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رفراد التً ٌنظر الٌها من قبل اال والتوجه والزاوٌة الرؤٌاتنقسم الدٌمقراطٌة بحسب 

ة تطبٌقها رفً عقول المفكرٌن لصعوب رفقد تكون الدٌمقراطٌة عبارة عن رفكرة كامنة

,وقد تكون اقتصادٌة رفً المجتمعات الرأسمالٌة  ,او دٌنٌة ,اما مجتمعٌةلعدة اسباب 

من  الٌةع ت مساحةوقد تكون الدٌمقراطٌة هً ثقارفة عامة رفً المجتمعات وجد

وذوق  ٌطبقها بأبسط تفصٌالتها من نظارفة عامةالقبول الن الجمهور المتناول لها 

 -اقسام: ةالى ثالث م مطور الى ذلك تنقسم الدٌمقراطٌةررفٌع وتعلٌ

 كال ممارسة الدٌمقراطٌةٌعد هذا الشكل من اش -:المباشرة الدٌمقراطٌة -اوال

مح للشعب بممارسة السلطة بنفسه المثالً للحكم الدٌمقراطً لكونه ٌس النموذج

هذا الشكل من ون ٌكونون حكاما رفً نفس الوقت رفالشعب ٌتمتع بموجب رفالمحكوم

ارس بنفسه سلطة التشرٌع واالدارة وسع الحقوق رفهو ٌمالحكم الدٌمقراطً بأ

ظل هذا الوضع ال ورفً  ضمن المجالس الشعبٌةبنفسه , وٌمارس السٌادة والقضاء 

 .رفال تمثٌل وال تفوٌض للسلطات ةتكون هناك مجالس نٌابٌ

هً نظام وسط بٌن الدٌمقراطٌة المباشرة  -: المباشرة شبه الدٌمقراطٌة -ثانٌا

خذ الدٌمقراطٌة شبه المباشرة ببعض مظاهر اطٌة التمثٌلٌة )النٌابٌة( حٌث تأوالدٌمقر

بدون وسٌط وتعتمد  مارسة الشعب للسٌادةً تعتمد على مالت الدٌمقراطٌة المباشرة

التً تعتمد على حق ممارسة السٌادة الى  ضا بعض مظاهر الدٌمقراطٌة التمثٌلٌةاٌ

 .شعب وتضطلع بمهام الحكم نٌابة عنهتمثل ال نواب او هٌئة نٌابٌة

نظام الذي ٌمارس الشعب ٌقصد بالنظام التمثٌلً هو ال -:التمثٌلٌة الدٌمقراطٌة -ثالثا

 لنٌابً.س ٌسمى هذا النظام بالنظام ابوساطة ممثلٌن عنه وعلى هذا االسا السلطةرفٌه 

لً النٌابً القائم على مبدأ رفً العالم بالنظام التمثٌ وقد اخذت معظم الدول الدٌمقراطٌة

 . سٌادة االمة

 ة( عن طرٌق ورقاالنتخابات)ساسه على مبدأ مهم هورفً اٌقوم النظام التمثٌلً 

الى شخص واحد وانما الى  سلطةٌعود حق ممارسة ال التصوٌت ورفً هذا النظام ال

 : النظام هذا اركانٌرتكز وجودها على االنتخاب ومن اهم  هٌئة

 جمعهاعضو البرلمان ٌمثل امة بأ -3   برلمان منتخب من الشعب  -1
 .          استقاللٌة البرلمان -4       .نٌابة البرلمان قٌت مدةتأ -2

 



 

: لم ٌأخذ النظام النٌابً رفً التطبٌق العملً شكال واحدا وانما  التمثٌلً النظام اشكال

 اخذ ثالثة اشكال منها 

                                           النظام المجلسً . -1
 النظام الرئاسً . -2
 النظام البرلمانً . -3

 كل سرٌع.بش ق تتبع النظام البرلمانً سنتناولهوبأعتبار جمهورٌة العرا

النظام البرلمانً : ٌعد هذا النظام نتاجا لتطور تارٌخً طوٌل عررفته المملكة المتحدة 

)برٌطانٌا( ولم ٌصبح هذا النظام موضع دراسة نظرٌة اال بعد استكمال عناصره , 

 (. التوازن,  الثنائٌةوٌتمٌز هذا النظام بخصائص منها ) 

 انه النظام الذي ٌظهر رفٌه التعاون بشكل كبٌر بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة أي

 م السلطة التشرٌعٌة عن عملها .تكون السلطة التنفٌذٌة مسؤولة اماو

ورفً حالة رفشل السلطة التنفٌذٌة )الحكومة(او رفسادها رفً اداء عملها رفمن حق السلطة 

 فٌذٌة )الحكومة(.التشرٌعٌة)البرلمان ( اقالة السلطة التن

رفً هذا النظام تزداد ادوات الرقابة من قبل السلطات المنطوٌة رفٌه , حٌث تكون 

السلطة التشرٌعٌة اداة رقابة على الحكومة مما ٌقلل رفرص الفساد وعدم خرق 

 القانون . 


