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 الديمقراطية المباشرة -أوالً 

يث يمارس الشعب فيها الحكم بنفسه من غير وسيط من دون ان هي اقدم اشكال الديمقراطية ح

تكون هناك مجالس نيابية وطبقت عندما كان عدد السكان محدود وفي دولة المدينة الصغيرة 

ا يقوم على ثالث اجهزة اساسية واول ما طبقت في الحضارة االغريقية في اثينا وكان نظامه
 : هي

ن تتوفر فيهم شروط المشاركة السياسية وهي ان : تضم االشخاص الذي الجمعية العامة .1
مرة في السنة  40يكون مواطناً اثينياً ذكراً وحر يبلغ العشرين من العمر وتعقد جلساتها 

وتمثل السلطة التشريعية في الدولة وتتولى التشريع القوانين والضرائب ومراقبة اعمال 

لرقابة مباشرة من المواطنين  السلطة التنفيذية وتعيين القضاة، وبذلك تخضع الجمعية
 باعتبار ان السلطة الفعلية هي سلطة الشعب .

عضو يتم اختيارهم من قبل الجمعية العامة عن  500: يتكون من  مجلس الخمسمائة .2

طريق القرعة او االنتخاب يمثلون قبائل اثينا ومدة العضوية في المجلس سنة واحدة، 
قديمها الى الجمعية العامة وتنفيذ قرارات ويضطلع بمهام تهيئة مشاريع القوانين وت

 الجمعية العامة واالهتمام باإلدارة العامة .

سنة وتعمل على  30: تمثل السلطة القضائية ويجب ان ال يقل عمر القاضي عن المحاكم  .3
الفصل في المنازعات المدنية والجنائية ومراقبة دستورية القوانين واالشراف على 

 المؤسسات العامة ومراجعة الحسابات .الموظفين العاملين في 

يتضح من ذلك انه من غير الممكن تطبيق هذا النوع من الديمقراطية في الوقت المعاصر بسبب 

كونها ديمقراطية طبقية تتعامل مع االحرار الذكور في المجتمع بينما الديمقراطية الحديثة 
د عدد السكان في العالم الى عدد تختص بكافة فئات المجتمع كذلك ال يمكن تطبيقها بسبب تزاي

 هائل وكل دولة يصل عدد سكانها الى الماليين .

 

 

 



 الديمقراطية النيابية -ثانياً 

يقصد به النظام الذي يمارس به الشعب السلطة في كافة مجاالتها بواسطة ممثلين او نواب، 

لطة نيابة عنهم حيث يملك المواطنون حق االنتخاب ويقومون بانتخاب نواب عنهم يباشرون الس

وباسمهم، وبهذا الشكل يمارس الشعب السلطة لمرة واحدة وهي عندما ينتخب فيها النواب 
الممثلين عنه في الهيئة النيابية او البرلمان. ويقوم النظام البرلماني على االنتخاب عن طريق 

االنتخاب ورقة التصويت الذي يجري في اوقات دورية ومنتظمة يحددها دستور الدولة وقانون 

 :هذا النظام على اربعة اركان هي ويقوم 

 برلمان منتخب من قبل الشعب . .1

 تحديد مدة نيابة البرلمان . .2
 عضو البرلمان يمثل االمة . .3

 استقالل البرلمان عن الناخبين اثناء مدة النيابة . .4

 

 اشكال النظام النيابي

السلطة التشريعية على بقية : هو النظام الذي تفرض فيه هيمنة  النظام المجلسي . أ

 السلطات ومن امثلتها الديمقراطية النيابية المطبقة في سويسرا .

: هو النظام الذي يتركز فيه مبدأ الفصل بين السلطات، ووحدة السلطة  النظام الرئاسي . ب

التنفيذية، وعدم مسؤولية السلطة التنفيذية امام البرلمان ومثاله النظام المطبق في 
 متحدة االمريكية .الواليات ال

: هو النظام النيابي الذي يكون فيه رئيس الدولة غير مسؤول، مع  النظام البرلماني . ت
وجود حكومة مسؤولة عن السياسة العامة للدولة ومراقبة من قبل البرلمان، وفيه تتعاون 

وتتوازن السلطتين التشريعية والتنفيذية للحد من تمادي وتجاوز احدى السلطتين على 
 اصاتها .اختص
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