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اشكال الديمقراطية أهم : المحاضرة الثانية 
كل مجاالت وهي اقدم صور للديمقراطية حيث يمارس فيها الشعب الحكم بنفسِه من غير وسيط في:الديمقراطية المباشرة(: 1)

جدت الحكم وال يطبق هذا النظام اال عندما يكون عدد السكان محدودا  ولذلك لم يعد هذا النظام موجودا في وقتنا المعاصر، وقد و

صرا  على قديما  في اثينا ، حيث كان المواطنون يتمتعون بالمساواة السياسية وال يطبق مفهوم المواطنة على الجميع بل مقت

ية وعليه االحرار من الرجال البالغين فقط، اما االطفال والنساء والعبيد فال حق لهم بالمواطنة وحقوقها رغم انهم يشكلون االكثر
سميت  الديمقراطية العرجاء 

جد هيئه نيابية والديمقراطية النيابية، حيث توالمباشـرهوهي صورة توفيقية بين الديمقراطية  :الديمقراطية شبه المباشرة(: 2)

شرة بعض وفي نفس الوقت يحتفظ الشعب لنفسه ببعض السلطات يمارسها بغــــير وسيط ، حيث تأخذ من الديمقراطية المبا

ة التي تعتمد مظاهرها التي تعتمد على ممارسة الشعب للسيادة بدون وسيط، وتعتمد ايضا  على بعض مظاهر الديمقراطية التمثيلي
على تفويض حق ممارسة السيادة الى نواب أو هيئة نيابية تمثل الشعب وتضطلع بمهام الحكم  نيابة عنه 

ساطة ممثلين أو ويقصد به النظام الذي يمارس به الشعب السلطة في كافة مجاالتها بو(التمثيل النيابي) الديمقراطية النيابية -(3)

اسمهم، نواب ،اي ان المواطنون يملكون حق االنتخاب ويقومون بانتخاب ممثلين أو نواب عنهم يباشرون السلطة نيابة عنهم وب

يسمى إال مّرة واحدة وهي المّرة التي يختار أو ينتخب فيها نوابه وهذا الوسيطأوالحكمالسلطهاليمارسوالشعب بهذا الشكل 

قات دورية يقوم هذا النظام وقبل كل شيء على االنتخاب عن طريق ورقة التصويت الذي يجري في أو(.البرلمان)الهيئة النيابية 
ومنتظمة يعينها الدستور أو قانون االنتخاب 

يات السياسية، وهذا الشكل يولي اهتماما  فائقا  لمبدأ الحرية أي الحريات الفردية المدنية بجانب الحر:الديمقراطية الليبرالية(: 4)
ويشير هذا المفهوم الى تطبيق فكرة الديمقراطية الحقة التي تعني حكم الشعب، 

سويسرا، النمسا،) الشكل من أشكال الديمقراطية الليبرالية ،خاص بالدول االوربية الصغيرة وهذا:التوافقيهالديمقراطية (: 5)

ها وسيله او الطوائف او اللغات كونالمتعدداالثنيات، وهو يشير الى تقاسم السلطة في المجتمعات ذات البنيان (هولندا،بلجيكا
لتحقيق االستقرار السياسي

على انتخاب رئيس ما أو قائد قومي يفّوض للقيام بمهمة تولي السلطة لحراسة االمة، ويظهرتقوم:التفويضيةالديمقراطية (: 6)

هذا النظام في الدول المتحولة



حضارة وادي النيل: المحاضرة الثالثة 

 وعددت مددن التطددور ،وقددد تنمتقدمددهتُعدددح حضددارة وادي النيددل مددن الحضددارات القديمددة التددي وصددلت الددى مراحددل

:انماط الحكم فيها وكانت على مراحل ثالث هي 

 وكدان ،الهيروغلوفيدهالكتابدهتوصدل المصدريون القددامى الدى :مرحلة الدولدة الفرعونيدة القديمدة–أ

َب الفرعون نفسه إله  واجدب الطاعدة ، معتقددين ان رو   ت بجسدد فرعدون قدد حلّداآللهدهالحكم ملكيا  مطلقا  ، فنصَّ

ادارة كما ان الكهان كان لهم دور في تأييد هذه االفكار، وفي هذه المرحلة لم يكن هناك تدخل من قبدل الشدعب فدي

الدولة 

مرحلدددة الدولدددة الفرعونيدددة الوسدددطى تطدددورا  فدددي مجدددال الحقدددوق والحريدددات الفتدددرهشدددهدت هدددذه :-ب

قددد ، امددا نظددام الحكددم  فلالجددور، وبوضددع المعددايير العادلددة السددحرهقددانون الدولددة بمنددع باصدددارالعامددة،وذلك

ة فدي تنازل الفراعنة عن فكرة الوهية البشدر ، فظهدرت طبقدة مدن أعيدان القدوم كدان لهدا الفضدل فدي المشدارك

م  مددن مشددورة للملددك و بلددوا االدارة قدددرا  مددن الدقددة واالنضددباط وشدددة مراقبددة نظددام الحكددم مددن خددالل مددا تُقددّدِ

هللا وفيهدا قصدة نبديالهكسدوسالحياة المادية في مصر، وفي نهايدة هدذه المرحلدة تعرضدت مصدر الدى غدزو 

.يوسف عليه السالم

المشدّرع عاد نظام الحكم الى أوله بتنصيب الملك نفسه إله وهو: الدولة الفرعونية الحديثةمرحلة_ج

ى عليدده موسدد) قصددة نبددي هللا الفتددرهالوحيددد للقددوانين، وهددو المنفِّددذ لهددا فددي نفددس الوقددت، وقددد حدددثت فددي هددذه 

قداب علدى والجدزاء علدى الفضديلة والعباالنسدان، الذي جاء بالديانة اليهوديدة ، والتدي أكددت علدى العنايدة (السالم

الرذيلة 



العامهالشروط / الديمقراطي النظام وعناصر واركان نجا  شروط :المحاضرة الرابعة 

لنجا  النظام الديمقراطي 
:لنجا  النظام الديمقراطي هيالعامهالشروط 

-4للسدددلطة التدددداول السدددلمي -3التعـدددـددية الســياســـدددـية-2حقدددوق االنسدددـان  أحتدددرام-1
وجـــود دولة القانـــون-6أحتــرام مبــدأ االغلبـية -5السياســــية المســـاواة 

ورة هدذا المفهدوم يشدكل مزيجدا  مدن القدانون الدسدتوري والقدانون الددولي مهمتده الددفاع بصدان:االنساناحترام حقوق -1

السددلطة وتجدداوزات اجهددزة الدولددة ضددد مواطنيهددا وتقسددم هددذه ضددد انحرافددات منظمددة عددن حقددوق الشددخص االنسدداني
:الحقوق الى

ع كددالحق فددي الحيدداة ، الحددق فددي المسدداواة أمددام القضدداء ، وفددي تددولي الوظددائف العامددة ، وفددي دفدد:حقددوق مدنيددة

مقراطيدة ان االنظمدة الدي: في المسداواةالسكنالحقالضرائب، و أداء الخدمة العسكرية، والحق في التنقل، وحرية 

اة لجميدع ذلك اال بموجب قوانين عامة مجرده تكفدل المسداواليتـــــمتؤكد على تنظيم الحقوق والحريات العامة، و 

لمواطنين وهي المساواة في االعباء العامة والمساواة امام القضاء 

ن قيدود ان يتمكن المواطن من التنقل في حدود اقليم دولته او خارجها مع حرية العودة اليها مدن دو:حرية التنقل

.او موانع، اال في حدود المصلحة العليا للدولة، وتكون في اضيق الحدود ولفترة مؤقتة

متده اال مسدكن احدد االفدراد أو تفتيشده أو انتهداك حرأقتحداموهي من الحقوق الدسدتورية، فيحظدر : حرية المسكن

.                                 وفقا  للضوابط والحاالت واالوقات التي يبينها القانون 

ن مباشددرة أو عددالعامة،امـددـاوهددي تلددك الحقددوق الددي تتدديش فرصددة المشدداركة فددي ادارة الشددؤون : حقددوق سياسددية

حق التصويت، وحــــــــق الترشيش للبرلمان بحرية،مثلطريق ممثلين يتم اختيارهم 



معيدددات تأسددديس الجلالفدددرادالدددرأي بالوسدددائل القانونيدددة ، حيدددث يحدددق التعبيدددرعنحدددق : التعدديدددة السياسدددية-2

ه تعددد واالحزاب والتجمعدات علدى وفدق شدروط وضدوابط تحدددها القدوانين ، اذ ال ديمقراطيدة فدي بلدد ال تكدون فيد

السياسيةلالحزاب

متخدذي اي من خالل االنتخابات الحدرة النزيهدة، فالديمقراطيدة مدنهت اختيدار متجددد ل: التداول السلمي للسلطة-3

خدابي القرار ، مدن خدالل االنتخابدات الدوريدة ، حيدث يدتم فدتش مجدال السدلطة امدام القدوا التدي رشدحها الفدرز االنت

.الحّرة المعبرة عنها االنتخاباتباالرادةالنظام الحكومي ، وهذا الحق يقرره الشعب الدارة

خابدات اي اشراك جميع افراد الشعب بصورة عادلة فدي ممارسدة السدلطة العامدة مثدل االنت: المساواة السياسية-4

.وفي المساواة في ادارة شؤون الدولة وبالتالي تحقيق سيادة الشعب

لحدزب الدذي وفي هذا النظام تكون معظم السلطة التنفيذية وأكثرية اعضاء البرلمان بيدد ا: األغلبيهاحترام مبدأ -5

يحرز أكثرية األصوات ، وبهذا النظام ال تحدث مشاكل كثيرة بين الحكومة والبرلمان

يدث يكدون ظل الدنظم الديمقراطيدة يُعدّد  حكدم القدانون مدن المثدل العليدا واالسداس لهدا، حفي : وجود دولة القانون-6

ية عمددل رجددل الدولددة منسددجما  مددع القددانون القددائم ، وعليدده ينبغددي خضددوع الدولددة للقددانون ، وهددذه ضددمانة اساسدد

تشددريعية لصدون حقدوق اسنسدان وكرامتدده وشخصديته، فدولدة القددانون هدي التدي تخضدع للقددانون بكدل نشداطاتها ال

حريداتهم مظهدرا  تلك التي تضع نفسها فوق القدانون ويجعدل حمايدة حقدوق االفدراد ووالقضائية،وليستوالتنفيذية 

حديدد من مظاهر المدنية الحديثة، وان اخضداع الدولدة لحكدم القدانون لديس بالسدهل ،الن سدن القدانون انمدا يعندي ت

.سلطة الدولة ، وهذا التحديد وضعته الدولة بنفسها لنفسها لتضع بذلك حدودا  لسلطانه

المحاضرة الخامسة 



االنتخابات وتكييفها القانونيمفهوم :المحاضرة السادسة 
ال

اطةبوسيجرياختيارعلىيقومالسلطهالسناداسلوبهو:االنتخابمفهوم

قراطيةالديمفيالسلطةالسناداالساسيةالطريقةوهو،االقتراعاوالتصويت

عقيدةوهوللسلطةالشرعيةلمنشالوحيدةالوسيلةوهو،التمثيلية

شعوبللالسياسيةالحياةفياالوقاتاهمهياالنتخاباتوفترة،الديمقراطية

.الحكامالختياركوسيلةاالنتخابحقتصفالتيالعيوببعضرغم

:االنتخابشروط

:ديمقراطيبشكلاالنتخابعمليةتتملكيتوافرهاالواجبالشروطومن

2الجنسية )العقليةالصالحية3)السن) العسكريون)5االدبيةالصالحية4



(كاملة فقط( 2)للفقرهشر  و ( فقطمطلوب التعداد ) نظم االنتخابات أنواع :المحاضرة السابعة 

:هياالنظمةهذهوالثقافية،وأهمواالجتماعيةالسياسيةالدولةلظروفتبعا  اخراالىدولةمناالنتخابيةالنظمتختلف

:المباشرغيرواالنتخابالمباشراالنتخاب

:بالقائمةواالنتخابالفردياالنتخاب

:بينهماالفرقخاللمنالنظامينهذيننفهمانيمكن(2

االنتخاب الفردي                                               االنتخاب بالقائمة

يتم اختيار نائب واحد من بين المرشحين                  يتم اختيار قائمة تضم مجموعة نواب

في الدائرة االنتخابية                                        من بين المرشحين في الدائرة

كبيرةاالنتخابيهصغيرة                             تكون الدائرة الدائرةاالنتخابيةتكون 

يعتبر اكثر سهولة للناخب الذي                             يعتبر اكثر تعقيدا  لتعدد المرشحين

سيختار مرشحا  واحدا  فقط

هذه االمكانيةاليوفريمكن للنائب معرفة حاجات ابناء دائرته                   

االحزاب السياسيةحريةيزيد من حرية الناخبين ويقلل من                       يقلل من حرية الناخبين ويزيد من حرية 

يحقق مساواة اكبر بين الناخبين                            يؤدي الى عدم المساواة بين الناخبين 

نظام االغلبية ونظام التمثيل النسبي

نظام التصويت االختياري والتصويت االجباري



تقييم النظام الديمقراطي: المحاضرة الثامنة

 (نقاطخمسةايمطلوب):ومحاسنهالديمقراطيالنظامأيجابيات:اولا
القانونيةساالستغييربدونسلميا  الحاكمةاالدارةيستبدلانالشعبفيهيستطيعنظاموخلقالسياسياالستقرار1.

.للعنفاللجؤودون

.الديمقراطيةازديادمعتزدادالسعادهمعدالتوارتفاعكافة،الشعبطبقاتسعادةتأمين2.

ةالسياسياالنظمةطرقمنافضلطريقالعامالرأيحكمالىواخضاعهماالنتخابطريقعنالموظفيناختياران3.

.االخرا

.المحكوميناماموالمراقبةللمسؤوليةخاضعينالحكامجعل4.

.الممتازهالكفاءاتواختيارالكفايةمناوسعدرجةتأمين5.

.المحكومينبينوالرضاالوفاقطريقالىوالعنفالقوةعنبعيدا  السلطهنقل6.

.الفضيلهونشرنفوسهمفيالثقةوتغرسللحكومةالشعبوالءتقوي7.

.نفوسهمفيالوطنحبتقويالنهاالحكمأعباءتحملعلىالمواطنينلتدريبمدرسةالديمقراطية8.

.العامةالمصلحةخدمةفيالمستمرهالمواطنينورغبةالذكاءمستواترفع9.

.الشخصيةللحرياتالكافيةالضماناتوتوفرللفردخادمةالدولةتجعلانهاكما10.

القتلنسبةمستوافيانخفاضوالمجاعة،الفقر،االرهاب،الفسلدمستوافيوانخفاض11.

.والرخاءللسعادةضمانوهذاحقوقهمعنللدفاعللجميعالمجالتفسش12.

.أجلهامنالدولةتنشأالتياالساسيةاالغراضاحدهوالذيالعدلتحقق13.

.فعليةمشاركةفيهايشاركونالتيبالحكومةالناسثقةتزيد14.

الشعبتثقيفالىوتسعىالمستمرةالعامةوالمصلحةالعامةالثقافةاهميةعلىالديمقراطيةتؤكد15.



(مطلوب اي خمسة نقاط) سلبيات النظام الديمقراطي ومساوئه : ثانيا  : المحاضرة التاسعة 

.تضع مقاليد الحكم بيد عامة الشعب ، وهذه قد تكون جاهله بأساليب الحكم الديمقراطية 1.

الالمواطنينمناالنتخابحقاصحابمنالعديدالن،االقليةبحكمينتهيالديمقراطيةعليهتقومالذياالغلبيةحكممبدأان2.

الالتشريعاتهذهفان،باالغلبيةالقراراتعلىالتصويتيتموعندما،%50مناقلنسبتهمتصبشقد،االنتخاباتفييشاركون

.المواطنينمنالعظمىالغالبيةتنال

مدةوقصر،االنتخاباتاجراءاتوكثرةاالنتخابية،الحمالتاثناءالمنافسةخوضعلىلقدرتهماالثرياءتفضلالنيابيةالديمقراطية3.

.الحكومةاعماليعطلذلكالدولهفيالرئيسةالمراكزتبادلوسرعة،الحكم

.عالمجتمحسلبعلىالسريعللكسبالموقفيستغلونهؤالءيجعلممامناصبهمفيالموظفينوكبارالوزراءاستقرارعدم4.

.ليةاالقحقوقعلىوالتجاوزاالغلبيةاستبدادمنللخطرالعامةالحرياتتعرضقدوهذهاالغلبية،حكمعلىالديمقراطيةتقوم5.

.الحرياتمنتحدقدجديدةقوانينوجلب،ذلكالىتدعواضرورةدونمنالقوانينتغييرعلىالمنتخبينالنوابتشجع6.

السريع،ردالتتطلبحربحدوثعندالهجومية،العسكريةبالعملياتالشروعقبلالبرلمانموافقةالخذيحتاجالديمقراطيةالدولفي7.

.وقويةسريعةاجراءاتتتخذحيثاالخرااالنظمةبعض،عكسالعسكريالهجوماوالدفاععمليةويؤخريؤثروهذا

.فيهاالقراراتصنعلعمليةالمالزموالتعقيدالبطيء8.

الوحدههافيتوجدالالشعوباغلباناالالواحد،المجتمعافرادبينالمشتركةبالقيمحسوجودتفترضالليبراليةالديمقراطية9.

.وثقافيةودينيةلغويةفوارقوهناكالقوميةاوالعرقيةاوالثقافية

لمواجهةوسريعموحدرأيعلىاالتفاقوعدمالبرلماناعضاءبينالصراعاتنتيجةاالزماتمواجهةعنعاجزهالديمقراطية10.

.االزمة

المصاعبمامااالحيانبعضوعاجزهضعيفةالحكومةيجعلممادورا مفضال  والكفاءةالذكاءفيللتباينتعطيوالالكمبنظامتاخذ11.

.تواجههاالتي

.االنتخاباتفيوخاصةواجهزتهاالحكومةعملياتادارةنتيجةالعامبالمالالكبيرالهدر12.

.االخرااالنظمةمنالديمقراطيالنظامفياوسعبمجالينتشرالماليالفساد13.

.المقدرةقليلةمتعصبةكانتاذاخطرةتجعلهاالحكومةوراءتقفالتيالواسعةالسلطات14.

.والفنونواآلدابالثقافةوتغفلواطئة،بمستوياتيسيرالتعليم15.



جماعات الضغط :لمحاضرة العاشرة ا
الضغطجماعاتتعريف:

ا يربطهمالناسمنجماعه(بأنها:السودصادقالستاذ ا نمطا وميققدالفرادهؤلءوتجّمع،الجماعيالسلوكمنمعينا

،يّهسرامكانتعلنيهلهم،المتيسرهبالوسائلعنهايدافعونبينهممشتركةمصلحةاومشتركهدفوجوداساسعلى

المشتركهاهدافهمأومصالحهمترعىقراراتتتخذلكيالدولةفيالسلطةهيئاتعلىللضغطويسعون

الىالضغطجماعاتغاليبطرسصنّف:الضغطجماعاتانواع:

1-جماعات الضغط السياسيــــــــة

2-جماعات الضغط شبه السياسية

3-جماعات الضغط النسانيــــــــة

4- جماعات الضغط ذات الهـــــدف

5-جماعات الضغط للدفاع عن مصالح الدول الجنبية داخل الدولة

1-(لوبيهات)اسمعليهابحتة،ويطلقسياسيةمصلحةاللهاليسجماعاتوهي:السياسيةالضغطجماعات

(Lobbies)يةالشيوعبالصينالمريكيةالمتحدهالولياتاعترافدونحائالالوقوفهدفهالذي(الصينلوبي)مثل.

2-النشاطدونبتتمكنلانهاالالسياسية،الناحيةفيجميعهنشاطهاينحصرلوهذه:السياسيةشبهالضغطجماعات

.المختلفةالعمالنقاباتومثاهااهدافهاتحقيقمنالسياسي

3-ا تمارسلوهي:النسانيةالضغطجماعات ا نشاطا .(الطفولةةرعايجمعيات)امثالهاومنالنادرالقليلفيالسياسيا

4-يرميمنوهناك،(الوربيةالوحدة)جماعاتمثلقوميةاهدافتحقيقالىترميوهي:الهدفذاتالضغطجماعات

.السنلكبارالتقاعدحقاقرارمثللعضائهاخاصةمصالحتحقيقالى

5-ية،المريكالمتحدةالولياتفيمنتشرالنوعوهذا:الدولةداخلالجنبيةالدولمصالحعنللدفاعالضغطجماعات

.مصالحهمعنوالدفاعنظرهموجهاتلتاييدلوبيهاتلتشكيلالجنبيةالدولتعمدحيث



والديمقراطيةالضغط جماعات : الحادية عشر المحاضرة 

التاليهالمورفيالسياسيهوالحزابالضغطجماعاتبينالفرقان:

مصلحةلقضاءبل،سياسيهدفبلوغالوحيدغرضهاليكونالضغطجماعاتان1.

بلوغلاصالا تنشأالسياسيةالحزابالفراد،بينمامنلمجموعةاجتماعيةاواقتصادية

السياسيةالسلطةعلىوالستيالءسياسيغرض

ا لنفسهالتضعالضغطجماعات2. ا،برنامجا هذامثلضعتالسياسيةالحزاببينماسياسيا

.البرنامج

يدتايعلىتعملكانتوانالعامة،النتخاباتفيلهامرشحينتقدملالضغطجماعات3.

اعاتجماثرناحيةمنأما.مرشحينتقديممهمتهاالسياسيةالحزابأماالمرشحين،بعض

رفاتتصوبينالفرديةالحرياتبينتعارضهناكانفيبدو،الديمقراطيةعلىالضغط

الفرادمصالحعنللدفاعمنظمةوسيلةالماهيالجماعاتهذهانال،الضغطجماعات

.اتالنقابتكوينهومصالحهاعنللدفاعوسيلهخيرترىالعاملةفالطبقةوحرياتهم،


