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 الديمقراطية شبه المباشرة -ثالثاً 

هي ديمقراطية توفيقية بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية حيث توجد هيئة نيابية 

تمارس اختصاصاتها وفي نفس الوقت يحتفظ الشعب لنفسه ببعض السلطات يمارسها بغير 
 وتختلف الهامة، األمور بعض في يفصل ومصدر السلطة السيادة صاحب انه على اساسوسيط 

 انه ذلك سببو السلطة شؤون لكافة الشعب ممارسة عدم من ناحية المباشرة الديمقراطية عن

له  ممثلين اختارهم الذين النواب إلى الدولة أمور من األكبر القسم ويترك المهام فقط ببعض يقوم
أمور  بعض مباشرة حق للشعب النظام هذا يقرر حيثمن  الديمقراطية النيابية عن . وتختلف

 مع كامل وحدهم النواب على النيابي النظام في السلطة كل السلطة تقتصر بينما السلطة

 منتخبيهم .  عن االستقاللية

 

 شبه المباشرةمظاهر الديمقراطية 

 

يقصد به حق عدد معين من الناخبين اقتراح مشروع قانون وتقديمه : االقتراح الشعبي  -1
لطة التشريعية التي تلتزم بمناقشته وهو اسلوب يسمح للمواطنين بإجبار السلطة الى الس

التشريعية إلصدار تشريع في مجال معين وهو اوسع الوسائل إلشراك الشعب في العمل 

 التشريعي .

يقصد به حق الشعب في االعتراض على قانون اقره البرلمان  : االعتراض الشعبي -2

ددة من الناخبين وخالل مدة معينة بهدف تعليق نفاذ قانون عن طريق االقتراع وبنسبة مح
 او ابطاله .

يقصد به انهاء مدة والية النائب قبل :  العزل الشعبي )اقالة الناخبين للنواب( -3
 انقضاء اجلها القانوني بناًء على طلب عدد محدد من الناخبين استناداً الى الدستور .

المجلس النيابي )البرلمان( حالً شعبياً من  يقصد به حق الشعب في حل:  الحل الشعبي -4
خالل تقديم طلباً من عدد محدد من الناخبين او نسبة معينة من الناخبين تحدد في الدستور 

. 
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هو حق الشعب في عزل رئيس الجمهورية من خالل تقديم  : عزل رئيس الجمهورية -5
 طلب من عدد محدد من الناخبين وذلك عند فقدهم للثقة فيه .     

يقصد به تقصي ارادة الشعب في موضوع معين او مشروع  : االستفتاء الشعبي -6
دستور او تشريع قانون او تعديلها، ويختلف عن االنتخاب بكون االجابة في ورقة 

 التصويت تكون )نعم( او )ال( .
 

 االستفتاء الشعبي انواع 

 

ستفتاء سابق لوقت إجراءه او استفتاء الحق : هو اما ا االستفتاء من حيث وقت إجراءه -أوالً 

 لوقت إجراءه .

: وتلجأ اليه السلطة التشريعية لعرض مشروع قانون  االستفتاء السابق لوقت إجراءه .1

 على الشعب قبل ان تصوت عليه السلطة التشريعية . 
: هو استفتاء الحق لوقت إجراءه وتلجأ اليه السلطة  االستفتاء الالحق لوقت إجراءه .2

 تشريعية لعرض مشروع قانون على الشعب بعد ان تصوت عليه السلطة التشريعية . ال

 وفي كال الحالتين ال يتم اقرار واصدار القانون اذا لم يوافق عليه الشعب .

 

 ً هو اما يكون استفتاء دستوري او تشريعي او سياسي او  : االستفتاء من حيث الموضوع -ثانيا

 شخصي .

هو االستفتاء الذي يكون موضوعه التصديق على الدستور الجديد :  االستفتاء الدستوري .1

 او تعديل الدستور النافذ .

: هو االستفتاء الذي يكون موضوعه يتعلق بالقوانين االساسية  االستفتاء التشريعي .2
 والعادية .

: هو االستفتاء الذي يكون موضوعه بأمر مهم من امور السياسة  االستفتاء السياسي .3

 لة مثل الموافقة على عقد معاهدة دولية معينة .العامة للدو
: هو االستفتاء الذي يتعلق بالموافقة على تولي شخص محدد  االستفتاء الشخصي .4

 لمنصب سياسي معين .
 

 ً  هو اما استفتاء تصديقي او الغائي او تحكيمي .   : االستفتاء من حيث الغاية -ثالثا

يتطلب مصادقة الشعب على مشروع قانون او : هو االستفتاء الذي  االستفتاء التصديقي .1
 مشروع تعديل قانون .
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 : هو االستفتاء الذي يهدف الى الغاء نص قانون معمول به . االستفتاء اإللغائي .2

: هو االستفتاء الذي يهدف الى االحتكام الى رأي الشعب للفصل في  االستفتاء التحكيمي .3
 ة التنفيذية .موضوع خالف سياسي بين السلطة التشريعية والسلط

 

 ً  هو اما استفتاء وجوبي او استفتاء اختياري .:  االستفتاء من حيث قوة االلزام  -رابعا

: هو االستفتاء الذي ينص الدستور على وجوب إجراءه في بعض  االستفتاء الوجوبي .1

 المسائل مثل تعديل احد بنود الدستور او القانون .

يلجأ اليه بناًء على طلب السلطة التشريعية او  : هو االستفتاء الذي االستفتاء االختياري .2
السلطة التنفيذية الستفتاء الشعب على احدى المسائل المهمة التي ينص عليها الدستور 

 بوجوب االستفتاء الشعبي عليها . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة كربالء                                                                                        
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