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هل ميكن أن يسير القطار على قضيب واحد؟..

ماذا يحدث لو فقدنا جزًءا أو أكثر من أجزاء أحد القضيبني؟..

الدميقراطية ليست فقط نظام حكم سياسى، بل هى قبل ذلك سلوك ثقافى اجتماعى يجب أن 

يتحلى ويقتنع به وميارسه مواطنى أى وطن يسعى أفراده إلى إرساء حكم دميقراطى.

فكما أن على الدولة ـ ممثلة فى احلكومة ـ تطبيق أسس وقواعد الدميقراطية فى احلياة السياسية، 

يجب وبنفس القدر على مواطنى هذه الدولة ممارسة أسس ومبادئ الدميقراطية فى حياتهم اليومية 

األفراد ومؤسسات  وبني  البعض  األفراد بعضهم  بني  التعامل  أو فى  العمل  أو  املنزل  سواء كان فى 

اجملتمع الرسمى منه واملدنى.

فلقطار الدميقراطية قضيبان:

إحدهما يكون أجزاؤه الناس

واآلخر تكون احلكومة أجزاؤه. 

الناس على  اجتمع  وقد  الدميقراطية.  وأسس  مببادئ  يؤمن شعبها  لم  لو  دميقراطية  لدولة  وجود  ال 

بعض األسس واملبادئ التى يجب أن تتوافر فى أى دولة دميقراطية. وغالًبا ما تكون هذه األسس واملبادئ 

منصوص عليها فى دستور الدولة. وبالرغم من استحالة تطابق دولتني دميقراطيتني بشكل مطلق، 

ال يزال هناك بعض السمات األساسية واملطالب الرئيسية للشعوب من حكوماتهم الدميقراطية. 

وسوف نعتبر النقاط التالية كالفتات الطريق فى الطريق املؤدى إلى الدميقراطية.

قطار الدميقراطية

الدرس الرابع

 أسس احلكم
الدميقراطى
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1- املشاركة: 

واملقصود بها مشاركة املواطنني بالرأى والفعل أيضا فيما يتعلق بشئون دولتهم.   وهى أحد 

الدعائم األساسية لبناء دولة دميقراطية حقيقية.  وهى حق ال يصح التنازل عنه حتت أى ظرف 

من الظروف، كما أنها واجب ال يجب التقاعس عنه ألى سبب من األسباب.

فاحلق هنا يأتى من كونك مواطن فى هذا الوطن، لك فيه نصيب مساو لغيرك من املواطنني 

سواء بسواء.  والواجب يتأتى من حرصك على تقدم وضمان مستقبل وطنك.

واملشاركة تأخذ أشكااًل متعددة من النشاطات:

كالترشيح فى االنتخابات، والتصويت فيها.. واالطالع على شئون الدولة، واالهتمام مبا يحدث 

فيها.. واملساهمة فى األنشطة التطوعية، االجتماعية واملدنية.. 

التعددية 
احلزبية

التسامح حقوق األقلياتاملساواةاملشاركة
السياسى

تقبل نتائج املساءلة
االنتخابات

التحكم فى 
استخدام السلطة

مبدأ تداول 
السلطة

االنتخابات احلرة حكم األغلبية
العادلة واملنتظمة

احلرية 
االقتصادية

وثيقة احلقوقسيادة القانون الشفافيةاملسئولية

وماذا أيضا ؟؟

الدرس الرابع

 أسس احلكم
الدميقراطى

دور املواطندور احلكومة
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2- املساواة: 

جميع املواطنني متساوون فى احلقوق والواجبات. وهذا املبدأ من أهم مبادئ الدميقراطية.  واملساواة 

تعنى أن كل أفراد اجملتمع سواسية بغض النظر عن أى اعتبارات عرقية أو دينية أو جنسية أو 

به.   يلتزمون  قانونا  يكون  ان  قبل  حياتهم  فى  األفراد  يطبقه  أن  يجب  املبدأ  وهذا  اجتماعية.  

والفروق بني املواطنني: كالغنى والفقر، أو لون البشرة، أو مكان اإلقامة، وغيرها، ال متيز أحدا على 

أحد فاجلميع مواطنني فى نفس الوطن. 

فحقوق وواجبات الغنى = حقوق وواجبات الفقير..

وحقوق وواجبات األسمر = حقوق وواجبات األبيض..

وحقوق وواجبات الصعيدى = حقوق وواجبات السكندرى..

وماذا أيضا ؟؟

.................................................................     =      ................................................................   

.................................................................     =      ................................................................   

 .................................................................     =      ................................................................   

.................................................................     =      ................................................................    

 .................................................................     =      ................................................................   

الدرس الرابع

 أسس احلكم
الدميقراطى
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3-  حكم األغلبية: 

ألن احد أسس الدميقراطية تقوم على انتخاب نواب ينوبون عن مجموع املواطنني فى اتخاذ 

القرارات وسن القوانني، فهناك من يصوت لصالح حزب ما، وهناك من يصوت لصالح حزب 

آخر، وهكذا. ومن املنطقى أن يفوز حزب معني فى أى انتخابات.  ففى أى منافسة من أى نوع 

هناك فائز كما أن هناك خاسر.

احلاكم.   احلزب  أو  األغلبية،  األصوات، ويسمى حزب  أغلبية  نال  الذى  احلزب  الفائز هو  واحلزب 

واألحزاب اخلاسرة هى التى حصلت عل أصوات أقل، وتسمى أحزاب األقلية، أو أحزاب املعارضة.  

وتقوم الدميقراطية على مبدأ أن حزب األغلبية هو الذى يحكم حتى موعد إجراء االنتخابات 

التالية.. وهذا ما يسمى بحكم األغلبية. 

- كيف تتوقع أداء أحزاب املعارضة فى اجمللس النيابى ؟؟

- ما هو موقفك الشخصى إذا كنت صوَّت فى االنتخابات حلزب آخر غير حزب األغلبية ؟؟

الدرس الرابع

 أسس احلكم
الدميقراطى
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4- حقوق األقليات: 

هى احلقوق التى حتظر التمييز ضد األقليات على أسس عرقية أو دينية أو جنسية أو اجتماعية. 

وتتمتع األقليات فى ظل النظم الدميقراطية باحلق فى احلفاظ على ثقافاتها ولغاتها وعقائدها 

الذى من شأنه إثراء الثقافة العامة والسائدة فى الدولة.

وهو مبدأ يجب أن يطبقه األفراد فى حياتهم قبل ان يكون قانونًا يلتزمون به..

وماذا أيضا ؟؟

الدرس الرابع

 أسس احلكم
الدميقراطى

5- املسئولية: 

املرشحون  يقدمها  انتخابية  برامج  أساس  على  الدميقراطية  النظم  فى  االنتخابات  جترى 

للمواطنني، فيشرح كل مرشح ملاذا هو مقبل على الترشيح؟.. وماذا سيفعل عندما يصبح 

عضوا باجمللس النيابى أو احلكومة؟.. وما السياسات التى سيتبعها لتحقيق مصالح املواطنني 

والوطن؟

ويفاضل املواطنون بني البرامج االنتخابية اخملتلفة، وبناء عليه يصوتون لزيد أو عمر.

عندما ينجح مرشح أو حزب فى االنتخابات يكون مسئوال أمام الناخبني )املواطنني( عن تنفيذ 

السياسات التى وعدهم بها.. 

وماذا أيضا ؟؟
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6- التسامح السياسي: 

من حق املعارضة أن تعبر عن رأيها، فال يعنى فوز حزب األغلبية أال يكون فى اجملتمع رأى آخر 

غير رأى األغلبية.  وإذا كانت الشجرة حتتاج ملن يرويها حتى تستمر فى احلياة وتنمو، فإن رأى 

األقلية هو املاء الذى يضمن للدميقراطية حياتها ومنوها.

فإذا انفرد حزب برأيه ولم يسمع إال صوته، نكون فى احلقيقة قد هجرنا الدميقراطية، وانتقلنا 

إلى نوع من أنواع احلكم الدكتاتورى. كما أن من واجب األقلية أن تنبه األغلبية ألخطائها )إن 

وقعت فى األخطاء(.. وإن لم تستجب األغلبية ولم تستمع للرأى اآلخر، فمن حق األقلية بل 

ومن واجبها أن تسلك الطرق الدستورية للتعبير عن رأيها مثل:

إصدار صحف للتعبير عن رأيها..

عقد االجتماعات لتبصير املواطنني )أقلية وأغلبية( بوجهة نظرها. 

وماذا أيضا ؟؟

الدرس الرابع

 أسس احلكم
الدميقراطى
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7- املساءلة:

وكما أن املرشحـ  متى جنح وأصبح نائبا عن الشعبـ  مسئول أمام ناخبيه عن تطبيق البرنامج 

الذى جنح على أساسه، والوفاء بتعهداته أثناء احلملة االنتخابية.

فإن من حق املواطنني، بل ومن واجبهم، مساءلته ومراقبة سلوكه داخل اجمللس النيابى )سواء 

كان مجلس الشعب أو الشورى أو اجمللس احمللى أو حتى مجلس إدارة نادى..... إلخ(.

النيابى فقط، بل تشمل  أدائه داخل اجمللس  للنائب عند حدود  املواطنني  وال تتوقف مساءلة 

أيضا مساءلته عن اخلدمات العامة )وليس الشخصية( التى يجب أن يؤديها ألبناء دائرته.

وإذا لم يلتزم بوعوده وتعهداته فمن حق الناخبني محاسبته على ذلك، وقد تصل احملاسبة إلى 

حد سحب الثقة منه.

وبالتبعية يكون من حق مجلس النواب مراقبة أعمال احلكومة ومساءلتها ومحاسبتها على 

قراراتها وسياساتها. 

ويتم هذا عن طريق:

تقدمي سؤال..

تقدمي استجواب..

وماذا أيضا ؟؟

الدرس الرابع

 أسس احلكم
الدميقراطى



3535

8- الشفافية: 

بدون معلومات وافية عن موضوع ما ال ميكن ألى شخص أن يحدد 

تكوين وجهات  األساس فى  فاملعلومات هى  قرارا.    يتخذ  أو  رأيا 

متنع  التى  هى  املعلومات  توفر  أن  كما  املواقف.   وحتديد  النظر 

الناس  جتعل  التى  هى  املعلومات  فنقص  الشائعات،  انطالق 

املواقف  ويفسرون  احلقيقة،  عن  بعيدة  اشياء  يتصورون 

نقص  أن  كما  اخلاصة..  تصوراتهم  على  بناء  واألحداث 

املعلومات أيضا هو الذى يجعل الناس يصدقون ما ميكن أن يقال لهم من 

أى جهة.  ولذا فتوفر املعلومات واجب وحق:

ـ واجب على احلكومة أن توفر املعلومات لكافة املواطنني حتى يستطيعوا االطالع على 

شئون الوطن، ويتمكنوا من فهم ما يدور حولهم من أحداث، وبالتالى يصبح لديهم 

القدرة على املشاركة الفعالة.

ـ ومن حق املواطنني احلصول على املعلومات التى متكنهم من القيام بدور فعال وإيجابى 

فى كافة النشاطات التى متس حياتهم، وحتقق مصلحة الوطن. 

وماذا أيضا ؟؟

الدرس الرابع

 أسس احلكم
الدميقراطى
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9- االنتخابات احلرة العادلة واملنتظمة: 

يتمكن  لن  فبدونها  الدميقراطية.   احلياة  روح  هى  االنتخابات 

املواطنون من اختيار ممثليهم ونوابهم.  

وعن طريقها يعبر املواطنون عن إرادتهم، ويحددون ما يرغبون فى 

حتقيقه سواء كان ذلك على مستوى شئون حياتهم الشخصية 

أو شئون الوطن عامة.  ولذا يجب ان تتم االنتخابات فى سالم، 

دون ترهيب أو إجبار على اختيار مرشحني بعينهم. 

فنتائج االنتخابات يجب أن تعبر عن الرغبات احلقيقية للمواطنني دون تدخل من أى جهة. كما 

يجب أن تعقد االنتخابات بشكل دورى منتظم، وفى مواعيدها احملددة سلفا وفقا للدستور 

والقانون. ومن حق كل مواطن بالغ اإلدالء بصوته وترشيح نفسه للمناصب احلكومية. ويجب 

أال تكون هناك أى عوائق جتعل من االنتخابات عملية شاقة بالنسبة للمواطنني.

10- احلرية االقتصادية:

للشعب احلق فى التمتع باحلرية االقتصادية.. وهذا يعنى أن تضمن 

وتؤمن احلكومة للمواطنني حق امللكيات اخلاصة واحلق فى ممارسة 

األعمال احلرة واختيار مهنتهم.  فمن واجب احلكومة ان توفر املناخ 

الالزمة  التمويل  املالئم والبيئة التشريعية والقانونية وسياسات 

الزدهار ومنو األعمال احلرة واملشروعات اخلاصة.

مشاريعهم  إقامة  إلى  السعى  أيًضا  املواطنني  حق  من  أنه  كما 

جانب،  من  واملعيشية  االقتصادية  أوضاعهم  لتحسني  اخلاصة: 

وللمساهمة فى منو اقتصاد الوطن وازدهاره من اجلانب اآلخر.

الدرس الرابع

 أسس احلكم
الدميقراطى
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11- التحكم فى استخدام السلطة: 

قد  القوة  وامتالك  القوة..  تعنى  السلطة 

دون  استخدامها  على  ميتلكها  من  يغرى 

ضوابط حتكمها..

ولذا فاملمارسة الدميقراطية الصحيحة تعد 

ضمانة للحد من سوء استخدام السلطة، 

وتفشى الفساد.  فالفساد هو استخدام السلطة واألموال العامة من قبل مسئولى 

احلكومة خلدمة مصاحلهم الشخصية.  وعادة ما تلجأ الدول لوسائل مختلفة للحد 

من هذه املمارسات غير الشرعية، فتنشىء مثاًل احملاكم املستقلة والهيئات الرقابية 

للتصدى ألية ممارسات غير مشروعة من قبل أى مسئول أو جهة حكومية. 

12- وثيقة احلقوق: 

سوء  من  حلمايتهم  املواطنني  حقوق  الدستور  ينظم 

استعمال واستغالل السلطة.  وتتألف وثيقة احلقوق عادة 

ويقوم  املدنية،  واحلريات  احلقوق  لضمان  تسعى  بنود  من 

كافة  على  تطبيقها  لضمان  البنود  هذه  بتطبيق  القضاء 

املواطنني دون متييز أو محاباه.  

الدرس الرابع

 أسس احلكم
الدميقراطى
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13- تقبل نتائج االنتخابات: 

وخاسرين،  فائزين  دميقراطية  انتخابات  لكل 

إرادة  احترام  اخلاسر  للمرشح  املؤيدين  وعلى 

اآلخر  اجلانب  وعلى  لها..  واخلضوع  األغلبية 

واالستماع  األقلية  رأى  احترام  األغلبية  على 

لها، والتعامل مع األقلية باعتبارهم مواطنني 

عن  التعبير  فى  احلرية  من  القدر  نفس  لهم 

آرائهم، ولهم ايضا نفس احلق فى املشاركة الفعالة  باجملتمع.. ويجب على 

يصبحوا  أن  املمكن  من  اليوم  أقلية  أن  يدركوا  أن  وأقلية(  )أغلبية  اجلميع 

أغلبية فى انتخابات قادمة.

14- مبدأ تداول السلطة: 

تقوم الدميقراطية على هذا املبدأ.  وعدم اعتراف أى 

حزب بهذا املبدأ يعنى عدم اعترافه بأسس ومبادئ 

الدميقراطية كافة. 

أن  حقه  من  االنتخابات  هذه  فى  األغلبية  فحزب 

لتسليم  مستعًدا  يكون  أن  على  ولكن  يحكم، 

ان  الدميقراطى  النظام  طبيعة  من  ألن  التالية.   االنتخابات  فى  الفائز  للحزب  احلكم  راية 

تتداول األحزاب اخملتلفة احلكم فى الدولة، فعندما يفشل حزب ما فى حتقيق مصالح الوطن 

واملواطنني، قد يقوم املواطنني بانتخاب حزب أخر يحقق مصاحلهم. كما أن الظروف قد تتغير 

فتصبح سياسات أحد األحزاب غير مالئمة ملتطلبات فترة ما.   

الدرس الرابع

 أسس احلكم
الدميقراطى
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15- التعددية احلزبية: 

التعددية احلزبية هى جوهر الدميقراطية.  فإذا كان بالبالد 

نسميه  ما  وهو  واحد،  لرأى  احلكم  يصبح  واحد،  حزب 

بال  االنتخابات  تصبح  التعددية  غياب  فمع  بالدكتاتورية.  

معنى، وتغيب املسئولية، ويحجم املواطنون عن املشاركة، 

ويصبح التحكم فى السلطة ومحاربة الفساد غير ممكن، 

وتسقط مبادئ املساواة.

ومن هنا فان الدور النشط للمواطنني فى السعى الى تكوين أحزاب أو االنضمام الى األحزاب 

التى تعبر عن مصاحلهم، واملشاركة الفعالة فى احلياة السياسية، ونبذ السلبية، كل هذه 

واجبات على املواطنني القيام بها لضمان تطبيق الدميقراطية.  

16- سيادة القانون: 

تطبيق  ميكن  فال  القانون  سيادة  تطبق  لم  لو 

حماة  هم  القضاة  الدميقراطية.  مبادئ  من  أى 

القانون.  سيادة  إعمال  على  والقائمون  القانون 

القانون،  فوق  أحد  ال  أن  تعنى  القانون  وسيادة 

حتى امللك أو رئيس الدولة، فعلى اجلميع االلتزام 

بحكم القانون وحتمل نتائج مخالفتهم له.

فمن مبادئ الدميقراطية األساسية تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف على اجلميع. وهو 

ما يطلق عليه بـ«استحقاق سيادة القانون«.

الدرس الرابع

 أسس احلكم
الدميقراطى
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اسم اجملموعة

قطار الدميقراطية
النشاط اخلامس

أسماء الطالب

 اعمل منوذج لقضبان السكك احلديدية من الورق املقوى

أنـشـطـة

1- قسم القضيب الواحد أفقيا إلى أجزاء

2- قم بكتابة األسس اخملتلفة لنظام احلكم الدميقراطى )موجودة 

بالدرس( اخلاصة باحلكومة واملواطن.

3- قم بوضع هذه األجزاء إلى جانب بعضها البعض أفقيا لتكوين 

قضيبني متوازيني..

4- يجب عليك أن تراعى أن يضم احد القضيبني األجزاء التى حتمل 

األسس التى يتوجب على املواطنني االلتزام بها كمواطنني..

5- كما أن يضم القضيب الثانى األجزاء التى حتمل األسس التى 

يتوجب على احلكومة احلفاظ عليها والسهر على تطبيقها فى 

الدولة واجملتمع.

ويتم حتديد اى من هذه األسس لتوضع ضمن هذا القضيب أو ذاك من 

خالل النقاش املفتوح بينك وبني زمالئك الطالب.

التاريخ

الدرس الرابع

 أسس احلكم
الدميقراطى




