
99

الدرس الثانى

 الدميقراطية والسلطة

الدرس الثانى

 الدميقراطية 
والسلطة

• السلطة.
• السلطة الشرعية.

• السلطة غير الشرعية.
• سلطة مستقلة.

• السلطة.
• شرعية السلطة.

• السلطة غير الشرعية.
• الدميقراطية والسلطة.

• الشرطة فى الدولة الدميقراطية.
• القضاء فى الدولة الدميقراطية.
• اجليش فى الدولة الدميقراطية.

• قصة: رحلة مدرسية "اجلزء الثانى".

احملتويات
مصطلحات 

مهمة



1010

السلطة

هى السلطة التى متارسها احلكومة لقيادة اجملتمع 

وإدارة شئونه والزام اجملتمع بأحكام ومبادئ الدستور 

الذى وافق عليه أفراد اجملتمع.

البشري،  اجملتمع  أسس  أحد  السلطة  وتعتبر 

والسلطة يقصد بها عادة القيادة، ففى اجملتمعات 

البشرية تكون هناك مصالح تنافسية متعارضة 

بني األفراد بعضهم البعض، وبدون سلطة أو قيادة 

توفق بني هذه املصالح تعم الفوضى.

شرعية السلطة

يقتنع  عندما  شرعيتها  السلطة  تكتسب 

أفــراد اجملــتمع أنــهم ميــارسون سلطتهم 

ويحققون مصاحلهم عبر احلكومة. 

وفى هـذه احلالــة مينحونهــا السلطة لقيادة 

املباشرة  احلرة  االنتخابات  خالل  من  اجملتمع 

ملمثليهم فى اجملالس النيابية. 

يقبلها  حني  شرعية  احلكومة  سلطة  وتكون 

ويحترمها الشعب ويرى أن قوانني هذه احلكومة 

عادلة ومنصفة.

السلطة غير الشرعية

إذا لم يقبلها ولم يعترف بها األغلبية. 

أو  شخص  قبل  من  استخدامها  مت  إذا 

مجموعة من األفراد دون االلتزام بالدستور. 

إذا استخدمت هذه السلطة دون وجه حق 

الطاعة،  على  وقسرهم  اآلخرين  قهر  فى 

وإجبارهم على أمر معني أو سلوك ما. 

واحلكومة غير الشرعية عادة ما تنقصها 

الشعبية. وغالًبا ما يعترض الشعب على 

السلمية  االحتجاج  بأشكال  قراراتها 

اخملتلفة.

الدرس الثانى

 الدميقراطية 
والسلطة
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الدميقراطية والسلطة

من  السلطة  ملمارسة  شرعيتها  على  احلكومة  حتصل  الدميقراطية  النظم  فى 

الشعب، وذلك عن طريق التصويت والتمثيل النيابى. 

وبذلك يصبح لهذه احلكومة احلق والشرعية فى سن وتطبيق القوانني بالكيفية 

التى ينص عليها الدستور.  

الشرعية  تلك  وبدون  الدميقراطى.  للحكم  األساس  حجر  الشرعية  تعتبر  لذلك 

تفقد احلكومة شعبيتها. 

أو سحب  احلكومات،  اختيار  احلق فى  يكون للشعب  الدميقراطى  احلكم  وفى ظل 

الثقة منها عن طريق ممثليه من النواب املنتخبني. 

وتطبق احلكومة القانون من خالل الشرطة والقضاء. 

كما متارس سلطتها فى احلفاظ على أمن الوطن ووحدة أراضيه عن طريق اجليش.

الشرطة فى الدولة 

الدميقراطية

الطمأنينة  للمواطنني  تكفل 

حفظ  على  وتسهر  واألمـــن، 

النظــام واألمن العام واآلداب. 

تنفيذ  فى  الشرطة  دور  ويتركز 

املتهمني  وضبــط  األحكــــام، 

إلجراء  للنيابة  وتسليمهم 

وتقدميهــم  التحقيقـــــات 

للمحاكمة.

وتتعـامل الشرطـة مع املتهمني 

حتى  برىء  "املتهم  مبدأ:  وفق 

تثبت إدانته".

القضاء فى الدولة 

الدميقراطية

مستقلة،  سلطة  القضاء 

فى  القضاة  على  سلطان  وال 

وال  القانون،  لغير  أحكامهم 

فى  التدخل  ألية سلطة  يجوز 

القضايا أو فى شئون العدالة، 

أحكامهم  القضـاة  ويصدر 

وفقــــا للقـــانون. فالقرارات 

القضائية يجب أن تكون حيادية 

احلكومة،  لنفوذ  وغير خاضعة 

املصالح  لنفوذ  أو  البرملان،  أو 

اخلاصة، أو السياسية.

اجليش فى الدولة 

الدميقراطية

وسالمة  البالد  مهمته حماية 

 

أو جماعة أراضيها وأمنها.. ألية هيئة  يجوز  وال 

أو  عسكرية  تشكيالت  إنشاء 

شبه عسكرية، فالدولة وحدها 

هى التى تنشىء اجليش. 

حماية  فى  اجليش  دور  ويتركز 

اخلارجى،  التهديد  ضد  الوطن 

وحماية حدوده، وضمان سيادته 

على أراضيه.

الدرس الثانى
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والسلطة
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اتفقنا على تطبيق فكرة الدميقراطية النيابية..

وبالفعل، تقدم للترشيح 13 تلميذ وتلميذة.. كان املطلوب انتخاب 7 من بينهم ليصبحوا نوابا عنا 

فى اتخاذ كل القرارات املتعلقة بتنظيم حياتنا فى هذه الورطة حتى تأتينا النجدة. 

وسارت األمور بشكل طبيعى.. اتخذ نوابنا كل القرارات التى تضمن سير احلياة.. من توزيع العمل 

وتقسيمه بشكل متساو بني اجلميع.. وحساب اخملزون من الطعام واملياه وتقسيمه حتى يكفى يومني بدال 

من يوم واحد.. وكل هذه األشياء..

وطبعا، كل هذا مت بالتصويت داخل اجمللس النيابى الذى انتخبناه.. على أساس خضوع األقلية لرأى األغلبية. 

أكيد انتو مبسوطني زيى.. ما حدث حتى اآلن جميل 
وآخر دميقراطية.. لكن يبدو كما يقال ان احللو 
مايكملش.. هيا نرى سويا ما حدث بعد ذلك...

الدرس الثانى

 الدميقراطية 
والسلطة

قصة رحلة مدرسية " اجلزء الثانى"
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بعد إبالغنا بالقرارات بدأ كل واحد منا ينفذ 

ما عليه من مهام ومسئوليات حسب ما 

كلفنا بها أعضاء اجمللس النيابى..

وانتشرنا وأصبح املكان يبدو وكأنه خلية 

نحل.

بعد مرور فترة طويلة من 

الوقت.. وعند حوالى الساعة 

الرابعة عصرًا.. كان كل منا قد 

انتهى من عمله الذى كلفه 

به اجمللس النيابى، وبدأنا منارس 

حياتنا العادية انتظارا لعودة 

شبكة احملمول وطلب النجدة.. 

وبينما نحن كذلك سمعنا 

أصوات شجار عالية تأتى من 

داخل خيمة األوالد!!

ذهبنا جميعا نحو اخليمة لنستطلع األمر.. وجدنا مجدى وصفوت مشتبكان فى جدال حاد.. وبعد 

تهدئتهما وأسئلة وأجوبة كثيرة فهمنا سبب الشجار بينهما.. كان اجمللس قد كلف مجدى مبسئولية 

اإلشراف على تقسيم وتوزيع الطعام على اجلميع، ووضع اجمللس قواعد لذلك أهمها أن يكون التوزيع 

املقربني سالم وحامت وخليل  اجلميع.. لكن مجدى استغل سلطته، ومنح أصدقاءه  بالتساوى على 

كمية مضاعفة من البسكويت.. وعندما اكتشف صفوت األمر مبحض الصدفة ذهب ملعاتبة مجدى، 

وانتهى العتاب بهذا الشجار الذى سمعناه ونحن باخلارج..

فكان للمجلس وقفة مع األمر...

أنا بأمارس سلطتى اللى كلفنى 

بيها اجمللس.. وده من حقى

ال مش من حقك.. السلطه اللى 

كلفك بيها اجمللس حطلها قواعد، 

وانت الزم تلتزم بالقواعد دى.  

الدرس الثانى
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والسلطة
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وبعد عزل مجدى، وإسقاط العضوية عنه، قرر اجمللس انتخاب عضو جديد ليحل محله، ويشغل املقعد الذى 

خال بخروجه من اجمللس.. 

وعندما فتح باب الترشيح هذه املرة قررت أن أرشح نفسى.. فبعد أن اكتشفت أن األوضاع ال تسير فى 

اجتاهها الصحيح، أصبحت املشاركة واجبة.. وبات على كل من يجد فى نفسه القدرة على املشاركة 

أن يشارك وال يكتفى مبجرد الفرجة..  

وبالفعل، كنت أحد أربعة تقدموا 

للترشيح.. وبدأت االنتخابات..

طبعا اجمللس اخد موقف حاسم من مجدى..
وقرر باإلجماع عزله من عضوية اجمللس، ألنه ـ كما 

جاء فى حيثيات القرار ـ "استخدم السلطات 
اخملولة له فى محاباة أصدقائه، لتحقيق مصالح 

شخصية على حساب الصالح العام"

الدرس الثانى

 الدميقراطية 
والسلطة
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خالص نزلوا ايديكو..

األصوات  يحصون  الرحلة  مشرفا  جلس  األربعة،  املرشحني  على  التصويت  أخذ  من  االنتهاء  بعد 

أعلى األصوات ليعلنوا  املرشح احلاصل على  بأصواتهم.. وليحددوا  أدلوا  أن اجلميع قد  ليتأكدوا من 

فوزه فى االنتخابات.. 

ودلوقتى اللى موافق 
على انتخاب عادل 

يرفع إيده.. 

فعال مجموع األصوات العدد مش مظبوط!!
ناقص خمسة..

الدرس الثانى
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وهناك...

داخل السيارة، كان بانتظارنا مفاجأة غير سارة على اإلطالق

بالبحث والتقصى اكتشفنا أن هناك خمسة طالب بالفعل لم يحضروا التصويت..

املشكلة ليست فى أنهم لم يحضروا التصويت، وإمنا كانت املشكلة أنهم اختفوا.. 

بحثنا عنهم فى جميع األنحاء وداخل اخليمتني فلم جندهم.. 

واألخطر من ذلك، أن كل مخزون املواد الغذائية والتموينية من معلبات طعام ومياه اختفت أيضا معهم!!!  

يا جماعه دوروا عليهم 
كويس.. الزم نالقيهم 

ونالقى األكل وامليه..
إحنا مادورناش فى العربية.. 

ده املكان الوحيد اللى 
مادورناش فيه.. 

 العربيه!!!

الدرس الثانى
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وجدنا مجدى وسالم وحامت وخليل.. أصحاب مشكلة البسكويت، التى عزل بسببها مجدى من اجمللس 

النيابى.. وجدناهم وقد انضمت إليهم "هالة".. وقد استولوا على كل الطعام واملياه التى بحوزتنا..

إزاى تعملوا كده؟!!.. 
اخدتوا كل االكل وامليه 

لكم لوحدكم واحنا منوت 
من اجلوع والعطش؟!!

مش حاجتوعوا وال 
تعطشوا.. حانوزع عليكوا 
االكل وامليه بس بطريقتنا 
وحسب النظام اللى احنا 

نحدده.. 

يعنى ايه الكالم ده؟!!.. 
مش فيه مجلس نيابى 
انتخبناه علشان يحدد 

طريقة التصرف فى 
األكل وامليه؟

اجمللس النيابى ده 
تبلوه وتشربوا ميته

ده انقالب بقى!!!

كويس إنك فهمتها 
لوحدك..

واللى معاه األكل 
وامليه، تبقى معاه 

السلطة.

الدرس الثانى
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اسم اجملموعةالتاريخ

 عن قصة رحلة مدرسية
)اجلزء الثانى(

النشاط الثانى

أسماء الطالب

أجب على هذه األسئلة

1- هل تعتبر سلطة مجدى شرعية؟

2- هل استخدامه لسلطته شرعي؟ 

3- ملن السلطة احلقيقية فى ظل احلكم الدميقراطي؟

4- ما حدود استخدام السلطة املمنوحة للمسئول، وماذا يحكمها؟ 

5- ما التصرف الواجب من قبل اجمللس النيابى؟ 

أنـشـطـة

الدرس الثانى

 الدميقراطية 
والسلطة
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ارسم شجرة كبيرة على ورق مقوى

فريق الدميقراطية
ارسم شجرة بألوان زاهية، ولكنها خالية من الفواكه، ويكتب على جذع 

الشجرة باحلروف الكبيرة كلمة دميقراطية. 
يقوم الطالب بقص أوراق دائرية، تلون بألوان زاهية كالفاكهة، ويكتب 

على كل منها كلمات إيجابية حول مفهوم الدميقراطية مثل: االزدهار ـ 
احلرية ـ التقدم ـ حقوق اإلنسان.اختر  الكلمات بنفسك

قم بتثبيت الفاكهة بالدبابيس أو الصمغ على أفرع الشجرة.. 
وبعدها تعلق الشجرة على احلائط.

فريق الدكتاتورية
ارسم شجرة على ورق مقوى، تكون ألوانها باهتة وبدون أوراق.. ويكتب 

على جذعها بحروف كبيرة كلمة ديكتاتورية. 
قم بقص أوراق باهتة األلوان واكتب عليها كلمات سلبية حول مفهوم 

الدكتاتورية مثل: االضطهاد ـ القمع ـ التمييز ـ االستبداد...الخ. 
قم بتثبيت األوراق بالدبابيس أو الصمغ أسفل الشجرة.. 

وتعلق الشجرة على احلائط.

الدرس الثانى

 الدميقراطية 
والسلطة

اسم اجملموعةالتاريخ

 الفرق بني 
الدميقراطية والديكتاتورية

النشاط الثالث

أسماء الطالب
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