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 المقدمة :

تختلف وسائل اسناد السلطة من دولة ألخرى ومن نظام سياسي ألخر اال انها تنحصر في نوعين رئيسيين يتمثل 

احددداما فددي الوسددائل الديم راطيددة خينمددا االخددر فددي الوسددائل أليددر ديم راطيددة واألخيددرخ تتمثددل فددي الوراثددة واالختخددار 

 الوسائل الديم راطية تتمثل اساسًا في االنتخاب .لشخص الحاكم وال وخ واالن الب خينما الذاتي 

وان االنتخاب الوسيلة الوحيدخ السناد السلطة مما جعله يحتل مكانة خارزخ اذ ااتمت خه مختلف االنظمة السياسية 

وف هاء ال انون الدستوري حتى اصخح مجدال االنتخداب يمثدل نظامدًا مسدت اًل . فدنذا كدان االنتخداب مدن خدين الطدر  

 راطية السناد السلطة او الخ اء فيها فننه ال يمكدن ان يكتسدب ادذل ال يمدة اال اذا ا تدرن خوجدود نظدام انتخداخي الديم

 عادل يضمن للناخب ح  االختراع وح  المساواخ خين الناخخين من جهة و المرشحين من جهة اخرى .

تعتمدد فدي اسدناد السدلطة ل فهدل تتجلدى مشدكلة الخحدي فدي معرفدة مدااي الوسدائل التدي يمكدن ان  مشكلة البحث  :

 تعد الوراثة اي ا دم وسيلة من وسائل السلطة ؟ وال تعد السلة ركن من اركان الدول ؟

تظهددر ااميددة دراسددة الخحددي مددن الناحيددة النظريددة خننهددا تطمددح الددى تزويدددنا خالعديددد مددن النتددائ   اهميثثة البحثث  :

لطة ل وكدددذلال تزويدددد المكتخدددة ال انونيدددة خدددخع  ال انونيدددة وذلدددال مدددن خدددالل معرفدددة حددددود واختصاصدددات ادددذل السددد

 المعلومات عن اذا الموضوع.

ل ددد تدم اسددتخدام المدنه  التحليلددي فدي اددذا الخحدي للتوصددل الدى الوسدديلة االادم ل والتددي اسددتندت  منهجيثة البحثث  :

 اليها السلطة السياسية في الدولل لكي تتمكن من معرفة اام الوسائل التي كانت في المجتمع. 

 ية الخحي : ل د تم ت سيم الخحي وف ًا ألامية الموضوع الى ثالثة مخاحي واي كالتالي :ايكل

الوسدددائل ال يدددر  المبحثثث  اليثثث ن  يدددت فددديمدددااي السدددلطة وخصائصدددها ل فيمدددا احتو  المخحدددي االولوضدددعتي فدددي 

 . الوسائل الديم راطية في اسناد السلطة المبح  الي ل السلطة ل وتضمن  إلسنادديم راطية 
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 المبح  االول

 م هية السلطة وخص ئصه 

وا دامتهم خصدورخ مسدتمرخ علدى ا لديم معدين ال يك دي ان السلطة ركن اساسي من اركان الدولة اذ ان وجدود السدكان 

ل يددام الدولدددة وانمدددا يجددب ان تكدددون انددداال سددلطة تلتدددزم جميدددع االفددراد ال ددداطنين فدددي اال لدديم خنوامرادددا ونواايهدددا و دددد 

 واحد او جماعة ولكن اذا ال يؤثر على وجود السلطة . تنحصر السلطة خيد فرد

 سوف نعرض م هية السلطة وخص ئصه  ف  مطلبين :

 المطلب االول

 م هية السلطة

تعتخر السلطة السياسية من اام االركان والعناصر االساسية في تكوين الدولة خل اي حجر الزاوية في كل تنظيم 

لسدلطة ال هدر " مدن اجدل الوصدول الدى سياسي حتى وان خع  ال  هاء يعرف الدولة خالسلطة وي ول انها " تنظديم 

 . (1)تحديد م هوم السلطة 

ر وخددين المشددروعية وعدددم المشددروعية و ددد يترتددب عليهددا مسدداو  االسددتخداد وكانددت السددلطة تجتمددع خددين الخيددر والشدد

 . (2)و هر الحريات والط يان 

                                                           

ل ص  2009انظددر : د. جع ددر عخددد السددادخ خهيددر الدددراجي ل التددوازن خددين السددلطة والحريددة فددي االنظمددة الدسددتورية ل الجامددد ل  (1)
20-21. 

 . 21ل صالمصدر ن سه   (2)
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لم يكن مو ف الكتاب السياسيين وال دانونين واحددخ مدن السدلطة السياسدية حيدي رفضدها الدخع  و خلهدا االخدرون ل 

نظرًا الختالف اتجاااتهم ورألخاتهم وتنثرام خالسلطة السياسية التي كانوا يعيشون في ظلها لذا نجدد ان فري دًا مدنهم 

 . (1)ضرورخ له الست الل االفراد يذاب الى ان السلطة السياسية ما اي اال تنظيم سيء ال 

وعلى ذلال فننه يجب ال ضاء عليها وا امة مجتمعدات ال مكدان فيهدا للسدلطة السياسدية وان ال ضداء علدى المسداو  

 . (2)السلطة يمر من خالل ال ضاء على السلطة ن سها 

الدى حكدام ومحكدومين و د ذاب العميد ديجي الى ان السلطة تظهر في كل جماعة انسانية حيي ين سم المجتمدع 

اي جماعددة تصدددر االوامددر واالخددرى تن ددذاا والددى  ددادخ وافددراد عدداديين ويسددري اددذا االن سددام فددي كددل المجتمعددات 

 . (3)صوراا اي " ال وخ على فر  ارادخ ما على ارادخ االخرين " كخيراا وص يراا والسلطة في اخسط 

واناال تعريف اخر للسلطة واو تعريف السلطة السياسية وي صد خها السلطة في المدينة واذا ادو المعندى الل دوي 

)*( . ومددع ذلددال فنندده مددن الناحيددة الوا عيددة نالحددظ ان السددلطة السياسددية تخدددوا ممارسددة خصدد ة شددخه كليددة مددن  خددل 

ر اخيددة ل ومددا مددن شددال ان السددلطة السياسددية ال السددلطة الت ليديددة فددي حددين ان السددلطة الخرلمانيددة تخدددوا كمؤسسددات 

 .طة السياسية ضرورية ل يام الدولةاي االخرى على االمر والطاعة وان السلتختلف عن السلطة التن يذية ل يامها 

 

 

 

 
                                                           

 . 31انظر : د. جع ر عخد السادخ خهير الدراجي ل المصدر الساخ   ل ص(1)
 . 31ل صالمصدر ن سه  (2)
 .151انظر : د. محمد نصير مهنا ل دراسة االصول والنظريات ل دار ال كر العرخي ل ال اارخ ل مصر ل ص (3)
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وتعريف السلطة اصدطالحًا لده م داايم متعدددخ ومعداني مختل دة فدي الل دة االجنخيدة ف دي الل دة ال رنسدية تعندي كلمدة 

الرخصددة او الحدد  او ال دددرخ علددى ال يددام خشدديء و ددد تعنددي ال دددرخ التددي يمتلكهددا شددخص للتددنثير  Pouvoirالسددلطة 

 .  (1)على االخرين او على االشياء 

امدددا فدددي الل دددة العرخيدددة فدددنن كلمدددة السدددلطة ل ألاليدددًا مدددا يدددراد خهدددا السدددلطة السياسدددية فدددي الدولدددة ل وان كدددان يمكدددن 

خنعتخارادا ال ددرخ التدي يمتلكهدا شدخص علدى التدنثير او  يدادخ االخدرين وانداال استخدامها في مواضع كثيرخ ك كدرخ ل 

اصددطالحات كثيددرخ فددي الل ددة العرخيددة يمكددن اسددتخدامها حتددى ال يددؤدي ذلددال الددى الددخ  واالخددتالط لكلمددة السددلطة ل 

ية او العامة او ومن ذلال الحكم ل ال وخ ل ال يادخ ل وكذلال اضافة ص ة الى كلمة السلطة كالسلطة االخوية او الدين

 . (2)السياسية لتحديد المعنى الم صود من االصطالح 

وتعريف السلطة في الل ة ال انونيدة فدنن السدلطة السياسدية ادي االمدور المتصدلة خدالحكم وخالنظدام السياسدي وكي يدة 

لتي يحددداا ممارسة السلطة في الدولة ل وذلال في ظل النصوص وال واعد التي يتضمنها الدستور وال انون ل او ا

 . (3)العرف السائد ل وفي الل ة الدارجة فنن السلطة السياسية تعني الحكومة والمناصب العليا في الدولة 

امددا م هددوم السددلطة المجددردخ تعنددي ال ددوخ التددي يمارسددها او التددي يمكددن ان يمارسددها شددخص مددا علددى شددخص اخددر 

ارادتدده علددى الثدداني خوسدديلة او خددنخرى حسددب  وذلدال فددي سددخيل تح يدد  ادددف معددين ي خلدده الطددرف االول الدذي يملددي

 الظروف المحيطة ل ومعنى اذا ان للسلطة خاصيتان : 

االولدددى : وتشدددمل فدددي السددديطرخ او ال ددددرخ علدددى التوجيددده والتدددنثير فدددي االخدددرين . والثانيدددة : وادددي االختصددداص او 

الدى تح ي ده مدن يمارسدها او  المحدودية للسلطة فهدي تعندي ان ال ددرخ علدى التدنثير ادذل تدرتخط خهددف محددد يسدعى

                                                           

ل النظريدة العامدة للدولدة والدسدتور ل ديدوان المطخوعدات  1د. سعيد خو الشعر ل ال انون الدستوري والنظم السياسية الم ارنة ل ج  (1)
 .73-72ل خن عكنون ل الجزائر ل ص 2الجامعية المؤسسة الوطنية للكتاب ل ط

 . 72ل ص المصدر ن سه  (2)
 . 73ل صالمصدر ن سه  (3)
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من يملكها فدي حددود و امكانيدات الخاضدع لده ويعندي ادذا ان السدلطة اي كاندت سدطوتها وجخروتهدا فهدي محددودخ 

في الزمان والمكان واالشخاص ان سهم ل فمن يملال سلطة على شخص ال يمكنه ممارستها اال في وجودل معه او 

 .(1)الخاضع للسلطة مركزل او مكانه انتهت اذل السلطة في ال الب تحت تنثيرل ل فنذا اختعد او ألير اذا الشخص

ان السددلطة ت ددوم علددى اسددا  ركيددزتين امددا السدديطرخ واالختصدداص العنصددر االول يعنددي ان صدداحب السددلطة لدده 

امدا الركيدزخ الثانيدة فدي السدلطة او  ال درخ على التحكم والتوجيه على شخص اخدر او اخدرين التخداذ سدلوال معدين .

ر الثاني فيها فهو عنصر االختصاص او النطا  ل ويعني ان السلطة تمدار  فدي مجدال معدين وفدي و دت العنص

محددودل وفدي نظددا  معدين يخضدعون لهددا ل فالسدلطة توجدد فددي كدل المجتمعدات الصدد يرخ ام كخيدرخ  ديمدة ام حديثددة 

 .(2)اعة وخكل و ت وحين ولكن نطا  ممارستها وحدوداا المكانية والزمانية ارتخطت خالظروف الخاصة خكل جم

 المطلب الي ن 

 خص ئص السلطة

ان السلطة السياسية سامية تعلوا على كل السدلطات االخدرى ويكدون امدا وحدداا اصددار ال دوانين واالوامدر وفدر  

ارادتها على كل االفراد والهيئات الداخلدة فدي حددوداا وكدذلال ادي سدلطة دائميدة ومسدتمرخ .......  ائمدة وال تدرتخط 

 . (3)خاشخاص الحكام الذين يمارسون السلطة على وجه التامين ..... 

الدولددة ال ت خدل التجزئددة فهددي واحدددخ ال يمكدن تجزلتهددا امددا الحكدام فددانهم يمارسددون اختصاصددات وان السدلطة الدولددة 

معندى تعود كلها الى سلطة واحدخ واي سلطة الدولدة . وسدلطة الدولدة تكدون سدلطة مطل دة علدى النظدا  الدداخلي خ

                                                           

انظدر : د. رخيدع انددور فدتح الخداب متددولي ل الدنظم السياسدية للسددلطة ل الدولدة ل الحكومدة صددوراا او اسداليخها االنتخاخدات انواعهددا  (1)
 . 35ل ص  2013وتنظيماتها الح و  والحريات العامة ل منشورات الجلخي الح و ية ل جامعة خيروت ل 

 . 38ل صالمصدر ن سه  (2)
 . 85المصدر ن سه ل ص  (3)
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انهددا تسددتطيع ........ ال واعددد وال ددوانين فددي اي لحضددة وعلددى اي مسددتوى وتلددزم كددل الجهددات الداخلددة فيهددا والتددي 

 . (1)على ارضها ولكنها ال تخضع اي ن سها لسلطة او الي جهة اخرى ولكنها ليست سلطة مستخدخ 

وال يختلددف اثنددان علددى ان السددلطة فددي جواراددا اددي فعددل  ددوخ ..... ال يمكنهددا التوجدده الددى االخددرين كددي ن ددنعهم 

خالتصرف وخصوصًا اذا كان مثل ذلال التصرف ال يت نه مع رألخات او مصالح اولئال الذين تتوجه اليهم فداذن ال 

تمدت على ال وخ وحدداا كمدا االسدتناد علدى خد من شيء اخر يجخرام واي استخدام ال وخ وان الخ اء للسلطة لو اع

الرضددا لوحدددخ فددي انجدداز مهامهددا وان مجتمعددًا متماسددكًا ال يمكددن لدده ان ي ددوم ويسددتمر دون  ددوخ تنخددذ فددي المجتمددع 

 . (2)سواء المادية ام المعنوية وكذلال ال وخ تحميه من العدوان عليه من  خل المجتمعات االخرى 

اعدددد الصددددار اوامرادددا و وانينهدددا فدددي اي لحضدددة خدددل ويمكنهدددا اصددددار  واعدددد وان سدددلطة الدولدددة ال تخضدددع الي  و 

تتعددار  مددع المخدداد  االخال يددة والح و يددة االنسددانية مثلمددا فعلددت دون كثيددرخ فددي فتددرات معينددة وان اددذل ال ددوانين 

 . (3)طالما صدرت ممن يمتلال الح  اي من سلطة الدولة فهي واجخة التن يذ والتطخي  

وكذلال ان السلطة تتكون خنية تنظيم حيي خدا التنظيم خنخذ شكله خعد تع د الحياخ اال تصادية والث افية وان ظهور 

الجماعدة مددرتخط خشددكل مددن االشددكال خوجدود التنظدديم الددذي يسددعى فددي التحليددل االخيدر وا عددة سددلطة وذلددال ي دددر مددا 

 يد  األدرا  وو دائع معينددة ضدرورية مدن اجددل يحملده التنظديم مدن تمددايز فدي االدوار واالختصاصدات مدن اجددل تح

 . (4)است رار الجماعة واستمرارام ونجد السلطة سنداا واساسها فيها 

                                                           

 . 85انظر : د. رخيع انور فتح الخاب متولي ل المصدر الساخ  ل ص (1) 
 . 147-146ل ص 1991انظر : د. صاد  االسود ل علم االجتماع السياسي ل دار الحكمة للطخاعة والنشر ل خ داد ل  (2)
 . 86انظر : د. رخيع انور الخاب متولي ل مصدر ساخ  ل ص (3)
ل  1993مؤسسدددة كدددورجي ل دمشددد  ل ل تشدددريع السدددلطة ل ت . عخدددا  حكددديم ل مطخوعدددات انظدددر : جدددون كيندددت جدددالير يخدددي  (4)

 .80ص
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واناال جملة مخاد  تحكم عملية التنظيم وذلال من خالل عملها على تركيز مكونات ال وخ من ناحية و درتها على 

تحديد االاداف والعمل على ت ليص التنوع فيها اذا انه كلما زود تنوع االاداف التي تعمل التنظيمات على حذفها 

 .  (1)خرى كلما  لت درجة الخضوع لكل ادف من تلال االاداف من ناحية ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 80ه ل صالمصدر ن س (1)
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 المبح  الي ن 

 انواع وس ئل اسن د السلطة ) وس ئل غير ديمقراطية (

منددذ فتددرخ زمنيددة  واددي الوسددائل الت ليديددة التددي جددرت الدولددة فددي السدداخ  علددى اتخاعهددا فددي اسددناد السددلطة للعحدداكمين

طويلددة وخعدد  اددذل الوسددائل ال يددزال  ائمددًا  الددى يومنددا اددذا وتمكنددا مددن التميددز خددين كددل اسددلوب مددن اسدداليب اددذا 

 النظام الت ليدي .

 المطلب االول

 الوراية

 اذا وان الماضيل في انتشارا واكثراا السلطة اسناد في الجماعة عرفتها التي الوسائل ا دم من الوراثة اسلوب يعد

 ان يالحظ واكذا الخاصل ال انون في المعروفة الخلف الى السلف من االموال انت ال ل كرخ انعكاسا يعد االسلوب

 حيددي للمجتمعدداتل التدداريخي التطددور عيددر النظددام اددذا تطخي ددات وتخاينددت. الماليددة الذمددة تددوري كمددا تددوري السددلطة

 كدان التدي للدولدة األيدوخي الددين صدالح ورثدة ت اسدم ل ذلدال مثدال الورثدةل خدين الملدال ي سم االولى المراحل في كان

 .وفاته ع ب ورثته خين األ اليم وزعت حيي يحكمهال

 خدين ميدزت دول فهنداال الحداكمل سيخلف الذي الشخص طخيعة في المخدل اذا تعتن  التي السياسية النظم واختل ت

 .التمييز خهذا تنخذ لم اخرى دول واناال االنايل دون للذكور الوراثة اجازت حيي الجن ل اسا  على الوراثة
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 نظدم ذاخدت خينما االخناءل من أليرل دون للحاكم االكخر خاالخن الوراثة ح  حصرت النظم خع  ان ايضا ويالحظ

 الخلدف يكدون ان مراعداخ دون للخلدف الحاكمدة العائلدة اختيدار مخدل اسا  على ي وم اخرل اسلوب تخني الى اخرى

 .(1)عدمه من للحاكم الخكر االخن

 خعد  فدي العضدوية تدواري فدي خده يعمدل  دد العدر  تدواري فدي المتخدع الوراثدة اسدلوب ان خالمالحظة الجدير ومن

 شدكل الدذي الكخيدر كدالمجل  اال طداعيل العهدد فدي شدكلت التدي المجدال  فدي متخعدا ماكدان وادذا ايضًال المجال 

 ادذا علدى ي وم خريطانيا في اللوردات مجل  والزال فرنسا في االشراف وجمعية انكلترال في عشر الثالي ال رن في

 .اعضائه من االكخر للعدد خالنسخة االسلوب

 فيهددا الحدداكم ان اال السددلطةل تدولي فددي الوراثددة خإسدلوب تنخددذ العرخيددة الددول خعدد  فالزالددت العرخدي الددوطن فددي امدا

 الكويدتل الم دربل األردنل مدن كدل فدي السياسدية الدنظم ذلدال مثال ل ويحكم يسود لي فعليل خشكل السلطة يخاشر

 .(2) عمان وسلطنة الخحرين  طرل السعوديةل

 الي ن  المطلب

 الذات  االختي ر

 وي سدم. السدلطة مهدام تدولي فدي يشدارال او سديخل ه الدذي للشدخص الحداكم اختيدار اسدا  علدى االسدلوب ادذا ي وم

 مخاشدرخ فدي سديخل ه مدن خإختيدار ال درد الحداكم ي دوم ان لي فرديدال اختيدارا يكدون االول ندوعينل علدى االسدلوب اذا

 معمدوال ماكدان وادذا ل شدرط علدى معل دا يكدون و دد مطلد ل خشدكل الحداكم حد  من يكون  د االختيار وان. السلطة

 خاتدا  يصدخح ال االختيدار ادذا ان اال الخلدفل يختدار االمخراطدور كدان حيدي الرومانيدةل االمخراطورية عصر في خه

 .الشيوخ مجل  مواف ة خعد اال

                                                           

 .45ل ص  2015انظر : د. حميد حنون خالد ل مخاد  ال انون الدستوري ل مكتخة السنهوري ل  (1)
 . 45د. حميد حنون خالد ل مصدر ساخ  ل ص  (2) 
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 ادذا ان اال سديخل ه مدن يختدار الخلي دة كان حيي االتجالل خهذا االسالمية الدولة في الراشدين الخل اء خع  واخذ

 خالفدة اخدان ماحددي وادذا ل اختيدارل تدم الذي للشخص( والع د الحل اال) جماعة خيعة على متو  ا يخ ى االختيار

 علدى المسدلمون اادل وخايعده خعدلل من خلي ة ليكون( ر ) الخطاب خن عمر اختار اذ( ر ) الصدي  خكر اخي

 .ذلال

اما االختيار الذاتي الجماعي فيمار  عادخ في المجال  او الهيئدات وذلدال عنددما ي دوم اعضداء المجلد  خنختيدار 

اعضدداء جدددد علددى اثددر وفدداخ عضددو مددن االعضدداء او انهدداء عضددويته ال سددخب كددان ول ددد طخدد  اددذا االسددلوب فددي 

 .(1) رنسي في ضل االمخراطورية االولى عهد ناخليون االول مجل  الشيوخ ال

 ر دم الدوطني المجلد  ك دانون األسدلوبل خهدذا عسدكرية ان الخدات ع دب صددرت التدي العرا  دساتير خع  واخذت

 1968 لسددنة ايلددول 21 ودسددتور ل1964 لسددنة 61 ر ددم الثددورخ ل يددادخ الددوطني المجلدد  و ددانون 1963 لسددنة 25

 .المؤ ت 1970 لسنة تموز 16 ودستور ل المؤ ت

 ر دم الدوطني المجلد  ك دانون األسدلوبل خهدذا عسدكرية ان الخدات ع دب صددرت التدي العرا  دساتير خع  واخذت

 1968 لسددنة ايلددول 21 ودسددتور ل1964 لسددنة 61 ر ددم الثددورخ ل يددادخ الددوطني المجلدد  و ددانون 1963 لسددنة 25

 .المؤ ت 1970 لسنة تموز 16 ودستور ل المؤ ت

 اسلوب تعتمد فيها السياسية النظم ان مع اذ ايضًال ال رخية الديم راطيات في ااما دورا االسلوب اذا اصخح ول د 

 مددزي  السددلطة اسددناد عمليددة جعددل والمنظمددة الكخيددرخ السياسددية االحددزاب وجددود ان اال السددلطةل اسددناد فددي االنتخدداب

 عددم حدال وفدي السياسدية االحدزاب مدن يختدارون لإلنتخاخدات المرشدحين ان حدين الدذاتيل واالختيدار االنتخاب خين

 اذ األمريكيدةل الرئاسدية لإلنتخاخدت خالنسدخة مدايالحظ ذلدال ومثدال. ال شدل مصديرام يكدون األحدزاب تلال من تنييدام

                                                           

 . 57ل ص  1د. نوري لطيف ل ال انون الدستوري ل جانظر : علي ألالب خضير ل  (1)



11 

 يختارامدا ديم راطيل واالخر جمهوري احدام المرشحينل من اثنان الرئاسة م عد على يتناف  العملية الناحية من

 .(1)احداما اختيار الناخخين وعلى والجمهوري الديم راطي الحزخان

 المطلب الي ل 

 االستيالء ب لقوة

فددي اددذا النددوع مددن الحكددم يددتم الحصددول علددى السددلطة خواسددطة الثددورخ او االن ددالب حيددي ي ددوم خدددون اللجددوء الددى 

االنتخاخددات وتمتدداز خعدد  المجتمعددات فددي عدددم اتخدداذ  اعدددخ االنتخاخددات فددي تسددلم خعدد  االفددراد السددلطة الكاملددة 

او االن دالب فدي احدداي ت يدرات او ال يدام فدالظروف السياسدية واالجتماعيدة فدي الدولدة تسدتدعي اللجدوء الدى الثدورخ 

خالحددد مددن الت يددرات التددي ممكددن ان تنشددن فددي المجتمددع السياسددي كمددا الحددال فددي اسددخانيا خعددد انتصددار الجمهددوريين 

 . (2)والديم راطيين اذ  ام فرانكو خنن الخه وذلال لمنع التطورات االجتماعية من الحدوي وذلال خالل ارخعين عام 

وكذلال تسلم السلطة في الخرت ال من  خل سلزار خمسداعدخ العسدكريين الدذين ارت دوا الح داظ علدى ال ديم فدي الخرت دال 

وفي عدد كثيدر مدن دول العدالم الثالدي لجدن الثدوريين واالن الخيدون الدى حصدر السدلطة خيدد شدخص واحدد فدي سدخيل 

يمكددن ان يكددون ع خددة فددي احددداي ت يددرات  احددداي ت يددرات فددي مجتمعدداتهم علددى اسددا  ا امددة الحكددم الددديم راطي

 . (3)سريعة 

ان اصل الدولة يرجع الى ال وخ والعنف واالكرال فالدولة في ادواراا االولدى كاندت نظدام اجتمداعي فرضده الشدخص 

ل و د تلجن الى اذل الوسيلة فئة ص يرخ منخعثة مدن النظدام ال دائم ن سده  (4)او الجماعة على جماعة اخرى م لوخة 

                                                           

 . 49انظر : د. حميد حنون خالد ل ال انون الدستوري ل المصدر الساخ  ل ص  (1)
ل العاتدددال لصدددناعة الكتددداب ل ال دددداارخ ل  45انظدددر : د حسدددان محمدددد العدددداني ل االنظمدددة السياسدددية والدسدددتورية الم ارنددددة ل ص  (2)

 م.2007 -اد 1428
 . 45م ل ص1986د. حسان محمد ش ي  العاني ل االنظمة السياسية والدستورية الم ارنة ل مطخعة جامعة خ داد ل  انظر : (3)
 . 152ل ص 20/1/1964محمد علي ال ياسين ل ال انون الدستوري والنظم السياسية ل مطخعة المعارف ل خ داد ل  (4)



12 

ت ير اشخاص الحكام فتسمى الحركة في اذل الحالة خاالن الب او ان ت وم خها جمااير الشعب خ يادخ فرد  وتخت ي

من خينهم او ان ت وم فئة طليعية تمثل الجمااير تمثياًل ح ي يًا فتطل  على اذل الحركة الثورخ ألير ان الثورخ التدي 

مااير عن المساامة في الحكم وي ضون على اموالهم ت وم على سواعد الجمااير  د يخونها زعمائها ويعزلون الج

و دد تعدزل الثدورخ ن سدها عدن الجمدااير التدي فتحدا خايدديها فدي  م 1978وطموحاتهم كما حدي للثورخ ال رنسية عام 

الخداية وذلال خالتصرفات الخعيدخ عن ارادخ الجماايرية خدل ومحارختهدا للتدال الجمدااير و واادا الوطنيدة سدتتحول ادذل 

الدددى مجدددرد ان دددالب خاصدددة اذا مدددا فشدددلت الثدددورخ فدددي احدددداي الت يدددرات الجذريدددة فدددي العال دددات السدددائدخ فدددي  الحالدددة

 المجتمع . 

و د يكون االن الب في جوارخ الثورخ اذا كاندت ارادخ ال دائمين خده ادم جدزء مدن النظدام ال دائم متجهدة فعداًل الدى اجداد 

فدي  1952تمدوز يوليدو  23الذي ان لخوا عليه ) حركدة  عال ات اجتماعية تختلط عن تلال ال ائمة في ضل النظام

 مصر ( .

فمعيار الت ر ة خين االن الب والثورخ ال يمكن ان يكون على اسا  مشاركة الشعب فدي الحركدة او عددم مشداركتهم 

 . (1)وانما المعيار الصحيح او مدى ما تح  ه الحركة من ت يير في العال ات االجتماعية السائدخ في المجتمع 

ويعتمد انصار اذل النظرية في يزيداا على المشاادخ فدي التداريال الن  امدت عددخ حكومدات علدى اسدا  ال دوخ اي 

خطري  العنف وان ادذل النظريدة لدم تحدل مدن الن دد ألن فدي خعد  الددول  امدت السدلطة علدى اسدا  العندف وال دوخ 

الددوام اي اذا تحدول االسدا  الدذي اسدتندت فننه من المشااد ايضدًا فدي التداريال ان مثدل ادذل السدلطة لدم يكلدل لهدا 

اليدده فددي خدداد  االمددر اي اذا كددان الحدداكم الددذي ا ددام سددلطته خطريدد  العنددف  ددد عمددل خعددد ذلددال علددى اكتسدداب رفدداء 

 . (2)المحكومين فتتحول السلطة خذلال الى استناداا ألرادات الشعب 

                                                           

 . 59ل ص 2ال انون الدستوري ل جينظر : د . علي ألالب خضير العاني و د. نوري لطيف ل  (1)
 .132ينظر : د. فؤاد العطار ل النظم السياسية وال انون الدستوري ل دار النهضة العرخية ل ص (2)
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 المبح  الي ل 

 انواع وس ئل اسن د السلطة ) وس ئل ديمقراطية (

ن صد خها تلال الوسائل التي جرت الدول على اتخاعها في الو ت الحاضر والتي تعتمد علدى اشدتراال الشدعب فدي و 

عخدر نظدام  دانوني وان الوسدائل الديم راطيدة تتمثدل اساسدًا فدي االنتخداب الدذي يعدد الوسديلة الوحيددخ اختيار ممثليده 

اذ ااتمدت خده مختلدف االنظمدة السياسدية وف هداء السناد السلطة في الو ت الحاضدر ممدا جعلده يحتدل مكاندة خدارزل 

ال ددانون الدسددتوري علددى وجدده الخصددوص وصدددرت التشددريعات المنظمددة الحكامدده حتددى اصددخح مجددال االنتخاخددات 

 نظامًا مست اًل .

 المطلب االول

 االنتخ ب وم هية االنتخ ب

 تعريف االنتخاب ل دددددة : يعني انت اء شيء من خين عدخ اشياء .

امددا االنتخددداب اصدددطالحًا : يعندددي مجموعدددة االجدددراءات والتصددرفات ال انونيدددة متعدددددخ االطدددراف والمراحدددل يخضدددع 

لمواف دددة ورفددداء المحكدددومين اصدددحاب السدددلطة الح ي يدددة فدددي خم تضدددااا تحديدددد الهيئدددات الحاكمدددة العليدددا فدددي الدولدددة 

ن الجواندب االنتخاخيدة االخدرى كدون ادذل المجتمع ويخدوان السخب فدي تركيدز علدى الناحيدة االجرائيدة دون أليرادا مد

 . (1)الناحية اي االكثر وضوحًا في العملية االنتخاخية 

                                                           

انظددر : د. محمددد  ددر علددي محمددود علددي ل نظددم واجددراءات انتخدداب اعضدداء المجددال  المحليددة فددي ضددوء ال ضدداء ال  دده ل دار  (1)
 . 128ل ص 1998 ل العرخية ل ال اارخ النهضة
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امددا االنتخدداب خم هومدده السياسددي فيعنددي اختيددار شددخص او عدددخ اشددخاص لتددولي مهمددة او منصددب ويددتم االختخددار 

واو وسيلة عمليدة يدتم خواسدطتها خواسطة افراد الشعب الذين يتمتعون خح  االنتخاب وف ًا لل واعد المنظمة لذلال ل 

 اختخار االشخاص من الذين سيعهد اليهم اتخاذ ال رارات ورسم السياسة العامة في الدولة .

ونياخدة عنده ووف دًا لدذلال  اما الم هوم الحديي لالنتخاب فيعني اختيار الشعب لالفراد الذين يخاشرون السلطة خنسدمه

يرى االتجال ال الب من ال  ه اناال تالزمًا خين الديم راطية واالنتخاب خوص ه اسدلوخًا لتدولي السدلطة وعددم اصد اء 

 . (1)سمة الديم راطية على النظام السياسي الذي ال يعتمد االنتخاب خوص ه اسلوخًا في اسناد السلطة 

السياسددي الددذي يددراد خدده اختيددار شددخص او عدددخ اشددخاص لددولي مهمددة او  وفددي رلينددا الخدداص فددنحن نؤيددد الم هددوم

 منصب ويتم االختيار خواسطة افراد الشعب الذين يتمتعون خح  االنتخاب وف ًا لل واعد المنظمة لذلال .

 المطلب الي ن 

 التكيف الق نون  لالنتخ ب

اثددار الجدددل حددول التكيددف ال ددانوني لالنتخدداب مددن الناحيددة ال انونيددة اددل اددو حدد  ام واجددب او وظي ددة وفددر  خددين 

الطخيعتددين فددال ول خنندده حدد  شخصددي يعنددي التمتددع لكددل مددواطن خدده فكددل فددرد ي ددول لدده حدد  االنتخدداب خنعتخددارل مددن 

ك  اما االنتخداب واجدب ووظي دة يعندي ان عمالها او ال يام خها او العالح و  الشخصية المرتخطة خه يجوز له است

 . (2)االنتخاب عمل او نشاط يؤدي خه المواطن ختكلف من االمة التي ينتمي اليها للمساامة في ادارخ شؤونها 

علدى االنتخداب واندا فعند صدور ال انون الذي ينظم االنتخاب فنننا نستطيع معرفدة التكيدف الدذي يسدي ه المشدروع 

ا التكيددف ومددا ان كدان يعتخددرل حدد  ام وظي ددة وذلدال الخددتالف النتددائ  المترتخدة علددى كددل مددن تخددوا ااميددة معرفددة ادذ

                                                           

ل النظددام االنتخدداخي علددى ضددوء  ضدداء المحكمددة الدسددتورية العليددا دراسددة تنايلددة تحليليددة ل دار  ىانظددر : د. جددورجي شدد ي  سددار  (1)
 . 61ل ص 2005النهضة العرخية ال اارخ ل 

 . 317انظر : د. رخيع انور الخاب متولي ل مصدر ساخ  ل ص (2)
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التكي ددين فهندداال خعدد  ال ددوانين الخاصددة خاالنتخدداب تعتخددرل واجددب وللتزامددًا  انونيددًا خحيددي يترتددب علددى عدددم اداخ او 

 . (1)االخالل خه تو يع جزاء على الناخب في شكل ألرامة 

واناال خع  ال وانين االخرى التي ت رر االنتخاب وتنصه دون ان ت رر تو يع جزاء معين لعدم ادالة او ال يام خه 

فالمشدددروع ي دددرر االنتخددداب وينصددده متدددنثرًا خالعديدددد مدددن العوامدددل السياسدددية واال تصدددادية واالجتماعيدددة السدددائدخ فدددي 

كان يعتخر االنتخاب ح  او وظي ة ولكنه ي دررل وينظمده  مجتمعه فهو عند ت ريرل خاالنتخاب ال يحدد مسخ ًا ما اذا

على ضوء العوامل الساخ ة وادي عوامدل متداخلدة ومتشداخكة ومتشدعخة وعلدى ضدوء  دوخ المدؤثرات التدي يخضدع لهدا 

المشروع يتحدد اتجااه خالنسخة لالنتخاب سواء خالتوسيع في ت ريرل وذلال خحصر الشروط وال يود في اضي  نطا  

ل (2)ى الن ي  خالتضي  فيه وذلال خنن تتطلب تواف  شروط عديدخ وخ    يود كثيرخ حول االنتخاب ممكن او عل

 ويمكن تميز اذا االختالف على حدا :

وخيددان صدداحخها ف ددي الو ددت  االنتخدداب وظي ددة ارتددخط م هددوم وخيددان طخيعتدده الددى حددد كخيددر خم هددوم السدديادخ .1

السيادخ وخيان صاحخها خين االفراد لذلال كان واجب على الذي است رت فيه مخدل السيادخ لالمة وعدم تجزء 

 .( 3)افراد الشعب اختيار النواب الممثلين لهم 

ضددمن مجمددوع واحددد يعخددر عددن ارادتدده ويح دد  مصددالحهم ومددن اددذا المنطدد  عددد االنتخدداب وظي ددة وواجددب 

ين ندادوا خمخددل سديادخ دستوري ل د تخنى اذا الم هوم رجال الثدورخ ال رنسدية واعضداء الجمعيدة التنسيسدية الدذ

ال يجددوز الي فددرد االدعدداء االمددة فددي اعددالن ح ددو  االنسددان والمددواطن ال رنسددي واكدددوا مددن خاللدده خنندده 

علدى االفدراد الختيدارام خوجود اي ح  له في ممارسة السيادخ خانتخاب وانما االنتخاب او تكليف وواجب 

                                                           

 63مصدر ساخ  ل ص انظر : جورجي ش ي  سارى ل (1)
 63انظر : جورجي ش ي  سارى ل مصدر ساخ  ل ص( (2

 . 275ل ص 2010في النظم السياسية وال انون الدستوري ل دار الث افة ل  الوجيزانظر : د . نعمان احمد الخطيب ل  (3)
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ل كما يجخر االخذ خنظام اال تراع الم يد في االنتخاب حدين  (1)ممثليهم وتعخير عن االرادخ العامة للجميع 

تضددع االمددة خعدد  الشددروط فددي الناخددب تمهيدددًا لحصددر الك دداءات التددي يجددوز لهددا الترشدديح للنياخددة العامددة 

الخلددان التدي اخدذت خهدا الدى وتمثيل االمة ول دد ادى التطخيد  العلمدي لنظريدة االنتخداب وظي دة فدي معظدم 

واطنين وادم السدلخيين الدذين يتمتعدون خدالح و  المدنيدة دون الح دو  السياسدية وطخ دة وجود نوعين من المد

وام الذين يتمتعون خالح و  السياسدية اضدافة الدى ح دو هم المدنيدة المنصدوص . (2)المواطنين االيجاخيين 

 عليها في الدستور .

يدًا او شخصديًا يتمتدع خده االنتخاب ح  ذاتي او شخصي يتلخص اذا االتجال ان االنتخاب يعتخر ح  ذات .2

جميع المدواطنين فهدو مدن الح دو  الطخيعيدة التدي ال يمكدن نزعهدا عدن االفدراد النده يتصدل خعضدويتهم فدي 

المجتمع وخص تهم االدمية و د وصف جان جاال روسو اذا الح  خننه ح  ال يمكن سدحيه مدن المدواطن 
وعلى اذا النحو يتخلص اصحاب ادذل النظريدة خدالتكيف مدع ال دائلين سديادخ الشدعب حيدي تركدت ادذل  (3)

ممارسددة مظدداار جددزء مددن السدديادخ النظريدة تجزئددة السدديادخ خددين افددراد المجتمدع فيكددون لكددل مددنهم الحدد  فدي 

ظددام اال تددراع الددذي يملكهددا ويكددون ح دده فددي االنتخدداب تخعددًا لددذلال حدد  طخيعددي واالمددر الددذي يلتددزم االخددذ خن

 . (4)العام فال يجوز حرمان اي شخص من ممارسة ح ه في االنتخاب 

االنتخاب سلطة  انونية ان تكيف االنتخاب وف  النظريات واالراء الساخ ة اليلتدزم المشدروع خشدكل  طعدي  .3

 (5)خضرورخ تخني نصًا معينًا .

خل ال يترتب اي مسدؤولية  انونيدة علدى اي جهداز مدن اجهدزخ الدولدة فيمدا يصدل اليده او يطخ ده مدن  واعدد 

و وانين في مجال االنتخاب طالما كان ادفه الصالح العام ولهذا فنن النتيجدة التدي تصدل اليده مدن ناحيدة 
                                                           

 . 36انظر : صالح جواد ل د. علي ألالب ل مصدر ساخ  ل ص (1)
 . 36ه ل صالمصدر ن س (2)
 . 276: د . نعمان احمد الخطيب ل الوجيز في النظم السياسية وال انون الدستوري ل المصدر الساخ  ل ص انظر(3)
 .153ل ص 2006ال اارخ ل  لانظر : د. اخراايم عخد العزيز شيحا ل النظم السياسية الدولة والحكومات ل دار النهضة العرخية  (4)
 ص.279د. نعمان احمد الخطيب ل المصدر ن سة ل  (5)
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 ددانون امددا الخددالف عمليدده اددي ان االنتخدداب سلسددلة  انونيددة م ددررخ للناخددب يحدددد مضددمونها وشددروطها ال

علدددى طخيعدددة االنتخددداب فهدددو فدددي ال الدددب وطالمدددا ان االنتخددداب سدددلطة  انونيدددة يحددددداا المشدددروع ليعطدددي 

الناخددب حدد  المشدداركة السياسددية خشددكل عددادل ومتسدداوي فاندده ال يجددوز للندداخخين ان يت  ددوا علددى مخال ددة 

نتخدداب او منددع مددن اددو ال واعددد المنظمددة لممارسددة اددذا الحدد  خددني شددكل خدداص فددي منددع مددن يحدد  لدده اال

 . (1)ممنوع من ممارسة اذا الح  او مو ف خشكل دائم او مؤ ت 

 المطلب الي ل 

 الن خبينهيئة 

 او من لهم ح  االنتخاب ؟ الناخخينيكون التسائل في اذا المطلب حول ال صر من ايئة 

امددرًا متو عددًا علددى اتجددال الدسددتور وال ددوانين الخاصددة خانتخدداب خكددل دولددة منهددا تنخددذ  ان االجاخددة عددن اددذا التسددائل

خنظام اال تراع العام او اال تراع الم يد وي وم نظام اال تراع الم يد على ضرورخ توافر احد شرطي الثروخ او الك اية 

 سدط مدن النصداب المدالي او علدى العلمية فدي الناخدب فيشدرط الدسدتور او  دوانين االنتخداب ان يكدون الناخدب لده 

درجة معينة في التعليم اما نظدام اال تدراع العدام فدال يشدترط فدي الناخدب احدد الشدرطين السداخ ين ويعتخدر االنتخداب 

ح ًا م ررًا لجميع افراد الشعب وعلى اذا النحو سوف نعدر  الشدروط التدي يجدب ت ريرادا مدع مخددل اال تدراع العدام 

 : (2)يجب ت ريراا مع اذا المخدل ومنها وثم نعر  الشروط التي ال 

                                                           

 . 279انظر : د . نعمان احمد الخطيب ل مصدر ساخ  ل ص(1)
 . 319انظر : د. رخيع انور فتح الخاب ل مصدر ساخ  ل ص (2)
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شرط النصاب المالي او الثروخ ان خهذا الشرط يجب ان يكون للناخب نصاب مالي معين او يكون مالكدًا  .1

او حددائزًا او شدداألاًل لع ددار لدده دخددل معددين او ان يكددون مددن الددذين يرفعددون ضددريخة اي كددان ال دددر المحدددد 

 . (1)لها

شرط الك اءخ العلمية او التعلديم ل خم دت  ادذا الشدرط وجدوب حصدول النداخخين علدى درجدة علميدة معيندة  .2

او ايجاد ال راءخ والكتاخة تشترط خع  ال وانين االنتخاخية ان يكون المواطن حاصاًل علدى  ددر معدين مدن 

 . (2)التعلم ليتسنى له التصويت وخ ى ذلال اخعاد االميين عن االنتخاب 

ل وما زال اذا ال يد موجودًا ومعمواًل خه فدي  1912ايطاليا تمار  اذا النوع من التن يذ حتى عام وكانت 

العديد من الدول كالخرت ال وتشيلي وال لخين وتخرز خطوخ اذا ال يد في الدول التي تكدون فيهدا شدخه االميدة 

 . (3)نتخاب عالية اذ يترتب على ذلال ان اال لية من المواطنين اي التي تساام في اال

وين دذ ادذا الشددرط علدى ان الناخدب المددتعلم ال يمكدن ان يتسداوى مددع الناخدب االمدي فهددذا االخيدر ال يملددال 

ال ددرخ علددى الحكددم الصددحيح اذا تعلد  االمددر خشددنن مددن الشددؤون العامدة ويسددهل خداعددة وتضددليله حتددى اذا 

 . (4)كانت االنتخاخات ت وم على السرية التامة 

لدساتير و وانين االنتخاب سنًا معينًا للرشد السياسي اي السن الذي يصخح لل رد فيه السن : تحدد جميع ا .3

ح  ممارسة ح و ه السياسية ومنها ح  االنتخاب وسن الرشد السياسي يختلف مدن دولدة الدى اخدرى الن 

 . (5)االمر مراون خ وانين كل دولة واتجال دساتيراا من حيي رفع اذا السن او انخ اضه 

ان خلددوس سددن الرشددد ) المدددني ( ختحددول االنسددان اي دداع التصددرفات ال انونيددة التددي تترتددب لدده ح و ددًا وعليدده التزامددات 

 .(1)وكان من المنط ي خل ومن الضروري ان يمنح المواطن ح  المساامة خاالنتخاب عند خلوأله سن الرشد 
                                                           

 . 180ل ص 2009انظر : عخد الكريم علوان ل النظم السياسية وال انون الدستوري ل دار الث افة ل  (1)
 . 41ل مصدر ساخ  ل ص انظر : د. صالح جواد الكاظم . د. علي ألالب العاني (2)
 .38ل صالمصدر ن سه  (3)
 . 321انظر : د. رخيع انور فتح الخاب متولي ل مصدر ساخ  ل ص (4)
 . 159انظر : د. اخراايم عخد العزيز ل النظم السياسية ل مصدر ساخ  ل ص  (5)
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كانت ال وانين االنتخاخيدة فدي العدرا  وفدي ال يمكن ان ندع ال اصرين يساامون في عملية مهمة كاالنتخاب حيي 

( 18) 1967لسدنة  7( عامًا لممارسة االنتخداب خينمدا اشدترط  دانون مجلد  االمدة ر دم 20العهد الملكي تشترط )

 . (2)عام ف ط 

الجن  : ظلت النساء محرومات  من ح  االنتخاب ل ترخ طويلة من الزمن وفدي دول كثيدرخ وذلدال خسدخب  .4

) االعت اد ( الذي كان سائدًا مدن ان السياسدة مدن شدؤون الرجدال وان المدرلخ ال تطلدع سدوى لشدؤون الخيدت 

علددى حمددل السددالح والعائلددة كمددا كددان اندداال ادعدداء خددان مددن يسدداام فددي الشددؤون العامددة للدولددة اددو ال ددادر 

للدددفاع عددن وطندده ودولتدده ل وخمددا ام الجددال ف ددط اددم الددذين كددانوا يحملددون السددالح اذا فددنن حدد  االنتخدداب 

 . (3)وأليرل من الح و  العامة يجب ان ت تصر عليهم ف ط 

( ثدم 1869جمهوريدات الواليدات المتحددخ االمريكيدة سدنة ) و د خدل ت ددير حد  المدرلخ فدي االنتخداب خاحددى

اخذت الواليات االخدرى ل علدى التعا دب خدالل ال درن الماضدي والحدالي وفدي النهايدة ت درر ذلدال الحد  فدي 

( وكذلال في النروي  والدنمارال وفدي السدويد وكدذلال جداء فدي دسداتير 1920دستور االتحاد ن سه ختاريال )

 . (4)والمجر والنمسا  للمانياكدستور خولندا  ولىاالما خعد الحرب العالمية 

الجنسية تنخذ كل الدساتير الحديثة او النظم ال انونية ال ائمة خ اعدخ حرمان االجانب مدن مخاشدرخ الح دو   .5

السياسددية وعلددى رلسددها حدد  االنتخدداب وذلددال اسددتناد الددى ان اددذا الحدد  سدديكون م صددورًا علددى المددواطنين 

ة خمددا لددديهم مددن والء وانتمددداء لددوطنهم وان كانددت كثيددر مددن الدددول ت ددر  خدددين وحدددام خنعتخددارام المصددلح

والددوطني المتددواطن او المتجددن  او الددذين اكتسددخوا الجنسددية فددي حياتدده ولددي  منددذ مولدددل الددوطني االصددلي 

فتشترط على اؤالء المتجنسين امضداء فتدرخ معيندة علدى تجنسدهم اي اكتسداخهم جنسدية الخلدد حتدى يمكدنهم 

                                                                                                                                                                                                 

 . 38انظر : د. صالح جواد الكاظم ل د. علي ألالب العاني ل مصدر ساخ  ل ص (1)
 . 35-33انظر : د. علي ألالب خضير العاني ؛ د. نوري لطيف ل مصدر ساخ  ل  (2)
 .35-33انظر : د. علي ألالب خضير العاني ل د. نوري لطيف ل مصدر ساخ  ل  (3)
 . 183انظر : د. عخد الكريم علوان ل مصدر ساخ  ل ص (4)
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الح و  السياسددية ومنهددا االنتخدداب والترشدديح للمناصددب العامددة وذلددال علددى اسددا  ان مضددي اددذل التمتددع خدد

وانددداال دول اخدددرى ال ت دددر  خدددين  (1)ال تدددرخ سيصدددخح  ريندددة علدددى اخالصدددهم او انتمدددائهم للدددوطن الجديدددد 

المدددواطنين االصدددليين والمدددواطنين خدددالتجني  فاالشدددتراط ان ضددداء فتدددرخ زمنيدددة معيندددة علدددى اكتسددداب ادددؤالء 

االخرين الجنسية وانما يتمتعون خح و هم السياسية فور تجنسدهم كمدا ادو الشدنن خالنسدخة ل دانون االنتخداب 

 . (2)اللخناني الحالي 

 المطلب الرابع

 النتخ بيةالنظم ا

تختلددف نظددم االنتخدداب واسدداليخه مددن دولددة الددى اخددرى تخعددًا لعدددخ عوامددل مددن اامهددا اخددتالف االسدد  والم ومددات 

وال لسددد ات التدددي ي دددوم عليهدددا كدددل نظدددام مدددن ادددذل االنظمدددة الدددى جاندددب اخدددتالف الظدددروف السياسدددية واال تصدددادية 

ل وخص ه عامة تسدتطيع  (3)الى و ت اخر  واالجتماعية للمجتمعات خل واي داخل ذات المجتمع الواحد من و ت

 ان تميز خين عدخ انواع من النظم االنتخاخية ويمكننا ان نصف تكوين االنظمة من :

نظام االأللخية او ان المرشح الذي يحصل على األلخية اصوات الناخخين يعتخدر فدائز خاالنتخاخدات ونظدام  .1

فدي حالدة التصدويت علدى  ائمدة اي انتخداب االأللخية يمكدن ان يطخد  فدي حالدة التصدويت ال دردي وكدذلال 

في منط ة واحدخ ونائخًا ما يطخد  نظدام التصدويت ال دردي كخريطانيدا مدثاًل . امدا فدي حالدة التصدويت علدى 

ومددا زالددت  (4) 1960 – 1950 ائمددة فددنن نظددام االأللخيددة ا ددل تطخي ددًا فددتم تطخي دده فددي تركيددا خددين عددامي 

خع  ال وانين االنتخاخية الحصول على األلخية معينة من االصوات تون  تعتمد على اذا النظام تشترط 
                                                           

 . 182انظر : د. عخد الكريم علوان ل مصدر ساخ  ل ص (1)
 . 323انور فتح الخاب متولي ل مصدر ساخ  ل صد. رخيع  (2)
 . 91انظر: د. جورجي ش ي  ساري ل مصدر ساخ  ل ص  (3)
 .91ل صالمصدر ن سه  (4)
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الجددل ال ددوز سددواء كانددت التصددويت فددردي ام خ ائمدددةل وان لددم يحصددل اي مددن المرشددحين علددى االأللخيدددة 

 المطلوخة تعاد االنتخاخات .

 اعد النياخية نظام التمثيل النسخي / او اعطاء كل حزب او تجمع يمثل رلخًا او اتجااًا معينًا عدد من الم .2

يتناسددب مددع  وتدده العدديددة ل ددد دعددى الددى اددذل النظددام العديددد مددن الكتدداب وال  هدداء الددذين يؤمنددون خضددرورخ 

جعل المجال  التشريعية  راءخ ح ي ية تعك  صورخ المجتمع خشكل صحيح ولم يدتم االخدذ خنظدام التمثيدل 

 1855دسدتور الددنماركي فدي عدام النسخي سواء في النصف الثاني من ال رن التاسع عشر عندما ندص ال

علددى اتخدداع اددذا النظددام فددي انتخاخددات مجلدد  الشدديوخ فلددم يددتم االخددذ خهددذا النظددام خشددكل كامددل وانمددا جدداء 

كحدل وسدط خدين نظدام االأللخيدة ونظدام التمثيدل النسدخي ل دد كاندت االحدزاب  1919 انون االنتخاخات لعدام 

ل اال ان اددذا النظدددام يخددددم  (1)ي  لنظددام التمثيدددل النسدددخي االشددتراكية وال دددوخ اليسددارية او المطدددالخين خدددالتطخ

االحزاب وال وخ التي لها وزن سياسي وانصار لكل مكان النده ال يشدكلون االأللخيدة فتصدخح اصدواتهم اددرا 

في ضدل نظدام االأللخيدة خينمدا يحصدل عددد مدن الم اعدد فدي ضدل نظدام التمثيدل النسدخي ان نظدام التمثيدل 

ه مع اسدلوب التصدويت علدى اسدا  ال ائمدة اال ان ال يمكدن تطخي ده الحدال ت سديم النسخي ال خد وان تطخي 

الم عد النيداخي الواحدد خدين عددخ احدزاب اجتماعيدة انمدا يجدب ان تكدون المنط دة االنتخاخيدة واسدعة الدى حدد 

 ة انها تنتخب عدخ نواب ولهذا فان االحزاب السياسية ت دم ال وائم التي تظم اسماء مرشحيهم في كل منط

 . (2)انتخاخية نت دم اليها 

النائب خدون  اي ي وم الناخب مخاشرخ خننتخاب االنتخ ب المب شرويكون  االنتخ ب المب شر وغير المب شر / .3

وسداطة شددخص ثالددي اي ي ددوم الندداخخون خنن سددهم خانتخدداب نددواخهم او حكددامهم مخاشددرخ دون وسدديط و ددد يطلدد  

. امدددا (3)علدددى ادددذا النظدددام نظدددام االنتخددداب علدددى درجدددة واحددددخ الن االنتخددداب يدددتم علدددى مرحلدددة واحددددخ ف دددط 
                                                           

 . 45-39انظر : د.علي ألالب خضير العاني والدكتور نوري لطيف ل مصدر ساخ  ل ص (1)
 .45ل صالمصدر ن سه  (2)
 . 94ل صانظر : د. جورجي ش ي  سارى ل مصدر ساخ   (3)
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 تصددر دور الناخددب علددى مجددرد فهددو الددذي يددتم فيدده االنتخدداب علددى درجتددين حيددي ي االنتخثث ب الريثثر مب شثثر

انتخدداب مندددوخين عددنهم ل يددام اددؤالء المندددوخين خعددد ذلددال خمهمددة انتخدداب اعضدداء الخرلمددان واددذل الصددورخ اددي 

ل الن االنتخاب ألير المخاشر  د ال يكون على درجتين ف ط وانما علدى  (1)االعم في االنتخاب ال ير مخاشر 

مرشدددحي االنتخددداب االولدددى يصدددخحون نددداخخين النتخاخدددات  ثددالي درجدددات وفدددي ادددذل الحالدددة فدددنن ال دددائزين مدددن

الدرجدددة الثانيدددة مهمدددتهم انتخددداب اعضددداء الخرلمدددان او الحكدددام فدددي انتخاخدددات الدرجدددة الثالثدددة ل دددد اخدددذ النظدددام 

خاالنتخدداب أليددر المخاشددر علددى درجتددين فددي انتخدداب اعضدداء مجلدد  النددواب  1923الدسددتوري المصددري عددام 

وفددي ذلددال الوضددع لددم يعمددر طوياًلحيددي  ددام اول ل  (2)مجلدد  الشدديوخ  وثددالي درجددات فددي انتخدداب اعضدداء

خرلمدددان منتخدددب ختعدددديل النظدددام االنتخددداخي ليصدددخح علدددى درجدددة واحددددخ خالنسدددخة النتخددداب اعضددداء المجلسدددين 

واسدددتمر تطخيددد  نظدددام االنتخددداب المخاشدددر فدددي مصدددر حتدددى و تندددا الحاضدددر ل امدددا فدددي سدددوريا فنخدددذت خنظدددام 

حيددي صدددر  1947واسددتمرت علددى ذلددال حتددى عددام  1930فددي ضددل دسددتور عددام  االنتخدداب ال يددر المخاشددر

 ددانون ندددص خاالخدددذ خاالنتخاخددات المخدددائر وادددو مددا ا رتددده فيمدددا خعددد واكدتددده دسددداتير سددوريا اختدددداًء مدددن دسدددتور 

حيدددي  1814ل امدددا فرنسدددا اخدددذت خنظدددام ال يدددر مخاشدددر حتدددى عدددام  (3) 1973وانتهددداء خدسدددتور عدددام  1955

ت خنظددام االنتخدداب المخاشددر خنسددتثناء انتخاخددات اعضدداء مجلدد  الشدديوخ واددذل خعدد  عدددلت علددى ذلددال واخددذ

الدددول التددي اخددذت خنظددام االنتخدداب المخاشددر وأليددرل حيددي اصددخح اددذا النظددام اددو الشددائع فددي األلددب الدسدداتير 

لتوسددع  وال ددوانين الدددول العددالم المعاصددر خسددخب  رخدده مددن الديم راطيددة مددن جهددة وا تراندده خمخدددل   اال تددراع العددام

 . (4)ال اعدخ الشعخية وتنمية شعوراا خالمسؤولية ورفع مستوى درجة االدراال والوعي السياسي من جهة اخرى 

                                                           

 ص.275ل  2009انظر : د. عخد الناصر محمد واخه ل الحرية السياسية ل دار النهضة العرخية ل  (1)
 . 316نعمان احمد الخطيب ل مصدر ساخ  ل ص  (2)
 . 316انظر : نعمان احمد الخطيب ل مصدر ساخ  ل ص  (3)
 .318-316انظر : نعمان احمد الخطيب ل مصدر ساخ  ل ص (4)
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االنتخداب ال دردي ادو االنتخداب الدذي ي دوم فيده الناخدب خاختيدار االنتخ ب الفثرد  واالنتخث ب ب لق ئمثة /  .4

فرد واحد من خين المرشحين في دائرته االنتخاخية وفي اذا النظام ت سم الدولة الى دوائر انتخاخية ص يرخ 

نسددخيًا ومتسدداوية  دددر المكددان ممددا يسددهل علددى النائددب التعددرف علددى احتياجددات الدددائرخ ومشدداكلها وي ددوي 

كمدا انده يسدمح للناخدب خحريدة اكخدر فدي اختيدار مدن يندوب عنده اال انده  (1)المرشح والناخخين  الراخطة خين

يعيخه ان اختيار النائدب ي دوم علدى اسدا  الم اضدلة الشخصدية ولدي  علدى اسدا  المخداد  واالفكدار كمدا 

ذلددال علددى ان النائدب يكددون اسددير الدددائرخ وايئتده االنتخاخيددة يعددر  علددى اداء الخددمات الخنائهددا و يط ددى 

ااتماماته خالوطن كاكل وان اذا يخالف مخدل ان النائب يمثدل االمدة واسدت الل النائدب عدن ايئدة النداخخين 

وحتدددى عدددام  1923فدددور انتخاخددده ول دددد طخددد  النظدددام االنتخددداخي ال دددردي فدددي مصدددر مندددذ تطخيددد  دسدددتور 

1980(2) . 

ائدرخ عددد مدن الندواب يجدري انتخداخهم اما االنتخاب خال ائمة في ل عدد الدوائر االنتخاخيدة ويخصدص لكدل د

في  ائمة وفي اذل الحالة ي وم الناخب خانتخاب نواب دائرته خواسدطة  ائمدة يكتدب فيهدا اسدماء المرشدحين 

الددذين يختددارام العدددد الددذي يحدددددل  ددانون االنتخدداب تتح دد  الحريددة االنتخاخيدددة فددي ضددل نظددام االنتخددداب 

خر وحسب نوع االنتخاب خال ائمة الم ل ة او ياخذ خاالنتخداب خال ائمة عمله نسخيه تختلف من نظام الى ا

خال ائمددة مددع التصددويت النددا ص او يعطددي للناخددب الحريددة الكاملددة فددي توزيددع االصددوات علددى المرشددحين 

 . (3)خال ائمة او خال وائم المختل ة 

 

 
                                                           

انظر : اادي محمد عخد اهلل الشروخي ل التوازن خين السلطات والحدود الدستورية خينها دراسة دستورية م ارنة ل دار ال كر  (1)
 . 345ل ص 2015الجامعي ل 

 .  24ل ص 2008احمد لحمد الموفي ل االنتخاخات النياخية في ضوء التعديالت الدستورية ل دار النهضة العرخية ل  (2)
 . 278انظر : د. عخد الناصر محمد واية ل مصدر ساخ  ل ص  (3)
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 الخ تمة 

 دد الوسائل التي تسند السدلطة السياسدية فومعرفة اام خعد ان انهينا اذا الخحي المتواضع )وسائل اسناد السلطة ( 
 -توصلنا الى النتائ  االتية :

ان السدددلطة السياسدددية ال تختلدددف عدددن السدددلطة التن يذيدددة ل يامهدددا ادددي االخدددرى علدددى االمدددر والطاعدددة وان  .1

 .ل وتعتخر حجر الزاوية في كل تنظيم سياسيالسلطة السياسة ضرورية ل يام الدولة 

ة فهي واحدخ ال يمكن تجزئتها امدا الحكدام فدانهم يمارسدون اختصاصدات تعدود سلطة الدولة ال ت خل التجزئ .2

 كلها الى سلطة واحدخ اي سلطة الدولة .

في اي لحظة خل ويمكنها اصدار  واعدد ان سلطة الدولة ال تخضع اليه تواعد الصدار اوامراا و وانينها  .3

 الكثير من الدول .تتعار  مع المخاد  االخال ية والح و ية االنسانية مثلما فعلت 

اناال جملة مخاد  تحكم عمله تنظيم السلطة للمجتمع وذلال مدن خدالل عملهدا علدى تركيدز مكوندات ال دوخ  .4

 وتخليص التنوع فيها .

 وان السلطة في حكمها تستند الى الورائة واالختيار الذاتي وال وخ واالنتخاب . .5

اا انتشارًا في الماضي واذا يعد انعكاسًا ل كدرخ وان اسلوب الوراثة يعد من ا دم وسائل اسناد السلطة واكثر  .6

 انت ال االموال من السلف الى الخلف .

يعد االختيار الذاتي ل من يخل  الحاكم في الحكم على ان ال يكون الخل  من الوارثدة فتكدون امدا اسدلوب  .7

 خالوراثة .

لدولددة يرجددع الددى ال ددوخ فددي اسددلوب ال ددوخ يددتم الحصددول علددى السددلطة خواسددطة الثددورخ واالن ددالب ان اصددل ا .8

 والعنف واالكرال .

وان االنتخاب يعدد وسديلة مدن اندواع وسدائل السدلطة وي صدد خده مجموعدة االجدراءات والتصدرفات ال انونيدة  .9

 متعددخ االطراف والمراحل .
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 . 2009التوازن خين السلطة والحرية في االنظمة الدستورية ل الجامد  جع ر عخد السادخ خهير الدارجي ل .3
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 .1993مطخوعات مؤسسة كورجي ل دمش  ل  جون كنيي جالخر خيي ل تشريع السلطة ل ت عخا  حكيم ل .5
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 . 2007حسان محمد ش ي  العاني ل االنظمة السياسية والدستورية الم ارنة العاتال لصناعة الكتب ل  .7

 . 2015مكتخة السنهوري ل  حميد حنون خالد ل مخاد  ال انون الدستوري ل .8

 . 2013رخيع انور فتح الخاب متولي ل النظم السياسية ل منشورات الجلخي الح و ية ل  .9
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 .1991صاد  االسود ل علم االجتماع السياسي ل دار الحكمة للطخاعة والنشر ل خ داد ل  .11
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 . 2009عخد الكريم علوان ل النظم السياسية وال انون الدستوري ل دار الث افة ل  .13

 . 2009عخد الناصر محمد واخة الحرية السياسية ل دار النهضة العرخية ل  .14

 علي ألالب خضير العاني ل نوري لطيف ل ال انون الدستوري . .15

 فؤاد العطار ل النظم السياسية وال انون الدستوري ل دار النهضة العرخية . .16
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 . 1998دار النهضة ل 

 .1999افة ل نعمان احمد الخطيب ل الوجيز في النظم السياسية ل دار الث  .20

 .2010نعمان احمد الخطيب الوسيط في التنظيم السياسية في ال انون الدستوري ل دار الث افة ل  .21

ا دراسددة دسددتورية ددددددددددددداددادي محمددد عخددد اهلل الشروضددي ل التددوازن خددين السددلطات والحدددود الدسددتورية ل خينهم .22

 . 2015م ارنة ل دار ال كر الجامعي 


