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اِه
ُم الِد�مقراطّ
ة
َ
 َمف

 
ة   CDاEالم الدJمقراطGة   = = ب?< >Lالتمي PالدJمقراطGة مع مراعاة  الشعب  الدولة من  ت[بثق منه سلطة  ُيوصف أي نظام ح`م 
J kح`م  

lmة الGلGة التمثGمقراطJة الملزمة) والدGل المثال من خالل االستفتاءات الشعبGwس xة للشعب، ع CDاEادة المGالس)
من    

ً
(عادة الشعب  من  عيته  CD استمد  من  فيها  فيها  Jمارس   k

lmال ة  CDاEالم شEه  والدJمقراطGة  االنتخاPات)  خالل 
ة عند اتخاذ قرارات   CDاEصورة مP المشاركة xكون الشعب فيها قادر عJ ة ول�نGممثالت الشعب السلطة الحكوم� kxممث

� الممثالت عنه Pصورة حرة ومراقEة أدائهم و�قالتهم (ع = x سGwل المثال  معينة. وتعد قدرة الشعب عx اختGار الممثل?<
من خالل إجراء انتخاPات جدJدة) الحد األد�= لمتطلEات الدJمقراطGة. و�جب أن يتم النص عx إقامة االنتخاPات الشعبGة  
أو  الشعب  ة من قEل  CDاEم Pط��قة  الرئ�سات  الرؤساء�  انتخاب  يتم  لمان.  �Lال فGما Jخص  األقل   xة والدور�ة ع CDاEالم

ة بتعينهم  CDاEم >Lط��قة غP   ات منGض ذلك ال يتم انتخاب القضاة� القاضGنق xممثالت الشعب. ع � kxل ممثEمن ق
 للدJمقراطGة أن تكون جميع القرارات الخاصة  

�
قEل الشعب، ألن ذلك سوف £¢¡ إ  استقالليتهم. و�عد عامً� حاسما

P ة >Lة األخGأخرى إ  مش§ئتها وأن يتحمل الشعب المسؤولP صورة أوP الدولة عائدةP  ة لشؤون الدولة، األمر الذيEال[س
k أي وقت من األوقات.  

k قدرة الشعب عx تغيL< المسار ¬=
=mعJ  
  

k وأن  
l¬ب العرGك lLوال k®اGلعب التار�ــــخ السJ ة للح`م و�جب أنGمقراطJد من النماذج المختلفة لإلدارة الدJهناك العد

k تقيGم  
=¬ 

�
 محور�ا

�
 دورا

�
k  تلعب كذلك الهGاµل المتنامGة تار�خGا

 ما يتم التغا¶=
�
الدJمقراطGات المختلفة والح`م عليها. غالEا

وط عدJدة أخرى Jجب   CD ة و¸أن هناكGمقراطJشوء ظروف دº ه فحسب لضمانGات الدور�ة ل�ست «افPعن أن االنتخا
نتقاد هذا األداء. أن تتحقق مثل إم`انGة ¾شكGل األحزاب Pح��ة والدراJة التامة Pاألداء الحكو½k و�م`انGة اإلدالء Pالرأي أو ا

وط و¸أن شخص أو حزب أو مجموعة تّدkÀ الح`م "من أجل الشعب"   CÂاب هذە الGغP ةGال �Lلي >Lات الغGمقراطJسم الدÄت
  ول�نها ترفض الح`م "من خالل الشعب". 

  . اإلنتخا�ات 1
 

Gد من الدول نظام األغلبJطبق العد
ُ
= لالنتخاPات. ت = نمط?< = Pصورة رئ�سGة ما ب?< >Lة الذي يتم من خالله  يتم التميJة التعدد

k الدائرة المعنGة 
� المرشحات الحائ�Æن عx األغلبGة الÅسGطة ¬= = تقسGم الدولة إ  دوائر انتخابGة منفردة وفوز المرشح?<

� مرشحات   = الGا). وهكذا Jعد فوز مرشح?< lLاس k
k ب��طانGا العظÈ) واألغلبGة المطلقة («ما هو الحال ¬=

(«ما هو الحال ¬=
P kعض الدوائر يتطلب  ٥٠عx أقل من  حصلوا  

 ألن االنتخاب ¬=
�
 ممكنا

�
k دول مثل ب��طانGا العظÈ أمرا

٪ من األصوات ¬=
  =Ëالحا k وقتنا 

الÅسGطة فقط. يوجد ¬= العظÈ تمثل «ل منها حوا k    ٦٥٠األغلبGة  ب��طانGا   k
انتخابGة ¬=   ٦٨٠٠٠دائرة 

 ما تؤدي أنظمة التص�Ïت PاألغلبGة
�
k أغلب    ناخب�ناخEة. غالEا

. ومازالت هذە االنتخاPات تقود ¬= k
k ثنا�¡ إ  ºشوء نظام حز��

 ما Jفوز حزب واحد Pأغلب األصوات  
ً
الGا، حGث عادة lLوكندا وأس Èا العظGب��طان k

األحGان إ  ºشوء حكومات مستقرة ¬=
ة ألن الحكومات = >Lاألول. ُينظر إ  هذا األمر «م k

لما�= �Lالمجلس ال k
 وال Jكون    لGملك Pذلك األغلبGة ¬=

�
تكون أÓLÔ استقرارا

طبق وعوِدها االنتخابGة. Pاإلضافة إ  وجوب تعاون النواب  
ُ
ورة لÄشكGل االئتالفات و�كون بÖم`ان األحزاب أن ت =Ë هناك

k االنتخاPات القادمة. ب§نما Jذكر  
مع الشعب ×ش`ل وثيق واثEات تمثGله Pصورة جGدة و�ال لن Jعاود الشعب انتخابهم ¬=

عGة الدJمقراطGة للنواب الذين تم انتخابهم Pأقل من  اضطهاد األ  CÂاب الGات وغGة واألقل >Lمن األصوات  ٥٠حزاب الصغ ٪
اختGار   يتم  ال  فهنا   ، k �mال[س التمثGل  نظام   k

=¬ المشاµل  هذە  معالجة  يتم  PاألغلبGة.  التص�Ïت  لنظام  ة  >Lات كبGكسلب
ة و�نما تقوم الدولة «`ل CDاEصورة مP المرشحات � = k هولندا) أو الدوائر االنتخابGة «ل عx حدة («ما    المرشح?<

(«الوضع ¬=
k حصلت عليها األحزاب.  

lmة الGwللحصة ال[س 
�
� المرشحات وفقا = k ألمانGا و¸لجG`ا وكرواتGا) بتحدJد المرشح?<

هو الحال ¬=
k حال ضمت الدائرة االنتخابGة  

نواب    ٦  ٪ من األصوات فسوف يوفد هذا الحزب٦٠عA    xنواب وحصل الحزب    ١٠¬=
لمان، ب§نما يرسل الحزب   �Lة إ  الGعن الدائرة االنتخابB    xوالحزب  ٢٠الحاصل ع = ٪ ١٠الحاصل عº xسEة    C٪ نائب?<

 و�وفد الحزب  
�
 واحدا

�
ة عن هذە الدائرة من  ١٠الحاصل عº xسEة    DنائEا CÂالنواب الع k

lأ�J و¸ــهذا .
�
 أJضا

�
 واحدا

�
  ٤٪ نائEا

=    أحزاب مختلفة. هذا ما Jضمن أن >? Æ̧ل للحGكون هناك تمثJC  وD    ل�س فقط للحزبA  k . ال £ش`ل هذا النظام االنتخا��
k نظام التص�Ïت PاألغلبGة صعÏ¸ات Pكسب  

 ما تواجه ¬=
�
k غالEا

lmات، الGة فحسب و�نما كذلك لألقل >Lة لألحزاب الصغ = >Lم
= نظام االنتخاب PاألغلبGة ونظا  هناك أنماط تجمع ما ب?<

�
ا >Lة. أخGا،  دائرة انتخابGألمان k

. هذا هو الوضع ¬= k �mل ال[سGم التمث
k    ٢٩٩حGث يتم انتخاب  

=¬ 
�
k ب��طانGا العظÈ)    ٢٩٩نائEا

دائرة انتخابGة من خالل نظام االنتخاب PاألغلبGة («ما هو الحال ¬=
k و¸ــهذا Jكون لدى جميع الن  ٢٩٩و�تم توز�ــــع مقاعد الـ   �mل ال[سGلنظام التمث 

�
 عx أحزاب مختلفة وفقا

�
= والناخEات  نائEا اخب?<

�ن ضمن دائرتهم االنتخابGة واآلخر ألحد األحزاب و�تم احÄساPه  CDاEالمرشحات الم � = k ألمانGا صوتان أحدهما للمرشح?<
=¬

k إم`انGة االستفادة الÞاملة  
= أنماط نظم انتخابGة متEاينة ت`من ¬= . إن فائدة الدمج ما ب?< k �mل ال[سGد أصوات التمثJعند تحد

 = ات النظام?< = >Lمن م  (مGمجلس األقال) >Lلمان الصغ �Lل المثال ̧رط دخول مجلس الGwس xصبح من الممكن عJ و¸ــهذا .
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k هذا  
ط الحصول عx األغلبGة المطلقة لألصوات (و¸ــهذا Jُضمن تمثGل األشخاص القادر�ن عx تحقيق األغلبGة ¬= CÂ×

 خارج نطاق الحزب و 
�
= ممن Jجدون دعما الحدود األخرى) ب§نما يتم اتخاذ قرار المجلس أي تمثGل األشخاص المعتدل?<

 .
�
 أJضا

�
ة صوتا >Lمنح األحزاب الصغJ مما ، k �mل ال[سGلنظام التمث 

�
  الدخول إ  المجلس ال�بL< (مجلس الشعب) وفقا

  

  . د�مقراط
ة األغلب
ة ود�مقراط
ة التوافق
ة 2
  kã هل :

�
 هاما

�
J kلعب نمط الدJمقراطGة دورا دJمقراطGة األغلبGة أم دJمقراطGة توافقGة.  إ  جانب نمط النظام االنتخا��

 ما تتألف الحكومة  
�
= الدولة والمعارضة وغالEا يتحدث المرء عن دJمقراطGة األغلبGة عندما Jكون هناك اختالف واضح ب?<

k ألم
k ب��طانGا العظÈ وكندا) أو من ائتالف أحزاب («ما هو الحال ¬=

= فقط («ما هو الحال ¬= >? Æ̧هذە الحاالت من ح k
انGا  ¬=

k مسؤولGة  
أس السلطة التنفGذJة ¬= lLالحكومة وت k

= األحزاب المتواجدة ¬= والنمسا و�JطالGا). ل�ن هناك تEاين واضح ما ب?<
 k

lmال واألحزاب  خالل   الح`م  الحكومة  أحزاب   xالفوز ع هو  المعارضة  هدف  أن  حGث  المعارضة.  k صفوف 
=¬ تجلس 

k دJمقراطGات األغلبGة االنتخاPات القادمة و¾شكGل الحكومة بنفسها. من ا
لصحيح أن المعارضة تتو  القGام بÖدوار مهمة ¬=

 ما يlæE صوتها فGما Jخص صنع السGاسات غL< مسمÏع. 
�
= عx وجود برلمان قوي ول�ن غالEا >Lك lLة الحكومة والEمراق»

 = = صارم ما ب?< >Lكون هناك تميJ ال 
�
k الدJمقراطGات التوافقGة، حGث غالEا

الحكومة والمعارضة. األمر  ب§نما Jختلف الحال ¬=
k تمثل المجموعات اللغ�Ïة والعرقGة والدJانات  

lmة مختلفة (أو تلك الGاسGعود إ  تعاون أحزاب من معسكرات سJ الذي
k تمثل  

lmاألحزاب ال xث يتوجب عGة التوافق. حGمقراطJالدP ة ولهذا توصفGلها لحكومة توافقGالمختلفة...الخ) و¾شك
م وفئات  اك «افة اJديولوجGات  CDإ أي   . k®اGالس اإلدماج  هو  التوافقGة  الدJمقراطGة  من  الهدف   .

�
معا العمل  تنوعة 

اÔها. هذا   CDحال عدم إ k
k قد يتم تهم�شها وتح�Ïلها إ  أقلGة Pصورة مستدامة ¬=

lmة صنع القرار، الGعمل k
المجموعات ¬=

ة مثل مواط >Lة الصغ�Ïالمجموعات اللغ xل المثال عGwس xي عÂ£ ة األمرGسºاللغة الفرP = � مواطنات سÂçÏا الناطق?< k
=m

= Pاللغة األلمانGة. لهذا ينص نظام سÂçÏا   � مواطنات سÂçÏا الناطق?< k
=mمنة مواطGظل ه k

الذين قد £سEÄعدوا عن الح`م ¬=
k الحكومة عx غرار النواب� ال

= Pاللغة الفرºسGة ¬= � الس�ÂçÏات الناطق?< = >?�ÂçÏل السGوجوب تمث xع k
læات التوافEنائ

�الممثالت عن المناطق   =  الممثل?<
�
= المحافظ إ  ال�سار الوسط) وأJضا الذين Jمثلون األحزاب المختلفة (من أقé الGم?<

k أعضاء الحكومة من أحزاب مختلفة من  
lأ�J جب أنJ ثGا، ح`GلجP k

=¬ 
�
 مشابها

�
k سÂçÏا. Jجد المرء نظاما

المختلفة ¬=
�ن وأن Jمثلوا المجمو  >Lال�ب = k البوسنة فيتوجب عx أحزاب أ�LÔ ثالث مجموعات  اإلقلGم?<

عات اللغ�Ïة المختلفة. أما ¬=
 = = وال�رواتي?< = والê¸ي?< . الهدف    )عرقGة (البوس[ي?<

�
لمان أJضا �Lال k

k الحكومة و¬=
k اتخاذ القرارات ¬=

اك ¬= lLواالش 
�
العمل معا

همش أو تP =êأي مجموعة من المجموعات  
ُ
الرئ�سGة أو Pاألحرى قرارات مب§نة عx  من ذلك هو التوصل إ  قرارات ال ت

و¸لجGكGا   سÂçÏا  إ   Pاإلضافة  المرء  و�جد  المختلفة.  واألحزاب  المجموعات  تأيGد   xع وتحصل  واسعة  مشاورات 
k العراق، حGث  

) وكذلك ¬=
�
k لبنان (هنا تعمل أحزاب س[Gة وشGعGة ومسGحGة ودرز�ة معا

والبوسنة دJمقراطGات توافقGة ¬=
و  الشGعة  تركيEة  Jعمل   >Lتتغ أن  الممكن  ومن   

�
أJضا الدور�ة  االنتخاPات  التوافقGة  األنظمة   k

=¬ تقام   .
�
معا واألÔراد  السنة 

من  لÞل  هناك  المثال  البوسنة عx سGwل   k
=æف معينة،  Jمثل مجموعة  من حزب   ÓLÔأ هناك  Jكون  ما   

�
فغالEا الحكومة، 

ان Pاإلضافة   Æ̧ات حGال�روات� = �الG¸êات وال�رواتي?< = � البوس[Gات. من جهة Jجد  الê¸ي?< = إ  ثالثة أحزاب تمثل البوس[ي?<
النقاد� الناقدات بÖن الدJمقراطGة التوافقGة Pح`م طبGعتها غL< دJمقراطGة ألن بÖم`ان األقلGات الحد من مش§ئة األغلبGة،  

ميع الدJمقراطGات ب§نما يرى أخرون Pأن شمل أصوات األقلGات هو Pالذات ما Jجعل هذە األنظمة دJمقراطGة. ¾ستخدم ج
k دستور هذە الدول.  

 علGه ¬=
�
 ما Jكون اإللزام Pالتعاون منصوصا

�
k وغالEا �mل ال[سGالتمثP ة أنظمة االنتخابGالتوافق  
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  الخصائص الهG`لGة لدJمقراطGة األغلبGة والدJمقراطGة التوافقGة
 

  

 الد�مقراط
ة التوافق
ة  د�مقراط
ة األغلب
ة

كز السلطة التنفGذJة   lLت 

J kد حزب حاµم واحد 
=¬ 

 تقاسم السلطة التنفGذJة  

 من خالل تعاون أحزاب وجماعات مختلفة

لمان �Lال xمنة مجلس الوزراء عGدمج السلطة وتوازن السلطة وتوز�ــــع السلطات  ه 

 ما يؤدي نظام  
�
Gة، حGث غالEا Æ̧ة الحGنظام الثنائ

  = >? Æ̧منة حGناالنتخاب إ  ه� >Lكب  
نظام تعدد األحزاب، حGث Jدعم نظام االنتخاب تمثGل  

 أحزاب مختلفة

k  نظام االنتخاب PاألغلبGة  �mل ال[سGالتمثP نظام االنتخاب 

تعددJة أصحاب المصالح، تÄنافس مجموعات مختلفة  
 عx السلطة والمشاركة السGاسGة. 

¾شاركGة أصحاب المصالح، تتعاون مجموعات مختلفة  
طة والمشاركة السGاسGة فGما ب§نهاوتتقاسم السل . 

 دولة فGدرالGة بÖدارة المرك�Æة دولة وحدو�ة بÖدارة مرك�Æة 

 برلمان Pمجلس واحد  

�kì األحادي) CÂÄالنظام ال) 

  =  برلمان Pمجلس?<

( k
�kì الثنا�¡ CÂÄالنظام ال) 

 دستور قاPل للتغP >LصعÏ¸ة  دستور مرن

 عدم وجود مراجعة قضائGة  

 للقرارات السGاسGة

 مراجعة قضائGة (تدقيق المعايL< القانونGة)  

 للقرارات السGاسGة من خالل المح`مة العلGا  

 (عx سGwل المثال المح`مة الدستور�ة) 

 بنك مركزي مستقل  بنك مركزي تابع للحكومة 

  
  

ة . الد�مقراط
ة التمث
ل
ة والد�مقراط
ة 3   الم+ا*(
ضمن فيها سGادة الشعب من خالل انتخاPات حرة و�Dة  

ُ
تعد الدJمقراطGات الحديثة Pصورة عامة دJمقراطGات تمثGلGة ت

�ممثالت عن الشعب، فهم Jمثلون الشعب و�عملون لصالح الشعب   = وعادلة و�عت�L النواب� النائEات المنتخبون ممثل?<
 من خالل إجراء 

ً
انتخاPات جدJدة. ل�ن هناك مناقشات مستمرة حول معm= أن Jكون المرء    و�مكن للشعب تنحيتهم وعادة

. فعx سGwل 
�
ممثل� ممثلة عن الشعب وكGف Jمكن ضمان أن يتêف النواب� النائEات المنتخبون لصالح الشعب فعلGا

ائب أو Pالمشاركة Pالمواجهات المسلحة إ =êادة ال�Æب 
�
ا >Lظهر أفراد الشعب اهتماما كبJ ات قامت  المثال الGمقراطJأن الد 

ّ
í

اJد   = lLأن هناك ابتعاد مP عضEجادل الJُ بÅالمواجهات المسلحة. لهذا الس k
ائب والمشاركة ¬= =êصورة منتظمة برفع الP

  k
=¬ النواب�النائEات  معظم  Jعكس  ال  المثال  فعx سGwل  الشعب.  اهتمام ومش§ئة  = عن  المنتخب?< للممثالت   � = للممثل?<

Gة صور  ة الشعب Pأµمله، حGث Jفوق عدد النواب من حامkx الشهادات األµادJمGة وكذلك عدد النواب  الدJمقراطGات الغ̧�
 ما Jكون هناك غGاب لممثkx األقلGات العرقGة والدي[Gة واللغ�Ïة. 

�
  الذكور متوسط عدد النواب وغالEا

  
ة من أجل مواجهة التEاعد م CDاEة المGمقراطJات أش`ال للدGمقراطJد من الدJممثالت الشعب أدخلت العد � kxممث = ا ب?<

Jطلق وصف   ة.  CDاEالم الدJمقراطGة  من  مختلفة  أش`ال  تطبق  لدولة  األمثل  النموذج  سÂçÏا  وتعد  الشعب.  ومش§ئة 
ة Pصنع القرار وkã ¾شمل   CDاEصورة مP ك الشعب CÂ¾ k

lmة الGمقراطJات الدGد من العملJالعد xة ع CDاEة المGمقراطJالد
  والعزل من المناصب العامة.  مة والمEادرات الشعبGة واالستفتاءات الشعبGة االسÄشار�ةاالستفتاءات الشعبGة الملز 



 

- 6 - 
 

  
k من 

كة قدر «ا¬= lLكون لدى الدولة أو الحزب أو مجموعة المصالح المشJ ة الملزمة عندماGيتم اجراء االستفتاءات الشعب
k قضGة سGاسGة معينة وقد يتعلق ا

ألمر PقضاJا سGاسة خارجGة (مثل استفتاء الدعم لجعل الشعب هو من يتخذ القرار ¬=
  k

k ب��طانGا، الذي ُسئل الشعب من خالله عما إذا «ان ي��د أن يP læEلدە ¬=
كس�ت" ¬= �Lال" k الخروج من االتحاد األورو��

k حلف النات
k كرواتGا حول العض�Ïة ¬=

ما قضاJا تتعلق ×سGاسة الج�ش (مثل االستفتاء الذي جرى ¬= ) أو ̧ر k و)  االتحاد األور��
جوهر  إن  اإلºسان.  حقوق  وسGاسة  األDة  وسGاسة  �Gwة  =êال السGاسة  ضمنها  ومن  السGاسGة  المجاالت  من  ها  >Lغ أو 
 حول قضGة معينة ولذلك فإن االستفتاءات الشعبGة 

�
ة قرارا CDاEصور مP ة الملزمة هو أن يتخذ الشعبGاالستفتاءات الشعب

ف الشعب  Jقوم   k
lmال المEادرات  عن  تختلف  بوضع الملزمة  الشعبGة)  والمEادرات  األحزاب  خالل  من  (عادة  بنفسه  يها 

هما عx التêف واتخاذ اإلجراءات الالزمة.  �Lلمان أو الحكومة و�ج �Lأجندة ال xة محددة عGاسGمواضيع س  
  

 
ُ
 ما وkã ت

�
عد المEادرات الشعبGة نادرة نوعا

ُ
k العدJد من الدول ت

جرى االستفتاءات الشعبGة الملزمة ¬=
ُ
قام عx سGwل ب§نما ت

. من المهم عند إجراء   kxالمستوى المح xما تكون ع 
ï
k الوالJات األم��كGة المختلفة وغالEا

k سÂçÏا وكرواتGا و¬=
المثال ¬=

مEادرة شعبGة أن يتم تحدJد عدد التواقيع المطلÏ¸ة قEل إجراء التص�Ïت الرسkÈ وعما إذا «انت نGÄجة التص�Ïت ملزمة أو  
k االسÄشاري. تحمل طابع التوصGة ف �mاسم االستفتاء الشع 

�
k حال لم تكن قرارتها ُملزمة أJضا

  قط. «ما Jطلق عx المEادرات ¬=
  

ط�ح من  
ُ
ت لمان Pطلب إجراء استفتاءات شعبGة اسÄشار�ة  �Lال يتقدم  أو  الحكومة  الدول أن تتقدم  P kعض 

الممكن ¬= من 
= لمعر  اح سGا®k مع?< lLاق k

اح. عندما يتعلق األمر Pمجرد  خاللها أسئلة عx الشعب حول رأJه ¬= lLله لهذا االقEفة مدى تق
وع قانون ما، حlm لو   CÂإقرار م xلمان قادر ع �Lلمان، أي أن ال �Lملزمة للحكومة أو لل >Lاستطالع رأي فإن النتائج تكون غ

k تحم �mت شع�Ïجراء تصÖادر الحكومة بEالرفض. أما عندما تP شاريÄاالس k �mجة االستفتاء الشعGÄجاءت ن 
�
ل نتائجه طاPعا
k ُملزم Pطلب من سلطات الدولة. وال ينظر إ  هذا النÏع من   �mت اسم استفتاء شع�Ïهذا التص xطلق عJ فعادة ما 

�
الزامGا

لمان و�ضعف   �Lب الشعب ضد الGات ألنها ¾سمح للرؤساء� الرئ�سات بتألGة من اإلش`الGخال >Lأنها غ xاالستفتاءات ع
= السلطات و�حول د   JمقراطGة توافقGة إ  نمط خالص لدJمقراطGة األغلبGة.  الفصل ب?<

  
= من خالل استفتاءات شعبGة ملزمة P kعض الدول بÖم`انGة إقالة ممثkx الشعب المنتخب?<

k هذە الحالة يتخذ    «ما £سمح ¬=
=¬

 بÖجراء االنتخاPات إلقالة النواب� النائEات الذي «ان قد عينهم. عx سGwل المثال  
�
Jعت�L تطبيق هذا األمر عx  الشعب قرارا

المتحدة   الوالJات  PلدJات  Pعض   k
=¬ طGات  CÂال طة�  CÂال ورجال  العامة  النGاPة  محامGات   � k½محا القاضGات  القضاة� 

وع Pمحاµمة عامة لغرض اإلقالة.  CÂمكن الJ lmول�ن هناك قواعد صارمة تحدد م 
�
  األم��كGة ممكنا

  
ة خالل   CDاEالم الدJمقراطGة  ة  لقد ازدهرت  CDاEالم للدJمقراطGة  ل�ن  ة وتوصلت إ  تطبGقات جدJدة،  >Lالسنوات األخ

المعرفة   إ   Jفتقد  ما   
�
غالEا الشعب  وأن   

�
جدا معقدة  السGاسة  أن  الEعض  يرى  المثال  سGwل   xفع ناقداتها،  نقادها� 

Pمش§ئ للتالعب  إم`انGة  هناك  ذلك  إ   Pاإلضافة  وموضوعGة.  معقدة  قرارات  التخاذ  قEل والمعلومات  من  الشعب  ة 
k زمن وسائل التواصل االجتماkÀ وعولمة االتصاالت أصبح أÓLÔ سهولة. 

� الشعب�Ïات وأن التالعب Pاآلراء ¬= = >?�Ïالشعب
 k

k تضعها، حGث يرى الEعض أن قرارات كحظر المòذن ¬=
lmالحواجز الP ة CDاEة المGمقراطJو�تعلق انتقاد أخر يوجه إ  الد

= كGف Jمكن لمEادر  k هذە الحالة ح��ة الدJانة  سÂçÏا تب?<
ة شعبGة أن تؤدي إ  اتخاذ قرار يتضارب مع حقوق اإلºسان (¬=
األساسGة وحقوق اإلºسان  وحظر االضطهاد) ولهذا Jجب وضع القيود عx مش§ئة الشعب عندما يتعلق األمر Pالحقوق 

k حد ذاتها و�نم
ة ¬= CDاEة المGمقراطJموجه للد >Lة. ل�ن هذا االنتقاد غGجب  الرئ�سJ k

lmساؤل عن الحدود الÄال xا ينصب ع
  وضعها Pصورة عامة عx حقوق المشاركة السGاسGة. 

  

 . الد�مقراط
ة ال0شارك
ة 4
الشعب   اك  CDÖب هنا  األمر  يتعلق  االهتمام، حGث  أ�LÔ من   

�
قدرا ة  >Lاألخ السنوات   k

=¬  
�
أJضا الÄشاركGة  الدJمقراطGة  القت 

k اتخاذ القرارات المحور�
ة ¬= CDاEصورة مP ة لعامGعد األزمة المالP إ£سلندا k

k   ٢٠٠٨ة وقد طبق ذلك ¬=
عندما «انت الEالد ¬=

اختGار   تم  اإلصالحGة  العملGة  من  وكجزء  Pأµملها.  السGاسGة  القGادة  واستقالت  مفلسة  األمر  ا£سلندي    ٢٠٠٠واقع 
xمختصات ع � = �ممثالت عن الشعب لJ kóعملوا Pدعم من مختص?< = وضع دستور ا£سلندي    وا£سلندJة Pالقرعة «ممثل?<

ات العمل Pصفتهم مسÄشار�ن فحسب ولم £سمح لهم PالتأثL< عx القرارات. وطبق  >Lاء� الخب �Lالخ xث «ان عGد، حJجد
k إيرلندا Pعد عام  

ائح    ٢٠١١نظام مشاPه ¬= CD = حGث جرت هناك استفتاءات شعبGة اسÄشار�ة وعقدت حلقات نقاش ما ب?<
و¸ معينة  اهتمامات  لديها  الدستوري  س`انGة  النظام  إلصالح  اإلعداد  أجل  من  السGاسGة  المصالح  ممثالت   � kxممث  = >?
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� الممثالت Jعتقدوە، مثً� تلك   =  PكثL< مما «ان الممثل?<
�
إليرلندا. وأثناء ذلك اتضح أن هناك آراء ومواقف للشعب أقل تزمتا

k تتعلق PقضاJا جواز مثkx الج[س واإلجهاض. 
lmال  

(مقاط ول  >Lت k جنوب 
=¬ 

�
k عام  أJضا

=¬ الÄشاركGة  الدJمقراطGة  إJطالGا طEقت  k شمال 
=¬ بولسانو)  إعداد    ٢٠١٦عة  بهدف 

k الEلدJات  
دستور إقلkÈG جدJد خاص Pالمنطقة المتحدثة Pاللغة األلمانGة ونظمت خالل ذلك جلسات حوار�ة مختلفة ¬=

لدس المرجعGة  النقاط  مناقشة  تم   . = السGاسي?< الممثالت   � = الممثل?< مع  نقاش  وجه  وحلقات   xوع جدJد   kÈGإقل تور 
  = ب?< ما  والمساواة  الثقافGة  والحقوق  اللغ�Ïة  (الحقوق   k

الما¶=  k
=¬ خالفات  أثارت  أن  سبق   k

lmال القضاJا  الخصوص 
k السنوات الساPقة 

k تطبيق الدJمقراطGة الÄشاركGة ¬=
k سÂçÏا «انت هناك تجارب ¬=

=¬ 
ï
المجموعات المختلفة...الخ). وأJضا

k اإلصال 
اك الشعب ¬= CDد  إلÔاألحرى الستطالع وجهات نظر الشعب والتأP ة هامة أوGاسGحات الدستور�ة واتخاذ قرارات س

= مازالوا Jمثلون و�دركون مواقف الشعب السGاسGة.  �الممثالت السGاسي?< =   من أن الممثل?<
ة والسGما عx المستوى   CDاEل مشاركة الشعب المGدة لتفعJا = lLصورة مP د من الدول األخرىJتعمل العد  . kÈGواإلقل kxالمح

بتخطGط   المتعلقة  القضاJا   
�
أJضا ول�ن  انGات  = >Lوالم  = (القوان?< المقEلة  القرارات   xع الشعب  إطالع  األمر  هذا  و�خدم 

والمخاوف   واألمنGات  اآلراء  بÄنÏع  العلم  وأخذ  والدولة  الشعب   = ب?< المسافة  وتقلGص  التحتGة..الخ)   =mوالب المساحات 
� ممثالت الشعب kxممث >Lاس لألداء    وتذكGـ مق ـ ل�س قEل االنتخاPات فقط    

�
Pأن مش§ئة الشعب Jجب أن تكون دائما

k استقرار و�صالح األنظمة السGاسGة، «ما  
=¬ 

�
 هاما

�
. بهذا Jمكن للدJمقراطGة القائمة عx الÄشارك أن ¾سهم إسهاما k½الحكو

المجتمعGة والقرارات  السGاسGة  المؤسسات  عكس  الشعب  اك  CDإ Jضمن  أن  الهامة    Jمكن  والسGاسGة  واالجتماعGة 
k صنعها. 

اÔه ¬= CDث تم اعالمه بها و�Gة، حGل الشعب للقرارات الحكومEات الشعب وتق�Ïألول  
  

  >Lشار�ة وحلقات النقاش £ستغرق ال�ثÄة االسGم االستفتاءات الشعبGاتها. إن تنظGة سلبGشاركÄة الGمقراطJد للدGÔو¸التأ
 ل�س  من الوقت وت`الGفه Pاهظة، «ما يتطل

�
 ول�س أخرا

�
ا >Lادي ومستقل لألف`ار المختلفة وأخGوتجميع ح 

�
 جGدا

�
ب تنظGما

 حل جميع الخالفات.  
�
  Pاستطاعة الدJمقراطGة الÄشاركGة أJضا

  

 . المؤسسات 5
لمان   �Lلمان. عادة ما يتألف ال �Lء ال k

C® ل «لEل المؤسسات ونذكر قEد من القرارات من قJات اتخاذ العدGمقراطJالد k
يتم ¬=

J kمثل مختلف أقالGم� والJات الدولة الفGدرالGة. 
، أحداهما Jمثل الشعب Pأµمله والثا�= = k الدول الفGدرالGة من مجلس?<

=¬
� المرشحات الذين يتقدموا لالنتخاPات. Pاإلضافة  =  ما تقوم بتحدJد أسماء المرشح?<

�
، حGث غالEا

�
 هاما

�
تلعب األحزاب دورا

لمان.  لذلك لألحزاب تأثL< هام عx السلوك  �Lال k
k للنواب� للنائEات ¬=

lm�Ïالتص  
  

  kã ة، هلGمقراطJنمط الد xع 
�
أس السلطة التنفGذJة. واعتمادا lLت köف 

�
 محور�ا

�
لمان الحكومة دورا �Lوتلعب إ  جانب ال

  xيتوجب ع مختلفة.  ممثالت ألحزاب   � = ممثل?< من  تتألف  الحكومة  فإن  توافقGة،  دJمقراطGة  أم  األغلبGة  دJمقراطGة 
المحاµم ال وتلعب  علGه.  اف  CDواإل للEالد   k÷وقرا >Lالب الجهاز  ترأس  وكذلك  وتطبGقها   = القوان?< مشار�ــــع  إعداد  حكومة 

k الدJمقراطGات.   
=¬ 

�
 هاما

�
�عGة دورا CÂ¾ لمان كسلطة �Lة والJذGة إ  جانب الحكومة «ممثلة عن السلطة التنفGكسلطة قضائ

k «ل دJمقراطGة فإن Pما أن مEدأ سGادة القانون (سGادة القانون و 
=¬ 

�
 هاما

�
خضÏع «ل سلطات الدولة للقانون) Jعد عنêا

  
�
المحاµم تتو  مهمة هامة كحارس عx سGادة القانون. وهنا تلعب Pصورة خاصة المحاµم الدستور�ة والمحاµم العلGا دورا

= الدJمقراطGة وسGادة القانون Pصورة رئ�سGة طابع الدJمقر  . Jحدد التفاعل ما ب?<
�
اطGة، فمن جهة ال Jمكن للدJمقراطGة هاما

  k
lmالقرارات ال xة و�طالع للشعب عGدأ العالنEذ لمGحال «ان هناك ضمان لح��ة الرأي وح��ة األعالم وتنف k

أن تعمل، إال ¬=
يتخذها ممثلGه� ممثالته و«انت االنتخاPات حرة وعادلة ...الخ. ومن جهة أخرى يتوجب عx دولة القانون حماJة حقوق  

k الدJمقراطGة إ  هGمنة األغلبGة.  اال 
=éات وضمان فصل السلطات وتجنب أن تفGسان واألقلº  

  
 ما ال  

�
k الEالد وأن تتكGف مع تار�ــــخ وثقافة وظروف الEالد السGاسGة. غالEا

=¬ øًة كنظام ح`م قبوGمقراطJالد k
l¬المهم أن تال

k العراق و�قلGم ال�وسوفو أو تكون معطÏ¸ة.  تقوم الدJمقراطGات المفروضة من الخارج Pعملها PفعالGة «ما  
هو الحال ¬=

ها   >Lات و¸الرغم أن دساتPا و�يران وسور�ا (تحت ح`م األسد) تجري انتخاGمثل روس øًالرغم من أن دوP ضاف إ  ذلك أنهJ
k نهاJة المطاف ي

k أفضل حاالتها دJمقراطGات معطÏ¸ة و¬=
k وصفها  تضم عناË دJمقراطGة ل�ن عx أرض الواقع تعد ¬=

=ìE]
 Pأنظمة اسEÄدادJة تهGمن فيها نخب ومجموعات معينة ال تعكس إرادة الشعب. 

  
 

  -النهاJة  -



 

 

 

 
 
 


