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 االهداء
 

 

 الى من علمنً على الفضٌلة وأرشدنً الى طرٌق الصالح 

 الى أبً الؽالً

 الى التً حملتنً فً بطنها وأعطتنً الحب والحنان الى 

 أمً العزٌزة.

 الى من كان لً سنداً وعوناً .. إخوانً األعزاء

 الى من أعطانً السعادة فً حٌاتً ... زجً الؽالً

 الى من ساعدنً فً وقت حزنً وفرحً .. صدٌقتً

 العزٌزة
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 شكر وتقدٌر

 

 

 خاتم األنبٌاء والمرسلٌن الى رسولنا الحبٌب محمد الى

 ( . )صلى هللا علٌه وسلم 

 أهدي وأشكر من ساهم فً ثمرة بحثً هذا.. أبً الؽالً

 أشكر من ربتنً على حسن الخلق من اجل أن أرتقً 

 الى المعالً .. أمً الؽالٌة

 وأشكر اساتذتً جمٌعاً لمجهودهم الكبٌر فً تقدٌم 

 المرحلة .. المساعدة فً هذه

 واخٌراً الشكر هلل وحدهُ سبحانُه وتعالى
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 المقدمة

مع تعقٌدات الحٌاة االجتماعٌة الناتجة من زٌادة عدد السكان وما ٌرافق 

الستمرار الحٌاة بشكل مقبول برزت ذلك من زٌادة المتطلبات الالزمة 

الحاجة الى إٌجاد وسابل كفٌلة باستمرار الحٌاة البشرٌة والعٌش بشكل 

على  العٌشسلٌم بعٌداً عن المشاكل والتسلط وعدم السماح لألقوٌاء 

حساب الضعفاء وهذا مما دفع أولً الخبرة والفطنة للعمل من أجل 

تنسٌق هذه الحٌاة والعٌش بوسابل اجتماعٌة وقانونٌة تضمن حقوق 

الجمٌع وهكذا وجدت التنظٌماتاالجتماعٌةوتطورتوأخذت أسالٌب 

 ومعتقدات هدفها  االول وفق افكار ومناهج عدة وكل منها ٌسٌر

جت عنها االحزاب  تطورت االفكار ونتنسان وقد خدمة اال واالخٌر

ومنظمات المجتمع المدنً واختٌار القادة والوزراء  السٌاسٌة والكتل

والنواب وؼٌرها بؤسالٌب االنتخابات والتصوٌت وهذا ما سمً 

ممثلٌة فً مإسسات الدولة بالدٌمقراطٌة أو حكم الشعب لنفسه أٌ

حقوق االفراد والجماعات والمجتمع . وهذه االسالٌب كلها لضمان 

حسب تنوعها وعددها وتشكٌالتها فً المجتمع ومنها ظهرت 

الدٌمقراطٌة التوافقٌة التً تطبق حالٌا فً العراق . والتً طبقت سابقا 

فً دول الؽرب بشكل مختلؾ . وفً هذا البحث ٌتم التطرق الى ما 

 ورد فً هذه المقدمة مع اٌضاحات وتفاصٌل لكل مفردة .
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 أهمية البحث

إن أهمٌة مبدأ التداول السلمً للسلطة هو المقدمة االساسٌة لقٌام نظام 

سٌاسً عادل ومنصؾ تتحقق من خالله قٌام دولة دستورٌة ذات ثالث 

سلطات متنقلة عن بعضها البعض حٌث إن مبدأ التداول السلمً فً 

 كافة بلدان العالم التً ٌتم فٌها بشكل سلمً هو الضمان النهابً

 

 فرضية البحث

 تكمن فرضٌة البحث فً :

 المشاركة الكاملة والؽٌر منقوصة فً إدارة البالد وذلك من خالل  -1

 وجود دستور عقٌدي 

توظٌؾ كافة ادوات العمل السٌاسً لتحقٌق تداولٌة السلطة وفق  -7

احتكارها وتوسٌع التحالفات مع كافة االطراؾ من اجل تعزٌز حركة 

 لسلمًالمطالبة بالتداول ا

 

 منهجية البحث

 من المناهج التً استخدمناها هً

حٌث تم وصؾ ظاهرة التداول السلمً  -المنهج الوصفً التعلٌلً : -1

 للوصول الى اسباب التداول واالشكال 

المنهج التارٌخً من خالل سرد حالة العراق فً مبدأ تداولها  -7

 السلمً 
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 مشكلة البحث

التداول السلمً للسلطة والذي ٌحصل بواسطة احدى الطرق 

الدٌمقراطٌة كاالنتخابات أو االستفتاء الشعبً أو االستفتاء عن طرٌق 

مستلمً البرلمان واستالم المناصب فً الدولة ومإسساتها الحكومٌة . 

هذه المناصب لم ٌعملوا وفق الطرق الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة لتحقٌق 

 وضمان الحقوق لكافة افراد المجتمع . الحرٌة والرفاهٌة 

 الهدف من البحث

أن تحقق الطرٌقة الدٌمقراطٌة فً الحكم أهداؾ الشعب فً الحصول 

على الحرٌة واألمان والرفاهٌة االجتماعٌة أو تعمل على ضمان حقوق 

المواطنٌن وتحقٌق العٌش اآلمن ألبناء المجتمع بكل تنوعاته القومٌة 

 والدٌنٌة والعرقٌة

 لمبحث االول : التداول السلمي للسلطة ا 

تشهد عدد من الدول العربٌة وبخاصة مصر وتونس مرحلة جدٌدة فً 

حٌاتها السٌاسٌة ٌجري فٌها التداول على السلطة بمعنى جدٌد وؼٌر 

اي بعد الثورة على النظام القدٌم حتى لو أن الثورة ؼٌر معروؾ سابقا 

فلسطٌن قبل ذلك بمرحلة تداول مكتملة بعد فً هذٌن البلدٌن وقد مرت 

 7116السلطة بعد انتخابات المجلس التشرٌعً فً كانون الثانً 
(1)

 

كبرى أدت الى مشاكل العوامل الداخلٌة ذات ثقل كبٌر و وقد كانت

أحٌانا فً مسعى التؽٌٌر السٌاسً وخاصة فً مرحلة البداٌة ومن طرق 

 انتقال السلطة سلمٌا الطرٌقة الدٌمقراطٌة . 
                                                           

(1)
د. جورج جقمان :) اوراق فً النظام الفلسطٌنً وانتقال السلطة ( المإسسة الفلسطٌنٌة لدراسة الدٌمقراطٌة .( رام هللا فلسطٌن 

 11ص 7116. 
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 تداول السلمي للسلطة لغة واصطالحا  المطلب االول : ال

لؽوٌا الدٌمقراطٌة كلمة مركبة من كلمتٌن االولى مشتقة من الكلمة 

وتعنً حكم  kratiaوتعنً عامة الناس والثانٌة   Demosالٌونانٌة 

وتعنً لؽة حكم الشعب أو  Demoacratiaوبهذا تكون الدٌمقراطٌة 

طٌة تعنً فً االصل حكم الشعب لنفسه لكن حكم الشعب لنفسه .الدٌمقرا

ما ٌطلق اللفظ على الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة ألنها النظام السابد فً دول 

 الؽرب .

تعنً الدٌمقراطٌة مشاركة الشعب فً اتخاذ وضع القرار وتنفٌذه ومن 

ثم المحاسبة على نتابجه . مفهوم الدٌمقراطٌة له ثالث مقومات اساسٌة 

 هً 

ٌث البد من احترام الحرٌات المدنٌة مثل الحرٌة الشخصٌة الحرٌة ح -1

 وحرٌة االنتقال والعبادة

الحرٌات السٌاسٌة: مثل حرٌة الرأي والتنظٌم والمعارضة  -7

 والمساواة بجوانبها السٌاسٌة واالجتماعٌة
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فترسٌخ الدٌمقراطٌة السٌاسٌة فً المجتمع مطلباً ضرورٌاً وهاماً 

الستقرار البلد وتطوٌر نظامه السٌاسً واالجتماعً االقتصادي من 

جهة اولً وهً نتاج كفاح الجماعات والطبقات العاملة التً استطاعت 

الذي كفل  1131أن تإسس اعالن حقوق االنسان العالمً لسنة 

امة فً التشرٌع والمساهمة فً ادارة الحكم فً الحرٌات والحقوق الع

ظل العدالة القانونٌة والمساواة السٌاسٌة من جهة ثانٌة والدٌمقراطٌة 

السٌاسٌة تنتج برلمان منتخب بواسطة الشعب الذي ٌمثل الرقابة على 

االعمال السلطة التنفٌذٌة ومدى احترامها للحرٌات العامة وتحقٌق 

ماعٌة فً المجتمع من جهة ثالثة والنظام المساواة السٌاسٌة واالجت

الدٌمقراطٌة السٌاسً ٌهدؾ الى مساهمة اكبر عدد ممكن من االفراد 

 فً الحكم بطرٌقة دٌمقراطٌة مباشرة أو ؼٌر مباشرة من جهة رابعة .

 خصائص النظام الديمقراطي

المشروعٌة أي أن السلطات والمواطنٌن ٌحترمون  ترسخ مبدأ -1

 القانون االساسً وٌرجعون الى القضاء لحل الخالفات 

نقصان الحرٌات العامة للمجتمع منها ) حرٌة التعبٌر والعقٌدة  -7

 وحرٌة االجتماع والصحافة (

وان الدٌمقراطٌة لٌست شعاراً نتباهى به بل ثقافة أوالً وقبل كل شًء 

فً فهم اسسها ومبادبها على حقٌقتها ثم ممارستها الن تمكن الشعب 

الفهم الذي ال تلٌه ممارسة ال ٌخدم الدٌمقراطٌة وال ٌعمل على نجاحها 

الوعً الذي ٌتطلب تربٌة وخبرة وربما النظام الدٌمقراطً عند الدول 

 المتقدمة وفشله عند الدولة المتخلفة . 
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ٌاسً الذي ٌصدر فً مجتمع ما المشاركة . بمعنى ان القرار الس -4

ٌكون محصلة افكار ومناقشات جماهٌر المواطنٌن الذي سوؾ ٌتؤثرون 

بهذا القرار ومن المبادئ العامة للدٌمقراطٌة 
(1)

 

 مبدأ سٌادة حكم القانون -1

 مبدأ سٌادة الفرد أو قلة على الشعوب -7

 مبدأ حماٌة وضمان الحقوق والحرٌات العامة -4

 ٌن السلطات مبدأ الفصل ب -3

 مبدأ تداول السلطة سلمٌا  -5

وقد وضعت كلمة ) دٌمقراطٌة ( بٌن مزدوجٌن للتحذٌر كونها تفهم فً 

كثٌر من االحٌان بشكل خاطا ومؽلوط فً عدد من جوانبها كما هو 

 الحال فً الخطاب السابد من وسابل االعالم .

وعند بعض السٌاسٌٌن فً مصر وتونس حٌث ٌبٌن الخطاب السابد 

لدٌها ان الدٌمقراطٌة هً أساس االحتكام الى صندوق االنتخابات وان 

الفابز ٌحكم وفً صٌاؼات مختلفة لهذا االعتقاد ٌبان ان البعض ٌفهم 

كؤنه صراع بٌن ؼالب ومؽلوب وان الؽالب له أن ٌقرر ما ٌشاء األمر 

لعددٌة مهما كان حجمها لها أن تقبل فقد ثم ) االحتكام الى وأن االقلٌة ا

 قتراح ( وأن هذا هو معنصندوق اال

 
                                                           

(1)
الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً ، مركز ، المسؤلة مجموعة باحثٌن  ي ، مفهوم الدٌمقراطٌة المعاصرة ، علً خلٌفة الكوار

 33، ص 7111دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ، عام 
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 المطلب الثاني

 مفهوم التداول السلمي للسلطة

ٌعرؾ شارل دباش ، التداول على السلطة ٌكونه مبدأ دٌمقراطً ال 

ٌمكن وفقه ألي حزب سٌاسً أن ٌبقى فً السلطة ما ال نهاٌة له وٌجب 

 ٌعوض بتٌار سٌاسً آخر.أن 

تعرٌؾ جان لوي كرمون / ٌدخل التداول تؽٌٌرا فً األدوار بٌن قوى 

سٌاسٌة فً المعارضة أدخلها االقتراع العام الى السلطة وقوى سٌاسٌة 

تخلت بشكل عن السلطة لكً تدخل الى المعارضة 
(1)

 

 وهناك عدة أسباب لقصور هذا الفهم للدٌمقراطٌة منها .

ابات آلٌة هدفها التداول السلمً على السلطة اضافة الى ان االنتخ -1

تمثٌل الناخبٌن أي االنابة عنهم وهً محدودة بهذا الؽرض واضفاء 

هالة من القداسة على صندوق االقتراح واهمال عناصر أساسٌة اخرى 

 من النظام الدٌمقراطً 

ام كذلك اضفاء أهمٌة وقداسة لمقولة االحتكام الى الشعب أو االحتك -7

الى الشعب أو االحتكام الى الناخب مانح الشرعٌة السٌاسٌة فً النظام 

الدٌمقراطً وصحٌح أن الشعب ٌقرر ما ٌرٌد 
(1)

مثال على ذلك  

تطرؾ نظام السودان واالنفصال الناجم عن الفهم الخاطا لدور 

 االؼلبٌة ومسإولٌتها عن ردم الصراعات الداخلٌة أو عدمه.

االساسٌة التً تواجه بعض الدول فً مرحلة  هذه عٌنة من االشكالٌات

التحول السٌاسً وبخاصة ان كان ٌطمح ألن ٌكون جذرٌا ودٌمقراطٌا . 

وتوجد قضاٌا اخرى تعٌق أو تقؾ حابلة أمام التداول السلمً على 

                                                           
(1)

 7114عماد بن محمد ، التداول على السلطة رإٌة مختلفة ،
(1)

 17، مصدر سبق ذكره ، صد. جورج جقمان
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السلطة فً بداٌة مرحلة التؽٌٌر السٌاسً وبخاصة التً تشكل البنٌة 

ا ألي نظام سٌاسً ٌسعى الى أن التحتٌة الضرورٌة والتً ال ؼنى عنه

تتوفر فٌه عناصر الدٌمقراطٌة منها السلطة القضابٌة ودورها والسلطة 

 التنفٌذٌة والقٌود المفروضة علٌها والصالحٌات .

فله أن ٌقرر مثال ٌرٌد العودة الى نظام سلطوي استبدادي أو امه ٌرٌد 

انه ٌرٌد للجٌش نطاقا ملكٌا وراثٌا أو انه ٌرٌد نظام الحزب الواحد أو 

أن تحكم ولكن ال ٌمكن للشعب أن ٌقرر ما ٌرٌد دون أٌة  منلقوى األأو 

قٌود على قراره اذا كان ٌرٌد هو وقٌاداته نظاما دٌمقراطٌا هذا النظام 

ٌضع قٌودا على ما ٌمكن للشعب أن ٌختار أن ٌقرر تلك القٌود التً 

والحرٌات المدنٌة تشكل مرتكزات هذا النظام السٌاسً من بٌنها الحقوق 

 والسٌاسٌة التً ٌمنحها وأولها حقوق المواطنة المتساوٌة

إن العبرة األساسٌة التً جرى استخالصها من هذا النظام تتعلق  -4

العالقة بٌن االؼلبٌة واالقلٌة أولها األقلٌة العددٌة مضاؾ الٌها بطبٌعة 

أقلٌات سواء كانت عرقٌة أو أثنٌة أم قومٌة أم دٌنٌة أم مذهبٌة أن اهمال 

مطالب األقلٌة مهما كان نوعها ٌإدي الى شرخ داخلً كبٌر واحتراب 

ؾ داخلً قلما تنجوا منه الدولة . وقد تسعى أوساط فً المعارضة للتحال

بدوره أجج الصراع وعمق مع فلول النظام السابق االمر الذي 

 االستقطاب 
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وفً االنظمة الدٌمقراطٌة هناك آراء متعددة حول ما هو أفضل النظام 

البرلمانً أم النظام الرباسً وٌلمس أٌضا التردد الحاصل والتذبذب فً 

و أن مواقؾ األحزاب السٌاسٌة حول أي خٌار أنسب والخطر هنا ه

األحزاب تنظر أساسا الى مصالحها . وتبنى مواقفها فً كثٌر من 

االحٌان على هذا االساس . وهناك تساإل ما هو االفضل للوطن دون 

اعتبار للمصالح الحزبٌة . ولكن لٌس من المستحٌل بلورة رأي موزون 

ٌنطلق أساسا من االلتفات الى مخاطر الدٌمقراطٌة فً مرحلة البداٌة أو 

الخاطا انها فقط حكم األؼلبٌة وان للشعب أن ٌقرر ما ٌرٌد  فهمها
(1)

 

ومن آلٌات وطرق االنتقال السلمً للسلطة هو االنتخاب بواسطة  -3

البرلمان وهً الطرٌقة التً ٌنتخب بها ربٌس الدولة فتعطً بعض 

الدساتٌر حق انتخاب ربٌس الدولة للمجلس النٌابً وتتبع هذه الطرٌقة 

ة البرلمانٌة مثل الهند وتركٌا ولبنان والعراق حالٌا من فً معظم االنظم

 بٌن االشخاص الذٌن حازوا على أؼلب االصوات .

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 13ص  مصدر سبق ذكره . د. جورج جقمان
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 صٌؽة التنافس الحزبً -5

بعنً هذا وجود عدة احزاب تتنافس فٌما بٌنها من أجل الوصول الى 

الذي السلطة أو المشاركة أو التؤثٌر فٌها فً اطار النظام السٌاسً القابم 

ء كان نظاما ٌعتبر األحزاب السٌاسٌة جزءاً منه واحدى مإسساته سوا

ز بؤؼلبٌة انتخابٌة ٌحصل على برلمانٌا أو رباسٌا فالحزب الذي ٌفو

اكثر فً البرلمان وٌشكل الحكومة كما فً النظام البرلمانً  مقاعد

وٌبقى حزب االؼلبٌة ٌمارس السلطة حتى قٌام االنتخابات القادمة وان 

فظ على االؼلبٌة فً الحكم واال وجب علٌه الخروج من السلطة حا

وتسلٌمها الى الحزب الفابز 
(1)

 

 المعارضة السٌاسٌة ، المعارضة نوعان  -6

معارضة ؼٌر شرعٌة : القوى التً ترفض النخبة الحاكمة دخولها فً 

 اطار النظام السٌاسً وتمنعها قانونٌا ودستورٌا من المشاركة.

عٌة : هً القوى التً تعترؾ النخبة الحاكمة بها وتقر المعارضة الشر

بوجودها قانونً
(7)

أما المعارضة السٌاسٌة فً الدول الدٌمقراطٌة تعتبر  

 جزءاً من نظامها السٌاسً .

 

 

 

                                                           
(1)

 سها عبد اللطٌؾ الحدٌثً : مشكلة التعاقب على السلطة واثرها على االستقرار السٌاسً فً العالم الثالث 
 111، ص 1133اطروحة دكتوراه . كلٌة العلوم السٌاسٌة ، جامعة بؽداد ، 

(7)
 165، ص 1125د . شمران حمادي ، النظم السٌاسٌة ، مطبعة االرشاد . بؽداد ، طع ، 
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 االستفتاء الشعبي:

ٌقصد باالستفتاء الشعبً اصطالحا الرجوع الى الشعب ألخذ رأٌه أو 

الموافقة أو الرفض فً أي موضوع عام كؤن ٌكون موضوعا قانونٌا أو 

دستورٌا أو سٌاسٌا بصفته صاحب السٌادة 
(1)

 

وهو الطرٌقة التً تتجلى فٌها ممارسة الشعب لسٌادته بنفسه لكونه فً 

الدٌمقراطٌة المباشرة . وهنا ولٌس  حقٌقة األمر اهم مظهر من مظاهر

المقصود هنا الشعب بمعناه االجتماعً وانما الشعب بمعناه السٌاسً 

الذي ٌشمل جمٌع المواطنٌن الذٌن ٌتمتعون بالحقوق السٌاسٌة ممن 

فً جداول االنتخابات النٌابٌة ، وتتوافر فٌهم شروط  تدرج اسماإهم

قتراع العامالناخب التنظٌمٌة التً ٌنسجم مع مبدأ اال
(7)

 

الذي تؤخذ به معظم دساتٌر العالم الحدٌث بدال من االقتراع المقٌد ، 

لذلك فان االستفتاء العام هو السابد اآلن فً معظم الدول التً تطبق 

نظام االستفتاء الشعبً لكونه ٌدل على ادارة الدٌمقراطٌة شبه المباشرة 

عن رأٌها وارادتها تجاه التً تدعى بموجبها هٌبة الناخبٌن الى التعبٌر 

تدبٌر اتخذته السلطة عن طرٌق تصوٌت شعبً على الموضوع 

المستفتى علٌه
(4)

اذ ان الفقه باؼلبه 
(3)

ٌعرؾ االستفتاء بؤنه عرض  

                                                           
(1)

 عبد الكرٌم الخراسانً ، المركز الدستوري لربٌس الدولة فً الجمهورٌة الٌمنٌة رسالة دكتوراهٌاسٌن محمد 
 112ص 7111مقدمة الى كلٌة القانون ، جامعة بؽداد 

(7)
 117ص 1111هضة العربٌة ، القاهرة / دار الن 4د . محمود محمد حافظ ، الوجٌز فً القانون الدستوري ،ط

(4)
 االستفتاء العام وانتخاب ربٌس الجمهورٌة فً الدستور الٌمنً والدساتٌر العربٌةد . قابد محمد طربوش ، 

  16ص 1111( صنعاء 12مجلة الثوابت العدد )
(3)

 712ص 1157، دار الكتاب العربً ، مصر  7د . مصطفى كامل ، شرح القانون الدستوري ط
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موضوع عام على الشعب ألخذ رأٌه بالموافقة أو الرفض وهذا 

 التعرٌؾ ٌحتوي على عناصر هً 

 موضوع عام على الشعبان ٌكون االستفتاء الشعبً ٌهدؾ عرض  -1

 صدور رأي الشعب بالموافقة أو الرفض -7

أوال: أن ٌكون االستفتاء الشعبً ٌهدؾ عرض موضوع عام على 

الشعب من له حق عرض موضوع االستفتاء على الشعب . من هً 

الجهة التً تقرر ضرورة اللجوء الى االستفتاء الشعبً 
(1)

ان هذا ٌعتمد  

لدساتٌر فٌما بٌنها حول هذا الحق والجهات على الدساتٌر وقد اختلفت ا

 التً تتمتع بحق المبادرة فً االستفتاء هً

الشعب ممثال بجانب من  -4السلطة التنفٌذٌة  -7السلطة التشرٌعٌة   -1

بناء على المستفتٌن بعض الدساتٌر تقرر هذا الحق لجانب من المستفتٌن

 اقتراع شعبً 

 الرفض ثانٌا: صدور رأي الشعب بالموافقة أو

حٌث ان كل ما ٌطلب من المستفتً المفاضلة بٌن الموافقة والرفض ثم 

تحدٌد ذلك فً بطاقة االستفتاء بكلمة موافق أو ؼٌر موافق أو بكلمة نعم 

أو ال وهذا ٌعد من االمور الطبٌعٌة فً نظام االستفتاء الشعبً النه فً 

انون ، وعلٌه البرلمانات ال ٌتم التصوٌت اال بنعم أو ال اوال على الق

فالتصوٌت ال ٌكون صحٌحا اذا صاحبه تحفظ أو تجزبة
(7)

وعلٌه ان هذا 

العنصر البد ان ٌقترن بتوافر عدة شروط فً موضوع االستفتاء 

 كالبساطة والوضوح وعدم التعقٌد .

 

 
                                                           

(1)
 77ص 1114النهضة العربٌة ، القاهرة د. جابرجاد نصار ، االستفتاء الشعبً والدٌمقراطٌة ، دار 

(7)
 151ص 1121د. عصمت سٌؾ الدولة ، النظام النٌابً ومشكلة الدٌمقراطٌة ، الطبعة العربٌة الحدٌثة القاهرة 
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ٌنتمً االستفتاء الشعبً بؤصل نشؤته الى الدٌمقراطٌة شبه المباشرة فهو 

لدٌمقراطٌة التً تقوم على مبدأ المزج بٌن كل ٌعتبر أحد مظاهر هذه ا

صور الدٌمقراطٌة النٌابٌة التً تقطع كل صلة لها بالشعب بعد انتخاب 

أعضاء البرلمان وبٌن الدٌمقراطٌة المباشرة التً تتؤتى من مباشرة 

الشعب لكل شإون الحكم . هذا المزج قوامه انه لٌس هناك مانع ٌمنع 

لوقت ٌجب ان ال ٌحرم الشعب من مشاركة وجود البرلمان ولكن بنفس ا

البرلمان فً مباشرة سلطات الدولة فً القضاٌا المهمة واالزمات التً 

تمر بها البالد
(1)

 القول ان  االستفتاء الشعبً  ٌعتبر  مظهرا منمظاهر

الدٌمقراطٌة شبه المباشرة ال ٌإخذ على اطالقه بتاتا حٌث ان لالستفتاء 

ال ٌعتبر من مظاهر الدٌمقراطٌة شبه المباشرة الشعبً عدة انواع ومنها 

النعدام مشاركة الشعب المباشرة فً التشرٌع فٌها حٌث تتخذ هذه 

أو وسٌلة لتجدٌد الثقة االستفتاءات وسٌلة إلقرار اعمال للسلطة التنفٌذٌة 

بالربٌس وسٌاسته ، فاالستفتاء التشرٌعً الذي ٌتم على مشارٌع القوانٌن 

ة ٌعتبر من مظاهر الدٌمقراطٌة شبه المباشرة وصوره كاف بؤنواعه

لكونهٌسمح للشعب ممثال بالناخبٌن مشاركة السلطةالتشرٌعٌة 

اختصاصاتها
(7)

 أما االستفتاء  الدستوري فإن  ؼالبٌة الفقه  ٌعتبره من  

                                                           
(1)

 121ص 1121والنظام الدستوري فً العراق ، ط، مطبعة عالء ، بؽداد  د. نوري لطٌؾ . القانون الدستوري
(7)

 425ص 1163المبادئ الدستورٌة العامة ، دار الفكر العربً . ) ب.م.( د . محمد حلمً ، 
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مظاهر الدٌمقراطٌة شبه المباشرة 
(4)

لكن هناك رأٌا فقهٌا ٌعتبره من  

رة الن الشعب هو ٌختار دستوره بنفسه تطبٌقات الدٌمقراطٌة المباش

 دون مشاركة أحد حٌث ان الكلمة االولى واالخٌرة فً اصدارالدستور

تعود له وحده خالفا لطرٌقة الجمعٌة التؤسٌسٌة فً نشؤة الدستور حٌث 

ٌضع الشعب الدستورعن طرٌق هٌبة نٌابٌة منتخبة منقبله
(3)

 

اما االستفتاء السٌاسً فال ٌعتبر من مظاهر الدٌمقراطٌة شبه المباشرة 

لكونه ال ٌقوي سلطة الناخبٌن على حساب البرلمان فهو ال ٌعطً 

الناخبٌن فرصة مباشرة السلطات الى جانب البرلمان كما انه ال ٌقصد 

اظهار ثقة الشعب بالحكومة أو الزعٌم وسٌاسته به سوى 
(1)

 

بً ال ٌعتبر مظهرا من مظاهر الدٌمقراطٌة شبه فاالستفتاء الشع

المباشرة ال لشًء إال ألنه ٌسمح للشعب بمباشرة السلطة التشرٌعٌة 

 وهذا ما ال ٌتحقق فً االستفتاء السٌاسً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(4)

 1ص 1121، بٌروت ،  1ط 7د . أنور الخطٌب ، دستور لبنان ، ج
(3)

 42ص 1124، دار النهضة العربٌة ، القاهرة  4د . ثروت بدوي ، موجز القانون الدستوري ، ط
(1)

 15ص 1125رشاد ، بؽداد ، مطبعة اال3د. شمران حمادي ، النظم السٌاسٌة ط
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التورٌث السٌاسً هو ظاهرة قدٌمة فً تارٌخ االنسانٌة وقد جلبت 

مر تؤرٌخها كما ود من  الكثٌر من الكوارث والمآسً للبشرٌة على

 تطورها وهو بالضد من عدالة االختٌار لألفضل فً شؽل المناصب

القٌادٌة فً الدول واالمة . ولكن من ناحٌة اخرى له بعض االٌجابٌات 

التً من بٌنها الحد من الصراعات الدموٌة للوصول الى الحكم 

اتها واالستقرار السٌاسً على المدى المتوسط وؼٌرها لكن تبقى سلبٌ

تفوق اٌجابٌاتها وتعرٌؾ الوراثة السٌاسٌة : هً عملٌة نقل السلطة 

السٌاسٌة من األب الى افراد عابلته فً حاالت الوفاة والعجز وٌكون 

بالسلطة المادٌة والمعنوٌة أو بالقاعدة الشعبٌة فً حالتً الحكم مدعوما 

لم أما أو الوراثة . ظاهرة التورٌث بشكل عام منتشرة فً كل بالد العا

السٌاسً منها فؤقل انتشارا ولوحظ إنه فً الدول المتقدمة تكون ضعٌفة 

واذا وجدت فهً محدودة الصالحٌة أو ذات فترة زمنٌة االنتشار 

قصٌرة بفعل عوامل عدٌدة أبرزها سمة الدٌمقراطٌة والحرٌة فً الحكم 

ونظام المجتمع ككل الذي ٌقدس الحرٌة الشخصٌة وٌحترم المبادرات 

دٌة وااللتزام بالقانون الذي ٌتساوى فٌه الجمٌع . ولذلك ٌكون تؤثٌر الفر

تلك الظاهرة أي ظاهرة التورٌث السٌاسً ضعٌفا فً تلك البلدان سواء 
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الت االخرى كالمال واالعمال وؼٌره فً المسرح السٌاسً أو فً المجا

مازال موجودا وهذا شًء طبٌعً لكل انسان 
(1)

 

 

 

 

 

 التوريث الحكومي

 لنظام الملكً:ا -1

 بؤنواعها ال ٌمكن الحدٌث عن التورٌث السٌاسً فً االنظمة الملكٌة

المتعددة الن الطبٌعة االساسٌة لتلك االنظمة تتطلب التورٌث وهً اداة 

الستمرارٌتها ورؼم انها عملٌة تبعث على االستقرار السٌاسً اال انها 

ؼالبا ما تتسبب فً صراعات احٌانا تكون دموٌة من أجل الحكم 

والسٌطرة علٌه بٌن أفراد االسرة الحاكمة ، والحكم الملكً له ممٌزات 

ب وأهم ممٌزاته االستقرار السٌاسً ومن عٌوبه دٌكتاتورٌة وعٌو

والطبقات المكومة وؼٌرها . االسرة الحاكمة وعجم احتر ام المال العام 

وٌبقى الحل االمثل لهذا النوع من االنظمة هو جعل االسرة الحاكمة 

رمز الدولة . واعضاء الحكم الفعلً لمن ٌنتخبه الشعب وهو ما موجود 

ل الؽربٌة والٌابان وؼٌرها . حٌث أثبت ذلك النوع فً بعض الدو

نجاحه بالنسبة لألنظمة الملكٌة أما الدٌكتاتورٌة الملكٌة فقد أثبتت فشلها 

 كما هو واضح فً بلدان العالم الثالث .

                                                           
(1)

 2/7/7111مهند السماوي ، دراسة الوراثة السٌاسٌة ، نشر 
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أما التورٌث السٌاسً فً القوى السٌاسٌة الموالٌة والمعارضة فً 

حتى ٌكاد أن ٌكون ظاهرة  النظام الملكً فقد الحظت انم التورٌث ٌزداد

عامة فً الحكم الدٌكتاتوري 
(1)

 

 النظام الجمهوري :  -7

أما التورٌث السٌاسً فً االنظمة الجمهورٌة وهو األهم فً هذا البحث 

بنوعها الدٌمقراطٌة والدٌكتاتورٌة فهو ٌكتب أهمٌة فابقة كون ان هذا 

لمستندة على التوارث ٌتعارض بصورة كلٌة مع طبٌعة النظام وفلسفته ا

 الخٌار الشعبً فً ابرز القادة وتسلمهم ألمور البالد .

وبالتالً أي وسٌلة للتورٌث ٌصبح النظام فارؼا من أي محتوى فكري 

أو قانونً ٌمنحه الشرعٌة لالستمرار فً الحكم وٌمنح الشرعٌة لكل 

 الخارجٌن علٌه والراؼبٌن بالتؽٌٌر نحو األفضل .

فً االنظمة الدٌمقراطٌة الجمهورٌة من النادر جدا حصول التورٌث 

االنتخابات هً التً تحدد من سوؾ ٌخلؾ الرإساء السٌاسً ألن عملٌة 

والنواب وهذه موجودة فً الحكومة والمعارضة المتمثلة باألحزاب 

والجمعٌات وؼٌرها . وقد حصلت بالفعل بعض عملٌات التورٌث 

حدوث وبصٌؽة االنتخابات وبالتالً تنتفً صفة السٌاسً ولكن نادرة ال

 التورٌث االعمى ذو الطابع الدٌكتاتوري . 

 التورٌث السٌاسً فً االنظمة الجمهورٌة االستبدادٌة

وصل حد التورٌث السٌاسً لألبناء الحاقدٌن أو االحفاد دون أخذ رأي 

المحكومٌن أو حتى االتباع المخلصٌن الذٌن ٌجد البعض منهم القدرة 

والكفاءة للحلول محل الربٌس أو الزعٌم ولبن كانت لهذه المسؤلة أي 

فإن انتشارها فً العقود  التورٌث السٌاسً جذورا ضاربة فً التؤرٌخ

                                                           
(1)

 مهند السماوي ، مصدر سبق ذكره
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األخٌرة فً ظل التقدم الكبٌر الذي أحرزته البشرٌة فً التكنولوجٌا 

وحقوق االنسان وانتشار مٌادي الحرٌة والدٌمقراطٌة بٌن الؽرابة 

ودلٌل على وجود مناطق واسعة من العالم ما زالت تعٌش فً والتعجب 

ظل االستبداد أو فقدان الوعً السٌاسً والثقافً الختٌار زعمابها 

وحكامها أو تمجٌدهم بشكل ٌثٌر الشفقة واالشمبزاز بنفس الوقت
(1)

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 دور مبدأ التداول السلمً فً حل أزمة الشرعٌة

 الشرعٌة والقانونالمطلب االول / 

ذهب بعض الفقهاء الى القول بؤنه ال ٌوجد فرق بٌن مصطلحً 

الشرعٌة والمشروعٌة وأنهما ٌدالن على معنى ضرورة احترام القواعد 

القانونٌة بؤن تكون جمٌع تصرفات السلطات العامة فً الدولة متفقة 

 واحكام القانون بمدلوله العام

ة أو الحكومة التً تستند فً واصطالحاً ٌقصد بالشرعٌة هً السلط

فاذا  وجودها الى القواعد المحدودة فً الدستور أو النظام القضابً

دون ان تعتمد على السند  الدستوري أو  سلطة أو حكومةوجدت 

القضابً فؤنها تسمى سلطة أو حكومة فعلٌة أو واقعٌة وبالتالً فهً ال 

تتمتع بصفة الشرعٌة 
(1)

 

                                                           
(1)

 مهند السماوي مصدر سبق ذكره
(1)

 معمر الجبوري دراسة قصٌرة فً مادة المالٌة العامة ) الفرق بٌن الشرعٌة والمشروعة (
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وق والحرٌات والحس االخالقً والفطرة والشرعٌة تحٌلنا على الحق

السلٌمة وتشترط ضمان االحترام الكامل للقوانٌن الموضوعة من طرؾ 

السلطة السٌاسٌة والتً تجعله قٌد التنفٌذ ومنسجمة على أرض الواقع 

وتقتضً كذلك ضرورة االتفاق مع القواعد المنتمٌة الى النظام السٌاسً 

االفضل والى روح القوانٌن 
(7)

 

 

 

 

 

 

أما الشرعنة فهً الفعل  الذي نجعل به أمراً معٌناً شرعٌاً مثل حصول 

مجموعة سٌاسٌة أو هٌبة مدنٌة على رخصة قانونٌة تتٌح لها النشاط 

العلنً فً اطار احترامها للمواثٌق الدولٌة والقٌم الترتٌبٌة للهٌبات 

على المدنٌة وتطبٌقها للمبادئ المنظمة للشؤن العام والتزامها بالعمل 

 التحقٌق والسلم والتحضر ونشر ثقافة االستنارة والتقدم العلمً والتقنً .

لكن الشرعنة قد تفٌد اٌضا حركة استحسان قانونً واعادة االعتبار 

االخالقً وتقدٌر سلطة ومنح مإسسة أو شخص استحقاقا واعترافا 

واقرارا وذلك لما تإدٌه من منافع عامة وتقوم به من وظابؾ حٌوٌة 

ال جلٌلة للمجتمع تإمن له التماسك واالستمرار واالزدهار عالوة واعم

ٌسعى فعل الشرعنة الى اعطاء المشروعٌة الى فعل معٌن أو على ذلك 

مسار خاص وهً كذلك إطفاء القانونٌة على مرجعٌة اٌدٌولوجٌة ما 

 وهو ما ٌجعلها مقبولة فً النقاش العمومً الواسع بٌن القوى السٌاسٌة 

                                                           
(7)

 7111والحاجة الى الشرعٌة /دراسات الخمٌس  زهٌر الخوٌلدي ، اطفاء الشرعٌة
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 ة المتنافسة .واالجتماعٌ

النظام الدٌمقراطً قد ٌحتاج الى ادخال فعل الشرعٌة فً قراراته 

وتدبٌره لشإون المجتمع بما انه ال ٌنجح الى حد ما فً التؤلٌؾ بٌن 

الشرعٌة والمشروعٌة عن طرٌق فسح المجال أمام االرادة العامة لسن 

ٌة القوانٌن . وٌعمل على احترامها نصاً وممارسة وروحاً . ان آل

االنتخابات فً ظل التداول السلمً على السلطة عند الدٌمقراطٌات قد ال 

صلً ٌحقق الخٌر العام ما دام تكون الوسٌلة الشرعٌة لبناء نسق توا

لو كان رأس المال وما دام اقتصاد السوق هو ن اللعبة ٌتحكم فٌها ماقانو

الذي ٌحدد حصة كل فرد 
(1)

 

 

النظام الحاكم للسلطة بالحق الممنوح والشرعٌة السٌاسٌة تعنً ممارسة 

 إن الشرعٌة ال تتحقق إال اذا حققت السلطةله من األمة ٌكون شرعٌاً .

المنشؤة وفقا للشرعٌة الدستورٌة الحد االدنى من المصالح المشتركة 

 للشعب المعٌن باختالؾ طبقاته وفباته .

 أصل الشرعية في االنظمة العربية

الوطن العربً الى مإشرات نفسٌة خضعت الشرعٌة السٌاسٌة فً 

وقبلٌة وجؽرافٌة مما ادى الى تباٌن شاسع وتنوع شدٌد بٌن أقلٌم وآخر 

 وهً حسب االقالٌم العربٌة

 اوالً : الشرعٌة الوراثة

هً عملٌة نقل السلطة السٌاسٌة من األب الى أفراد عابلته فً حاالت 

والمعنوٌة أو الوفاة والعجز وٌكون النقل مدعوما بالسلطة المادٌة 

 بالقاعدة الشعبٌة .
                                                           

(1)
 زهٌر الخوٌلدي : اضفاء المشروعٌة والحاجة الى الشرعٌة ، مصدر سبق ذكره
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 ثانٌاً : الشرعٌة السٌاسٌة 

ان الشرعٌة هاجس مالزم ألي حاكم سٌاسً لكونها القوة التً ٌستند 

علٌها النظام مقابل خصومه اآلخرٌن وقد تستند المعارضة فً 

مواجهتها للسلطة الحاكمة على نفً شرعٌتها أو حتى التشكٌك 

وكلما ظهرت االضطرابات وعاشت البالد بشرعٌتها أو االنتقاص منها 

 فً اضطرابات ومظاهرات واعتصامات أو دعوات لالنفصال والتحرر 

أو مطالبات بالتقسٌم الفٌدرالً أو الكونفدرالً كلما تؤثرت سلبٌا شرعٌة 

النظام أو فقد جزءا من طاعة مواطنٌه 
(1)

 

 

 

ثم اعداده ان الشرعٌة الدستورٌة هً امتالك النظام السٌاسً للدستور 

من خالل لجنة تؤسٌسٌة تمثل المجتمع كافة وٌتم االحتكام الٌه فً كل 

أمور الدولة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والدستور وثٌقة فوق 

القانون وعقد اتفاق بٌن الحاكم والمحكوم تبٌن الحقوق والواجبات على 

لطات كل من السلطة الحاكمة والمحكوم وتحدد كذلك مبدأ فصل الس

التشرٌعٌة والقضابٌة والتنفٌذٌة ، كما ان الدستور ٌعنبر من االسس 

 الربٌسٌة التً ٌتحقق من خاللها الشرعٌة الدستورٌة ألي نظام سٌاسً .

ان الشرعٌة الدستورٌة تعنً التزام الحاكم والدولة واالفراد فرادى 

والشعب عامة بعدم مخالفة القوانٌن أٌا كان مصدرها سواء كانت 

انٌن فقهٌة اسالمٌة أو قوانٌن صادرة من السلطة التشرٌعٌة بما ال قو

                                                           
(1)

 د . فٌصل محمد الحمد / بحث الشرعٌة السٌاسٌة فً حقبة الثورة العربٌة ، ازمات وحلول
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ٌخالؾ شرع هللا أو نصوص الدستور ان الشرعٌة الدستورٌة هً مبدأ 

سٌادة القانون 
(1)

 

فالشرعٌة تمثل ضمان استقرار السلطة وتجدٌدها من حقبة الى اخرى 

لم االلمانً فٌرى العاعلى أسس ثابتة تمنع الحاجة الى القوة واالستٌالء 

ماكس فٌٌر ان نظام الحكم شرعٌا عند الحد الذي ٌقر فٌه المواطنون 

بؤن ذلك النظام صالح وٌستحق التؤٌٌد والطاعة وتقوم عالقة الحاكم 

بالمحكوم على التفاعل وتبادل الرأي فالمحكوم ٌندفع الى قبول 

المشاركة بفعل استمرار شرعٌته من المحكوم 
(7)

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 المشروعية مطابقة تصرفات النظام مع القانون 

ذهب بعض الفقهاء الى القول بؤنه  ال ٌوجد بٌن  مصطلحً  الشرعٌة 

والمشروعٌة وأنهما ٌدالن على معنى ضرورة احترام القواعد القانونٌة 

بؤن تكون جمٌع تصرفات السلطات العامة فً الدولة متفقة واحكام 

القانون لجدولة العام 
(1)

 

شروعٌة ٌقصد بها بالسلطة أو الحكومة التً تتمتع بصفة فالم

المشروعٌة تجاه تلك السلطة التً تتفق تصرفاتها ونشاطاتها مع 

مقتضٌات تحقٌق العدالة وتارة اخرى ٌقصد بها السلطة التً تستند الى 

مستبد رضا الشعب ومن ثم ٌمكن القول ان سلطة الحاكم المطلق أو ال

                                                           
(1)

 ربٌة ، ازمات وحلول / بحثد . فٌصل محمد الحمد / الشرعٌة السٌاسٌة فً حقبة الثورة الع
(7)

 العٌاضً ٌوسؾ / التحوالت السٌاسٌة الراهنة وأثرها على االساء مبدأ الدٌمقراطٌة )تونس (
 مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة ، جامعة محمد خضر ، بكرة ، تونس 

(1)
 ٌة (معمر الجبوب ، دراسة مختصرة فً مادة المالٌة العامة ) مفهوم الشرع
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الى نص الدستور القابم أي حتى ولو كانت ؼٌر مشروعة وان استندت 

سلطة قانونٌة وعلى العكس تكون سلطة الحكومة الثورٌة مشروعة ولو 

قامت على انقاض حكومة قانونٌة كانت تستند الى احكام الدستور 

بمعنى آخر خضوع نشاط السلطات االدارٌة ونشاط المواطنٌن للقانون 

لمشروعٌة مفهوم قانونً اذ الوضعً اذن الشرعٌة مفهوم سٌاسً بٌنما ا

ال ٌمكن القول بؤن هناك سلطة تتمتع بالشرعٌة والمشروعٌة وسلطة 

شرعٌة لكنها ال تتمتع بالمشروعٌة وهناك سلطة ؼٌر شرعٌة ولكنها 

تتمتع بالمشروعٌة ) السلطة الثورٌة ( وهناك سلطة ؼٌر شرعٌة وال 

ة (تتمتع بالمشروعٌة فً نفس الوقت ) الحكومات االنقالبٌ
(7)

 

 

 

ان احترام الشرعٌة فً مجتمع ما أو دولة ٌقصد به خضوع التصرفات 

والسلوكٌات الى قواعد قانونٌة عامة تسرى على كافة االفراد وٌكون 

هذا المسلك مما ٌدعم كٌان الدولة وٌساعد على تطور المجتمع فً جو 

من األمن االجتماعً والحضارات البشرٌة تتباهى بما ٌسودها من عدل 

مشروعٌة وتفتخر بتطبٌق قوانٌنها على الكافة دون تمٌٌز سواء كانوا و

حكاما أو محكومٌن 
(1)

 

والمتتبع لتطور المجتمعات ٌالحظ ان تطبٌق القوانٌن فً مختلؾ 

الحضارات والشعوب كان ٌسري على المحكومٌن فقط دون اصحاب 

النفود السٌاسً أو الدٌنً أو المالً وصدق رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم اذ ٌقول ) أما بعُد فؤن هلك الناس قبلكم انهم كانوا اذا سرق فٌه 

                                                           
(7)

 معمر الجبوب ،مصدر سبق ذكره
(1)

 76/11/7111نجٌمً جمال ، مبدأ المشروعٌة بحث بتارٌخ 
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واذا سرق فٌهم الضعٌؾ اقاموا علٌه الحد والذي نفسً الشرٌؾ تركوه 

 بٌده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ٌدها (

ومع تطور البشرٌة طال مفهوم المشروعٌة الحكام والمحكومٌن على 

 حد سواء . 

واصبح معٌار تصنٌؾ الدول حالٌا هو مدى خضوع الحكم لمبادئ 

دول للشرعٌة تسمى دول القانون بمفهومه الواسع . فخصوص حكام ال

)دٌمقراطٌة ( واالنظمة المستبدة ) الدٌكتاتورٌة ( ترفض خضوع 

حكامها للقانون
(7)

 

 

 

 

 

ومن الناحٌة النظرٌة ٌرى فقهاء القانون االداري ان دراسة القضاء 

االداري كله تنطلق من دراسة مبدأ المشروعٌة أي مبدأ القانون ألن 

اقبة مدى مطابقة تصرفات االدارة ) القضاء االداري انما تهدؾ الى مر

السلطة التنفٌذٌة ( للقانون وٌعرفه الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب 
(1)

 

بؤنه ٌعنً بوجه عام سٌادة احكام القانون فً الدولة بحٌث تعلوا احكامه 

 وقواعده فوق كل ارادة سواء ارادة الحاكم أو المحكوم .

ان فاذا كان االتجاه الى حماٌة ومبدأ المشروعٌة ٌتنازعه تٌاران متعاكس

حقوق االفراد ٌدفع الى التوسع قدر االمكان فً مفهوم مبدأ المشروعٌة 

وهناك اتجاه معاكس ٌرى ان السلطة االدارٌة بحاجة الى حرٌة الحركة 

من اجل تحقٌق اهدافها وبالتالً فإن هناك حدودا لمبدأ المشروعٌة 
                                                           

(7)
 نجٌمً جمال مصدر سبق ذكره

(1)
 7116د . ابراهٌم عبد العزٌز سنجا ، القضاء االداري ، منشؤة المعارؾ ، االسكندرٌة 
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ارج سلطات هذا المبدأ وٌتجلى ذلك فً المجاالت التً ال تزال خ

السلطة التقدٌرٌة وهً ان لإلدارة حرٌة التدخل واختٌار التصرؾ 

المالبم وابرز مجاالتها ما هو مخول لإلدارة فً باب الحفاظ على 

 النظام العام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية

لضمان سٌادة مبدأ المشروعٌة وتحقٌق جمٌع آثار توفر مجموعة من 

 الضمانات القانونٌة والفعلٌة 

 اوالً : الضمانات القانونٌة 

مبدأ الفصل بٌن السلطات الذي ٌحدد كل سلطة فً الدولة مجال  -1

وحدود اختصاصها حتى ال تتعدى اختصاصاتها كل سلطة اخرى وهذا 

 و ) السلطة فوق السلطة (حسب مقولة الفقٌه مونتٌسك

خضوع اإلدارة للقانون أي مطابقة أعمال اإلدارة لروح ونص  -7

 القانون 

تكرٌس مبدأ تحدٌد االختصاصات اإلدارٌة . أي اإلدارة  -4

 لالختصاصات المقٌدة والتقدٌرٌة للسلطات اإلدارٌة .
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اخضاع اإلدارة لرقابة القضاء وهً حتمٌة لسٌادة مبدأ المشروعٌة  -3

حماٌته وكذا حماٌة حرٌات وحقوق المواطنٌن تجاه نشاط االدارٌة و

 الؽٌر مشروعة.

 ثانٌاً : الضمانات الفعلٌة ) العملٌة ( 

 وجود صحافة حرة ومستقلة  -1

 وجود احزاب سٌاسٌة مستقلة وحقٌقٌة  -7

 وجود رأي عام ومإثر -4

 كثرة المنضمات المعبرة عن مصالح االفراد وفبات المجتمع -3

ارتفاع المستوى الثقافً والفكري للمجتمع  -5
(1)

 

 

 

 مصادر مبدأ المشروعية

ٌستمد مبدأ المشروعٌة قواعده واحكامه من مصادر مختلفة ومتنوعة 

 منها

 الفرع االول : المصادر المكتوبة 

 اوالً : التشرٌع االساسً . الدستور

والجماعٌة وهو القانون االسمى الذي ضمن الحوق والحرٌات الفردٌة 

وٌضمن الشرعٌة على ممارسة السلطات وٌكفل الحماٌة القانونٌة فً 

مجتمع تسوده الشرعٌة فالدستور ٌتمٌز بالسمو  بالنظر الى  مصادره    

) السلطات التؤسٌسٌة(وبما ٌتضمنه من مبادئ تعتبر اساسٌة لبناء 

 المجتمع فً مختلؾ جوانبه

                                                           
(1)

admin   7117بحث مبدأ المشروعٌة ، منتدى القانون العام والمعرفة قسم السنة الثالثة 
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ختلؾ القوانٌن التً تضعها ثانٌا: التشرٌع العادي . القانون وهً م

المجلس الشعبً الوطنً . مجلس االمة  –السلطة التشرٌعٌة ) البرلمان 

 -177فً المجاالت التً ٌخولها اٌاها الدستور بموجب المادتٌن  (

وللحفاظ على مبدأ المشروعٌة فاإلدارة العامة ملزمة بهذه  174

وانٌن عادٌة أو القوانٌن شرٌطة أن ٌكون مطابقة للدستور سواء كانت ق

عضوٌة . وما ٌمكن اضافته فً هذا العدد االتفاقات والمعاهدات التً 

ٌصادق علٌها ربٌس الجمهورٌة بعد موافقة البرلمان فهً تعتبر جزءا 

من النظام القانونً للدولة مع سموها على القوانٌن لكنها تخضع لرقابة 

 ودستورٌة اٌضا .

 

 

 التنظٌمٌة (ثالثا: التشرٌع الفرعً ) اللوابح 

هً كل ما تصدره هٌبات وأجهزة اإلدارة العامة من قرارات تنظٌمٌة 

تتعلق باألوضاع والمراكز العامة . وعٌه فان مبدأ المشروعٌة ٌتحقق 

باحترام تدرج هذه المصادر المكتوبة طبقا لتدرج القواعد القانونٌة 

بحٌث تؤخذ القاعدة قوة ورتبة الجهة المصدرة لها  
(1)

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 مصدر سبق ذكره adminالكاتب 
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 الفرع الثانً : المصادر الؽٌر مكتوبة 

تشمل المصادر الؽٌر مكتوبة لمبدأ الشرعٌة االدارٌة فً العرؾ 

 االداري والمبادئ العامة للقانون.

 العرؾ : 

 على ؼرار باقً االعراؾ فان العرؾ االداري ٌقوم على ركنٌن هما 

الركن المادي : وهو اعتبار االدارة العامة فً تصرفها على سلوك 

 معٌن ومكرر 

هذه التصرفات سواء من ادارة  بإلزامٌةالركن المعنوي : وهو اعتقاد 

أو متعاملٌن معنٌٌن ، فان العرؾ االداري ٌعتبر مصدرا لمبدأ 

المشروعٌة فهً تخضع له فً ممارسة أعمالها وٌترتب على مخالفتها 

ن تلك االعمال لكن شرٌطة ان ال ٌكون هذا العرؾ مخالؾ بطال

 ة بالدولة .للتشرٌع وهذا ضمانا لمبدأ تدرج القواعد القانونٌ

 االستثناءات الواردة على مبدأ المشروعٌة 

على الرؼم من التزام االدارة باحترام مبدأ المشروعٌة اال ان هذا المبدأ 

دارة من حرٌة فً نشاطاتها ال ٌطبق بشكل مطلق نظرا لما تتسع به اال

تفرضها مقتضٌات المصلحة العامة فٌعترؾ بها بسلطة تقدٌرٌة اضافة 

 الى وجود ظروؾ استثنابٌة من شؤنها الحد من نطاق مبدأ المشروعٌة 
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 الفرع االول :السلطة التقدٌرٌة 

 العامة مسلكان فً السلطة لإلدارة

سلطة مقٌدة : حٌث ٌفرض القانون على االدارة اتخاذ قرارا بصورة  -1

 معٌنة مسبقا 

سلطة تقدٌرٌة : ترك الحرٌة لإلدارة فً اتخاذ القرار من عدمه فهذا  -7

ٌكون مراعاة لظروؾ ومقتضٌات سابدة باإلدارة 
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 مصدر سبق ذكره  adminالكاتب 
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قدٌرٌة وٌعتبر مجال النظام احد المجاالت التً تظهر فٌه السلطة الت

لإلدارة التً تختار القرار المناسب للظروؾ المحٌطة به والتً ال ٌمكن 

شروع أو معلمها القاضً مسبقا وكً تكون قرارات مان ٌحددها ال

اإلدارة العامة صحٌحة وسلمٌة حسب النظام القانونً السابد وضمانا 

مشروعٌة فقد خول القانون للقضاء مراقبة اإلدارة حتى ال لمبدأ ال

 سؾ فً استعمال السلطة وهذا لحماٌة حقوق وحرٌات االفراد.تتع

 الفرع الثانً / الظروؾ االستثنابٌة 

حفاضا على االمن فً حالة تهدٌد أجنبً على سالمة التراب الوطنً 

فلقد خول الدستور لربٌس الجمهورٌة السلطة التقدٌرٌة فً اتخاذ تدابٌر 

 لتحقٌق ذلك  مناسبة لرد الخطر . وأهم الوسابل القانونٌة

 الفرع الثالث / اعمال السٌادة

وتشمل االعمال المتعلقة بإبرام المعاهدات واالعمال المتعلقة بالتمثٌل 

الدبلوماسً بالخارج واالعمال المتعلقة بإدارة وتسٌٌر الحزب وما ٌمٌز 

النظام القانونً ألعمال السٌادة انها ال تخضع ألي نوع من الرقابة 

نت أو عادٌة ال ٌمكن الطعن فٌها باإللؽاء وأعمال القضابٌة ادارٌة كا

السٌادة هً محل انتقاد ألنها توسع من السلطة التنفٌذٌة مما ٌجعل 

حقوق وحرٌات االفراد فً خطر كبٌر
(1)

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 مصدر سبق ذكره adminالكاتب 
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 التداول غير السلمي للسلطة

 االنقالب :  -1

هو تؽٌٌر نظام الحكم عبر وسابل ؼٌر سلمٌة وٌكون على العادة من 

داخل مإسسة الحكم نفسها سواء كانت سٌاسٌة أو مدنٌة التً تحكم 

الدول . فً العصر الحدٌث معظم االنقالبات ٌقوم بها العسكر أو الجٌش 

أو خلٌط منهما معاً وعادة بعد كل انقالب ٌتم اعالن ما أصبح ٌعرؾ 

رقم واحد عبر وسابل االعالم الرسمٌة ٌعلن فٌه االنقالبٌون بالبٌانات 

االستٌالء على السلطة وقد ٌشرحون فٌه اسباب االنقالب وربما ال 

ٌشرحون حسب رؼبتهم 
(1)

 

الثورة : كمصطلح سٌاسً هً الخروج عن الوضع الراهن وتؽٌٌره 

سواء الى وضع أفضل أو أسوأ باندفاع بحركة عدم الرضا التطلع الى 

الفضل أو حتى الؽضب وصؾ الفٌلسوؾ االؼرٌقً أرسطو شكلٌن ا

 من الثورات فً سٌاقات سٌاسٌة

 التؽٌٌر الكامل من دستور آلخر -1

 التعدٌل على دستور موجود -7

تعرٌؾ آخر الثورة هً حركة سٌاسٌة حٌث ٌحاول الشعب أو الجٌش 

ه أو مجموعات اخرى فً الحكومة اخراج السلطة الحاكمة . تستخدم هذ

المجموعات الثورٌة العنؾ فً اسقاط حكوماتها . ٌإسس الشعب أو 

هذا  الجٌش حكومة جدٌدة فً البلد بعد اسقاط الحكومة السابقة وٌسمى

 التؽٌٌر فً نظام الحكومة ) أو فً القادة الحاكمة ( الثورة .

 

                                                           
(1)

 معمر الجبوب ، دراسة مختصرة فً مادة المالٌة العامة ) مفهوم االنقالب (
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ٌصبح الى السلطة الحاكمة الجدٌدة والثورة كظاهرة اجتماعٌة  ألنه

نتفاضة الشعب والفطرة والضمٌر ضد الظلم الذي وسٌاسٌة هً ا

 ٌتجاوز على حدود تحمل الطاقة البشرٌة .

والثورة من منظور التحلٌل النفسً هً انتصار عامل الؽضب على 

النفوس على عامل الخوؾ من قوة وارهاب السلطان والثورة كفعل 

 انسانً عبارة عن هدم تلٌها بناء
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 : مستقبل التداول السلمي في العراقالمبحث الثالث 

 المطلب االول : استمرار التداول السلمي

الدٌمقراطٌة التوافقٌة هً نمط من انماط الدٌمقراطٌة ٌتمٌز بعدم 

االكتفاء باألؼلبٌة كمعٌار وحٌد للحكم واضافة معٌار آخر هو التوافق 

نشؤة الدٌمقراطٌة الذي ٌضمن اشراك االقلٌات المنتخبة فً الحكم . 

التوافقٌة فً الفكر السٌاسً الؽربً وٌعد المفكر الهولندي )آرنتلٌبهارت 

( من أوابل المنظرٌن للدٌمقراطٌة التوافقٌة فً الفكر السٌاسً الؽربً 

وقد أشار لٌبهارت الى ان الدٌمقراطٌة التوافقٌة استراتٌجٌة فً إدارة 

من تلؾ النخب بدال النزاعات من خالل التعاون والوفاق بٌن مخ

التنافس واتخاذ القرارات باألؼلبٌة . وتقوم الدٌمقراطٌة التوافقٌة على 

 أربع مرتكزات اساسٌة هً : 

 أوال: حكومة ابتالفٌة أو تحالؾ واسع ٌشمل حزب االؼلبٌة وسواه

إسسات ثانٌا : االعتماد على مبدأ التمثٌل النسبً فً الوزارات  والم

 . واالدارات واالنتخابات

ثالثا : حق الفٌتو المتبادل االكثرٌات واالقلٌات على حد سواء من اجل 

منع احتكار السلطة
(1)

 

رابعا: اإلدارة الذاتٌة للشإون الخاصة بكل جماعة ) علً فارس حمٌد / 

 الدٌمقراطٌة التوافقٌة رإٌة فً المفهوم والنشؤة ( .

 لؽربً اسباب نشوء الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً الفكر السٌاسً ا

بٌن  دأتمٌز تب إن اللٌبرالٌة استنادا الى قبولها المطلق لمفهوم االؼلبٌة لم

 -نوعٌن من انواع االؼلبٌة :

                                                           
(1)

 7114خلٌل ، مفهوم الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً الفكر السٌاسً المقارن ، بحث منشور جرٌدة مصر المدنٌة د . صبري محمد 
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أوال: االؼلبٌة المتؽٌرة : وهً االؼلبٌة السٌاسٌة التً تحدث فً مجتمع 

متجانس اجتماعٌا ودٌنٌا وفً ظلها ٌمكن ان تحصل األقلٌة المتؽٌرة 

 المعارضة الى الحكم . على أؼلبٌة فتتحول من

ثانٌا: االؼلبٌة الثابتة وهً االؼلبٌة العرقٌة أو الدٌنٌة التً تقابلها أقلٌة 

ثابتة أي عرقٌو أو دٌنٌة وال توجد امكانٌة لتحولها الى أؼلبٌة وبالتالً 

ال ٌوجد ضمان لعدم قهرها بواسطة االؼلبٌة ٌقول باسكال سالن فً 

تٌراد الدٌمقراطً ٌمثل خطراً قابما ، اللٌبرالٌة ، ) ان االسكتابه 

باستمرار ذلك انه من المحتمل جدا أن تتعرض أقلٌة ما لهضم حقوقها 

من طرؾ اؼلبٌة ما (وهو ما حدث فعال فً كثٌر من المجتمعات التً 

تبنت الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة كبرٌطانٌا ) قهر االؼلبٌة االنجلٌزٌة لألقلٌة 

االؼلبٌةاالسبانٌة ألقلٌة الباسك ( والهند ) االٌرلندٌة ( واسبانٌا ) قهر 

المسلمة مما ادى الى انفصالها عن الهند  لألقلٌةقهر االؼلبٌة الهندوسٌة 

بل ال ٌوجد ضمان لعدم قهر األؼلبٌة الثابتة لدولة الباكستان (  وتؤسٌسها

بواسطة اقلٌة ثابتة كما فً اسرابٌل ) قهر األقلٌة الٌهودٌة لألؼلبٌة 

الفلسطٌنٌة ( وفً جنوب أفرٌقٌا سابقا ) قهر األقلٌة االوربٌة لألؼلبٌة 

االفرٌقٌة ( ولم ٌتمكن مفكري اللٌبرالٌة من حل هذه المشكلة اال 

بإقرارهم ضرورة تقرٌر حقوق األقلٌة على المستوى الدستوري ضمانا 

لعدم اصدارها بواسطة األؼلبٌة فً ما اسموه )الدٌمقراطٌة التوافقٌة (
(1)

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 د . صبري محمد خلٌل ، مفهوم الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً الفكر السٌاسً المقارن ، مصدر سبق ذكره
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 بداٌة تداول مفهوم الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً العراق

اخذ مفهوم الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً العراق بالتداول بعد تؽٌٌر النظام 

اثر االحتالل العسكري  7114نٌسان عام  1السٌاسً الذي جرى فً 

 االمرٌكً ، وأحدث تؽٌٌرات عدة فً الدولة والمجتمع .

كم المدنً براٌمر سلطة االبتالؾ المإقتة الحا 16/5/7114استلم فً 

بعد  2/7114/ 14وأعلن تؤسٌس مجلس الحكم االنتقالً العراقً فً 

ذلك أبلػ براٌمر مجلس القٌادة العراقٌة ضرورة توسٌع مجلسهم لٌشمل 

جمٌع العراقٌٌن . وقد وصؾ برٌمر تؤسٌس مجلس الحكم هو الخطوة 

ٌة ، بعد سلسلة اجتماعات االولى فً رحلة نحو حكومة عراقٌة تمثٌل

لمجلس الحكم والتباحث فٌها حول الدستور وعدد الوزراء تشكلت أول 

  1/1/7114حكومة عراقٌة توافقٌة فً 

لقد جاء النظام الداخلً للمجلس انه ٌنتخب ربٌس من بٌن االعضاء 

رٌة شهرٌة ( عضوا وان تكون رباسة هذا المجلس دو75البالػ عددهم )

( 14ابٌة ألسماء أعضاء تمثل المجلس من )وحسب االحرؾ الهج

( اعضاء من الكرد 5( اعضاء من السنة و ) 5عضو من الشٌعة و )

وعضوٌن من االقلٌات ) واحد تركمانً وآخر اشوري ( هذه التشكٌلة 

لمجلس الحكم دلٌل على التؤسٌس الفعلً للدٌمقراطٌة التوافقٌة عد 

لتوافقٌة اذ قام المجلس على مجلس الحكم البداٌة للعملٌة الدٌمقراطٌة ا

اساس التمثٌل النسبً لكال الطوابؾ والقومٌات واالدٌان والقوى 

السٌاسٌة العراقٌة 
(1)

 

 

 
                                                           

(1)
 فً الدٌمقراطٌة التوافقٌة  م . د حسن تركً عمٌر ، اشكالٌة التحول الدٌمقراطً فً العراق ، دراسة

 7114جامعة دٌالى / مجلة دٌالى / العدد الثامن والخمسون 
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 العوامل التي ساعدت في قيام الديمقراطية التوافقية في العراق 

األؼلبٌة واألقلٌة فً العراق ثابتة وؼٌر متؽٌرة على اسس طابفٌة  -1

رافٌة نقول جؽرافٌة الن الشمال الشرقً ومذهبٌة وقومٌة وحتى جؽ

ٌقطنه أؼلبٌة كوردٌة ، والجنوب أؼلبٌة شٌعٌة والشمال الؽربً والوسط 

ٌستدعً أؼلبٌة سنٌة ، وان واقع هذه االنقسامات وبناء العراق الجدٌد 

 األخذ بهذا اللون من الدٌمقراطٌة . 

اعتماد صناع القرار السٌاسً فً العراق ٌرون أن من الضروري  -7

هذا الشكل من الدٌمقراطٌة ألنها هً الكفٌلة لتوحٌد االطراؾ الربٌسٌة 

فً هذا المشهد السٌاسً العراقً ٌإدي الى تقارب هذه الفبات بحٌث 

تشعر كل فبة من الفبات بصعوبة التفرد واالستبثار بالسلطة
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 م . د حسن تركً ، اشكالٌة التحول الدٌمقراطً فً العراق ، دراسة فً الدٌمقراطٌة التوافقٌة ، مصدر سبق ذكره
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 المطلب الثاني : اشكاليات الديمقراطية التوافقية

 اشكالٌة األؼلبٌة المجتمعٌة واألؼلبٌة السٌاسٌة -1

 اشكالٌة بناء الهوٌة الوطنٌة والمواطنة -7

 اشكالٌة بناء الدولة / المحاصصة وتعطٌل القرار -4

 اشكالٌة الجَبر واالختٌار ) بٌن المجتمع المدنً والمجتمع االهلً ( -3

 أوالً : اشكالٌة األؼلبٌة المجتمعٌة واألؼلبٌة السٌاسٌة 

فً التصور العام للدٌمقراطٌة انها حكم األؼلبٌة ولكن األؼلبٌة بمعناها 

السٌاسً ولٌس بمعناها المجتمعً 
(1)

وهنا خلط بٌنهما مع أن هناك فرقا  

 كبٌرا ٌمٌز المفهومٌن عن بعضهما .

فاألؼلبٌة السٌاسٌة أؼلبٌة أفقٌة تمتد على مساحة الوطن بكل اتجاهاته 

من ومناصرٌن شماال وجنوبا شرقا وؼربا  أؼلبٌة احزاب لها قواعد

 مختلؾ الطوابؾ والقومٌات . 

بٌنما األؼلبٌة المجتمعٌة أؼلبٌة عمودٌة تقسم المجتمع على اساس 

العالقات االولٌة واالنتماءات الطابفٌة واالثنٌة واستقطاب االحزاب ٌتم 

 حسب هذا المنظور والنطق الذي ٌحكم األؼلبٌة المجتمعٌة .

المجتمعٌة تناقض االصول الفكرٌة للدٌمقراطٌة فً جذرها الؽالبٌة 

الٌونانً وتفرعاته الحدٌثة فً الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة كما هً ممثلة فً 

معظم االشكال االوربٌة أو فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة التً ترتكز 

على الوالء للوطن وقٌم المواطنة  والتساوي القانونً والسٌاسً فً 

جبات المواطنٌن جمٌعا أمام القانون حقوق ووا
(7)

 

 

                                                           
(1)

 تها على التجربة العراقٌة د . ٌاسٌن سعد محمد )البكري( اشكالٌات الدٌمقراطٌة التوافقٌة وانعكاسا
 جامعة النهرٌن . كلٌة العلوم السٌاسٌة 

(7)
 (13جورج طرابٌشً ، اشكالٌات الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً سلسلة حوار الشهر العدد )

 71ص 1111منتدى عبد الحمٌد شوفان الثقافً عمان االردن 
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والطابفً بعبارة اخرى ان دون النظر الى المنحدر االجتماعً والدٌنً 

األؼلبٌة المجتمعٌة ضد الدٌمقراطٌة بشكلها االصلً ولٌس التحرٌفً 

 بإضافاته المنتقصة من الدٌمقراطٌة.

شكٌلة ، نجد ان الت 7114فً المثال العراقً بعد االحتالل االمرٌكً 

المجتمعٌة لمجلس الحكم ، والذي انسحبت على منواله كل التشكٌالت 

والتشرٌعات السٌاسٌة وشكل الدولة أو فلسفة الدستور والتمثٌل فً 

الحكومة وهٌباتها والبرلمان وهٌبة رباسته ولجانه التً اعتمدت الشكل 

التوافقً بٌن مكونات سٌاسٌة مجتمعٌة ذلك المسار خلق أزمات متكررة 

مثل أزمة انتخاب ربٌس للبرلمان بعد استقالة ربٌسه محمود المشهدانً 

 . 7111فً أواخر العام 

وما افرزته من صراعات وتعطٌل شبه كامل للبرلمان ودوره التشرٌعً 

والرقابً تلك االزمة نشؤت من أن الربٌس الجدٌد ٌجب أن ٌكون حكما 

بٌن المكونات بموجب التوافقات  ألنهعلى المكون االجتماعً السنً . 

السٌاسٌة االجتماعٌة وزعت المناصب الربٌسٌة . رباسة الجمهورٌة 

حصة الكرد ، رباسة الحكومة حصة الشٌعة ،رباسة البرلمان حصة 

العرب السنة . وهكذا المناصب االخرى بصرؾ النظر عن االستحقاق 

االنتخابً 
(1)

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 64وافقٌة وانعكاساتها مع التجربة العراقٌة ، مصدر سبق ذكره صد . ٌاسٌن سعد محمد ) البكري ( اشكالٌات الدٌمقراطٌة الت
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 طنٌة والمواطنةإشكالٌة بناء الهوٌة الو ثانٌا :

الهوٌة حسب خصابصها تنقسم الى مستوٌٌن معنوي ومادي ٌقصد 

االحساس باالنتماء الى مجموعة بشرٌة لها قاسم أو قواسم  بالمعنوي

 مشتركة وتسكن فً بقعة جؽرافٌة محددة . 

المستوى المادي : نقصد به الشكل القانونً والحقوقً الذي ٌنظم 

اقلٌم معٌن أو اصطلح علٌه بالجنسٌة . المجموعة البشرٌة الساكنة فً 

ومع أن هذٌن المستوٌٌن مترابطٌن بشكل عام . اال أنه فً احٌان 

بالرؼم من اكتساب فرد ما لجنسٌة دولة اخرى أو لحرمانه من جنسٌته 

االصلٌة ال ٌعنً بالضرورة فقدانه للمستوى المعنوي فً احساسه 

قى المستوى المادي فً باالنتماء لهوٌة وطن ما . بالرؼم من ذلك ٌب

شكله القانونً والحقوقً المإسس على االرض أو االقلٌم الرابط 

االقوى فً تشكٌل العدٌد من الهوٌات الوطنٌة فً الدول المدنٌة تنتظم 

الدول الحدٌثة على لعدد من االعراؾ واالدٌان المختلفة والتً تعمل 

 دمجها باالستعانة بؤسالٌب التنشبة السٌاسٌة .

الدٌمقراطٌة التوافقٌة ذات البناء واالستقطاب المجتمعً العمودي 

والخطاب السٌاسً المحدد بشرٌحة اجتماعٌة معٌنة فانها على العكس 

من الدٌمقراطٌات السٌاسٌة تعٌد احٌاء الروابط االولٌة وتعظٌمها على 

حساب الرابط الجمعً الوطنً وهو ما ٌخلؾ حالة من التمزق العاطفً 

مستوى المعنوي من الهوٌة الوطنٌة وٌجعلها ممزقة بٌن وٌؽٌب ال

والءات متعددة
(1)

 

 

 
                                                           

(1)
، اشكالٌات الدٌمقراطٌة التوافقٌة وانعكاساتها على التجربة العراقٌة ، مصدر              سبق  1د. ٌاسٌن سعد محمد )البكري 
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كذلك الدٌمقراطٌة التوافقٌة هناك عدة رإى للتنوع االجتماعً وعالقة 

 أو الدولة أو السلطة به .

االولى ، رإٌة سٌاسٌة تشترك مع الثقافات الفرعٌة خصوصٌتها 

 وأحقٌتها فً ممارسة واحٌاء تلك الثقافات. 

ذه الرإٌة سببت تداعٌات سٌاسٌة واجتماعٌة فً حال ضعؾ السلطة ه

ألي سبب كان . والسلطات العسكرٌة وكلما قمعت الثقافات الفرعٌة 

فهذه الثقافات تلجؤ الى العمل فً البنٌة الباطنٌة ؼٌر الربٌسٌة للسلطة 

للتؽٌٌر من ذاتها والصمود امام محاوالت التؽٌب والقتل السٌاسً 

 وهذا ٌضر بالهوٌة الوطنٌة . واالجتماعً

الرإٌة الثانٌة : هذه تعمل على تعزٌز وجود الثقافات الفردٌة على 

 حساب الهوٌة الجامعة بقواسمها.

الرإٌة االولى ال تإدي الى انتاج هوٌة وطنٌة جامعة فً البلدان 

المتنوعة تإدي الى هوٌة دمجٌة قسرٌة تإدي الى كٌوتات تنفجر فً 

 فً حال ارتخاء قبضة السلطة . شكل صراعات دموٌة

والثانٌة تفتٌتٌة تحاول تجنب الصراع من خالل التوافق بٌن المكونات 

االجتماعٌة التً ترفعها الى المستوى السٌاسً وتكون كل واحدة منها 

محورا ٌحاول ان ٌشد االفراد المنتمٌن جبرٌا الى تلك العالقات االولٌة 

فة وٌجعل منها أي العالقات االولٌة أساسا ٌنسج علٌه لجماعة أو الطاب

أو المكون على حساب بناء الهوٌة الوطنٌة الجامعة 
(1)

 

 

 

 
                                                           

(1)
 وانعكاساتهاد. ٌاسٌن سعد محمد ) البكري ( اشكالٌات الدٌمقراطٌة التوافقٌة 
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فً العراق تحول المكون االجتماعً الى حزب سٌاسً وأحزاب 

سٌاسٌة لها صفة اجتماعٌة حصرٌة احزاب للشٌعة ،واحزاب للسنة 

،وثالثة للكرد . فً ظاهرة استقطاب عمودي تإسس للتماٌز وتشبته 

ة والمواطن ، وتجربة االحزاب وتوق شٌوع وترسٌخ مفهوم المواطن

 7114ذات الصٌؽة االجتماعٌة االحادٌة بعد العام 

الجو الذي ٌتم من وهذا اعتبر مؤخذا اساسً على الدٌمقراطٌة التوافقٌة و

 خالله اضعاؾ الهوٌة الوطنٌة .

اذن الهوٌة الوطنٌة احساس باالنتماء الى أرض وبناء سٌاسً جمعً 

قافات الفرعٌة وٌحاول ان ٌربطها اعلى ٌتؽذى من الهوٌات والث

بؤواصر ومشتركات سٌاسٌة علٌا تخترق الجماعات والثقافات الفرعٌة 

دون الؽاء لها ودون حضور سٌاسً لها بٌنما فً الدٌمقراطٌة التوافقٌة 

ٌتم التؤكٌد على الثقافات واالنتماءات الفرعٌة بوصفها االساس وٌكونها 

 تعبٌرا سٌاسٌا .

افقٌة تحدث تشوٌها فً المفهوم الحٌاتً للمواطنة الدٌمقراطٌة التو

الحدٌث الذي ٌجعل االفراد متساوٌن عند نقطة الشروع فً الحقوق 

والواجبات 
(1)

التً ٌشرعها القانون دون تمٌٌز بٌن االنتماءات  

واالجتماعٌة واالولٌة فً الدٌمقراطٌة التوافقٌة ال وجود لمفهوم 

نونٌة فالدٌمقراطٌة التوافقٌة تجعل المواطنة الجمعً من الناحٌة القا

االنتماءات االولٌة اسوارا تسجن الفرد داخلها وتجعل من هذه االسوار 

تكفر من ٌتجاوزهاخصوصٌات مقدسة 
(7)

 

 

 
                                                           

(1)
 21د. ٌاسٌن سعد محمد ) البكري ( اشكالٌات الدٌمقراطٌة التوافقٌة وانعكاساتها على التجربة العراقٌة مصدر سبق ذكره ص

(7)
 111ص -13ص 1115أالن تورٌن ، ما هً الدٌمقراطٌة ، ترجمة حسن قٌس ، دار الساقً فً بٌروت لبنان 
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 ثالثا : اشكالٌة بناء الدولة / المحاصصة وتعطٌل القرار 

فً النظرٌة الحدٌثة للنٌابة تكون القاعدة ان النابب فً المإسسة 

عٌة ممثال لجمٌع الشعب ولٌس لناخبٌه وحدهم التشرٌ
(1)

أو على االقل  

االنتخابٌة التً أفرزته بصرؾ النظر عن التكوٌنات ممثال للدابرة 

االجتماعٌة المكونة لتلك الدابرة دون التمٌٌز بٌن االنتماءات االثنٌة 

والدٌنٌة والطابفٌة أي ممثال لمجموع الوطن . لكن فً الدٌمقراطٌة 

ابب ممثال لجماعته الطابفٌة أو الدٌنٌة . وقلٌال ما نشاهد ناببا ٌكون الن

ٌطرح وجهات نظر خارج إطار موقؾ الكتلة أو الجماعة االجتماعٌة 

وفً حال كان النابب او لمجموعة نواب وجهات نظر تناقض الكتلة او 

الجماعة االجتماعٌة فانها البد ان تنسلخ عن الرأي والتكتل الجمعً 

جتماعٌة وبشكل جماعة فرعٌة ال تخرج باي حال عن للجماعة اال

السٌاقات الجمعٌة للجماعة االجتماعٌة . كما ان لربٌس الكتلة صوت 

ٌساوي أو ٌفوق اصوات نواب كتلته . وعند التصوٌت على القرارات 

ن خالل توافقات بٌن قادة ال ٌكون لمصلحة عموم الشعب بل ٌتم م

ح الجماعة االجتماعٌة الطوابؾ والجماعات واستجابة لمصال

والتصوٌت ٌكون حسب التوافقات خارج البرلمان . وهناك عدة امثلة 

 استجابة لهذه التوافقات ومنها  7111على تعطٌل القوانٌن لعام 

 قانون الموازنة عطل من قبل كتلة التحالؾ الكردستانً  -1

 قانون العفو المعطل من قبل االبتالؾ العراقً الموحد -7

انتخابات مجالس المحافظات المعطل من قبل جهة التوافق قانون  -4
(7)

 

 

                                                           
(1)

 د. ثابر كامل محمد الخزرجً ، النظم السٌاسٌة الحدٌثة والسٌاسات العامة ، دراسة معاصرة فً استراتٌجٌة ادارة السلطة ، 
 733ص 7113دار مجالوي للنشر والتوزٌع ، عمان االردن 

(7)
 27عراقٌة مصدر سبق ذكره صد. ٌاسٌن سعد محمد )البكري ( اشكالٌات الدٌمقراطٌة التوافقٌة وانعكاساتها على التجربة ال
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مقابل ذلك فً المثال لم نجد حضورا للقوى السٌاسٌة العلمانٌة أو القوى 

المعتدلة فمعارضتها لم تكن تعطٌل التشرٌع وذلك لٌس ناتجا فقط عن 

وزها فً مجلس النواب بسبب قلة عدد مقاعدها بقدر ما ان االساس هو 

ً التوافقٌة صٌؽت على اساس التمثٌل السٌاسً ذو الدٌمقراط

 االستقطاب العمودي ولٌس الى التمثٌل السٌاسً ذو القطب االفقً .

ومثال آخر على الدٌمقراطٌة التوافقٌة ما حصل عند استقالة ربٌس 

مجلس النواب العراقً محمود المشهدانً ، وعدم ترشٌح بدال عنه 

القاضٌة بان ٌكون النابب من المكون  استجابة الى التوافقات االجتماعٌة

السنً حصراً . والكون االجتماعً ٌملك حق الفٌتو . واالطراؾ 

 التوافقٌة بشكل متبادل لها حق الفٌتو وهكذا .

وتنسحب آلٌة المحاصصة الطابفٌة حس االنموذج الدٌمقراطً التوافقً 

 على كافة مإسسات الدولة كالمإسسات القضابٌة والموفضٌة العلٌا

المستقلة لالنتخابات التً ال بد ان تكون ممثلة بالمكونات االجتماعٌة 

ٌجعل البناء المإسسً للدولة هشا وعرضة لخطر الثالث ان هذا 

الصراعات والتخندق الطابفً والقومً وٌقلل من معٌار الكفاءة فً 

التوظٌؾ والقومٌة وبالمحصلة ٌنتج اضعاؾ للدولة 
(1)
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 23د. ٌاسٌن سعد محمد ) البكري ( اشكالٌة الدٌمقراطٌة التوافقٌة وانعكاساتها على التجربة العراقٌة مصدر سبق ذكره ص



31 
 

 الجبر واالختٌار)بٌن المجتمع المدنً والمجتمع االهلً(رابعا : اشكالٌة 

الدٌمقراطٌة كمقولة حرٌة وحقوق انسان وحد من ؼلواء السلطة 

وتعسفها تستلزم وجود مجتمع مدنً كؤحد محددات الدٌمقراطٌة 

فات عدة منها : انها كل المإسسات ٌوشروطها ،وللمجتمع المدنً تعر

والثقافٌة التً تعمل فً مٌادٌنها  السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة

المختلفة فً استقالل عن سلطة الدولة لتحقٌق اؼراض متعددة منها 

أؼراض سٌاسٌة كالمشاركة فً صنع القرار ومنها اؼراض نقابٌة ، 

ومنها اؼراض ثقافٌة ومنها اؼراض اجتماعٌة
(1)

وفً تعرؾ آخر ،  

ن مإسساته هً المجتمع المدنً هو أوال وقبل كل شًء مجتمع مدن وا

تلك التً ٌنشبها الناس بٌنهم فً المدٌنة لتنظٌم حٌاتهم االجتماعٌة 

واالقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة فهً اذا مإسسات ارادٌة او شبه ارادٌة 

ٌقٌمها الناس وٌنخرطون فٌها أو ٌحلونها أو ٌنسحبون منها 
(7)

 

وق ٌجمع بٌن ومن التعرٌفات السابقة نستنج ان المجتمع المدنً مقولة س

ء ال ٌقٌم االفراد على الكل على اساس تحقٌق المصالح والكسب ، فضا

حسب انتماءاتهم االجتماعٌة ، بل على اساس المصلحة المتبادلة كما ان 

المجتمع المدنً مقولة حرٌة كما الدٌمقراطٌة وهً على الضد من 

 افً استبداد السلطة بؤشكالها السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً والثق

 

 

 

 

                                                           
(1)

خٌر الدٌن حسٌب : المجتمع المدنً فً الوطن العربً ودوره فً تحقٌق الدٌمقراطٌة ، ورقة قدمت الى بحوث ومناقشات 
 42ص 1117كرٌة التً نظمها مركز دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت لبنان الندوة الف

(7)
 116ص 1113د . عاٌد الجابري ، الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت لبنان 
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والدٌنً واالختٌار والطوعٌة فً االنتماء أو االنسحاب اهم عناصر 

 المجتمع المدنً وركٌزة اساسٌة تفضً الى االنفتاح . 

بحمولته المبنٌة على الدٌمقراطً التوافقٌة التتعامل مع المجتمع المدنً 

االختٌار المشار الٌه فً التعرٌفات السابقة بل تتعامل مع شكل آخر من 

مجتمع المدنً بحمولة تتجاوز االختٌار الى الجبر ، أو ما ٌمكن ال

توصٌفه بالمجتمع االهلً ، وذلك النها تتعامل مع العالقات االولٌة 

واالنتماءات االجتماعٌة وتنظر الى الفرد بوصفه عضوا فً جماعة 

دٌنٌة أو طابفٌة أو اثنٌة وتلك قوالب جبرٌة لٌس للفرد اختٌار فً 

ا فهً مفروضة علٌه ، المجتمع االهلً أو االنتخابات االنتماء الٌه

االجتماعٌة حقٌقة واقعة لها جذورها واعرافها وقٌمها ؼٌر ان االشكالٌة 

فً ان تتحول الى مقولة وتنظٌم سٌاسً ٌضم كل افراد الطابفة أو الدٌن 

أو االثنٌة أو القبٌلة وكل واحد من هذه التنظٌمات ال تقبل اي فرد من 

الخرى فالفرد لٌس وجود خارج الجماعة واالخرٌن ال الجماعة ا

ٌنظرون له لال من خالل جماعته وقد شهدنا هذا االمر جلٌا فً فترة 

فؤعمال  7112والعام  7116االقتتال الطابفً فً العراق فً العام 

بصرؾ القتل والقتل المضاد كانت تتم على اساس االنتماء الطابفً 

منخرطا فً أعمال حزبٌة أم ال النظر ان كان الشخص المؽدور 

فالتقسٌم اصبح ثنابٌا )شٌعً ، سنً ( وال وجود لتقسٌمات اخرى خارج 

هذا االطار ، تلك النظرة الى الفرد كمنتج جبري تلقً حرٌة االختٌار 

والقدرة على التواصل 
(1)
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 25العراقٌة مصدر سبق ذكره صد. ٌاسٌن سعد محمد )البكري ( اشكالٌة الدٌمقراطٌة التوافقٌة وانعكاساتها على التجربة 
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واالنقطاع واالنضمام واالنسحاب ، وهو ما ٌلؽً عملٌا المجتمع المدنً 

مجتمع مدنً دون حرٌة االختٌار ، والمجتمع المدنً الذي فال وجود ل

تإسسه الدٌمقراطٌة التوافقٌة هو مجتمع جبري عمودي مفرغ من 

 .الحرٌة 

 الخالصة 

طرحت الدٌمقراطٌة التوافقٌة كؤحد النماذج المقترحة لمعالجة مسالة 

المشاركة السٌاسٌة فً المجتمعات التعددٌة أو المتعددة أو المنقسمة 

بناء التحالفات الكبٌة التً تضمن للمكونات االجتماعٌة وستند اساسا الى 

االساسٌة فرص التمثٌل والمشاركة فً صنع القرار وهو ما ٌجنبها 

خضوع لسلطة االؼلبٌة اذ تحتفظ االقلٌة بحق النقض أو االعتراض ما ال

االؼلبٌة وتجنب هٌمنتها متاحة وممكنة على قدرتها على مواجهةٌجعل 

صعٌد الممارسة وهو ما ال تتٌحه الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة وذلك االختالؾ 

فلسفة كل منها ففً حٌن الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة تتعامل مع جماعات 

ة ، احزاب نقابات ، منظمات مجتمع مدنً ، وٌكون لالؼلبٌة سٌاسٌ

السٌاسٌة المشكلة على ضوء نتابج االنتخابات الحكم .فً حٌن تكون 

االقلٌة السٌاسٌة المشكلة على ضوء نفس المعٌار فً المعارضة وتنظر 

الجوالت االنتخابٌة الالحقة التً قد تتٌح لها ان تصبح أؼلبٌة حاكمة 

اطٌة التوافقٌة تتعامل مع جماعات اجتماعٌة أثنات ،ادٌان ، بٌنما الدٌمقر

طوابؾ لها ثباتها النسبً فً كونها أؼلب
(1)

ٌات أو أقلٌات على معٌار 

عدد كل جماعة وٌرجع االنقسام فً هذه المجتمعات الى الهوٌة وما 

 ٌرتبط فٌها

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
 26العراقٌة مصدر سبق ذكره صتجربة الد. ٌاسٌن سعد محمد ) البكري ( اشكالٌة الدٌمقراطٌة التوافقٌة وانعكاساتها على 
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بشكلها المعروض عبر خصابصها سالفة فلسفة الدٌمقراطٌة التوافقٌة 

الذكر كونها اسلوب ٌختص بالمجتمعات المتنوعة والمنقسمة اجتماعٌا 

كحل واسلوب للحٌلولة دون تحول االنقسامات الى اشكال عنٌفة دموٌة 

وحروب اهلٌة ولوضع اساس للتعاٌش عبر تقاسم السلطة ؼٌر ان 

الل االشكالٌات التً تشرٌع الدٌمقراطٌة التوافقً والنظر الٌها من خ

تولدها من هذه المجتمعات من خالل التطبٌق العملً كما فً التجربة 

العراقٌة قد تقود الى استنتاجات مؽاٌرة فالحلول وشكل السلم االهلً 

 الذي انتجته هو سلم هش بسطحٌة وبتؤجٌل فً القضاٌا  الحساسة  كما 

بشكل مستمر فً فً قضٌة كركوك مثال أشبه ما ٌكون بوضع القنابل و 

مخزن دون افراؼها من البارود واستمرار اللعبة السٌاسٌة فً القضاٌا 

الهامشٌة أو من الممكن أن تنال التوافق االشكاالت التً تنتجها 

التوافقٌة هً الحقٌقة اشكاالت اساسٌة وقنابل اضافٌة تزٌد  الدٌمقراطٌة

تماعً من حجم االنقسامات االجتماعٌة دون ان تإدي الى عقد اج

وسٌاسً جدي ٌرتكز الى رإٌة  عقالنٌة للتناقضات واسلوب حلها 

فالدٌمقراطٌة التوافقٌة لٌست تنازالت متعادلة ومناطق وسط فً 

التناقضات االساسٌة بل تؤجٌالت متبادلة للصراعات االساسٌة
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
 22د. ٌاسٌن سعد محمد ) البكري ( اشكالٌة الدٌمقراطٌة التوافقٌة وانعكاساتها على التجربة العراقٌة، مصدر سبق ذكره ص
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 الخاتمة 

على ضوء ما تقدم ٌمكن القول أن تداول السلطة من اهم عناصر 

وركابز الحكم الدٌمقراطً المبنً على االرادة الشعبٌة ألبناء المجتمع ، 

وتواجه هذه العملٌة العدٌد من المشكالت والعقبات بسبب خرق القواعد 

القانونٌة فؤنظمة بعض الدول ال تزال عاجزة عن ادراك المعنى 

طة لكونها سلطة الدولة ولٌست سلطة الحكام فال بد أن الصحٌح للسل

تتمتع جمٌع هذه القوى بحق تولً السلطة أو المشاركة فٌها ومن ثم 

التؤثٌر فً صنع قرارات السٌاسة المعبرة عن المصالح العامة فعندما 

تحتكر السلطة من قبل مجموعة معٌنة ٌصبح العنؾ وسٌلة للذٌن هم 

 تٌالء علٌها خارج السلطة من اجل االس

 المصادر

رقم                                                     اسم المصدر

 الصفحة

 14           1ص 1121، بٌروت  1ط 7ستور لبنان ، جأنور الخطٌب ، د  -

    73 عبد العزٌز سنجا ، القضاء اإلداري ، نشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة إبراهٌم  -

  41   االن تورٌن ماهً الدٌمقراطٌة ، ترجمة حسن قٌس ، دار السامً        -

 111ص 15ص 1115بٌروت لبنان 

 31، النظم السٌاسٌة الحدٌثة والسٌاسات           ثامر كامل محمد الخزرجً   -

 العامة ، دراسة معاصرة فً استراتٌجٌة ادارة السلطة دار مجد الوي

 733ص 7113للنشر والتوزٌع ، عمان االردن 

 14، دار النهضة               7ثروت بدوي ، موجز القانون الدستوري ، ط  -

 42ص 1124العربٌة القاهرة 

 17نصار ، االستفتاء الشعبً والدٌمقراطٌة ، دار                    جابر جاد  -

 77ص 1114النهضة العربٌة القاهرة 

    1وانتقال السلطة                جوجر جقمان ، اوراق فً النظام الفلسطٌنً  -
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 11ص 7116المإسسة الفلسطٌنٌة لدراسة الدٌمقراطٌة رام هللا 

 2                                   11ه ، صجورج جقمان ، مصدر سبق ذكر -

                                  1                            14- 17جورج جقمان ، مصدر سبق ذكره ، ص  -

 1                                  13جورج جقمان ، مصدر سبق ذكره ، ص  -

 45الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً                  جورج طرابٌشً ، اشكالٌات -

 ( منتدى عبد الحمٌد شومان الثقافً ،13سلسلة حوار الشهر العدد )

 71ص 1111عمان االردن 

 

رقم                                                                  اسم المصدر

 الصفحة

-44      التحول الدٌمقراطً فً العراق دراسة  حسن تركً عمٌر ، اشكالٌة  -

43         

فً الدٌمقراطٌة التوافقٌة ، جامعة دٌالى ، مجلة دٌالى ،العدد الثامن 

 7114والخمسون

خٌر الدٌن حسٌب ، المجتمع المدنً فً الوطن العربً ودوره فً               -

37 

 الندوة الفكرٌة التً تحقٌق الدٌمقراطٌة ، ورقة قدمت الى بحوث ومناقشات

 42ص 1117نضمها مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت لبنان 

 5علً خلٌفة الكواري ، مفهوم الدٌمقراطٌة المعاصرة ، فً مجموعة            -

 باحثٌن المسؤلة الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً ، مركز دراسات الوحدة

 33ص 711العربٌة بٌروت ،

 17النظام النٌابً ، ومشكلة الدٌمقراطٌة                عصمت سٌؾ الدولة ،  -

 151ص 1121المطبعة العربٌة الحدٌثة ، القاهرة 

 6                  7114تلفة ، عماد بن محمد ، التبادل على السلطة رإٌة مخ -

 11سها عبد اللطٌؾ المدنً ، مشكلة التعاقب على السلطة واثرها                -
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 قرار السٌاسً فً العالم الثالث ، اطروحة دكتوراه على االست

  111، ص 1133كلٌة العلوم السٌاسٌة ، جامعة بؽداد 

 13               15شمران حمادي ،النظم السٌاسٌة ، مصدر سبق ذكره ص - 

-75محمد خلٌل ، مفهوم الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً الفكر السٌاسً        صبري

76  

، اضفاء المشروعٌة والحاجة الى الشرعٌة                   زهٌر الخوٌلدي  -

11 

 7111دراسات الخمٌس 

زهٌر الخوٌلدي ، اضفاء المشروعٌة والحاجة الى الشرعٌة                    -

11 

 مصدر سبق ذكره 

 45ٌاسٌن سعد محمد ) البكري ( اشكالٌات الدٌمقراطٌة التوافقٌة                 -

 -46       62-66-64عد محمد ) البكري ( مصدر سبق ذكره صٌاسٌن س   -

41 

                    21ٌاسٌن سعد محمد ) البكري ( مصدر سبق ذكره  ص  -

41 

              23ص 27ٌاسٌن سعد محمد )البكري ( مصدر سبق ذكره ص  -

31 

    22ص 26ص 25ٌاسٌن سعد محمد ) البكري ( مصدر سبق ذكره ص  -

34  

ٌاسٌن محمد عبد الكرٌم الخراسانً ، المركز الدستوري لربٌس الدولة         -

11 

 فً الجمهورٌة الٌمنٌة رسالة دكتوراه مقدمة الى كلٌة القانون 

لعٌاضً ٌوسؾ ، التحوالت السٌاسٌة الراهنة واثرها على ارساء             -

71 

 فً العلوم السٌاسٌة   مبدأ الدٌمقراطٌة )تونس ( مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر



55 
 

 جامعة محمد خضر ، بكرة ، تونس

 71فٌصل محمد ، بحث الشرعٌة السٌاسٌة فً حقبة الثورة                      -

 العربٌة أزمات وحلول

 71فٌصل محمد الحمد ، مصدر سبق ذكره                                       -

                     7111/ 11/ 76نجٌمً جمال ، مبدا المشروعٌة ، بحث  -

74 

نجٌمً جمال ، مصدر سبق ذكره                                                 -

74 

 14نوري لطٌؾ ، القانون الدستوري والنظام الدستوري فً العراق             -

 121ص 1121، مطبعة عالء ، بؽداد  1ط

 11وانتخاب ربٌس الجمهورٌة فً         قابد محمد طربوش االستفتاء العام   -

 (2الدستور الٌمنً والدساتٌر العربٌة ، مجلة الثوابت العدد )

 11دار النهضة      4محمود محمد حافظ ، الوجٌز فً القانون الدستوري / ط -

     16ص 1111العربٌة ، القاهرة ، 

-71، دراسة مختصرة فً مادة المالٌة العامة) مفهوم االنقالب( معمر الجبوب -

41 

 مصدر سبق ذكره

 77معمر الجبوب ، دراسة مختصرة فً المالٌة العامة ) مفهوم الشرعٌة (      -

 

اسم المصدر                                                                 رقم 

 الصفحة

 11، دار الكتاب                7قانون الدستوري طمصطفى كامل ، شرح ال  -

 712ص 1157العربً ،مصر 

د. محمد حلمً ، المبادئ الدستورٌة العامة ، دار الفكر العربً                -

14 
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 415ص 1163)ب. م( 

               7111/  7/  2دراسة الوراثة السٌاسٌة نشر  –مهند السماوي  -

15 

دراسة الوراثة مصدر سبق ذكره                             –مهند السماوي  -

16 

مهند السماوي ، مصدر سبق ذكره                                               -

12 

معمر الجبوري . دراسة قصٌرة فً مادة المالٌة العامة                         -

11 

 ) الفرق بٌن الشرعٌة والمشروعٌة (

د عاٌد الجابري الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان مركز دراسات          د. محم -

 116ص 1113الوحدة  العربٌة / بٌروت لبنان ،              37

- admin   75بحث مبدأ الشرعٌة ، منتدى القانون العام والمعرفة قسم العلوم- 

76 

 7117السٌاسٌة ، السنة الثالثة 


