتتتن  ال تتتوحية القااوايتتتة لخشتتتيته

 اع تتال مجلتتت  التتوممال التتتنين كتتتا  ا لتت هم متتتن ال تتادم المتقتتتد  صتتتي

 الح ب .

 تتتدا  حستتتين مستتتؤالية مئاستتتة الجمهوميتتتة اكتتتنلع ا تتت م التتتولر  .4

مئيستتتا لمجلتتت   يتتتادح التتتتومح االقائتتتد الثتتتا  للقتتتوا  المستتتلحة امئتتتي  

مجلتتت  التتتتوممال اامتتتين ستتتتر  يتتتادح   تتتتر الثتتتراق ابالتتتتتالي ا تتتت م 

ص تتتو عتتتن ذلتتتع ا  مجلتتت  التتتوممال التتتابع متتتن النتتتاحيتين الح بيتتتة 

م اع تتتال صتتتي االتمتيليتتتة كمتتتا ا  ا لتتتي اع تتتال المجلتتت  التتتوطني هتتت

بمتتترام االيتتتا  التتتر اعلتتتر  حتتت ب ال ثتتتو ا تتتد الحتتتول  تتتدا  حستتتين

مستتتتؤال صتتتتي الستتتتل ة التنفينيتتتتة االتشتتتتريثية ا ائتتتتد عستتتت ر  يتمتتتتتع 

بتتتاعلر ستتتل ة الشتتتريثية   صتتتر  ستتتل تب بشتتت ا مركتتت   دكتتتتاالوم  
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علتتتر كتتتا مفا تتتا مؤسستتتا  الدالتتتة اا تتت حل االاامتتتر ال تتتدم منتتتب 

ل للمنا شتتتة االديمقراطيتتتة لت تتتو  ااج تتتة التنفيتتتن متتتن االداتتتي اال مجتتتا

 صي هنا المجال .

 لتتتنا يم تتتن القتتتول ا  الثتتتراق صتتتي ظتتتا الجربتتتة المجلتتت  التتتوطني الممتتتتدح

لتتتتتم يشتتتتتهد ا  الجربتتتتتة برلماايتتتتتة  2003التتتتتر عتتتتتا   1980منتتتتتن عتتتتتا  

اب   اهتتي كااتتل ا تترب التتر التثيتتين منهتتا التتر االاتختتديمقراطيتتة حقيقيتتة 

ا  ة اعترالهتتتتا الستتتتل يابالتتتتتالي هتتتتي الجربتتتتة صا تتتتلة متتتتن الناحيتتتتة الوا ثيتتتت

ب اصتتتتة امكااهتتتتا ااسستتتتل علتتتتر مثتتتتايير ا تتتتراط باطلتتتتة متتتتن الناحيتتتتة 

 القااواية .

لتتم يقتتيم ال ثتتو ح متتا ديمقراطيتتا بتتا ح تتم دكتاالوميتتا كواتتب يفتقتتد ا لتتي ا  

لتتتم ي تتتن كتتتا المثتتتايير التتتتي الميتتت  الديمقراطيتتتة اادامهتتتا .لتتتنلع التتتر  ا  

 –يستتتامية -يتتتةالحتتت ب  تتتن حملتتتة  تتتثوال علتتتر كتتتا االحتتت اب الديمقراط

 وميتتتة متتتتن اجتتتا ال تتتتفيتها االتتتخمين اافتتتتراد  صتتتتي  –لي راليتتتتة  –استتتومية 

الستتتل ة اكتتتا  اال  تتتحايا  ال تتت اط التتتنين ستتتاعدا  صتتتي الو تتتول التتتر 

الستتتل ة اهمتتتا ع تتتد التتترماق النتتتتايف اابتتتراهيم التتتداااد االحتتتول حتتتت ب 

  متتتن دستتتتوم 37ال ثتتو متتتن مفهتتو  الحتتت ب القائتتتد كمتتا جتتتال صتتتي المتتادح)

علتتتر  تتترام االحتتت اب الشتتتيوعية  تاالوميتتتة الحتتت ب الواحتتتدالتتتر دك 1970

الستتتتابق االتتتتدال اال تتتتراكية التتتتتي ااهتتتتام  صتتتي دال االالحتتتتاد الستتتوصيتي 

اادمتهتتتا االحولتتتل هتتتن  التتتدال التتتر الديمقراطيتتتة بتتتا ا تتتا بالندتتتا  التتتر 
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م تتتتامدح اال تتتتفيب كتتتتوادم الحتتتت ب متتتتتال حتتتتردا  ع تتتتد الغفتتتتام ا تتتتالم 

لنتتتا دكتاالوميتتتة الفتتترد الواحتتتد مهتتتد  عمتتتاإ اع تتتد الختتتالق الستتتامرائي مث

التتتي اد  بتتالثراق ا تتث ب التتر امال تتاب ايتتو  اجتترائم ك يتترح لتتم يستتتلم 

ا تتتثوبها متتتن  تتتول الحتتتراب التتتتي  تتتنها  منهتتتا حتتتتر التتتدال المجتتتاامح

 االتي الركل ا امها السل ية المتثددح علر الشثي الثرا ي .

يتتتت  ا  اهتتتم اهتتتداف الديمقراطيتتتتة ادستتتااليرها هتتتو احتتتتترا  احمايتتتة االث 

 1970حقتتوق االاستتا  صتتي ا  بلتتد اال ا  ادتتا  ال ثتتو التتن  ا تتا  دستتتوم 

ابستتت ي ط يثتتتة الندتتتا  السياستتتي ااا ثتتتب صقتتتد ااحتتترف عتتتن كتتتا االستتت   

التتتتي ستتت رها صتتتي الدستتتتوم امنهتتتتا حقتتتوق االاستتتا  االحريتتتا  الثامتتتتة 

ر ااتيجتتتة للحتتتراب التتتتي ال طائتتتا منهتتتا اسياستتتة الثستتت رح التتتتي اد  التتت

مح ثرا تتتي ااصتتترم  اتتتتائب اجتماعيتتتة  ايتتتة صتتتي الخ تتتوااهتتتال اال ت تتتاد ال

اال تتثوبة ممتتا اد  التتتر جثتتا هتتتن  الحقتتوق ادريتتة لتتتم الجتتد ا  الرجمتتتة 

 لها صي حي  الوا ع الفثلي . 

 الثهد الجمهوم  التااي )الجربة بنال ادا  ديمقراطي عرا ي  :

كتتتااو   30ال لتتتوم الثهتتتد الجمهتتتوم  التتتتااي التتتدميجيا   تتتا ابثتتتد ااتختتتاب 

االتتتتتي التتتتم ا امتهتتتتا الال متتتترح صتتتتي الثتتتتراق علتتتتر استتتتا   2006 التتتتتااي

الدستتتتوم التتتدائم التتتن  كت تتتتب هياتتتة الاسيستتتية منتخ تتتة  )الجمثيتتتة الوطنيتتتة  

االتتتي كتتا  دامهتتتا االستتا  كتابتتة دستتتتوم دائتتم للتت ود اعتتتو التتر م متتتن 
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الموحدتتتا  الثديتتتدح علتتتر هتتتنا الدستتتتوم متتتن جهتتتا  ا خ تتتيا  مهمتتتة 

ن  لتتتي الشتتثي الثرا تتي صتتي اال استتتتفتال اال ااتتب حدتتر بمواصقتتة اكتتتر متتت

حتتتر ا يتتتب يشتتتهد  الثتتتراق صتتتي الاميختتتب المثا تتتر لي تتتدا هتتتنا الدستتتتوم 

اكخاتتتتب عقتتتتدا اجتماعيتتتتا بتتتتين المتتتتواطنين الينتتتتتب اال ح ومتتتتة )مجلتتتت  

التتتتتوممال  اصقتتتتتا لدستتتتتتوم دائتتتتتم ااتهتتتتتل اعمالهتتتتتا متتتتتع ااتهتتتتتال متتتتتدالها 

 ااستتتتتتمر  ح ومتتتتتة ال تتتتتريف اعمتتتتتال 2009الدستتتتتتومية اهايتتتتتة عتتتتتا  

لحتتين ا تيتتام مجلتت  اممال جديتتد التتم يثتتد صتتي التتتداال السياستتي بتتامما 

 يتتتتتر الحتتتتتديو عتتتتتن اصثتتتتتال ا تتتتتراما  الح ومتتتتتة )مجلتتتتت  التتتتتوممال  

االشتتتتتتريثا  ام ابتتتتتتة ال رلمتتتتتتا  لتراجتتتتتتع التتتتتتدام  السياستتتتتتي لتتتتتترئي  

 الجمهومية الن  با  مم يا اماعيا للدستوم اصقا لهنا الدستوم .

 : 2005الدستوم الدائم 

ب الدستتتتوم هتتتو االال صتتتي التتتاميع الثتتتراق المثا تتتر التتتن  كت تتتتيثتتتد هتتتنا 

د الجلتتتر االنخ تتتة اصقتتتا الص تتامهم ااالجاهتتتاالهم المتثتتتددح   ا تتتايتتد  عرا يتتتة 

صقتتد   هتتنا التنتتوا التتواظم  متتن  تتول متتواد  االالتتر اه تتنا بقيتتة المتتواد 

ح جتتتال صتتتي المتتتادح االالتتتر ع جمهوميتتتة الثتتتراق دالتتتة مستتتتقلة ذا  ستتتياد

  جمهتتتوم  ايتتتابي برلمتتتااي ديمقراطتتتي االحتتتاد  ع اهتتتن ادتتتا  الح تتتم صيهتتتا

 المتتتتتادح ااماتتتتتل بتتتتتين دعتتتتتاح الومرك يتتتتتة )اال تتتتتاليم  االمرك يتتتتتة متتتتتتو

 اجر  التوام  افسب صي المادح التااية من الدستوم :
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 ال يجوم سن  ااو  يتثام  مع  وابل ا ح ا  االسو  . . 

 ال يجوم سن  ااو  يتثام   مع م اد ل الديمقراطية . .ب

 يجتتتتوم ستتتتن  تتتتااو  يتثتتتتام  متتتتع الحقتتتتوق االحريتتتتا  االساستتتتية ج. ال

التتتتوامدح صتتتتي هتتتتنا الدستتتتتوم   اهتتتتنا يو تتتتم التتتتتوام  االتواصتتتتق بتتتتين 

االالجاهتتتتا  االستتتتومية ااالالجاهتتتتا  اللي راليتتتتة االثلماايتتتتة   ا تتتتد امتتتتتام 

التتتتن  كتتتتا  م تتتتوما عتتتتن  تتتتااو   2005الثرا تتتتي التتتتدائم لثتتتتا  الدستتتتتوم 

بثتتتتدد متتتتن الم ايتتتتا ايتتتتخالي صتتتتي  2004اليتتتتة ادامح الدالتتتتة للمرحلتتتتة االاتق

مقتتتتتدمتها الخكيتتتتتد  علتتتتتر الندتتتتتا  التتتتتديمقراطي ااالاتخابتتتتتا  اال رلمتتتتتا  

ااهميتتتة اتتتواب الشتتتثي اممتليتتتب ااصتتتراد    كمتتتا ا  الدستتتتوم ص تتتا بتتتين 

الستتتتل ا  التو ب)التشتتتتريثية  ال رلمتتتتا    التنفينيتتتتة  مئتتتتي  الجمهوميتتتتة 

ل االعلتتتتر   احتتتتدد امجلتتتت  التتتتوممال   االق تتتتائية   امجلتتتت  الق تتتتا

عمليتتتتتتتة اجتتتتتتتترال ا ت ا تتتتتتتاالها ا تتتتتتتوحياالها اا  الدستتتتتتتتوم ادتتتتتتتم 

عليتتتب اا  كتتتا  ذلتتتع لتتتي  ستتتهو اال اذا ح تتتا التواصتتتق عليتتتب  التثتتتديو 

بتتتتتتين القتتتتتتو  السياستتتتتتية الممتلتتتتتتب لم واتتتتتتا  الشتتتتتتثي الثرا تتتتتتي اهتتتتتتنا 

الم تتتمو  يحستتتي للدستتتتوم علتتتر التتتر م متتتن ا  التتت ث  يحستتت ب عليتتتب   

لتتتتتي ذكتتتتر  للدستتتتتوم التتتتدائم ا يرهتتتتا اكتتتتتر الفقتتتتد ا  هتتتتن  االيجابيتتتتا  ا

ال تيتتتر متتتن  يمتهتتتا بتتتدا  االلتتتت ا  بمتتتواد الدستتتتوم اال  يقتتتب كمتتتا يستتتجا 

علتتتر هتتتنا الدستتتتوم عتتتدد متتتن اقتتتاط الخلتتتا امنهتتتا التتتتدا ا ااال تتتترا  

اعتتتتتد  الو تتتتتو  احيااتتتتتا صتتتتتي ال تتتتتوحيا  بتتتتتين الح ومتتتتتة االالحاديتتتتتة 
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ق ااقتتتاط ا تتتر  الدمستتتها احومتتتة اال تتتاليم)ا ليم كردستتتتا   اهويتتتة الثتتترا

لجنتتتتة التثتتتتديو  المشتتتت لة متتتتن ال رلمتتتتا  التتتتم الستتتتت يع ااجتتتتام اعمالهتتتتا 

علتتتتر التتتتر م متتتتن متتتترام عتتتتدد متتتتن الستتتتنوا  علتتتتر عملهتتتتا التتتتم التتتتتم 

التثتتديو  لحتتد اال  ال تتن هتتنا اليمنتتع متتن القتتول ا  هتتنا الدستتتوم ي قتتر 

اص تتتا لدستتتتوم  دمتتتب الثتتتراق المثا تتتر ا ال دستتتتوم ي ت تتتب عرا يتتتو  

  و  من  ث هم .منتخ

 

 

 الثجربة الديمقراطية فع العراق المع صر :

 –القتتتتتتو  الديمقراطيتتتتتتة علتتتتتتر م تتتتتتد ين اساستتتتتتيين االال هتتتتتتو الحريتتتتتتا  

االتتتتتتتااي هتتتتتتو  –الديمقراطيتتتتتتة السياستتتتتتية االديمقراطيتتتتتتة االجتماعيتتتتتتة 

راطيتتتتة لتتتتتداال الستتتتلمي للستتتتل ة  ل تتتتن للديمقالمؤسستتتتا  )ا –االليتتتتا  

 مقولة ملت سة اا  الية .

جتتال  بثتتد عقتتود متتن االستتت داد السياستتي  2003تجربتتة الثرا يتتة بثتتد صال

امكتتتتت   علتتتتتر مو تتتتتوعة الحريتتتتتا  ) تتتتتااو  ادامح الدالتتتتتة المرحلتتتتتة 

  ال نهتتتا اهملتتتل الجااتتتي التتتتااي 2005ادستتتتوم  2004االاتقاليتتتة لستتتنة 

المتثلتتتتق بالمؤسستتتتا  ابثمليتتتتة التتتتتداال الستتتتلمي للستتتتل ة. صالديمقراطيتتتتة 
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ابنتتتتتال الديمقراطيتتتتتة اليثتمتتتتتد علتتتتتر النوايتتتتتا ليستتتتتل مجتتتتترد ااتخابتتتتتا  . 

الحستتتتنة للقتتتتو  السياستتتتية الحاكمتتتتة احتتتتتر عنتتتتدما يتحقتتتتق التتتتتداال صتتتتي 

صالم تتتتتد  التتتتتتااي . الستتتتتل ة يواجتتتتتب مشتتتتت و  جمتتتتتة ا تتتتتراعا  حتتتتتادح 

يحتتتتو  االال ايثتتتوق صاعليتتتتب ايقيتتتد  اهتتتو ا تتترب التتتر التتتتداال الخشتتتن 

علتتتتر التتتتتخ ير  التتتتي  الستتتتل  ممتتتتا يثتتتتوق صاعليتتتتة الديمقراطيتتتتة ا تتتتدمالها

التتتتتر اال    ) الح ومتتتتتة  2005)متتتتتتال ذلتتتتتع الشتتتتت ا الح ومتتتتتا  منتتتتتن 

كتتتتا ذلتتتتع  االالتتتتر استتتتتغر ل  مستتتتة ا تتتتهر اا  يتتتترح عشتتتترح ا تتتتهر  

عمتتتتق التنا  تتتتا  اهتتتتدد االستتتتتقرام ااد تتتتا التتتت ود صتتتتي داامتتتتة متتتتن 

االممتتتا  عنوااهتتتا : الثنتتتف  الفستتتاد ا تتتاصة التتتر مومتتتم االستتتت داد جتتترال 

ا  السياستتتية ال تتتيقة اااث تتت  ذلتتتع ستتتل ا علتتتر النتتتاحر النختتتي اال عامتتت

حيتتتاح المتتتواطن التتتن  يتتتدصع يوميتتتا التتتتمن بحياالتتتب اجثتتتا الديمقراطيتتتة بثتتتد 

متتترام الجربتتتة الستتتع ستتتنوا  هشتتتة االمجتمتتتع  يتتتر متماستتتع االمواطنتتتة 

صتتتي حالتتتتة الراجتتتع امتتتتا  التتتتواللا  ال تتتيقة االتتتت داد االممتتتة الثقيتتتتدا متتتتع 

ين غتتتتي الختتتتو  صتتتتي المتتتتؤ را  الخامجيتتتتة  لمثالجتتتتة هتتتتن  المشتتتت و  

  تتتتتية الديمقراطيتتتتتة ع تتتتتر المؤسستتتتتا  الفاعلتتتتتة االمشتتتتتامكة النشتتتتت ة 

اميتتتتادح دام المجتمتتتتع االفتتتترد صتتتتي ال تتتتغ  باالجتتتتا  ديمقراطيتتتتة الندتتتتا  

السياستتتتي اعتتتتد  االكتفتتتتال بتتتتدام المرا تتتتي . ايتو تتتتف ذلتتتتع علتتتتر دام 

ا تتتتدمالها علتتتتر اصاعليتتتتة المجتمتتتتع المتتتتداي امندماالتتتتب ااستتتتائا االعتتتتو  

عتتتتابرح للهويتتتتا  الفرعيتتتتة   -عو تتتتة مواطنتتتتة  –جديتتتتدح  تتتتيا ة عو تتتتة 

الاتتتاكر  لهتتتا . باعت تتتام ا  الديمقراطيتتتة هتتتي الندتتتيم للثو تتتا  بتتتين الحتتتاكم 
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الجربتتتتتة الستتتتتنوا  المن تتتتترمة اكتتتتتد  الخلتتتتتا صتتتتتي اللتتتتتع  االمح تتتتتو  .

الثو تتتا  ممتتتا يت لتتتي اعتتتادح  تتتيا تها بمتتتا يحقتتتق التتتتوام  ااالستتتتقرام 

امتتتتع الثقتتتتد كثمليتتتتة مستتتتتمرح امتتتتن ال تتتترام  التثامتتتتا متتتتع الشتتتتراكة 

طويلتتة المتتد  بتتدال متتتن التثامتتا مثهتتا كق تتتية ااتخابيتتة يم تتن استتتتغولها 

لتشتتتت يا الحالفتتتتا  سياستتتتية . ابالتتتتتالي صتتتتا  دالتتتتة المواطنتتتتة هتتتتي التتتتتي 

الحقتتتق االستتتتقرام االحتتتاصظ عليتتتب اهتتتي التتتتي الستتتتوعي اال فتتتا الهويتتتا  

 .الفرعية االجثلها  ري ة صثلية صي  ناعة القرام 

 

 

 ي ت  تحدي ت الديمقراطية :اشك ل

التيتتتر   تتتية الديمقراطيتتتة صتتتي المجتتتالين الندتتتر  ااالجرائتتتي ا تتت اليا  

)المدهتتتر   الم تتتمو  اا علتتتر  تتتثيد الشتتت اعلتتتر  تتتثيد عديتتتدح ستتتوال 

 التتتتتنلع  تتتتتاا التث يتتتتتر التتتتتن  دعتتتتتا للتمييتتتتت  بتتتتتين ديمقراطيتتتتتة التتتتتدي وم

الم تتتتمو  ام تتتتم ا  هنالتتتتع استتتت  مشتتتتتركة للديمقراطيتتتتة مقراطيتتتة ادي

 ا  هنتتتتتا  المتتتتتاي ا   ا تتتتتة علتتتتتر  تتتتتثيد الت  يتتتتتق . اصتتتتتي ظتتتتتا اال

المتغيتتترا  الجديتتتدح االمتوا تتتلة االنتتتامي ال ثتتتد المثتتتولم للديمقراطيتتتة لتتتم 

يثتتد الحتتديو عنهتتا بتتالمفهو  التقليتتد  المستتتند التتر م تتد  ح تتم الشتتتثي ... 

كاصيتتتا حيتتتو التتتد ا مفتتتاهيم اعنا تتتر جديتتتدح التثلتتتق بالمستتتؤالية االحمايتتتة 
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اكم االمح تتتتتو  اكلهتتتتتا الحتتتتتل ا ت تتتتتام التفتتتتتاعو  االثو تتتتتة بتتتتتين الحتتتتت

الواستتتتثة االتتتتداعياالها المختلفتتتتة حيتتتتو بتتتتا  التابتتتتل الوحيتتتتد صتتتتي عتتتتالم 

السياستتة هتتو التغييتتر كمتتا ا  ال حتتو الثلمتتي اليقتتف م تتتوف االيتتد  امتتا  

هتتتتن  الق تتتتية ااامتتتتا ينتتتتتب استتتتائلب التتتتتي الحتتتتاال التحقتتتتق متتتتن الدتتتتواهر 

ال تتتتر   –كمتتتتا يقتتتتال  -ثتتتتة اعتمتتتادا علتتتتر طتتتترق علميتتتتة محتتتددح ال  ال  ي

ع طويتتتتتتا الفتتتتتترا  . امتلمتتتتتتا ا  مو تتتتتتوعة الديمقراطيتتتتتتة المتتتتتتتد لتتتتتتتامي

اال لتتتوم  اال لتتتوم  ع تتتر مخا تتتتا  عستتتيرح  تتتول  الف الستتتنين متتتتن 

الما تتي التتر الحا تتر  تتوب المستتتق ا   صهتتي عمليتتة الغتنتتي باستتتمرام 

بتتتالوا ع االستتتثر لتغييتتتر  اااهتتتا لتتتم ال تتتا بثتتتد التتتر  ايتهتتتا صتتتي دمجتتتة 

لثمليتتتة لتتتم ال تمتتتا بثتتتد االمهتتتم ااهتتتا ال نتتتل كحاجتتتة متتتن دا تتتا ال متتتال   صا

المجتمثتتتا  اااهتتتا عمليتتتة دينامي يتتتة ادائمتتتة الت تتتوم االتغيتتتر االت تتتدل . 

التتتتنا صتتتتا  الثريتتتتف الديمقراطيتتتتة متتتتن  تتتتول مفهومهتتتتا يتحتتتتدد بجتتتتوهر 

صخاهتتتا الديمقراطيتتتة ا يمهتتتا ام ادئهتتتا االساستتتية  امتتتا ا تتت الها االث يراالهتتتا 

االشتتتتتتتتثوب االدتتتتتتتتراف الخا تتتتتتتتة  الخ تتتتتتتتع لخ و تتتتتتتتيا  االمتتتتتتتتم

    1)بالمجتمثا   

ا تتتد ا تتتاصل التجتتتامب االامبيتتتة ا يرهتتتا صتتتي التتتديمقراطيا  المستتتتقرح 

م تتتامين اوعيتتتة الجلتتتل الجلتتتل بو تتتو  صتتتي المؤسستتتة ا هميتتتة عمليتتتة 

ال نتتتال المؤسستتتاالي بالنستتت ة للديمقراطيتتتة بمثناهتتتا الحتتتديو هتتتي ااستتتع متتتن 

نا تتتتتر ا تتتتتر  المؤسستتتتتا  السياستتتتتية حيتتتتتو الت تتتتتمن ع مجتتتتترد بنتتتتتال
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كالتثدديتتتتتة استتتتتيادح القتتتتتااو  االحقتتتتتوق االحريتتتتتا  االتقاصتتتتتة السياستتتتتية 

اديمقراطيتتتتتة المشتتتتتامكة .صالمؤسستتتتتا  السياستتتتتية االقواعتتتتتد الحقو يتتتتتة 

  ال ال تتتتنع الديمقراطيتتتتة  ال  الديمقراطيتتتتة )علتتتتر التتتتر م متتتتن اهميتهتتتتا 

صتتتتتي جوهرهتتتتتا   التجتتتتتاام هتتتتتن  المؤسستتتتتا  االقواعتتتتتد لتشتتتتت ا ستتتتتلوكا 

يا ايرال تت  علتتر ص تترح المستتاااح صتتي الثو تتا  االاستتااية اجتماعيتتا اسياستت

  ااحتتتتتترا  االاستتتتتا  احرياالتتتتتب   صهتتتتتي التتتتتد ا صتتتتتي  خ تتتتتية الفتتتتترد 

 االمجتمع  .

اا  المؤسستتتتا  الدستتتتتومية  الشتتتت ا االطتتتتام الحقتتتتو ي التتتتن  التتتتندم صيتتتتب 

الثمليتتتة السياستتتية االحتتتدد  ليتتتا  ممامستتتة الستتتل ة ااقاطهتتتا   االقواعتتتد 

 يتتتر ا  الممامستتتة صتتتي اطتتتام المؤسستتتا   التتتتي يجتتتي ا  الخ تتتع لهتتتا  

سياستتتتتتية اب  يثتهتتتتتتا ام تتتتتتدم الدستتتتتتتومية ال قتتتتتتر مرهواتتتتتتة بتتتتتتالقو  ال

اجودهتتتتتتا  ابتتتتتتالقيم االجتماعيتتتتتتة االسياستتتتتتية االتقاصيتتتتتتة التتتتتتتي الح تتتتتتتم 

االمجتمتتتتع ال تتتترصاالها . ابتتتتا  الثقتتتتد االجتمتتتتاعي بتتتتين طرصتتتتي الدالتتتتة 

ة  تتتد عتتاج  عتتتن الحقيتتتق حتتد اداتتتر متتتن التتتتوام  صوجتتداا االادمتتتة الحاكمتتت

حتتتتتر الحولتتتتل الدالتتتتة التتتتر تولل علتتتتر الدالتتتتة ااستتتتت د  بتتتتالمجتمع استتتت

مجتترد اداح الستتل  اكتتاد المجتمتتع المتتداي ا  ينتتد ر بال امتتا .اه تتنا ظلتتل 

الدالتتتة صتتتي المن قتتتة منتتتن االستتتتقول علتتتر  تتتومح التتتندم الحاكمتتتة صيهتتتا   

ص متتتا االستتتمل االادمتتتة باالستتتت داد االشتتتمولية الم لقتتتتين   الميتتت   الدالتتتة 

الستتتل ة ال تتتابع –ك يتتتة اال تتتوبة المح متتتتين . التتتم التتتراا الدالتتتة بالمر
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المركتتتي االمتنتتتوا لمجتمثاالهتتتا التتتم الفستتتم المجتتتال امتتتا  ا   تتت ا متتتن 

السياستتي امتتا  الم واتتا  المشتت لة لهتتنا التنتتوا كمتتا ااجتتد ا تت ال التث يتتر 

ا  االادمتتة التستتلي ية التحايتتا علتتر الديمقراطيتتة حيتتو ااهتتا بتتدال متتن ا  

مشتتتتاعر النتتتتا  االر تتتتيدها ديمقراطيتتتتا  القتتتتو  بالتوعتتتتي القتتتتو  بثقلنتتتتة 

االافثتتتتالي االنفثتتتتي بهتتتتا   ااستتتتتغرق مثنتتتتر التتتتوطن صتتتتي مثنتتتتر الندتتتتا  

بمثنتتتتر ا  الم تتتتلحة الوطنيتتتتة التما تتتتر متتتتع م تتتتلحة الندتتتتا    الهتتتتنا 

اوحتتتظ ا  صشتتتا الدالتتتة صتتتي بلتتتومح هويتتتة اطنيتتتة جامثتتتا مت اليتتتا امتتتا متتتن 

اا عتتتد  ستتتين اموذجيتتتا   عنفهتتتا المفتتترط )الثتتتراق  تتتول ح تتتم  تتتدا  ح

القتتتدمح علتتتر احتتتتوال الهويتتتا  الفرعيتتتة اادامالهتتتا ستتتلميا )الثتتتراق  تتتول 

اموذجتتتتا.  ا تتتتد استستتتتها الح تتتتا  كتيتتتترا استتتتتت اا  2003صتتتتترح متتتتا بثتتتتد 

االمجتمتتتتع مثتتتتا االتتتتتح م بهمتتتتا مثتتتتا حتتتتتر الحولتتتتل الدالتتتتة التتتتر الدالتتتتة 

مجتتتترد اداح الستتتتل  ا متتتتع ا تتتتاد  هتتتتن  السياستتتتا  التتتتر التتتتدهوم الدالتتتتة 

بتتتتا اعتتتتادح المجتمتتتتع مثتتتتا . لتتتتنلع صتتتتالم لوب اليتتتتو  ال الحريتتتتر الدالتتتتة ا

متتع بتتتا ا  تتتا  اجتتود  بثتتتدما التتم الق يتتتع منهجتتتي بنائهتتا   اال الحتتترم المجت

التتتنلع صتتتالم لوب لتتتي  صقتتت  هتتتد  .ال ا تتتالة   متتتنه يا اجهويتتتا ا  ليتتتا 

 واعتتتد اامكتتتا  االستتتت داد ااامتتتا اي تتتا الستتتثي التتتر بنتتتال دالتتتة الثدالتتتة 

متلمتتا  2003حريتتة اهتتنا متتا اكدالتتب الجربتتة الثتتراق لمتتا بثتتداالمستتاااح اال

اكدالتتتب الجتتتامب دال الربيتتتع الثربتتتي  تتتول الستتتنتين اال يتتترالين  صتتتالح م 

ين غتتتي ا  ين تتتو  علتتتر االجتتترالا  االوستتتائا التتتتي اعتمتتتدها ايثتمتتتدها 

المجتمتتتع صتتتي الث يتتت  الثمتتتا الجمتتتاعي االقيتتتيم الحلتتتول االمثالجتتتا  صتتتي 
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ركة   ابهتتن  ال ريقتتتة صتتا  الح تتتم يحتتتد  الستتثي لتحقيتتتق االهتتداف المشتتتت

علتتتتتر مستتتتتتويا  متثتتتتتددح . ابالتتتتتتالي صاالاتقتتتتتال متتتتتن الستتتتتل وية التتتتتر 

متتن بينهتتتا اعتتتادح الديمقراطيتتة يحتتتتاج التتتر مجموعتتة  تتتراط امستتتتل ما  

متتتتع التخكيتتتتد علتتتتر ا  ل تتتتا الجربتتتتة   تتتتايا مشتتتتتركة التربيتتتتة المجتمثيتتتتة 

مستتتاما  ا  تتتائص منفتتتردح اعوائتتتق االحتتتديا  مختلفتتتة حيتتتو الالوجتتتد 

 ابتتتة اا امتتاذج القليديتتة االمهتتم بتتاالمر ا  مجتترد الحتتاق اله يمتتة بالندتتا  

التستتتتل ي )االادمتتتتة االستتتتت دادية  اليثنتتتتي التحتتتتول للديمقراطيتتتتة متلمتتتتا 

ي تتتتتم القتتتتتول ا  مجتتتتترد اجتتتتترال االاتخابتتتتتا  اليثنتتتتتي  تتتتتما  الستتتتتير 

بالديمقراطيتتتة   االديمقراطيتتتة باال تتتاصة التتتر كواهتتتا  تتت و متتتن ا تتت ال 

صهتتتي امتتت  ااستتتلوب حيتتتاح   االتتتد ا صتتتي م تتتامين الثو تتتا  بتتتين الح تتتم 

المتتتواطنين   اا  ااحتتتدح متتتن اهتتتم ا تتت اليا    تتتايا الديمقراطيتتتة ال متتتن 

ال  جتتتوهر الديمقراطيتتتة ي متتتن صتتتي كواهتتتا  صتتتي  تتتثف التقاصتتتة السياستتتية

 تتتتيم  قاصيتتتتة التتتتوصر عو تتتتا  المتتتتواطنين الثامتتتتة متلمتتتتا ا  التقاصتتتتة هتتتتي 

ق االمتتتتتر بالسياستتتتتية اال ت تتتتتادية اا م تتتتتاد ل للسياستتتتتيا  ستتتتتوال الثلتتتتت

التثليميتتتة التربويتتتة اا استتت  الثمتتتا السياستتتي ذلتتتع ا  الشتتتثي ا  ي تتتو  

الحتتتل التتتخ ير  قاصتتتة ال ديمقراطيتتتة الالحتتتتر  التثدديتتتة احريتتتة الفتتترد ا  تتتول 

 قاصتتتتتتتة منا  تتتتتتتة للقتتتتتتتيم االم تتتتتتتاد ل اال تتتتتتتتوف االتثتتتتتتتايك مثتتتتتتتب   

اا دينيتتتتتتا  الديمقراطيتتتتتتة   صتحمتتتتتتا التتتتتتر ستتتتتتدح الح تتتتتتم ادامتتتتتتا  تتتتتتموليا

هتتي الربيتتة االنشتتاة التتي  صقتت  مثرصتتة . ال تتي التحقتتق صالتقتتة    1)متث تت ا

الديمقراطيتتتتتتتة يجتتتتتتتي ا  ي تتتتتتتو  النتتتتتتتا  متتتتتتتؤمنين بقيمتتتتتتتة الم تتتتتتتاد ل 
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الديمقراطية اهتتتنا يت لتتتي  تتتدما متتتن التقاصتتتة االن تتتب السياستتتي   ايجتتتي 

ا  ال تتو  الديمقراطيتتتة ماستتخة صتتتي عقتتول  النتتتا  االح تتا  . اهنتتتا  متتتن 

 بتتد متتن اجتتود  قاصتتة سياستتية القتتو  علتتر استت  التستتامم احتتو يثتقتتد ااتتب ال

المتتتتر ح  التستتتتامم احتتتتو اال ليتتتتا    اكتتتتنلع التستتتتامم احتتتتو المثام تتتتة 

السياستتية متتتن اجتتا امتتتو االت تتوم الديمقراطيتتتة الفثلتتر صالديمقراطيتتتة هتتتي 

الندتتتتا  االص تتتتا للح تتتتم ل نهتتتتا الت لتتتتي متتتتواطنين ديمقراطيتتتتي التقاصتتتتة 

ثتتتتتد  ح تتتتتا  يؤمنتتتتتو   تتتتتوال اصثتتتتتو االتف يتتتتتر االستتتتتلو    تتتتتا ذلتتتتتع اب

 بالديمقراطية ااتائجها . 

ال تتتتر   2003ابثتتتتد متتتترام ستتتتنوا  علتتتتر اهايتتتتة الندتتتتا  الستتتتابق صتتتتي 

 التجربتتتتة الثرا يتتتتة مجموعتتتتة متتتتن االستتتتالة المهمتتتتة المتثلقتتتتة بالحا تتتتر

ن االمستتتتق ا بتتتاال ترا  متتتع استتتت مال االاستتتحاب االمري تتتي التتتن  التتت ام

 ليها امنها : مع مجموعة   ايا جديرح باال امح ا

ن  االاستتتحاب االنهايتتتة الرستتتمية لوحتتتتول االمري تتتي للثتتتراق التتت .1

 استتتتتنادا التتتتر االفا يتتتتة االاستتتتحاب المو ثتتتتة 18/12/2011استتتتت ما يتتتتو  

 . 16/11/2008بين الثراق االواليا  المتحدح صي 

جملتتتتتتة متتتتتتن التحتتتتتتديا  السياستتتتتتية ااالجتماعيتتتتتتة ااال ت تتتتتتادية  .2

ي لفشتتا صتتنوا  منتتن متتا بثتتد التغييتتر ااااالمنيتتة الدا ليتتة التتتي ماصقتتل الستت

 القديم حلول امثالجا  جادح لها
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 الثتتتتتدد التتتتتتد و  االتتتتتتخ يرا  الخامجيتتتتتة بخاواعهتتتتتا المختلفتتتتتة   .3

 .  اا مميةاال ليمية االدالية 

كتتتا ذلتتتع التتتتر  امتتتا يتتت ال ا تتتتاما علتتتر مجمتتتا االا تتتتاا صتتتي المشتتتتهد 

 تتتتتوالرالثرا تتتي التتتتن  يتميتتت  بحالتتتتة عتتتد  االستتتتتقرام اداامتتتة الثنتتتتف اال

ائق ال تتتن ذلتتتع ال يلغتتتي عتتتدح حقتتت االممتتتا  بخاواعهتتتا المختلفتتتة . ا اتتتتاج

 اقف عند ا نين منها :  با  امحجديرح 

 الق ية االالي : 

عامتتتا  35ستتتق  ادتتتا  مستتتت د ح تتتم الثتتتراق الكتتتتر متتتن  2003صتتتي عتتتا  

امتتتتتام  ابشتتتتتع  تتتتتنوف القمتتتتتع االتن يتتتتتا بحتتتتتق الثتتتتترا يين مااصتثتتتتتا 

مجتتتتاامح   ابستتتتقوط الندتتتتا  الم تتتتاد االممتتتتا  االحتتتتراب متتتتع التتتتدال ال

  2003 -1921عامتتتتتا ) 82طويتتتتل  تتتتتفحة الدالتتتتتة المرك يتتتتتة طتتتتتوال 

 بح ومتها ااادمتها السياسية المل ية االجمهومية .

 الق يةالتااية :

حتتتتتر اال  ااجتتتت     تتتتوا  مهمتتتتة  يتتتتر  ط يثتتتتة  2003منتتتتن عتتتتا   

ا تتتتت ا الندتتتتتا  السياستتتتتي التتتتتن  الحتتتتتول متتتتتن االستتتتتت داد باالجتتتتتا  التتتتتد  

 2005طيتتتتة امتتتتن المرك يتتتتة التتتتر الفيدمالي تتتتة   ا تتتتدام دستتتتتوم مقرا

التتتن  التتتتم االستتتتفتال عليتتتتب كثقتتتتد اجتمتتتاعي التتتتواصقي امتتتا ماصتتتتق الثمليتتتتة 

السياستتتية متتتن م استتتي مهمتتتة كالتثدديتتتة السياستتتية االح بيتتتة ااالاتخابتتتا  

االتتتتداال الستتتلمي للستتتل ة . اصتتتي  تتتول ذلتتتع يم ننتتتا القتتتول ا  الثتتتراق 

اصقهتتتا مجموعتتتة متتتن المشتتت و  اعلتتتر مختلتتتف متتتر بمرحلتتتة ااتقاليتتتة الر
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ا تتتاصة التتتر الم استتتي التتتتي المتتتل اال تتتلرح  -ال تتتثد . هتتتنا التحتتتول ااتتتتب

ديمقراطيتتتة هشتتتة ااممتتتة  قتتتة بتتتين القتتتو  السياستتتية االم واتتتا   –اليهتتتا 

 االجتماعية . 

صالديمقراطيتتتة الوليتتتتدح صتتتي الثتتتتراق متتتا مالتتتتل صتتتي طتتتتوم التتتتخلص متتتتن 

اتختتتاب   الديمقراطيتتتة ال الثنتتتي مجتتترد اذهنيتتتة متتتا   لتتتف الديمقراطيتتتة   ال

ااامتتتتا هتتتتي منتتتتتهب ا تتتتيم احالتتتتة  قاصيتتتتة   ااهتتتتا الفتتتتتر  التتتتخطير اكتتتت م 

را  النتتتواما الستتتل وية ال دائيتتتة   اهتتتن  عمليتتتة التحقتتتق بتتتالتمرين االمتتت

 االقتتتود التتتتر ادتتتتا  ح تتتم يقتتتتو  علتتتتر الترالي تتتا  المؤسستتتتية ااالجتماعيتتتتة

استتتتائا ام تتتتمو   االساستتتتية التتتتتي الشتتتتيد هي ليتتتتة  ليتتتتا  الح تتتتم االحتتتتدد

 الثو ا  بين الدال االمجتمع علر اس  ديمقراطية. 

 

 

 الم ادم االمراجع

ء ادمووووون ربوووواط   الوسوووويط لووووي القووووانون الدسووووتور  العووووام   ال وووو  -1
 الثاني.

 الطبعووووة –القووووانون والدسووووتور والوووون م السياسووووية  – ووووواد الونووووداو   -2
 .2010-لبنان  –بيروت  –العارف للمطبوعات  –االولى 

 ووووووون السووووووترورون سال ستالالدسووووووتورية الديمقراطيووووووةلدار النشوووووور -3

 تو يعلعمانلاألردنلتر مة سمير ع ت نصار

رسووووه  يوووو، دالتووووونلدور المووووواطن لووووي الووووديمقراطيات الغربيووووةلدار  -4

 لتر مة احمد يعقوب 1،1966البشيرل األردنلط

ريوووام شووومسلحرية الووورأ  و وووراام الصوووحالة والنشووورل  دار الكتوووب -5

 لالقاهرة.المصرية
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ريووام ع يووو  هوواد   الديمقراطيوووة   دراسوووة لووي تطورهوووا   مفاهيمووووا -6
 .2008وابعادها  بغداد   

سووووووالمة موسووووووىلحرية الفكوووووور وأبطالوووووووا لووووووي التوووووواري لدار العلووووووم -7

 . 1967ل 4للماليينلبيروت/ط

 -رنوووةدراسووو، وانونيوووة مقا /االنتخابوووات والديمقراطيوووة -سوووليمان الغويوووه-8
 ال ماهيريووووة–طوووورابلس  -ديميووووة الدراسووووات العليووووااكا –الطبعووووة االولووووى 

 2003-الع مى)ليبا(

شوووومران حموووواد لالن م السياسوووويةلبغدادلمطبعة شووووركة الطبووووع والنشوووور -9

 االهليةل

صوووووالي الووووودين لوووووو     الووووون م السياسوووووية )الن ريوووووة والتطبيووووو (   -10
 . 1994مكتبة ال الد ال ديدة  المنصورة   

ة ومقوموووووات ويامووووووال  الم لوووووة ع ي  بووووور شوووووياهلمعنى الديمقراطيووووو-11

السياسوووووووووووووووووووية الدوليةلكليوووووووووووووووووووة العلووووووووووووووووووووم السياسووووووووووووووووووويةلال امعة 

 .2005المستنصريةلبغدادلالعدد األوهل

عبوووووود الحميوووووود متوليلالحريووووووات العامووووووة ن ريووووووات لووووووي تطورهووووووا -12

 .1975وضمانتوا ومستقبلوالدار المعارفلاإلسكندريةل

ون غسوووووووان بدرالووووووودين و ميلووووووو،  الم سسوووووووات السياسوووووووية والقوووووووان-13
 .1997الدستور   دار الحقيقة  بيروت  

لووووووووووواا  ع يووووووووووو  احمووووووووووودلانحراف الن وووووووووووام البرلمووووووووووواني لوووووووووووي -14

 1984العراقلبغدادلمطبعة السندبادلالطبعة الثانيةل

محمووووود عصوووووفورلالحرية لوووووي الفكووووورين الوووووديمقراطي واالشوووووتراكي -15

 1961لالقاهرةل

  م  ميشووويرميا   دولوووة القوووانون لوووي نقووود القوووانون الدسوووتور    متووور-16
 . الم سسة ال امعية للدراسات والنشر والتو يع
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نووووووا ي التكريتيلالفلسووووووفة االخالويووووووة االلالطونيووووووة عنوووووود مفكوووووور  -17

 .1979االسالملدار االندلسلالطبعة االولىل
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