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 أنواع الدميقراطية

• الدميقراطية املباشرة.
• الدميقراطية النيابية.

• الدميقراطية البرملانية.
• الدميقراطية الرئاسية.

• الدميقراطية شبه الرئاسية.

• الدميقراطية املباشرة.
• الدميقراطية النيابية.
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 الدميقراطية نوعان:

الدميقراطية املباشرة

التى متكن الشعب من ممارسة 
سلطة صنع القرار بشكل مباشر، 
دون وسطاء أو نواب ميثلونه، حيث 

يشارك جميع أفراد الشعب فى اتخاذ 
القرارات. 

الدميقراطية النيابية

التى متكن الشعب من ممارسة 
سلطة صنع القرار بشكل غير 

مباشر عن طريق التصويت النتخاب 
نواب ميثلونه فى البرملان أو اجمللس 

النيابى. 

الدميقراطية البرملانية

ينتخب املواطنون نوابهم 
ملمارسة السلطات الرقابية 

والتشريعية التى يحددها دستور 
كل دولة. ويختار النواب بدورهم 
رئيس الوزراء الذى يرأس السلطة 

التنفيذية، ويختار الوزراء.

الدميقراطية الرئاسية

تستقل السلطة التشريعية 
عن السلطة التنفيذية. فيصوت 

املواطنون النتخاب أعضاء 
السلطة التشريعية.. باإلضافة 
إلى ذلك يصوتون الختيار رئيس 

السلطة التنفيذية )رئيس 
اجلمهورية( الذى يختار رئيس 

الوزراء.

الدميقراطية شبه الرئاسية
) النظام اخملتلط (
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الدميقراطية املباشرة: 

شكل من أشكال احلكم نادر احلدوث نظرًا لصعوبة جمع كل أفراد الشعب فى مكان واحد من أجل 

عملية التصويت، ولذلك فلم تطبق الدميقراطية املباشرة إال فى مجتمعات صغيرة العدد نسبًيا. 

بداًل من  قراراتهم بشكل مباشر  يتخذون  القدمية  أثينا  القدمية. فكان مواطنو  أثينا  وكان أشهرها 

التصويت على اختيار نواب ميثلونهم.

العمومية،  اجلمعية  فى  والتحدث  التصويت  فى  يشاركون  األحرار  الذكور  من  املواطنني  كل  وكان 

بغض النظر عن درجة فقرهم أو غناهم. ولكن ذلك كان يتطلب الكثير من الوقت مما ال يتناسب مع 

اجملتمعات الكبيرة. 

انها تعتبر شكال مثاليا من  املباشرة نظاًما لها رغم  الدميقراطية  اليوم من  الدول  ولذلك ال تتخذ 

أشكال احلكم ملا تتيحه من نسبة مشاركة مرتفعــة من املواطنني. فكيف لدولــة يتعدى سكانها 

املاليني بأن تشرك كل املواطنني فى التصويت على كل القرارات املهمة بالدولة؟ 
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الدميقراطية النيابية:

نظام سياسى يصوت فيه أفراد الشعب الختيار أعضاء احلكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التى 

تتفق ومصالح الناخبني. 

وتسمى بالنيابية ألن الشعب ال يصوت على قرارات احلكومة بشكل مباشر، بل ينتخب نوابًا يقررون 

بالنيابة عنه.  

الدميقراطية البرملانية:
- شكل من أشكال الدميقراطية النيابية.

- يتم إنتخاب نواب الشعب باالقتراع السرى املباشر.

- يتم تعيني رئيس الوزراء بواسطة نواب الشعب.

- يقوم رئيس الوزراء بتشكيل احلكومة وتعيني الوزراء.

- ميارس اجمللس النيابى سلطة محاسبة الوزراء ومراقبة أعمال احلكومة - وله احلق فى سحب الثقة منها.

- يتم فى بعض األحيان إنتخاب رئيس اجلمهورية مثل أملانيا وفى البعض األخر يرث امللك 

املنصب مثل اجنلترا. ولكن فى جميع األحيان ال ميارس سلطات فعلية فى إدارة احلكم.

الدميقراطية الرئاسية:

- شكل من أشكال الدميقراطية النيابية.

- يتم إنتخاب رئيس اجلمهورية باالقتراع السرى املباشر. ويكون الرئيس الفعلى للسلطة 

التنفيذية  ويعني رئيس الوزراء الذى يشكل احلكومة ولرئيس اجلمهورية احلق فى عزله. 

- يتم إنتخاب نواب الشعب باالقتراع السرى املباشر.

 - التشريعية   ( الثالث  السلطات  بني  الكامل  الفصل  يتم  الرئاسية  الدميقراطية  فى   -

التنفيذية - القضائية(. 
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وهناك مؤيدون ومعارضون لكل من الدميقراطية البرملانية والدميقراطية الرئاسية: 

فاملتحمسون للدميقراطية البرملانية يرون أن من ميزاتها سرعة البت فى سن القوانني 

نتيجة للتوافق بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، حيث تشكل احلكومة من بني 

أعضاء األغلبية فى اجمللس التشريعى، مما يجعل اخلالف بينهما فى أدنى احلدود.

الدور  من  يعزز  احلكومة،  ومحاسبة  الرقابية  السلطة  مبمارسة  البرملان  قيام  أن  كما 

الرقابى لنواب الشعب على أدائها. وميكن للمجلس النيابى أن يسحب الثقة منها، وفى 

هذه احلالة تتوجب االستقالة على رئيس الوزراء من منصبه لينتخب البرملان رئيسا آخر 

للوزراء ومجلس وزراء جديد.

كما يرون ان هذا النظام أكثر قدرة على إنعاش األحزاب واحلياة احلزبية.

فى  الدولة  رئيس  أما  الكاملة،  الصالحيات  ذات  احلكومة  الختيار  فرصة  يعطى  كما 

الدميقراطية البرملانية فيملك وال يحكم، مما يحقق عدالة فى توزيع السلطات.

التشريعية  السلطتني  بني  الفصل  أن  يرون  الرئاسية  للدميقراطية  واملتحمسون 

والتنفيذية ميثل أهمية كبرى، حيث إن اختالف الرأى بينهما وتعدد وجهات النظر الناجت 

عن فصل السلطات وجتزئة الصالحيات يسمح بالتوصل إلى نتائج أفضل.

كما أنه من املمكن أن ينتمى الرئيس حلزب معني وأن تنتمى األغلبية فى اجمللس النيابى 

تبنى  إلى  احلزبني  سياستى  بني  التوافق  أو  االختالف  يؤدى  أن  املمكن  ومن  آخر،  حلزب 

سياسات جتمع بني وجهتى نظر األغلبية واملعارضة بدرجة أو بأخرى.

كما يرون أن هذا النظام يوفر االستقرار السياسى فى الفترة الزمنية بني االنتخابات، 

ويؤمن استقرار احلكومة بغض النظر عن االجتاهات احلزبية املعارضة.

كما أن الفصل بني السلطات ال يعطى احلق لرئيس اجلمهورية بحل البرملان، أو تعيني 

القضاة مما يحقق لكل سلطة استقالليتها. 
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اسم اجملموعة

الفرق بني
الدميقراطية البرملانية والرئاسية 

النشاط الرابع

أسماء الطالب

مبلء خانات اجلدول التالى ميكن حتديد نوع النظام الدميقراطى فى مصر.. هل هو نيابى أم 

رئاسى أو مختلط؟..

نوع النظام فى مصر

رئاسى برملاني ال نعم

ينتخب املواطنون نوابهم 1

يختار النواب رئيس الوزراء 2

املواطنون ينتخبون رئيس اجلمهورية 3

ميارس مجلس النواب السلطة الرقابية على احلكومة 4

رئيس اجلمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية 5

يتم اختيار الوزير من بني أعضاء البرملان 6

     النتيجة

أنـشـطـة

الدرس الثالث

 أنواع
الدميقراطية

التاريخ




