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 .الفئضن مىد ٌئ س اللسهولي احملرتًوالشلس لألستئذ 

 مجعة العئٌي احملرتً. ثئئسىحئوي الدكتوز لموالشلس 

الوقوف وعدي  زدهاهي   و ... والشلس وو وه للن وَ سئ دٌي يف امتئً زسئليت
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ركػائز الحكػـ الػديمقراطي المبػني عمػى ػداكؿ السػمطة مػف أىػـ عناصػر ك يمكف القػكؿ إف ت
العقبات بسػبب خػرؽ ك  كتكاجو ىذه العممية العديد مف المشاكؿ .اإلرادة الشعبية لعمكـ أبناء المجتمع
عاجزة عف زالت فأنظمة بعض دكؿ العالـ الثالث ال ، مية كآلياتيامالقكاعػد القانكنيػة المنظمة ليذه الع

ا سػمطة الدكلػة كليسػت سػمطة الحكػاـ كانػو ال يمكػف نيإدراؾ المعنى الصحيح لمسمطة في كك 
كحيػث إف مػف مياـ الدكلة الحديثة تحقيؽ ، سياسػية كاحػدةأك  احتكارىػا مػف قبػؿ قػكة اجتماعيػة

المشػاركة أك  إف تتمتػع جميػع ىػذه القػكل بحػؽ تػكلي السػمطة فػال بػد ،قكةتمع بكػؿ لمجمصالح ا
كلمػا كػاف مػف غػير ، كمف ثـ التأثير في صنع القرارات السياسػية المعػبرة عػف المصػالح العامػة، فييا
ممكػف إف تتػكلى جميػع ىػذه القػكل السياسػية السػمطة في نفػس الكقػت فانػو البػد إف يكػكف ىنػاؾ ال
فعندما تحتكر ، تزاـ بولتفػاؽ معػني بالكيفيػة الػتي يػتـ بيػا تػداكؿ السػمطة سمميا بيف ىذه القكل كاالا

سياسػي كاحػد في الكقػت الػذم تجػد أك  تشػكيؿ معػيف اجتمػاعيأك  السمطة مػف قبػؿ مجمكعػة معينػة
ػاركة فييػا يصػبح العنػؼ كسيمة المشأك  فيػو تشػكيالت أخػرل نفسػيا مجػردة مػف حػؽ تػكلي السػمطة

الذيف ىـ خارج السمطة مف أجؿ االستيالء عمييا كأداة الذيف ىـ في السمطة لضماف البقػاء في 
حػداث  الحكػـ كبالنتيجػة تتنػاقص كفػاءة النظػاـ السياسػي في االسػتجابة لجميػع القػكل االجتماعيػة كا 

ح أف التػداكؿ السػممي لمسػمطة يكػاد يمخػص سمػات النظػاـ كمػف ثـ يتضػ، التػكازف بػيف ىػذه المطالػب
حيػث يسػتمـز حدكثػو كجػكد تعػدد حػزبي كتنػافس سياسػي حقيقػي ، الػديمقراطي عمػى الػنمط الغػربي

كانتخابػات دكريػة حػرة كنزييػة كرأم عػاـ قػكم كقػادر عمػى التػأثير ككسػائؿ إعالـ تقكـ بدكر رقابي 
إف الديمقراطيػة ىػي مفيػـك إنسػاني سػابؽ عمػى قيػاـ الدكلػة  .اسبة القائميف عمى السمطةفاعؿ في مح

بيػا كفؽ أسس تتالءـ كمرحمػة التطػكر الػتي يعيشػيا  الحديثػة لػذلؾ فػاف أم مجتمػع يسػتطيع األخػذ
بآليتيػا )كمنيػػا التػػداكؿ السػػممي التػأخر لػيس مػبررا كافيػا لعػدـ تطبيقيػا أك  كىػذا يعػني إف التخمػؼ

كمػػف ثـ احتكػػار السػػمطة السياسػػية تحػػت ذريعػػة تحقيػػؽ التطػػكر االجتمػػاعي كاالقتصػادم ، (لمسػػمطة
بيػا الشػعب أيػا كانػت درجػة تطػكره عػبر سػمطة  فالديمقراطيػة ىػي ممارسػة عمميػة يحكػـ، كالسياسػي



 ي

كيقر ليا تنظيـ شؤكنو عندىا تككف أم صيغة لمحكـ ناجحة إذا ما تـ إقرارىا  سياسػية يختارىا ىك
 مف أغمبية الشعب.

اإلطار النظرم لمتداكؿ السممي لمسمطة  األكؿتناكؿ الفصؿ ، كقد قسمت الدراسة عمى فصميف
كلة الفصؿ الثاني التطبيؽ العممي لمتداكؿ السممي لمسمطة في الدتناكؿ ك ، في الدكلة الديمقراطية

 .الديمقراطية

 جممة مف النتائج. كمنيا اف التداكؿ السممي لمسمطة يقكـ عمى الرجكع إلى كافضت الدراسة
معبرا عف رأم المكاطف كمحددة الختياره  ختياره فالبد اف تككف كسيمة الرجكعالشعب في تحديد ا إلى

 .كبذلؾ يصبح مفيكـ التداكؿ السممي لمسمطة رمزا بارزآ لمفيكـ النظـ الديمقراطية بشكؿ حقيقي
كمف ذلؾ يصبح ىذا النظاـ قائـ اساسآ  .حدداتيامكيعبر عنو مف خالؿ النظـ الدستكرية كالقانكنية ك 

قة كتبقى القكانيف ىي الممثمة الحقي .عمى الفكر كالفيـ القانكني الذم بمكجبو تبنى كتفكض السمطة
  .كاف سمطة القانكف تبقى ىي االسمى كال سمطاف يعمك القانكف .لمسمطة


