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 ثوختة

ضونكة دميوكراسى ئاماجنة و  بةالَم بةشيَوةيةكى رِةها نا، ،ةستةطيةدميوكراسى ثةيووثةيوةندى نيَوان هةلَبذاردن 
هةلَبذارن ميكانيزمة.هةروةها طرنطة بوتريَت ئةم ثةيوةندية وابةستةيية يةك ئارِاستةية،واتة هةرضةندة دميوكراسى 

وة هةلَبذاردن خؤى لة خوَيدا ئاماذةيةك نية بؤ بةبىَ هةلَبذاردن دروستنابيَت )خوَى بةتةنها بةس نية(،بةالَم لةاليةكى ترة
ى زؤرة يهةبوونى دميوكراسيةت،لةوانةية هةلَبذاردن بكريَت و نةبيَتة هوَى بةديهاتنى دميوكراسيةت وة منونةى ميَذوو

 لةسةر ئةم بابةتة، فاشي و نازيةكان و شيَوازى طةيشتنيان بةدةسةالَت  منوونةيةكى باشة.

قوَناغي شةثوَلي سيَيةمى دميوكراسي كة لة نةوةدةكاني سةدةي ثيَدراوةش طةليَك لة والَتانى دونيا لةهةر لةسةر ئةم 
روةو دميوكراسى و كرانةوةى سياسي هةنطاويان نا هةلَبذاردنيان كردة ميكانيزمى طوزةر بيستةم دةسيت ثيَكرد 

برةوسةندني دميوكراسي لة ئاسيت جيهان نةبو ضونكة  و طةشبينيةكان بوَكردنةكة،بةالَم هةلَبذاردن  لةئاست ضاوةرِواني 
سياسي هيَنانة كايةوة بة ثيَي ثيَوةرةكاني  ى بةشيَك لة والَتان ريَرةوى ثيَضةوانةيان طرت بةمةش سيستةمي نويَ

ون . نةبون و لة هةمان كاتدا هةلَطرى هةنديَك لة دامودةزطا و ثايةكاني دميوكراسي بو هاوضةرخ دميوكراسى دميوكراسي
ئةم تويَذينةوةية هةولَ ئةدا لة طريوطازي ثةيوةندي نيَوان هةردوو طوَراوى دميوكراسي و هةلَبذاردن و ليَكةوتةكاني ئةم 

 طريوطازة بكوَلَيَتةوة .

 هةلَبذاردن , دميوكراسي , طريوطازي ثةيوةندي, هةلَبذاردن بةبيَ دميوكراسي, ستةمكارى ركابةرى . : كليلي ووشةكان

  ثيَشةكي

بذاردن يةكيَكة لة ميكانيزمة بنةرِةتيةكانى طوزةر بةرةو دميوكراسى و بةديهاتنى فةرمانرِةوايى باش لة هةلَ
دونيادا،بةو ثيَيةى ميكانيزميَكى ياسايية بوَ يةكالكردنةوةى ملمالنى و دذيةكيةكانى كوَمةلَطة ،بةوةى كة دةسةالَت  لة نيَو 

ة ثيَى كيَش و قورساييان بة شدةكات و رِةوايةتى ثيادةكردنى ئةو دةسةالَتة دةداتة هيَزو بزوتنةوة كوَمةالَيةتيةكاندا ب
 هيَزيَك يان زياد لة يةكيَك بؤ ماوةيةكى دياريكراو.

، بةشيَوةيةك كة زوَرجار ئةم كيَشة و طرفت نيةتةوةى هةلَبذاردن و دميوكراسي بيَ و توندو ث لَئةم ثةيوةندية قوو
ة ثروَسةى كرا بة ئامانج لز و ثيَضةوانة دةبيَت  لةكاتيَكدا ئةطةر هةلَبذاردن ى ئالَوَثةيوةندية دةرئةجنامةكة
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، ثاكي  بنةمايةشهةر لةسةر ئةم  ةو دميوكراسيطوزةركردن بةر لة ثروَسةي ووكةشئامرازيَكي ردميوكراتيزةكردن دةبيَتة 
كي بةالَم لة هةمانكاتدا كروَ بوةتة ثيَويستى، هةلَبذاردنلة هةلَبذاردن و ئايا ئازادي و بونيى ملمالنيَي تةندروست و 

 .)هةلَبذاردن و دميوكراسى( طريوطازي ثةيوةنديةكةى ئةم دوو طوَراوةية
كيَشةى تويَذينةوةكة خوي دةبينيَتةوة لة طريوطازي ثةيوةندي نيَوان هةلَبذاردن و دميوكراسي لةاليةك و ليَكةوتةكاني 

 ني سيستةميَكي نويَي سياسي لةاليةكى ديكةوة.هةلَدائةم طريوطازة بة سةر
 ئةم تويَذينةوةية هةولَةدةدات وةالَمى سىَ ثرسيارى سةرةكى بداتةوة كةبةم شيَوةية:

 ؟و دميوكراسي مةبةست ضية لة ضةمكةكانى ثرؤسةى هةلَبذاردن  .1

 ؟ هةلَبذاردن ضوَن بةشداريدةكات لة ضاككردنى واقيعى سياسي و بة ديهاتنى دميوكراسيةت .2

  ؟هةلَبذاردني بيَ دميوكراسي ض فوَرميَكمان لة سيستةمي سياسي بوَ بةرهةم دةهيَنيَت .3

طرميانةيةكى ثيَشنيار كردووة كة دةلَيَت: هةرضةند هةلَبذاردن طرنطة بوَ بةديهيَنانى  تويَذينةوةكة  بوَ ئةم مةبةستةش
 ةمينةى دروستكردنى  دميوكراسيةت برِةخسيَنيَت،دميوكراسيةت،بةالَم مةرج نية ئةجنامدانى هةلَبذاردن هةموو كات ز

لةسةر بنةماى هةولَدان بوَ وةالَمدانةوة و ضةسثاندنى طرميانةكة،تويَذينةوةكة دابةشدةكريَت بوَ ضةند بةش و 
 بةم شيَوةى خوارةوة: تةوةريَك

 بةشي دووةم ,دميوكراسين و تيشك دةخاتة سةر ضةمكي هةلَبذارد دادوو تةوةرلة  بةشى يةكةم:ضوارضيَوةى تيؤرى
ئاماذة بة طريوطازي ثةيوةندي نيَوان  سيَيةميش بةشي ثةيوةندى نيَوان هةلَبذاردن و دميوكراسى،  تيشك دةخاتة سةر

دميوكراسي و هةلَبذاردن دةكات لة ضوارضيَوةى دوتةوةر تيشك دةخاتةسةر هةلَبذاردن بة بيَ دميوكراسي و ستةمكارى 
 طريوطازيى نيَوانيان.ركابةرى وةك دةرئةجنامي 

 ضوارضيَوةى تيؤرى بةشى يةكةم:
 تةوةرى يةكةم: ضييةتى هةلَبذاردن

ة  بارةي ضييةتي هةلَبذاردنةوو كؤمةلَناسي سياسي ،لة يي دةستورى ت و ياساليَكؤلةران لة زانستة كاني سياسة
نيَوكؤ)سياق( كةلتووري و ميَذوويةكانيان جياكارن ،ئة مةش دةطةريَتةوة بؤ باكطراوةندة مةعريفيية كانيان لة اليةكةوةو 

 لة الية كي ترةوة.

كة  (eleccionووة بة وشةى)تلة زمانى فةرةنسى كوَندا بةكار هائةم زاراوةية  لة لةكوَتاييةكانى  سةدةى سيازدةدا
( electionem(،كة لة بنةرِةتدا لة زمانى التينيةوة لة وشةى)"choice, election, selection"ماناى)

(nominative electio وةرطرياوة كة لةسةدةى دوازدةدا بةكارهاتووة لةم زمانةدا ،دواتر لة كوَتاييةكانى سةدةى )
 1ضواردةدا مانايةكى تيؤلؤذى وةرطرتووة.

 دوو ماناى هةية: (Merriam websterلة فةرهةنطى) (Election-)هةلَبذاردن لة رِووى زاراوةوة

                                                           
1 http://www.dictionary.com/browse/election 
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(،بؤ منوونة )ثاريزطارةكةى  An act or process of electing هةالَويركردن)ئةكتى دياريكردن و-1
 هةلَبذارد(.

(،بؤ منونة )هةلَبذاردنةكةى بوَ سةرؤكى  The fact of being electedواقيعى هةلَبذاردنى كةسيَك) -2
فةرمى و رِيَكخراوة لة رِيَطةى  بريتية لة)هةالَويركردنيَكى(Electionلة فةرهةنطى )ئوَكسفؤرد(دا هاتووة كة ) 2والَت(.

3ديكة. يَكى سياسي يان هةر ثؤستيَكى دةنطدانى كةسيَكةوة بوَ ثؤست
  

هةلَبذاردن( ميكانيزميَكة لة رِيَطةيةوة ،هاووالَتيان ئة وكةسانة هةلَدةبذيَرن كة ئةركي ثيادة  لة رِووى ضةمكةوة )
، ثيَدةبةخشن ،لة سةر ئاسيت سياسي وةك )سةرؤكايةتيكردني سةروةري و فةرمانرِةوايي كردنيان لة بري خؤيان 

ياسادانان( ، ئاسيت كاريطةري وةك )هةلَبذاردني شارةواني( يان لة سةر ئاسيت كةرتةكاني ئابووري و كؤمةالَيةتي و و
يان دةكريَت بوتريَت كة  )هةلَبذاردن( ثرؤسةى وةرطرتنى برِيارة كة تيَيدا ئةو هاوالَتيانةى مافى دةنطدانيان  4كةلتووري .

هةية دةنطدةدةن بؤ دياريكردنى  كةسيَك يان كؤمةلَة كةسيَك  بؤ بةرِيَوةبردنى كارو بارى طشتى و كاركردن بةناوى 
 5ئةوانةوة.

 تةوةرى دووةم:ضييةتى دميوكراسي

واتا تاك ملكةضة  ،كةن، كة مرؤظ بة شيَكة لة كؤمةلَئةزموون و شارةزاييةكان ض كؤن ض نوىَ ئةوةمان بؤ ئاشكرا دةكؤي 
بة  ،تيية لة واقيعي كؤمةالَيةتي دةسةالَتئةمةش بري بؤ رِيَز طرتن لة هةنديَك ثيَرِةو و جيَبة جيَكردني هةنديَك رِيَسا،

 ثيَويسيت هةموو كؤمةلَطاكاني مرؤظايةتي بة دةسةالَت،ةتي و دياردةي سياسي وي كؤمةالَيمشيَوةش تيَدةطةين لة بنةما
ثةيوةست بة ثرسي دةسةالَت لة كؤكةلَطةدا  ،6بؤية دةكريَت هة ركؤمةلَة يةك شيَوة دةسةالَتي تايبة ت بة خؤي هةبيَت

 . وَمةلَطةى مرؤظايةتيدافةى سياسي و بريي سياسي لة كضةمكى) دميوكراسى( دةبيَتة بابةتى طفتووطوَى  فةلسة

هةزاران سالَة طفتووطوَى  )فةرمانرِةوايى طةل( دةطةيةنيَت، نزيكى ماناىكةزاراوةيةكى يؤنانية وبة (دميوكراسى) 
نية هةموو خةلَك لةسةرى يةك  بةالَم تائيَستاش ثيَناسةيةكى ئةم ضةمكة طةليَك بابةت دةكريَت ثةيوةست بةم زاراوةية،

 لة ثيَشكةوتن و طوَرِانى بةردةوامداية،يَك شت لةوانة دميوكراسى شتيَكة ديارة ئةمةش دةطةرِيَتةوة بؤ طةل بن لة جيهاندا،رِا
لةهةمان كاتدا طةليَك بابةتى ديكة هةية كةثةيوةستة بةم ضةمكةو كوَرِاييةك هةية لةسةرى وةك )يةكسانى لة كةرامةتى 

كة ماناو  ئةجنامدانى هةلَبذاردنى ئازاد( نى بةرامبةر ياسا،يةكسا ئازادى رِادةربرِين، مرؤظةكان و مافةكانيان،

                                                           
2 https://www.merriam-webster.com/dictionary/election 
3 https://en.oxforddictionaries.com/definition/election 

 212،ص2002االمني شريط،الوجيز يف القانون الدستوري و املؤسسات اجلزائرية،ديوان املطبوعات اجلامعية،جزائر، 4
 .18،ص2009للشؤون الدولية، مصطلحات املشاركة املدنية،ت:ناتالي سليمان،املعهد الدميقراطي الوطين 5
 22،ال،سليَمانى3سةردةم،ض ضاثخانةى2017ئرييك كيسالسى،دميوكراسي و يةكساني،و:محةرِةشيد، 6
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ئيَمة ليَرةدا باس لة ماناورِهةندةكانى ئةم  ،7لة جوَرى ثةيوةنديةكانيان ثيَوةى رةكانى ضةمكى دميوكراسى دةطوَرِنسنو
 .ضةمكة دةكةين ثةيوةست بة هةلَبذاردنةوة

كةمي دانيشتواندا كان لة ذمارةيةكي مافة مةدةني و سياسيية)يؤناني ( لة بةر ئةوةي لة دميوكراسيةتة كؤنةكاندا 
ن رؤليَكي ديار و هةلَبذارد ،شيَوةيةكي راستة وخؤ بةشدار دةبوونبؤدةركردني ياسا وبرِيارةكان خةلَك بة  قةتيس كرابوو،
تةنها  ،ضاو كؤمةلَطادا ؤليَكي نةبووة لةلة سةر هةمان هيَلَ لة سة دةكاني ناوةرِاستدا كة تاك هيَض ر ،بةرضاوي نةبووة

و ثاراستين  كة كارةكانيان  كورتكرابووةوة لة ضواضيَوةي باج ،بووة كة خةلَك تيَيدا بةشداربووةضةند ئةجنوومةنيَك هة
وةرِاست و بةالَم بة كوَتايى هاتنى سةدةكانى نا ،8الَتي طشيتثيادةكردني دةسةلة بةشداري  كنة ،دةستكةوتةكاني خؤيان

 ،ش ضووة قؤناغيَكى نويَدميوكراسيةتي بةشدارى سياسي هاووالَتيان فراوان بوو، ،ضاكسازى ئاينىيسانس وكاريطةرى رِيَن
طوزارشت لةم قؤناغة ياساناس ) رينبورو(  لةم بارةوة لة ناوةرِاستى سةدةى حةظدةدا لة دواى شةرِى ناوخوَيى بةريتانيا

)ناكريَت و نابيَت بؤ هةر مرؤظيَك لة بةريتانيا لة دايك  و دةلَيَت لة سياقى ثيَشكةوتنى ضةمكى دميوكراسيةتتدا دةكات 
دورخبريَتةوة لة دياريكردنى ئةوانةى كة ئةو ياسايانة دادةنيَن يعةتى ئامسانى يان ياساي سروشتى بووبيَت بة ثيَى شةر

 9كة ئةم لة ذيَر سايةيدا دةذيَت(.

رايةتيية هاووالَتيان دةتوانن نويَنةرانيان هةلَبذيَرن وخؤو نويَنةميوكراسيةتي ناراستةلة دميوكراسييةتي نويَدا ،كة د
تا بة ناوي هةموو طةلةوة دةسةالَتي سياسي ثيادة بكةن،كة ثشت بة هةلَبذاردني ئازاد و ريَكخرِاو و شة فاف و ثلو راليزم 

 10دةبةستيَت .

يؤنانية  ز( بووكة .كةمى سةدةى ثيَنجةمى )ثية لة نيوةى)وةرضةرخانى دميوكراسى يةكةم (  بةم جؤرة دةكريَت بلَيَني
ئةم شيَوازةى دميوكراسي  دواتر ،بؤ فةرمانرِةوايةتى زؤرينة كوَنةكان فةرمانرِةوايةتيان لة فةرمانرِةوايةتى كةمينةوة طوَرِى

 ،دووةمة( دميوكراسى )وةرضةرخانى وة لةناو ضوو كة  (نةتةوة-دةولَةت) مؤديَلى شارى يؤنانى بةهوَى هاتنى-دةولَةت لة
دامةزراوةى  وة ثيَويستى بة ،بوويَية كة زؤر فراوانطوازرايةوة بؤ ئةم ضوارضيَوة سياسية نو بة هؤيةوة ضةمكى دميوكراسي

 تدةلَيَ ثسثؤرِي بوارى زانستة سياسيةكان(Przeworski)وةك  دامةزراوة حكوميةكانتيَيدا كة سياسيى نوىَ هةبوو،
 11وملمالنيَكةرانةوة(. وة لة رِيَطةى هةلَبذاردنى دادثةروةرةثرِدةكريَتة)بةرِيَوةبردنى 

                                                           
 50صب م،،2005د.سامية خضر صاحل،املشاركة السياسية و الدميقراطية، 7
  197 .ص ، 1981 دمشق، الرياض، مطبعة .السياسية والنظم الدستوري القانون مبادئ الغالي، كمال 8
الثقافتة و اتتم،،ت:ستعيد الغا،ي،املنظمتة    طوني بينيت،،لوران  رروستب،م،ميغان موري ،متتاتيض احتط جية جديتدم،معطم مصتطلحات        9

 2010،ب،وت،1.ط333العربية للرتمجة،ص
 .65-64صدار النطبوعات اجلامعية،،2007دميقراطية عصر العوملة،علي عباس مراد، 10
        دميوكراسةيةكان،تيؤرى دميوكراسةى،ئابورى   ثرؤفيسوَرى ثؤلَةندى ئةمريكى ،يةكيَكة لةة طةرنطنين تيؤرسةني و ليَكوَلَةةرانى بةوارى كوَمةلَطةة

 سياسي،وة ئيَستا لة ثسثؤرِى زانستة سياسيةكان لة زانكوَى نيويؤرك كاردةكات.
11 Election Administration and Democratization Process in Nigeria: An Appraisal of 2007-2015 

Lawrence Ime Edet ، Acta Universitatis Danubius. Administratio, Vol 8,2016, No. 
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)ثشاتاوثشت  وةرطرتنى دةسةالَت يان بةرِيَطةى نادميوكراسية وةك لةم ضوارضيَوة سياسية نويَيةدا بةطشتى  ميكانيزمى
. ليَرةوة قسةكردن لةسةر 12طة دةبيَتدن ( كة بة دةنط و بةشدارى تاكةكانى كوَمةلَرِيَطةى )هةلَبذارو دياريكردن( يان بة 

 كة بابةتى طفتو طوَى بةشى دووةمى ئيَمةية.بذاردن و دميوكراسى( طرنطى ثةيدا دةكات )هةلَ ثةيوةندى ئةم دوو طوَرِاوة

 بةشى دووةم:سروشتى ثةيوةندى نيَوان هةلَبذاردن و دميوكراسى
يان هيض نةبيَت  ،بونةتة هاوواتاى يةكنى طريَدراون،بةشيَوةيةك ثيَكةوة هةلَبذاردن و دميوكراسى ضةمكيهةردوو 

جارِنامةى جيهانى مافةكانى  هةربؤية لة ،ةكي ثتةو لةنيَوانياندانى يةكنين بةهؤى سروشتى ثةيوةنديتةواوكةرى ماناكا
ى يدنيَكى خولئةمةش طوزارشتى ليَدةكريَت لة هةلَبذار هاتووة )ويستى طةل دةبيَتة بنةماى دةسةالَت، (1948 )مرؤظ سالَى

 سيستةمة دميوكراسيةكان بةشدارىبةم جؤرة رِووندةبيَتةوة  .13 ئازادانة(و نهيَنى و بةيةكسانى بةدةنطدانى طشتى،ثاك و
كة  ،بة دةسةالَتكة بةهوَيةوة بةشداريدةكات لة طةيشتنى فةرمانرِةواى زؤرينة  ،ماف سياسي بؤ هةر هاوالَتيةك دةكاتة 

 14ثيَويستى ثيَيةتى بؤ تةواوكردنى ماناكةى. خودى دميوكراسى

سيستةمة دميوكراسيية نويَيةكان بة الي كةمةوة ضوار ثيَوانةي تيَدا كؤدةبيَتةوة كة ثةيوةسنت بة ثرؤسةى 
  :15هةلَبذاردنةوة،ئةوانيش

  .روةرانةهةلَبذاردني كراوةو ئازاد ودادثةدةسةالَتي ياسادانان وجيَبةجيَكردن بةهةالَويَركردني دةستةي -1

 استة قينة.هةموو ثيَطةيشتوواني ووالَت مايف دةنطداني هةبيَت بة شيَوةيةكي رِ-2

ةلَة دروستكردن وئازادي رةخنة طرتن لة ئازادي رؤذنامة واني وكؤموةك )كان ،ة سياسييةكان وئازاديية مةدةنييةماف-3
 ثاريَزراو بن.دةسةالَت(

 ريَوةبردن و دةسةالَتداريَيت رِاستةقينةي هةبيَت بؤ فةرمانرِةوايي كردن. دةسةالَتي هةلَبذيَردراو مايف بة-4

ئةجنامدانى دةبيَتة ثيَويستى و طةليَك مةرج دادةنريَت بؤ بةرِيَوةضوونى  لةم رِوانطةوة ضوَنيَتى هةلَبذاردن و رِيَكارةكانى
كراسى نويَنةرايةتيدا بيَت لة كؤمةلَطةدا.لةو بةشيَوةيةكى ثاك دروست كة لة خزمةتى ضةسثاندنى بةها و رِيَساكانى دميو

 16 -:مةرجانة

 هةموو هاووالَتيان مايف دةنطدان و بةشداريان هةبيَت لة كاروبارى طشتى والَت.-1
                                                           

 51صب م،،2005د.سامية خضر صاحل،املشاركة السياسية و الدميقراطية، 12
13 13 Why elections are bad for democracy، David Van Reybrouck، 
https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/29/why-elections-are-bad-for-democracy 

-108،ص1993،اجلمعية املصترية للمعرفتة و الثقافتة العامليتة،ةا رم،    1السياسي االسئلة االبدية،ت:حممد مصطتى،طجلني تندر،التكر  14
109 

15 Steven Levitsky and Lucan A. Way, Elections Without Democracy: The Rice of Competitive Authoritarianism, 

journal of democracy , Volume 13 ،Number 2 April 2002 ,p53 
 28-27،ص2005،منشورات احلليب احلقوةية،ب،وت،1علي مقلد،عصام نعمة امساعيل،النظم االنتخابية،طعبدو سعد، 16
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 كة دةسةبةرى مافة كانى هاوالَتيان بكات. )الدوري( ىيئةجنامدانى هةلَبذارنةكان بة شيَوةيةكى خول-2

دروستى جياكردنةوةى كارتةكانى دةنطدان دةسةبةرى نهيَنى دةنطدان  وئازادى هةالَويَركردن وطدان رِيَككارةكانى دةن-3
 بكات.

 .ةتبةرِيَوةبردنى هةلَبذاردنةكان لة اليةن دةستةيةكى سةر بةخوَ لة هةموو دةسةالَتةكانى ترى دةولَضاوديَرى  و-4

هيَزة هةموو دةستةو كوَمةلَة وى دادثةروةرانة بؤ نويَنةرايةتيةك ( دةبيَتةهةلَبذاردن) ئةطةر بةم شيَوازة بيَت
 17بةرةو دميوكراسى. دةروازةى رِاستةقينة دةبيَتة وجياوازةكانى كوَمةلَط

ت رووبة رووي ثيَشيَلكاري م ثيَوانانة دةكريَئة ىهةرضةند لة سيستةمة تة واو دميوكراسييةكانيشدا يةكيَك يان زياتر
 18وةك لة سيستةمة دةسةالخَتوازةكاندا هةية . ،بةرنامة بؤ داريَذراو نيةكخراو  وبةالَم بة شيَوة يةكي رِيَ ،ببنةوة

،ثيَويستى بة هةنديَك اسي ضاوةرِوانكراوى خوَى ببينيَتذينطةى طوجناو بؤ كاراكردنى )هةلَبذاردن(،بؤ ئةوةى رِؤلَى سي
 -: ثيَشمةرجى سياسي و ياسايى و دامةزراوةيى هةية كة بريتني لة

)  وةك ميكانيزمةكانى (بةشاراوةيىئاشكراو والَتى دوور لة هةر زؤركردنيَك )ى ئازادى بؤ هاووفةراهةم-1
 .،كرِينى دةنط،السكردن)النغيب(ترساندن

،ضونكة هةلَبذاردن بةرجةستةكةرى ئةوةية كة كة ئالَوطوَرِى ئاشتيانةى دةسةالَت ثرةنسيثىثةيوةستبوون بة-2
 نى هةلَبذيَريَت يان دوريانبخاتةوة لة بةرِيَوةبردنى كاروبارى طشتى.هاوالَتى دةتوانيَت فةرمانرِةواكا

سياسي لةسةر بةرِيَوةبردنى كاروبارى طشتى   ئةجنامدانى ملمالنىَ ىدروستكردنى ثارتى سياسي  و ئازادى -3
بةمةرجيَك ئةم ثارتانة خوَيان ثةيوةستنب بة مةرجةكانى كارى سياسي بةشيَوةى ئاشتيانة و ثةنانةبردنة بةر توندوتيذى 

 و هيَز.

 سةالَت  وبةكارهيَنانى دةرِيَطةطرتن لة دةسةالَتداران لة خراث  و كارا لةهةبوونى دةسةالَتى دادوةرى سةربةخوَ -4
 .سةربةخوَ بؤ ضاوديَريكردن )االعالم(رِاطةياندنى

 19.و مؤديَرن  دادثةروةرد هةبوونى ياساي هةلَبذاردنى -5

 ئاشكراية كاتيَك مرؤظ  ئةتوانيَت بةشداريبكات لة هةلَبذاردنى نويَنةرةكانى خوَيدا بة ئازادى لة سيستةمى سياسيدا،
ئازادانةى نيَوان  يَىئةويش  ملمالنتادةطاتة ئاستيَكى ثيَشكةوتوو كة تى،هةست بةكاريطةرى خوَى دةكات وةك هاوالَ

                                                           
الشرعية يف االنظمتة السياستية العربية،دراستة جالتة مصر،رستالة ماجستت، رت، منشتورم،جامعة حممتد خيضتر،كلية            ازمةفريدم راوي العم 17

 26،ص2014-2013سية،احلقوق و العلوم السيا
18 Steven Levitsky and Lucan A. Way, Elections Without Democracy,Ibid,p53 

 2،ص2012، 39عدد جملة الدميقراطية، اولويات خاطئة، االنتخابات العربية، د.رفيق عبد الس م، 19
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ضةمكى بةشدارى سياسي )هةلَبذاردن( دةكاتة  20طرتنة دةستى ثؤستة باالَكانى دةولَةت.بؤ بةرِيَوةبردن و كانديدانة
ئةكتيَكى ياسايى و هونةرى ، بؤية ناكريَت هةلَبذاردن بةتةنها وةك ردن و كاريطةر بوونىميكانيزميَك بوَ بةرجةستةك

تاكة رِيَطةية بؤ  ولَى هةية لةسةر ثانتايى سياسي والَت،تةماشا بكريَت بةلَكو ثرؤسةيةكى سياسية كاريطةرى ق
زيادبوونى ذمارةى دانيشتوان و قورسى كوَبونةوةيان لة   جيَبةجيَكردنى دميوكراسيةتى ليربالَى نويَنةرايةتى لة سيَبةرى

 21دميوكراسيةتى رِاستةوخوَدا هةبووة. شويَنيَكدا وةك لة

ياسي طشتى بؤ هاوالَتيان ثةيوةست  لة اليةكى ديكةوة )هةلَبذاردن( رِؤلَيَكى طرنى دةبيَت لة بالَوكردنةوةى ثةروةدةى س
ةياندنى و رِاط و ثالن لةكاتى ثرؤسةكةدا لة ريَطةى بةرنامةض لة ثيَش و  بةئةرك و مافةكانيان  لة فةزاى طشتيدا ض

جؤريَك لة هؤشيارى الى تاك دروست دةكات ،هةتا ئاستى هؤشيارى تاك  بةرزتر يانةوة،كة ارتةسياسيةكان و كانديدةكانث
،هةتا بةشدارى سياسي فراوانن بيَت ئةطةرى بنياتنانى دةسةالَتى دميوكراسي سياسي زياتر دةبيَت ئاستى بةشدارى بيَت 

 22. نزيكن دةبيَت

كةلتورى بارودوَخى سياسي  وكوَمةالَيةى وبةطويَرةى )زؤرينة،نويَنةرايةتى رِيَذةيى( كة  هةلَبذاردنسيستةمةكانى 
جوَرى سيستةمة ةيشتويى ثرةنسيثةدميوكراسيةكان وثيَطثةيوةندية كوَمةالَيةتيةكانيان وكوَمةلَطة جياوازةكان و

بةتايبةت لةو  شخستنى دميوكراسيةتدا،رِؤلَى هةلَبذاردن لة ثيَكاريطةرى بةرضاوى هةية لة  ،دةطوَرِيَتحيزبيةكان 
زمينةسازى كةلتورى الوازة بؤ بةرقةراربوونى سيستةمى دميوكراسي بؤ دميوكراسى وكؤمةلَطايانةى كة لة قؤناغى طوزةردان 

ان و ةى هيَزة سياسية جياوازةكرِةنطدانةو ثيَويستنة ضونكة دةبيَتةو نمى )نويَنةرايةتى رِيَذةيى( طرنطرِاستةقينة ،سيستة
كة دةكريَت بلَينَي  ،كارا دةكات هيَزة نويَيةكاندةركةوتن و طةشةكردن و  هةل دةبةخشيَتة هيَزة سياسيةكان بؤ

 23.رِيَذةيةكى باشى هيَزةسياسيةكان بةشدار دةبن لة بةرِيَوةبردنى والَتو نويَنةرايةتيةكى دادثةروةرانة دةبيَت

نةر بؤ كاراكردنى رِؤلَى  هةلَبذاردن بةكاريَنانى دةنطدانى ئةليكنوَنية بة لةم نيَوةندةدا فاكتةريَكى ديكةى طرنطى ثالَ 
)ئينننيَت(، لةبةر ئةوةى ئاستى بةشدارى سياسى  هؤكارةكانى ثةيوةندى هاوضةرخبةكارهيَنانى سيتةمى بايؤمةترى و

بدات،كةمكردنةوةى جيَطاى خوَيةوة دةنطئةمةش دةطةرِيَتةوة بؤ ئاسانى دةنطدان كة هاووالَتى دةتوانيَت لة  ،بةرزدةكاتةوة
 24.خيَرايى لة دةركردنى ئةجنامةكان و رِاطةياندنيانو سةالمةتى لةرِووى ئاسايشةوة  ،كةمى تيَضوون ،هةىل ساختةكردن

 دميوكراسيةتى هاوضةرخ(كة بةشيَكى زؤرى  )قةيرانى ياردةيةك دةكريَت بةناوىد ىباس لة بريى سياسي هاوضةرخدا 
 -:لةوانة ةيوةسنت ثرؤسةى )هةلَبذاردن(ةوة،ث سيماكانى

                                                           
 335،ص5عدد جملة التكر، مبادئ و مقومات الدميقراطية، امحد صابر جدجو، 20
 59ص دار الكتب العربية،اجنليزي(،-د.امساعيل عبدالتتاح الكايف ،املوسوعة امليسرم للمصطلحات السياسية)عربي 21
 https://www.achr.eu/art220.htm#_ftn2، من موة، الكرتوني:،الدميقراطية االنتخاباتمتهوم  ,عبد التتاح ماحي 22
, منشورات زين النتخابي ) دراسة مقارنة ( لبنانالع ةة بني النظام السياسي والنظام ا, دراسة جول عصام نعمة امساعيل, النظم االنتخابية 23

 ومابعد ا 253ص,2009احلقوةية 
24 Ibid,149-150 
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 ) 2002،بؤ منوونة لة سالَى بةرزبوونةوةى رِيَذةكة ن كة بريتية لة كةمبونةوةى ريَذةى دةنطدان وقةيرانى دةنطدا-1
 .% لة بةريتانيا (40،% لة فةرةنسا 30

دةنطدةريَكى  بةوةى دةنطدةر بوَدةكرد،ى بانطةشةى يؤرى ليربالَةنطدةرى ثيَطةيشتوو(كة ت)د هةرةسى منوونةى-2
 بيَ ثةستاندا،ذاردنةكاندا لة فةزايةكى ئازاد وبرِيارى دروست دةدات لة هةلَبة ودونيابينيةكى دروستى هةية ويعةقالَن
زاى واى ليَدةكات فةكة رِاطةياندن،يطةرى سياسي وكوَمةالَيةتى وبة هةبوونى كار واقيع ثيَضةوانةى ئةمةى سةملاند، بةالَم 
 بريكردنةوةو برِياردانى نةميَنيَت يان سنورداربيَت. وئازاد

ثيَكهاتة هيَزة سياسيةكان و دياريكردنى طوَرِانكارىقيبلةمنايةك بؤ ئاشكراكردن وة خةريكة دةبيَتهةلَبذاردن  -3
 25.والَتة ئةوروثيةكانلة توندرِةوةكان دةركةوتنى هيَزة رِاسنِةوة  بؤمنوونة ةالَيةتيةكان،كوَم

ن حكومةتةكان يان وردتر بلَيَني ثارتة دةسةالَتدارةكازؤرن يةك لةوانة لةقؤناغى رِاطوزةرى دميوكراسيدا  هوَكارةكان
كاريطةري لةسةر ليذنةى ى هةلَبذاردن وثرؤسةتةوة لة بةرِيَوةبردنى ى دةسةالَيَبةهوَى  ملمالن كارةكتةريَكى بيَاليةن نني
بةدةست  كوَمةلَطايانة خالَيَكى ديكة ئةوةية ئةو 26نيَطةتيظيان هةية. كاريطةريةكىكة  ،بةرِيَوةبردنى هةلَبذاردن

نابيَتة دياريكردنى لة هةلَبذاردنةكاندا لَى سياسي و كوَمةالَيةتيةوة طريؤدةن، ئاماجنى دةنطدةر ودابةشبونيَكى قو
شكستثيَهيَنانى هيَزةكانى ديكة  ئةوةندةى دةبيَتة ،نويَنةرانى لة ثةرلةمان يان هةلَبذاردنى فةرمانرِةواكان

ئةم دةنطدةرانة طوزارشت لة  (هةلَبذاردن) بة دةستطةيشنت بة داهات، لةرِيَطةيةوةدةسةالَت ولة  دورخستنةوةيانو
مةدةنيانة فةراهةم ناكات بةلَكو  يَىياسية نةك ملمالنبؤ ية دواتر ئةو سيستةمة س ،ستى سياسي خوَيان دةكةنهةلَويَ

بةم جوَرة هاوالَتيان هةست بة سوديَكى بةرجةستة كراو ناكةن لة  .27دابةشبوونة كوَمةلَطةييةكان بةرهةم دةهيَنيَتةوة
كةرتى خزمةتطوزارى وةك خوَى يان خراثن  ،ةذارى وبيَكارى وةك خوَى دةبيَتدةرةجنامى هةلَبذاردنةكان، ئاستى ه

 28خةلَك توشى طويَثيَنةدان و دابرِانى دةبيَت لة دةسةالَت و دةزانيَت دةنطى ئةو كاريطةرى نابيَت .دةبيَت،بؤية 

بانطةشةى طةرِانةوة بوَ دميوكراسيةتى رِاستةوخوَى يوَنانى كوَن و  هةر ئةم ثالَنةرانةش رِيَطةخوَشكةر دةبن بؤ 
بةو بيانووةى ثيَويست ناكات هةموو  ،لة رِيَطةى تريوثشكةوة كاربةدةستانى كاروبارى طشتى دةكةندياريكردنى فةرمانرِةواو 

ان لة دةنطبدةن لة سةر بابةتيَك كة كةميان  ليَى تيَدةطةن بؤية بةشدارى و طفتوطوَى ذمارةيةكى كةمى شارةزا لة هاووالَتي
كة نوسةريَكى  (David Van Reybrouckبة زيندووى دةهيَلَيَتةوة نةك هةلَبذاردن  وةك )كاروبارى طشتى دميوكراسي 

                                                           
،جملة ثناء فؤاد عبد اهلل  . د،القيمة السياسية والتلستية للعملية االنتخابية 25

 http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=151الدميوةراطية،
26 Makoa, F.K  (1999 ,) The Challenges of the South African Military Intervention in Lesotho After 

the 1998 Elections, in Lesotho Social Science Review, 5, 1 June,p89 
 22،ال،سليَمانى3ضاثخانةى سةردةم،ض2017و يةكساني،و:محةرِةشيد،ئرييك كيسالسى،دميوكراسي  27

 Makoa, F.K. (1997), A Lesotho voter and elections: A note on the 1998 General Election, in 

Lesotho Social Science Review, 3, 2 ,p22 
28 , Oluwakemi Amudat Ayanleye,ELECTIONS AS A TOOL OF DEMOCRATIZATION IN 

AFRICA, Ontario International Development Agency
 
,2013,p150 



 جملة جامعة كرميان                       Journal of Garmian University               طؤظاري زانكؤي طةرميان

142 |                              acadj@garmian.edu.krd                 Vol.5, No.4 (August, 2018) 

 باشى كاريكرد،)سيستةمى دةنطدامنان بوَ ضةند سةدةيةك بة )دذى هةلَبذاردن( دةلَيَت بةجليكية لة دوا كتيَبيدا بةناوى
 29، رِيَطةى نوىَ هةية بوَ دةنطدانى خةلَك(.بةالَم ئيَستا شكاوو خراثة

ئةوة نية كة سيستةمى سياسي ئةو والَتة دةر ضووة لة كةواتة تةنها ئةجنامدانى هةلَبذاردن لة والَتيَكدا ماناى 
بةبىَ باوةرِى دةستةبذيَرى  فةرمانرِةوا بة ثيَويستى  بووةتة دميوكراسىو تؤتاليتارةكاندةسةالَختواز و ثانتايى دةولَةتة

ى ثرؤسةى ئوثؤزسيؤن لةسةر رِيَكخستنريَككةوتن لة نيَوان حكومةت وطوزةرى ئاشتيانة بةرةو دميوكراسى فرةيى و 
هةلَبذاردن لة رِووى كارطيَرِى و رِيَكخستنيةوة لةطةلَ هةبوونى ضاوديَرى بيَاليةن بؤ سةرثةرشتى و ضاوديَرى بةرِيَوةضوونى 

بةردةم سيستةمطةليَكى نادميوكراس لة ذيَر ناوو بة ثيَضةوانةوة دةكةوينة، 30ثرؤسةيةكى ثاك و بيَساختةكارى.
 دووةمدا قسةى لةسةر دةكةين.ناونيشانى جياوازدا كة لة بةشى 

 طريوطازي ثةيوةندي  هةلَبذاردن و دميوكراسيسيَيةم: بةشي 

ثةيوةنديةكي توندوتولَيان هةية, هةربوَية دوو طوَراوي ثيَكةوة طريداراون  و وةك بامسان كرد دميوكراسيهةلَبذاردن و
لةسةر ئةو بنةماية  هيض سيستةميَك بيَ هةلَبذاردن ناكريَت ثيَي بطوتريَت دميوكراسي،  لة هةمانكدا ئةم ثةيوةندية 

تيَك توندو توَلَةى نيَوانيان طريوطازي خوَي هةية، لةسةر ئةم بنةمايةش  دةكريَت بثرسني بوني ثروَسةى هةلَبذاردن لة والَ
ئةوة دةطةيةنيَت كة سيستةمةكة دميوكراسية؟ يان بة مانايةكي تر, دةكريَت والَتيَك كة هةلَبذاردني تيَدا ئةجنام بدريَت 

 ثيَى بوتريَت سيستةمةكةى دميوكراسية؟

يَيةمي ئةم تيَروانينة بوَ ثةيوةندي هةلَبذارد ن و دميوكراسي نويَية, بة تايبةت لة دواي سةرهةلَداني شةثوَلي س 
دةرئةجنامي طوَراني خيَراى ئابوورى, كومةالَيةتي و سياسي  لة ذمارةيةكى زوَر لة ( 1991)دميوكراسي  كةلة دواي سالي 
ولَات دةبون لة يةكيَيت سوَظيةتي ثيَشوو وهاوثةميانةكاني لة ئةوروثاي روَذهةالَت و و  50والتان  لة جيهان كة نزيكةى 

ئةفريقيا دةستيان كرد بة ثروَسةى راطوزةرى دميوكراسي و سيستةمي سياسيان طوَرا بوَ ئاسيا و ئةمريكايي التيين و 
, بةالَم ثاش ماوةيةك ئةم ثروَسةية توشي تةنطةذة هات لة هةنديَك والَت, ريَضكةى ثيَضةوانةيان طرتةبةر 31دميوكراسي

32نةياتواني قوَناغى دميكراتيزةكردن
سيستةمي نادميوكراسي هيَناية بوون, سةرةراي تةواو بكةن جوَريَكي تريان لة  

ئةوةى هةلَبذاردني تيَدا ئةجنام دةدرا بةالَم نةدةضونة ضوارضيَوةى ثيَوةرةكاني سيتةميَكي دميوكراسي, بوَ زياتر 
 رونكردنةوةى  طريوطازي ثةيوةندي هةلَبذاردن و دميوكراسي ئةم بةشة دابةش دةكةين بة دوو تةوةر :

 ةلَبذاردن بةبيَ دميوكراسي تةوةرى يةكةم / ه
                                                           

29 Why elections are bad for democracy، David Van Reybrouck، 
https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/29/why-elections-are-bad-for-democracy 

 122،االنتخابات  و التحول الدميقراطي يف العراق،جملة العلوم السياسية،جامعة بغداد،صد.عبداجلبار امحد 30
صاموئيل  انتطتون, ترمجة: د. عبدالو اب علوب, املوجة الثالثة: التحول الدميقراطي يف اواخر القرن العشرين, مركز ابن خلدون  31

 1993القا رم, للدراسات اإل،ائية و دار سعاد الصباح, الطبعة األوىل , 
سليماني, نوَرةى , دةزطايي روَشنبريى مجال عريفان, ذاك رانسيَر, رق لة دميوكراسي ,وةرطيَراني : ئةرسةالن ئةفراسياو و ناجي ئةفراسياو 32

 .60, ال2017ضاث 
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لة دواي كوَتاييهاتين جةنطي سارد والَتاني جيهان  كرانةوةو بةرةوثيَشةوة ضوني بةخوَيةوة بيين بة طواستنةوةى سيستةمي 
سيستةمي  ةوبةر وَش كرد بوَ  ثةرينةوة و طوزةرسياسيي بةرةو دميوكراسي, ضونكة كةوتين بلوَكي روَذهةالَت زةمينةى خ

بة طةشبينيةوة لةم قوَناغةيان روانى بة سةركةوتين ليرباليزم و كوتايهاتين بة  بريمةندان, بةشيَك لة دميوكراسي
سنورةكاني كة تةنها لة،دميوكراسيان ناوبرد  ىبة شةثوَلي سيَيةم و ذينطةى سيستةمي ستةمكارى داخراو هةذماريان كرد

, ةتر ئةم ثروَسةى طوزةرى دميوكراسية توشي ئالَنطارى بويةوو شكلَيَكي جيهاني لةخوَطرت, دوائةوروثا نةمايةوة بةلَك
ضونكة ئةطةرضى بةشيَك لةوالَتان سةركةوتوبون بة بةرقةراركردني سيستةمي دميوكراسي, لةهةمان كاتدا بةشيَكى تريان 

طرى ثايةكاني كةمن ثايةكاني  دميوكراسي  تياياندا بةرقةرار بوو، لة هةمانكاتدا هةنديَك والَتى تر بونةوة هةلَ
33سيستةمي ستةمكارى بةالَم بةفوَرمي نويَ
 . 

يةكيَك لة سيما ديارةكاني شةثوَلي سيَيةم دميوكراسي طةشةكردني لةرادةبةدرةى لة ذمارةيةك سيستةم كة 
 نادميوكراسي نية بة روني, هةروةها ستةمكارى تةقليديش نية.

طريَبةسيت كوَمةالَيةتي و دةسةالَتي ياسا و فةرمانرةوايي لةسةر سيستةمي دميوكراسي ثايةكاني خوَي لةسةر بنةماي 
دا روَلَ ئةبينيَت نويَنةرايةتيكردن طشتطرية و ي, دامودةزطا ي تيَراطرتوة بنةماي قةبولَكردن يان  سازان و زوَرينة

34.دةسةالَتةكان دابةشكراوة , هةروةها ليَثرسينةوة دةستاودةست كردني ئاشتيانةى دةسةالَت هةية
سيستةمي  لةبةرامبةردا 

 ستةمكارى خوَى لةسةر كومةليَك ثاية راطرتوة كة دذة بة ثايةكاني  سيستةمي دميوكراسي.

ئةطةر ثيَوةرةكاني دميوكراسي بةكار بهيَنني ئةوا ئةم سيستةمة دميوكراسي نية، ضونكة ثيَوةرةكاني دميوكراسي   
تةنها هةلَبذاردن ناطريَتةوة بةلَكو ثاراسيت ماف و ئازادية مةدةنيةكان لةسايةى ياساش لةخوَ دةطريَت, لةاليةكي 

, لةطةلَ ئةوةشدا هةنديَك لةم والَتانة فرة حزبي تيَدا 35م ليربالَى ننيتريشةوة بةشيَك لة دميوكراسيةكاني شةثوَلي سيَية
رةضاو دةكريَت لة بةشيَكي تريان فرة حزبي سنوردارة يان داخراوة, كة ئةمانةش ثيَضةوانةى ثيَوةرةكاني سيستةمي 

 . 36ستةمكارين

وَخوَي سيستةميَكي نويَية ناكريَت تيَكةلَ لة دواي ئةم ثروَسةية تويَذينةوةكان ئاماذةيان بوَ ئةوةدةكرد ئةم فوَرمة ب
بكريَت بة سيستةمي دميوكراسي يان ستةمكارى يان هةر جوَرة لة سيستةميَكي تر, بة مانايةكي تر سيستةميَكي رةسةنة لة 

, هةروةها ئةم سيستةمةشيان 37دميوكراسيرمةكاني ترى سيستةمي ستةمكارى ورووي ضييةتيةوة تةواو جياوازة لة طةلَ فوَ
ةم بوَ ئديارينين ئةو ضةمكانة بوو كة  (Hybrid Regime) جوَر ناودةبرد, ضةمكى سيستةمي دوو رةطبة ناوي جوَراو 

                                                           
 8, ص2017, مارس 25, سياسات عربية, العدد  اهلطينة األنظمة, الشوبكي ب ل 33
, 2006ب،وت, -الدميقراطية: مقاربة سوسيولوجية تارخيية, معهد الدراسات االسرتاتيطية, الطبعة االوىل, بغدادفاحل عبداجلبار,  34
 .28ص
35

 . 138, سليماني, ال  2016,ضاثي يةكةم  , دميوكراسي: بريوَكةيةك لة تازةبونةوة دا,دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم كوَمةلَيَك نوسةر 
36

  Diamond, Larry Jay, Thinking About Hybrid Regimes, Journal of Democracy, Volume 13, Number 2, April 

2002,p25 
حمةمةد سةبيال, بوَ سياسةت بة سياسةت: لة بارةى تويَكارى سياسيةوة, وةرطيَراني هةلَكةوت عةبدوالَ, دةزطاي ضاث و ثةخشى سةردةم,  37

 .146, ال 2009سليماني,ضاثي يةكةم، 
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بوَ ئةو بة مانايةكي تر ئةم  ضةمكة (, Terry Lynn Karlتيَرى لني كارل ) جوَرة سيستةمة بةكارهيَنرا لة اليةن 
هةروةها , 38بةكارهيَنا كة بةشيَك لة ثايةكاني  سيستةمي  دميوكراسي و ستةمكارى ثيَكةوة بةكاردةهيَنن ىوالَتانة

جوَربةجوَريان لةم جوَرة لة سيستةمة نا لةوانةش : )دميوكراسي ستةمكارى, دميوكراسي تويَذةران ناوي جياواز و
واتر ئةم ناوهيَناني دميوكراسية بة ثاشطرةوة رةخنةى ثشتاوثشيت نويَ, دميوكراسي هةذمونطةرى سوثاساالرى(. بةالَم د

ليَطريا لة اليةن تويَذةراني ترة بةثاساوي ئةوةى ريَطةخوَشكةرة بوَ  جوانكارى ئةم سيستةمة دورةطة لة كاتيَكدا كة بةشيَكي 
ثاشطرةوة بةكارهيَنا كةم و روكةشي ثايةكاني دميوكراسي هةلَطرتوة, هةربوَية وةك ثةرضةكردرا زاراوةى ستةمكاريان بة 

39وةك ) ستةمكارى هةلَبذاردن, ستةمكارى ركابةرى, نيمضة ستةمكار, ستةمكارى نةرم 
, بةالَم دواتر تيَزيَكي نويَ لةاليةن  

 The( بةناونيشاني ستةمكارى ركابةرى )Steven Levitsky and Lucan A. Way ستيظني ليظيتسكي و لوكان ) 

Rice of Competitiveدوورةط )بةبنةما بوَ زوَريَك لةئةو تويَذينةوانةى لة بوراى سيستةمي  ( بوHybrid 

Regime)  ئةجنام ئةدران, لةسةر ئةو بنةمايةش تويَذةران لةم تويَذينةوةيةدا ستةمكاري ركابةرى دةكةنة بنةماى
 دةرئةجنامي ئةو ليَكةوتانةى كة لة شةثوَلي سيَيةمى دميوكراسي كةوتنةوة.

 /   ستةمكارى ركابةرى تةوةرى دووةم

لة ثيَش ساالَني نةوةدةكاني سةدةي بيستةم طفتوطوَكان لةسةر جوَرةكان سيستةمي سياسي خوَي دةبينيةوة لة باسكردني 
جياوازيةكان لة نيَوان سيستةمي دةسةلَاختوازي و سوثاساالرى و و سولَتانيزم, بةالَم لة دواي شةثوَلي سيَيةم دميوكراسي  

. لة ديارترين 40ماذةمان ثيَكرد طفتوطوَكان ضربونةتةوة لة سةر جوَرةكاني سيستةمي دميوكراسي و ستةمكارىوةك ثيَشن ئا
 ئةو سيستةمانةش سيستةمي ستةمكارى ركابةرية كة بةرئةجنام ليَكةوتةكاني شةثوَلي سيَيةم دميوكراسية.

راسي ناكات هةروةها بة ريَكخراوى سيستةمي ستةمكارى ركابةرى يان ستةمكارى هةلَبذاردن, مومارةسةى دميوك
, هةولَ ئةدةن جوَريَك رةوايةتي طةى ريَكخستين هةلَبذاردني خولييمومارةسةى كوشتوبرى ئاشكرا ناكات, بةلَكو لةريَ

لةريَطةى دميوكراسي  بةدةست بهيَننةوة, بة ئوميدي رازيكردني هاونيشتمانيان لة ناوخوَي و كوَمةلَطاي نيَودةولَةتيش لة 
ة. بةمةش  هةلَبذاردنةكان دةخةنة ذيَر كوَننوَلَي مةرجي سنورداركردني دةسةالَت، هةولَي ئةوة دةدةن كة لةريَطةيةوة دةرو

دةسةالَت لة ذيَر دةستيان مبيَنيتةوة بةبةردةوامي. ئاماجنيان بةدةستهيَنانةوةى رةوايةتية لة ريَطةى هةلَبذاردن نةك 
  .41بروابونيان بة ثروَسةكة

                                                           
 .8, ص2017,واالستشارات للدراسات إدراك مركز, األوسط الشرق يف اإلستبداد بوملي, ترمجة ج ل خشيب, جذور سِلني 38

39
  Steven Levitsky and Lucan A. Way, Elections Without Democracy,Ibid,p 51. 

 .20, صاملصدر سبق ذكرهفاحل عبداجلبار, الدميقراطية: مقاربة سوسيولوجية تارخيية,  40
41

  Andreas Schedler, Elections Without Democracy: The Menu of Manipulation, journal of democracy, Volume 13 ،

Number 2 April 2002,p 38. 

https://www.journalofdemocracy.org/authoreditor/andreas-schedler
https://www.journalofdemocracy.org/authoreditor/andreas-schedler
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لة واليةتة  ( (Freedom Houseبوَ دياريكردني سيستةميَك كة ئايا دميوكراسية يان ستةمكارى ركابةرية دةزطاي 
يةكطرتوةكاني ئةمريكا داهيَنانيَكي نويَيكرد بة خستنة رووي كوَمةلَيَك ثيَوةرى ديارى كراو بوَ دياركردني ئاسيت ئازادي لة 

 .42م ئازادة يان هةر ئازادي تيَدا نيةوالَتيَك كة ئايا تا ضةند ئازادة يان كة

 يةكةم / هةلَبذاردن لة سيستةمي ستةمكارى  ركابةرى 

لة دواي  سةرهةلَداني سيستةمي ستةمكارى ركابةرى كوَمةلَيَك تيَزي نوىَ ئاماذةيان بة روَلَي هةلَبذاردن كرد لة 
بةردةوامي سيستةمي ستةمكارى,لةكاتيَدا ثيَشن بة طةشبيينيةوة لة ثروَسةى هةلَبذاردن دةروانرا بوَ دميكراتيزةكردني 

43والَتان 
يةكان ريَطة نادريَت هةلَبذاردنيَك ئةجنام بدريَت كة طوَراني سياسي طرنط ضونكة سيستةمة ستةمكارية ركابةر,

خبولقيَنيَت, بةلَكو هةلَبذاردن و راثرسي بوَ ئةوةية وا خوَي ثيشانبدات كة دميوكراسية, ئةطةرنا ئةم هةلَبذاردنانة تةنها 
ئةو كانديدانةى كة لة ثروَسةيةكي ئالَوز و ثر  ثروسةكي روكةشية بوَ بةدةستهيَناني رةزامةندي هاوالَتيان  بة هةلَبذاردني

لة ضاوديَرى ورد ريَطةيان ثيَدراوة خوَيان كانديد بكةن, يان بة ناضارى و لة ذيَر فشاردا دةسةالَتدارة ستةمكارةكان ناضار 
نةكان دةكةن بوَ دةكريَت كة هةلَبذاردن ئةجنام بدةن, بةالَم دةسةالَتدارة ستةمكارةكان يارى بة دةرئةجنامي هةلَبذارد

ئةوةى دةرئةجنامةكاني بة ويسيت خوَيان بيَت, خوَ ئةطةر ريَطة بة كةسايةتية ئوَثوَزسيونةكانيش بدةن خويان كانديد 
بكةن و دواتريش دةنط بهيَنن, ئةوا ياخود دةرئةجنامي هةلَبذاردنةكان ثشتطويَ دةخةن ياخود هةلَبذيَردراوةكةى 

اندن و دةستبةسةركردن و تةنانةت لةسيَدارةدانيش دةبيَتةوة وةك ئةوةى لة بورما لة ئوَثوَزسيون روبةروي ترس و توق
44رويدا 1993)(نيَجرييا لة ( و 1990 )سالَي

بة مانايةكي تر دةسةالَتدارة ستةمكارةكان ريَطة نادةن هةلَبذاردن ببيَتة  .
 .مايةي البردنيان لة عةرشي دةسةالَت

نيمضة دميوكراسي ناودةبةن  كة ئةو سيستةمة لةخوَ دةطريَت كة  سيستةمة بة  رة ئةم جوَ لينز، سيمور مارتن، خوان
دةسةالَتي راستةقينةى بةرثرسة هةلَبذيَردراوةكان زوَر سنوردارة, يان كيَبةركيَي ثارتة سياسيةكان سنوردارة، يان ئازادي و 

ورداركراوة بة شيَوةيةك هةنديَك ئاراستةى سياسي ثاكيَيت هةلَبذاردنةكان سنوردارة, هةروةها ئازادية سياسيةكان زوَر سن
لة سالَاني  (طال و زميبابوَي, ماليزيا و تايالنديسةن ), بومنونة45ريَطة ثيَدراو نية و ناتوانن طوزارشت لةخوَيان بكةن

واليةتةيةكطرتوةكاني ئةمريكا و  بيستةم و لةسةروبةندي جةنطي كةنداوةكاني سةدةي هةروةها نةوةد .(1988 -1980)
بة ثالَثشيت كردنى ضاكسازي سياسي,  والَتاني ئةوروثا بايةخيان بة ثروسةى بة دميكراتيزةكردندا لة والَتاني روَذهةالَت

بةالَم ئةم ثالَثشيت كردنة نةطةيشتة ئاماجني خوَي  بةلَكو بة ثيَضةوانةوة بو بةريَطر لة بةردةميدا, سةركردة 
اني روَذهةالَتي ناوةراست هاوكاريةكاني والًََتاني روَذئاوا و ثروَسةى هةلَبذاردنيان كردة ئامرازيَك بوَ بةهيَزكردن ستةمكارةك

                                                           
42

 –الدميقراطية: إطار تصورى لتحرر, مؤسسة الربت انشتاين, الطبعة الثانية, واليات املتحدم االمريكية  إىل الدكتاتورية من شارب جني 
 11, ص2003بوسطن, 

43
 .10, ص, املصدر سبق ذكرهاألوسط الشرق يف اإلستبداد جذور بوملي,  سِلني 
 13, صذكرهاملصدر سبق الدميقراطية: إطار تصورى لتحرر,  إىل الدكتاتورية من, شارب جني 44

45
  Diamond, Larry Jay, Thinking About Hybrid Regimes,Ibid,p25 
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, هةلَبذاردنيان كردة ثاساو بوَمانةوةيان لة دةسةالَت و لةو ريَطةوة رةوايةتي 46خوَيان و جيَثيَ قامينكردني دةسةالَتيان
 47روالَةتى بوو.ونكة بايةخدانيان بة بةهةلَبذاردن ض  خوَيانيان ثيَ نويَدةكردةوة.

بة مانايةكي تر ستةمكارى ركابةرى بةوة دةناسريَتةوة كة سيستةمي هةلَبذاردن روكةشية, بةو مانايةيى دامودةزطاي 
ئوَزبةكستان لة ركابةرى هةية بةالَم ئةوةناطةيةنيَت كة ملمالنيَ لةسةر دةسةالَت هةية بومَنونة وةك ميصر و سةنطافوَرة و 

 48نةوةدةكان, هةروةها ئةم سيستةمة دميوكراسي دروَينة و دميوكراسي طرميانةيشيان ثيَدةوتريَت

 دووةم / ئاراستةكاني ستةمكارى ركابةرى 

ئةطةر ضي سيستةمي ستةمكارى ركابةرى دياريدةيةكي نويَ نية بة لَكو ثيَشوتر لة روَذهةالَتي ئةوروثاى  ناوةراست لة 
سةرلةنويَ تةشةنةى ( 1991), هةبوة بةلَام لة دواي سالَي (1955-1946 )و هةروةها ئةرجةنتني (  1920)سالَاني 

كرد, جياكارى لة نيَو خودي خيَزاني سيستةمي ستةمكارى ركابةرى هةية, كة جياوازي قولَ و جةوهةرى  هةية لة 
تي سياسي دةسةالَت , هةربوَية جياوازي فراوان هةية لة سناتيذيةتي بةال ريَدابردني هةلَبذاردن و  هةروةها ئاسيت رةواية

 49نيَوان فوَرمةكاني ئةم سيستةمة لة روانطةى تواناي بةرطةطرتن و ريَطرتن لة ئاراستةكاني طوَرانكارى 

 :50سةرهةلَدانى ءةم سيستةمة بة سيَ ئاراستةى جياواز ئاماذة ثيَدةكات ( ستيظن ليظيتسكي  و لوَكان )لةمبارةوة 

لة سيستةمي ستةمكارى تةواو سةريان هةلَدا كة سيستةمي ستةمكارى بةناضارى لةذيَر فشارى ناوخوَ  ستةى يةكةم :ئارا
و نيَودةولَةتي تةبةنايي سيستةمي دميوكراسي كردوة ياخود ثروَسةى راطوزةرى دميوكراسي دةست ثيَكردوة و  و ثابةندبووة 

وَثوَزسيون ئةم قوَناغة راطوزةرية طوَرا بوَ لةخوَطرتين كةمني ثيَكهاتة و ثيَي, بةالَم بةهوَي الوازي جولَة و ضاالكي ئ
بنةماكاني دميوكراسي, ضونكة دةسةالَتداران ياريان بة قوَناغي راطوزةرى دةكرد و ياخود تةنها بةروكةشي ثابةند بون 

ئةفرقيا و باشورى بياباني طةورة بةدةركةوت , ئةم جوَرة ئاراستةيان لة زوَرينةى والَتاني كراسيبةبنةما و ريَساكاني دميو
, سةرةتا ئةم والَتانانة دةرئةجنامي قةيراني دارايي و فشارى نيَودةولَةتي  دةسةالَتداران ناضاربوون بانطةشة بوَ 

الَتدارة هةلَبذاردن و فرةحزبي بكةن, بةالَم زوَريَك لة ئةو هةولَانة بوَ دميكراتيزةكردن شكستيان هيَنا وزوَريَك لة دةسة
 ستةمكارةكان لة دةسةالَت مانةوة .

: ئةم ئاراستةيان لة دواي روخاني  سيستةمي ستةمكارى لة والَتيَك  سةري هةلَدةدا,بةالَم بةدواي  ئاراستةى دووةم  
 خوَيدا  سيستةميَكي ستةمكاري نويَ جيَطةى دةطرتةوة كة لة شيَوةكاني سيستةمي ستةمكارى ركابةرية, لةم ئاراستةيان
ثروَسةي هةلَبذاردن بة شيَوةيةكي الواز يان طرميانةيي بوني هةية, سةرةراي نةبوني كةلتورى دميوكراسي و الوازي 
كوَمةلَطةى مةدةني, بةمةش زةمينةى سازا بوَ حكومةتة هةلَبذيَردراوةكان كة ثةيرةو لة بنةماكاني ستةمكارى بكةن, 

                                                           
46

 .4, صاملصدر سبق ذكره, األوسط الشرق يف اإلستبداد , جذوربوملي سِلني 
47

 .36, الةكردن و حوكمراني باش, خةندان بوَ ثةخش و وةشاندن, ضاثي يةكةم,دميكراتيزهةلَكةوت عةبدوالَ,  
48

  Steven Levitsky and Lucan A. Way, Elections Without Democracy, Ibid, p 60. 
49

  Andreas Schedler, Elections without Democracy: The Menu of Manipulation, Ibid, p 48. 
50

  Steven Levitsky and Lucan A. Way, Elections without Democracy, Ibid, pp.61-62. 

https://www.journalofdemocracy.org/authoreditor/andreas-schedler
https://www.journalofdemocracy.org/authoreditor/andreas-schedler
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ئةرمينيا و كرواتيا و روَمانيا و )ت ئةم جوَرة لة ئاراستةيان طرت لةوانةش بةشيَك لة والَتاني دواي هةرةسي بلوَكي روذهةالَ
 .(1994), هةروةها لة هايتيش لة دواي سالَى (روسيا و صربيا و ئوَكرانيا

ئاراستةى سيَيةم بة رووي ستةمكارى ركابةرى بريتية لة هةرةسهيَناني سيستةمي دميوكراسي: لةم ئاراستةدا, قةيراني 
ابوورى قولَ كة بةزوَرى قةيرانةكة ماوة دريَذ ئةبيَت, دةبيَتة هوَي ئةوةى زةمينةيةك بيَتةطوَر كة حكومةتة سياسي و ئ

"االنقالب هةلَبذيَردراوةكان لةسةربنةماي ئازادي ببنةهوَي لةناوبردي دامودةزطايي دميوكراسي, ض لةريَطةى كودةتاى خودي
ي دامودةزطا دميوكراسيةكان بةطشيت, لةمنونةى ئةم ئاراستةيش, ئةو سةروَكايةتي يان لةريَطةى لةناوبردن الذاتي"

 طوَرانكاريانةى كة لة سةرةتاكاني نةوةدةكان لة ثريوَ وهةروةها فةنزيال لةم دوايانةدا روياندا.

ى هةمويان طوزارشت لة جياوازي جةوهةرى لة فوَرمةكاني ستةمكارى ركابةرى دةكةن، لة ئةم ئاراستانة ئةطةر ض
نكاتدا زانايان بة شيَوازي جياواز ناويان دةهيَنن جا ض دميوكراسي بيَت بة ثاشطرةوة يان ستةمكارى بيَت بة ثاشطرةوة هةما

, كة خاسيةتة طشتيةكاني خوَي لة بوني كةمنين  (Hybrid Regime)ئةوا هةمويان دةضنة خانةي سيستةمي دوورةط 
ئاستةكاني دميوكراسي دةبينيَتةوة, ئةطةرضي دامودةزطاي دميوكراسي فةرمى هةن وةك كيرَبكيَي هةلَبذاردن فرة حزبي, 

ة كة بةالَم لة واقعدا هةذموني ستةمكارى زالَة ضونكة بة ثيَوةرةكاني دميوكراسي, ئازادي و دادثةروةرى بةشيَوةيةك ني
بتوانريَت لةريَطةى هةلَبذاردن ثارتي فةرمانرةوا لةدةسةالَت دورخبريَتةوة ئةطةر هاتو دةنطي ثيَويسيت بةدةست نةهيَنا. 

51ئةوةي شايةني ئاماذة بوَكردنة هةنديَك جار ئوميَدي طوَريين ئةم سيستةمة بوَ دميوكراسي هةية
. 

 دةرئةجنام 
ةرةرِاى جياوازى ميَذووى ثةيدابوون وقؤناغة جياوازةكانى طةشةكردنيان لة هةردوو ضةمكى هةلَبذاردن و دميوكراسى،س .1

ذيانى سياسي كوَمةلَطة هاوضةرخةكاندا ثيَويستيةكى رِيشةيى و ثيَشمةرجى رِةوايةتى سيستةمى سياسي و سةقامطريى 
 كوَمةلَطةن.

ي(زةمينةى طةشةكردن و بنياتنانى لة دؤخى ثةيوةندى ئاسايى نيَوان ئةم دوو طوَرِاوةدا)هةلَبذاردن و دميوكراس .2
كة تيَيدا هاوالَتى بةشدارة لة دروستكردنى كوَمةلَطةى ثيَشكةوتوو و سيستةمى سياسي مؤديَرن و دميوكراسي دادةنريَت 

 برِيار لةو بابةتانةى ثةيوةنديان بة ذيانى طشتيةوة هةية و ماف و ئازادية مةدةنيةكان بةرجةستةن.

دميوكراسيدا كة لةدواى جةنطى ساردةوة دةركةوت قؤناغى طوزةر بةرةو دميوكراسي  دةستى لة سياقى شةثؤلي سيَيةمى  .3
ثيَكرد لة والَتانى تازةثيَطةيشتوو لة ئاسياو ئةفريكاو ئةمريكاى التني و ئةوروثاى رِؤذهةالَت،لةم سةردةمةدا 

ى جيَبةجيَنةكردنى رِيَكارة ياسايى و ئاماذةكانى طريوطازى ثةيوةندى نيَوان هةلَبذاردن و دميوكراسي دةركةوتن بةهوَ
 . دةستوريةكان بؤ بةرِيَوةبردنى هةلَبذاردن 

ئةو سيستةمة سياسيانةى لة دةرةجنامى تيَكضوونى ثةيوةندى هةلَبذاردن و دميوكراسيةوة دةركةوتن،لة ذيَر ناوى  .4
دةناسريَن،كة هةلَبذاردن و فرةيى سياسي كة  )نيمضة دميوكراسي،دوو رِةط،ستةمكارى رِكابةرى( جياجيادا وةك

                                                           
51

  Diamond, Larry Jay, Thinking About Hybrid Regimes, Ibid,p24 



 جملة جامعة كرميان                       Journal of Garmian University               طؤظاري زانكؤي طةرميان

148 |                              acadj@garmian.edu.krd                 Vol.5, No.4 (August, 2018) 

مانةوةو دةستطرتن بة دةسةالَتةوة و ثةراويَزخستنى هيَزةكانى ةكار دةهيَنن بؤ رِةوايةتيدان بة ئةكتيَكى رِووكةشانةية ب
 ديكةو دوورخستنةوةى خةلَكى لة بةشدارى سياسي رِاستة قينة ليَدةكةويَتةوة.

 سةرضاوةكان
   دميوكراسةي ,وةرطيَرانةي : ئةرسةةالن ئةفراسةياو و نةاجي ئةفراسةياو, دةزطةايي رَوشةنبريى مجةال          ذاك رانسيَر, رق لةة

 2017عريفان, سليماني, نوَرةى ضاث 

     2016كوَمةلَيَك نوسةر , دميوكراسي: بريوَكةيةك لة تازةبونةوة دا,دةزطاي ضاث و ثةخشي سةةردةم, ضةاثي يةكةةم  ,
 سليماني

 دةزطاي ضاث و  وةرطيَراني هةلَكةوت عةبدوالَ,  سياسةت: لة بارةى تويَكارى سياسيةوة, حمةمةد سةبيال, بوَ سياسةت بة
 .2009ثةخشى سةردةم, سليماني,ضاثي يةكةم، 

 هةلَكةوت عةبدوالَ, دميكراتيزةكردن و حوكمراني باش, خةندان بوَ ثةخش و وةشاندن, ضاثي يةكةم 
 ،2017ئرييك كيسالسى،دميوكراسي و يةكساني،و:محةرِةشيد. 

 

 الدميقراطية: إطار تصورى لتحرر, مؤسسة الربت انشتاين, الطبعة الثانية, واليات  إىل الدكتاتورية من شارب جني
 .2003بوسطن,  –املتحدم االمريكية 

 ،اخلام . مبادئ و مقومات الدميقراطية،جملة التكر،عدد امحد صابر جدجو 

  جالة مصر،رسالة ماجست، ر، منشتورم،جامعة حممتد خيضتر،كلية    ازمة الشرعية يف االنظمة السياسية العربية،دراسة
 2014-2013احلقوق و العلوم السياسية،

 ،2002االمني شريط،الوجيز يف القانون الدستوري و املؤسسات اجلزائرية،ديوان املطبوعات اجلامعية،جزائر. 
 2017, مارس 25سياسات عربية, العدد  جملة, اهلطينة األنظمة, الشوبكي ب ل. 

  اجلمعيتتتة املصتتترية للمعرفتتتة و الثقافتتتة  1جلتتتني تنتتتدر،التكر السياستتتي االستتتئلة االبدية،ت:حممتتتد مصتتتطتى،ط،
 1993العاملية،ةا رم،

 اجنليزي(-د.امساعيل عبدالتتاح الكايف ،املوسوعة امليسرم للمصطلحات السياسية)عربي. 

  منهطية جديثة تسا م يف فهتم العتام متن    د.سامية خضر صاحل،املشاركة السياسية و الدميقراطية،اجتا ات نظرية و
 .2005جولنا،

 د.عبداجلبار امحد،االنتخابات  و التحول الدميقراطي يف العراق،جملة العلوم السياسية،جامعة بغداد. 
 ،2012، 39االنتخابات العربية،اولويات خاطئة،جملة الدميقراطية،عدد رفيق عبد الس م. 
 2017,واالستشارات للدراسات إدراك مركز, األوسط الشرق يف اإلستبداد بوملي, ترمجة ج ل خشيب, جذور سِلني. 
 ترمجة: د. عبدالو اب علوب, , املوجة الثالثة: التحول الدميقراطي يف اواخر القرن العشرين,صاموئيل  انتطتون 

 .1993, القا رم, دار سعاد الصباح, الطبعة األوىل مركز ابن خلدون للدراسات اإل،ائية و

  معطتم مصتطلحات الثقافتة و اتتمت،،     متتاتيض احتط جية جديتدم،    ميغتان متوري ،   بيني،،لوران  رروستب،م، طوني 
 .2010 ب،وت، ،1.ط333ص املنظمة العربية للرتمجة، ت:سعيد الغا،ي،

   الدميقراطيتتتة االنتخابتتتاتمتهتتتوم , عبتتتد التتتتتاح ماحتتتي،                 

https://www.achr.eu/art220.htm#_ftn2 ، 
 ،2005،منشورات احلليب احلقوةية،ب،وت،1علي مقلد،عصام نعمة امساعيل،النظم االنتخابية،طعبدو سعد. 
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   عصام نعمة امساعيل , النظم االنتخابية , دراسة جول الع ةة بني النظام السياسي والنظام االنتخابي ) دراسة مقارنتة
 .2009( لبنان , منشورات زين احلقوةية 

  2007مراد،دميقراطية عصر العوملة،علي عباس. 
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Abstract 

The relationship of elections to democracy is a symbiotic relationship, but not in 

absolute form, because democracy is the goal, and elections are the means. Although 

democracy does not form without elections, elections do not mean democracy in any 

country. There are many examples of this, such as the arrival of the Nazis and the 

fascists. Many countries with the third wave of democracy in the 1990s went to 

political openness and democracy through elections, but because of the problems 

related to the lack of a fair and transparent electoral process they built democratic 

institutions superficially according to the universal standards of democracy. This 

project attempts to discuss the problematic relationship between democracy and 

elections. 


