قسم المٌكانٌك

مدرس المادة
عبداالمٌر صاحب

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :االولى

القسم  :المٌكانٌك

الوقت 45:دقٌقه ×2

الصؾ  :الثانً

االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
علللللللى معرفللللللة
المفهللللوم العللللام
للدٌمقراطٌه

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم 55دقٌقللللللللللللللللللله
واالسلللللللللللللللتما والحوار
للتعللللللللللللللللللللارؾ
والسؤال
والتعرٌلللللللللللللللللؾ
مقالً
بالقسم
55دقٌقة

و

55دقٌقه

استنتاجً

المقدمة :
بعد التعارؾ نتناول المفهوم العام للدٌمقراطٌة وجوانب من تطبٌقاته فً الدول الؽربٌة تحدٌدا وكذلك لماذا
ندرس مادة الدٌمقراطٌة ؟
عرض المحتوى :
ان الدٌمقراطٌة مفردة ومصطلح ؼربً النشأة والتداول  ،وقد دخلة فً العقود األخٌرة فً التداول السٌاسً
فً منطقتنا  ،وان المفهوم األول واألساس للدٌمقراطٌة هو حكم الشعب  ،وقد تطور هذا المفهوم منذ عهد
النشأة وحتى الوقت الحاضر كثرا  ،واخذ فً مساره الطوٌل مظاهر متعدده  ،وٌجرى االن فً العراق سعً
لبناء تجربة دٌمقراطٌة واعدة  ،وهً ال تخلو معوبات ومشاكل تواجهها وفً مقدمتها الوعً والثقافة
الدٌمقراطٌة .
ونحن ندرس الدٌمقراطٌة وذلك بهدؾ تكوٌن وعً وثقافة دٌمقراطٌة لدى الطلبة تنعكس فً سلوكهم
وممارساتهم ٌعبر عنها بتقبل األخر واحترام رأٌه وتقبل التعددٌة  ،والحوار من اجل فهم األخر ولٌس
لؽرض قناعتنا علٌه .
الخالصة والتقوٌم
تقوم الوحدة التدرٌسٌة األولى من خالل توجٌه األسئلة إلى الطلبة حول مدى تقبلهم للدٌمقراطٌة  ،وهل ان
الدٌمقراطٌة قائمة فً العراق أو ٌمكن إن تقوم فٌه  ،وما هً تجاربهم فً هذا المجال .
الواجب البٌتً :
تحضٌر الوحدة التدرٌسٌة الثانٌة والتً ستتناول التعارٌؾ المختلفة للدٌمقراطٌة ونشأتها وتطورها .

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :الثانٌه

القسم  :المٌكانٌك

الوقت 45:دقٌقه ×2

الصؾ  :الثانً

االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
على معرفة
-5

معنللللللللللللللللى
الدٌمقراطٌه
مللللن خللللالل
تعلللللللللللارٌؾ

مختلفه.
 -2نشللللللللللللللللللأة
وتطللللللللللللور
الدٌمقراطٌه

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم 25دقٌقه
واالسلللللللللللللللتما والحوار
55دقٌقة
والسؤال
50دقٌقه

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

مقالً

الخالصلللللللللللللللللللة و
وقلللراءة اسلللماء استنتاجً
الحضور

المقدمة
ذكرت فً الوحدة التدرٌسٌة السابقة المفهوم العام للدٌمقراطٌة  ،والتً ٌصعب القول ان لها تعرٌفا متكامال
كما هو شأن معظم فرو المعرفة وتحدٌدا فً العلوم اإلنسانٌة ولذا سنعرض عدد من التعارٌؾ المختلفة
لنعطً صورة أكثر تكامال .
ان تعارٌؾ الدٌمقراطٌة المختلفة تطورت مع تطور االنظمة الدٌمقراطٌة  ،التً اشارت اؼلب المصادر الى
انها نشأت فً اتٌنا  ،وذكرت بعض المصادر ان حضارة اخرى قد سبقتها الى ذلك .
عرض المحتوٌات
اوردت المصادر المختلفة العدٌد من التعارٌؾ المختلفة للدٌمقراطٌة تركزت فلً اتجلاهٌن رئٌسلٌن  ،االول ،
ركللز علللى جانللب الحكللم والسٌاسللة وتمثٌللل الشللعب مثللل انهللاء (( النظللام السٌاسللً الللذي ٌكللون فٌلله للشللعب
نصٌب فً حكم اقلٌم الدولة  )) ....والثانً اعطاها بعد اوسع بقوله (( ان النظام الدٌمقراطً او الدٌقراطٌلة
(( منهج وأسلوب حٌاة فً مختلؾ محاور المجتمع االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌلة ،
هً
وهً المدخل الصحٌح لتحقٌق الحٌاة الكرٌمة )) .....
وان هذه التعرٌفات جاءت نتٌجة لمسار طوٌل من التحول نحو الدٌمقراطٌة بدأ منذ قلرون عدٌلده  ،اذ تشلٌر
المصادر ان جذور الدٌمقراطٌة بدأت عندما قام (( المواطنون )) فً اتٌنا بحكم انفسهم فٌما عرؾ بعلد ذللك
بالدٌمقراطٌللة المباشللرة  ،فٌمللا اشللارت بعللض المصللادر الللى ا نللاول صللور الدٌمقراطٌللة ظهللرت فللً حضللارة
سومر فً بالد ما بٌن النهرٌن .
الخالصة والتقوٌم
لتقوٌم الوحدة التدرٌسٌة لهذا الٌوم  ،نسأل الطلبة عن تعرٌؾ الدٌمقراطٌة  ،واالتجاهات الرئٌسه لها ،
وهل ٌوجد اتجاه اخر ٌبالػ فً ذلك  ،مثل (( جوردو ))
واٌن نشأت الدٌمقراطٌة ؟
الواجب البٌتً
تحضٌر الوحدة التدرٌسٌة الثالثة والتً ستتناول :
(( انوا الدٌمقراطٌة ))

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :الثالثه

القسم  :المٌكانٌك

الوقت 45:دقٌقه ×2

الصؾ  :الثانً

االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه
قللللدرة الطالللللب علللللى
معرفلللللللللللة انلللللللللللوا
الدٌمقراطٌللله وتشلللمل
الدٌمقراطٌه المباشره

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس
المحاضره

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم 5دقللللللللللللللللللللللائق
واالسلللللللللللللللتما والحوار
لمراجعللللللللللللللللللللة
المحاضره السابقه
والسؤال

الدٌمقراطٌه التمثٌلٌه

50دقٌقة

مقالً

الدٌمقراطٌلللللله شللللللبه
المباشره

5دقائق

و

50دقائق

استنتاجً

الدٌمقراطٌلللللله ؼٌللللللر
المباشره

5دقائق
50دقائق
الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

المقدمة :
ما هً االتجاهات التً أخذتها عملٌة تعرٌؾ الدٌمقراطٌة ؟ فقد تمثلت فً اتجاهٌن رئٌسٌن  ،األول تفاعل
مع جانب الحكم والسٌاسة  ،كما عرفته الموسوعة البرٌطانٌة مثال بانها (( شكل من إشكال الحكومة التً
ترجع قرار الحكم فٌه الى الشعب )) والثانً تفاعل مع جوانب اخرى فهً أضافه الى بعد السٌاسة والحكم
 ،فهً لها ابعاد اقتصادٌة وثقافٌة واجتماعٌة .
ان هذا التنو والثراء الفكري حول الدٌمقراطٌة  ،انتج انواعا عدٌده من الدٌمقراطٌة سنتناول جانبا منها
فً الوحدة التدرٌسٌة لهذا الٌوم .

عرض المحتوى :
تقسم الدٌمقراطٌة تارٌخٌا وحاضرا الى عدة اقسام هً :
 -5الدٌمقراطٌة المباشرة .
 -2الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة والتفوٌقٌة (( وتشمل ))
أ -الدٌمقراطٌة الشبه المباشرة  ،ولها مظاهر ذات طابع شعبً .
ب -الدٌمقراطٌة الؽٌر مباشرة  .وهً مابات ٌعرؾ عنها بالدٌمقراطٌة النٌابٌة وقد تجلة فً اربع صور هً
 :اوال  :نظام حكومة الجمعٌة .
ثانٌا  :النظام الرئاسً .
ثالثا  :النظام البرلمانً .
رابعا  :النظام المختلط .
وسنتناول فً وحدتنا التدرٌسٌة لهذا الٌوم جانبا من هذا التقسٌم وتحدٌد الدٌمقراطٌة المباشرة  ،وشبه
المباشرة  ،وؼٌر المباشرة .
الخالصة والتقوٌم :
ان خالصة الوحدة التدرٌسٌة لهذا الٌوم تظهر ان النوعٌن االولٌٌن وهما الدٌمقراطٌة المباشرة كانت
موجودة وهً تمثل تارٌخا  ،وكذلك قسم من الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة  ،اي شبه المباشره التً لم ٌعد لها
وجود ظاهر الٌوم عالمٌا  ،وقد اظهرت اجابات الطلبة معرفتهم الجٌدة للوحدة التدرٌسٌة لهذا الٌوم .
الواجب البٌتً :
تحضٌر الوحدة التدرٌسٌة الرابعة والتً تتناول :
(( الدٌمقراطٌة ؼٌر المباشرة وانواعها ))

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
القسم  :المٌكانٌك

الوحده التدرٌسٌة  :الرابعه
الوقت 45:دقٌقه ×2
االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قدرة الطاللب عللى المحاضره
معرفة

الصؾ  :الثانً
التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال
55دقٌقة

5دقلللللللائق لمراجعلللللللة
المحاضره السابقه

انللللللللللللللللللللللوا
الدٌمقراطٌللللللله
ؼٌر المباشره

55دقٌقه

اوال  :نظلللللللللام
حكومللللللللللللللللللة
الجمعٌه

50الخالصلللللللللللة
وقلللراءة اسلللماء استنتاجً
سالحضور

مقالً
و

المقدمة :
ذكرنا فً المحاضرة السابقة انوا الدٌمقراطٌة  ،ماهً هذه االنوا ؟
نعم صحٌح  ،هناك نوعٌن رئٌسٌٌن  ،هما  ،الدٌمقراطٌة المباشرة  ،والدٌمقراطٌة التمثٌلٌة او التقوٌضٌة ،
واالخٌرة اٌضا على نوعٌن هما  ،الدٌمقراطٌة شبه المباشرة وسمٌت كذلك الن الشعب ٌكون له دور كبٌر
عبر عدة صور مثل االستفتاء الشعبً  ،واالقتراح الشعبً  ،واالعتراض الشعبً  ،والٌوم نتناول نوعها
الثانً الذي هو الدٌمقراطٌة ؼٌر المباشرة . ،
عرض المحتوى :
ان الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة او التفوٌضٌة هً التً سادت فً العالم بعد ان باتت الدٌمقراطٌة المباشرة من
التارٌخ ولٌست واقعٌة او قابله للتطبٌق  .والدٌمقراطٌة التمثٌلٌة على شكلٌن او نوعٌن :
* الدٌمقراطٌة شبه المباشرة  ،وقد تناولناها فً الوحدة التدرٌسٌة السابقة
* الدٌمقراطٌة ؼٌر المباشرة  ،وٌعبر عنها بالدٌمقراطٌة النٌابٌة وهً هً تقوم على عدة اسس منها :
 -5تشكٌل البرلمان او مجلس النواب عن طرٌق االنتخاب من قبل الشعب السٌاسً .
 -2تحدٌد البرلمان بعد فترة زمنٌة محددة بحسب الدستور .
 -3اعتبار عضو مجلس البرلمان ممثال للشعب كله .
 -4استقالل البرلمان عن الناخبٌن مدة نٌابٌة .
وقد تبلورت االنظمة الدٌمقراطٌة ؼٌر المباشرة او التمثٌلٌة او النٌابٌة فً اربعة صور او انوا او اشكال
رئٌسٌة هً
اوال :نظام حكومة الجمعٌة .
ثانٌا  :النظام الرئاسً .
ثالثا  :النظام البرلمانً .
رابعا  :النظام المختلط .
الخالصه والتقوٌم .
نجد ان اجابة الطالبة على االسئلة الموجهة الٌهم  ،كانت واضحة وجٌده بشكل عام عندما تم التمٌز بٌن
الدٌمقراطٌة ؼٌر المباشرة واالنوا االخرى  ،وان الصور او االنوا االربعة لهذه الدٌمقراطٌة  ،اولها
نظام حكومة الجمعٌة الذي ٌطلق علٌه اٌضا اسم النظام المجلسً  ،وٌعتقد موٌدوا هذا النظام بانه ٌحقق
الدٌمقراطٌة الصحٌحة .
الواجب البٌتً :
تحضٌر الوحدة التدرٌسٌة الخامسة والتً سنكمل فٌها
(( نظام حكومة الجمعٌة  ،وجانب من النظام الرئاسً ))

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
القسم  :المٌكانٌك

الوحده التدرٌسٌة  :الخامسه
الوقت 45:دقٌقه ×2
االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
على معرفة
5وال:طبٌعللللللللللللة
زخصائص نظام
حكومة الجمعٌه
ثانٌلللللا  :النظلللللام
الرئاسً

الصؾ  :الثانً
التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 5دقلللللائق لمراجعللللللة
المحاضره السابقه
 50دقائق
20دقٌقه

مقالً

50دقائق

و

الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

استنتاجً

المقدمة :
تناولنا فً الوحدة التدرٌسٌة السابقة انوا االنظمة الدٌمقراطٌة  ،وتحدٌدا الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة او
التفوٌضٌة  ،وبالذات ركزنا على الدٌمقراطٌة ؼٌر المباشرة او النٌابٌة واهم اسسها والتً تقوم على
تشكٌل البرلمان او مجلس النواب عن طرٌق االنتخاب من قبل الشعب السٌاسً  ،وٌجري تجدٌد البرلمان
بعد فترة زمنٌة محددة بحٌب دستور البلد  ،والنائب ٌمثل كل الشعب  ،والبرلمان مستقل عن الناخبٌن مدة
نٌابٌة وسنتناول الٌوم باقً انوا وصور الدٌمقراطٌة ؼٌر المباشرة  ،والتً بدأناها بنظام حكومة الجمعٌة
الذي سنكمله الٌوم  ،ونتناول اٌضا جزء من النظام الرئاسً :
عرض المحتوى :
نؤكد اوال ان انوا الدٌمقراطٌة ؼٌر المباشرة هً اربعة رئٌسٌة  ،وكل نو او صورة منها والتً لها مثال
تارٌخً واكادٌمً  ،له صور وتطبٌقات متعددة تختلؾ بمقدار ما عن المثال او الصورة او النو االكادٌمً
.
وقد ذكرنا ا ناول هذه االنوا هو نظام حكومة الجمعٌة والذي ٌسمى اٌضا بالنظام المجلسً ٌ ،قول عنه
مؤٌدوه بانه ٌحقق الدٌمقراطٌة الصحٌحة  ،بل انه اكثر انوا الدٌمقراطٌة النٌابٌة تحقٌقا للمبدأ
الدٌمقراطً  ،حكم الشعب من خالل ممثلٌه  ،وتمٌز هذا النظام بخصٌصتٌن اساسٌتٌن هما -:
 -5اجتما السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة فً ٌد المجلس المنتخب ( الجمعٌة او البرلمان )
 -2تبعٌة السلطة التنفٌذٌة وخضوعها تماما الى الهٌئة المنتخبة ( الجمعٌة او البرلمان )
اال ان هذا النظام كما هو واضح ٌفتقد الى مبدأ وركٌزة مهمة فً الدٌمقراطٌة  ،ال وهو الفصل بٌن
السلطات  ،اذ ان تبعٌة السلطة التنفٌذٌة الى السلطة التشرٌعٌة  ،قد ٌؤدي الى استبداد البرلمان .
ولذا فان النو الثانً وكذا باقً االنوا تعالج هذه الناحٌه اي الفصل بٌن السلطات كما هو الحال فً
النظام الرئاسً  ،الذي ٌعد من األنظمة المنتشرة فً العالم  ،ومثال األكادٌمً أمرٌكا .
الخالصة والتقوٌم :
من خالل االجابة على سؤال  ،اي النظامٌن افضل  ،نظام حكومة الجمعٌة ام النظام الرئاسً ؟
نعم ان النظام االفضل ٌتحد اوال وفقا لرؤٌة وخٌار شعب اي بلد اوال  ،وثانٌا  ،ان النظام الدٌمقراطً
االفضل هو الذي ٌتوفر فٌه اكبر عدد من الركائز  ،واكبر مدى من كل ركٌزة .
الواجب البٌتً :
تحضٌر الوحدة التدرٌسٌة السادسة والتً ستكون :
( استكمال النظام الرئاسً ومزاٌاه )

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :السادسه

القسم  :المٌكانٌك

الوقت 45:دقٌقه ×2

الصؾ  :الثانً

االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
على معرفة
النظام الرئاسً
طبٌعته ومزاٌاه

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 5دقلللللائق لمراجعللللللة
المحاضره السابقه
30دقٌقه
50دقائق
الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

مقالً
و
استنتاجً

المقدمة :
ذكرنا فً الوحدة التدرٌسٌة السابقة صور وانوا الدٌمقراطٌة ؼٌر المباشرة  ،وتناولنا بالتفصٌل نظام
حكومة الجمعٌة او النظامً المجلسً واهم مزاٌا نظام حكومة الجمعٌة الذي ٌعتبره البعض االكثر تمثٌال
لحكم الشعب وتبعٌة السلطة التنفٌذٌة الى السلطة التشرٌعٌة  ،وبدأنا الحدٌث عن النظام الرئاسً  ،الذي
سنكمل تفاصٌله الٌوم :
عرض المحتوى :
ان النظام الرئاسً هو نو اخر او صورة اخرى من االنظمة الدٌمقراطٌة ؼٌر المباشرة او النٌابٌة وهو
ٌختلؾ عن ؼٌره من االنظمة الدٌمقراطٌة وبالخصوص نظام حكومة الجمعٌة بخصٌصتٌن هما :
 -5رئٌس الجمهورة هو المسؤول عن السلطة التنفٌذٌة وهو ٌجمع بٌن رئاسة الدولة والحكومة  ،وهو
ٌنتخب من قبل الشعب .
 -2الفصل التام بٌن السلطات ( التشرٌعٌة  ،التنفٌذٌة  ،القضائٌة )
او الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة هً مهد النظام الرئاسً والمثالً التقلٌدي لها  ،وقد تطور هذا النظام فٌها
عبر دستور امرٌكا ثالثة قرون  ،وقد استقر الدستور االمركً على ستة مبادئ هً ( الحكومة الجمهورة
الدستورٌة  ،الفٌدرالٌة  ،فصل السلطات  ،سمو الدستور  ،استقالل القضاء  ،حماٌة حقوق االنسان ).
وقد منح الدستور الرئٌس المنتخب صالحٌات واسعة من استقالل السلطة التنفٌذٌة واستقاللٌته فً اختٌار
وزرائه وعدم استجواب او وزرائه من البرلمان  ،والسلطة التشرٌعٌة اختصاصها الدستوري فً سن
القوانٌن  ،كما ان السلطة القضائٌة مستقلة تماما .
الخالصة والتقوٌم :
ان النظام الدٌمقراطٌة التمثٌلً الرئاسً قد اثبت نجاحه فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ولم ٌتحول الى نظام
دكتاتوري على الرؼم مما ٌتمتع به الرئٌس من سلطات واسعة  ،وكان للحرٌة والوعً السٌاسً للشعب
االمرٌكً بمصالحه  ،وقد الٌنجح مع شعوب ؼٌر مهٌأ له .
الواجب البٌتً :
تحضٌر الوحدة التدرٌسٌة السابعة  ،والتً ستكون عن
(( النظام البرلمانً ))

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :السابعه

القسم  :المٌكانٌك

الوقت 45:دقٌقه ×2

الصؾ  :الثانً

االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
على معرفة
طبٌعلللللة النظلللللام
البرلملللللللللللللللللللانً
ومزاٌلللاه وملللدى
تطبٌللللللللق هللللللللذا
النظلللللللللام فلللللللللً
العراق

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 5دقلللللائق لمراجعللللللة
المحاضره السابقه
25دقٌقه
5دقائق

مقالً

50دقائق

و

الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

استنتاجً

المقدمة :
عندما درسنا فً الوحدة التدرٌسٌة السابقة ذكرنا اهم مزاٌا النظام الرئاسً  ،والذي اختلؾ بشكل اساس
عن نظام حكومة الجمعٌة  ،بالفصل التام بٌن السلطات  ،وحجم صالحٌات السلطة التنفٌذٌة ممثلة برئٌس
الجمهورٌة المنتخب مباشرة من قبل الشعب والٌوم سندرس النظام البرلمانً الذي ٌختلؾ عن كال
النظامٌن السابقٌن  ،نظام حكومة الجمعٌة الدٌمقراطً  ،والنظام الرئاسً الدٌمقراطً .
عرض المحتوى :
عند دراستنا للنظام الرئاسً وجدنا خالل تطوره ان موضو الفصل التام بٌن السلطات لٌس واقعٌا تماما ،
اذ اظهرت الحاجة والوقائع الفعلٌة الى بعض التعاون بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة  ،وهذا ما فعله
النظام البرلمانً الدٌمقراطً تمثله المملكة المتحدة ( برٌطانٌا ) تارٌخٌا واكادٌمٌا  .وٌقوم النظام البرلمانً
على االركان االساسٌة التالٌة :
 -5ثنائٌة الجهاز او السلطة او الهٌئة التنفٌذٌة بٌن رئٌس الدولة ( ملك او رئٌس الجمهورٌة ) وٌمتاز
برمزٌة ومحدودٌة صالحٌاته  ،وبٌن مجلس الوزراء الذي ٌمثل السلطة التنفٌذٌة .
 -2التوازن والتعاون بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة .
 -3اهمٌة السلطة او الهٌئة التشرٌعٌة ( البرلمان ) ومنه اخذ النظام اسمه .
ان الوزارة ( او مجلس الوزراء ) فانها تنطلع باعباء الحكم باعتبارها المحور الرئٌس فً النظام البرلمانً
 ،وهً مسؤولة سٌاسٌا امام الهٌئة النٌابٌة او التشرٌعٌة  ،ومن اهم وضائفها ان رئٌس الدولة هو الذي
ٌعٌن رئٌس الوزراء من الحزب او الكتلة الفائزة باالؼلبٌة  ،وان رئٌس الوزراء هو الذي ٌختار وزرائه ،
وان الوزراة تكون وحدة متجانسة  .وان السلطة القضائٌة فً هذا النظام مستقلة .
الخالصه والتقوٌم :
ان النظام الدٌمقراطً البرلمانً ٌوازي بٌن السلطة التشرٌعٌة ( البرلمان )  ،فهً اقل مما هو حالها فً
النظام المجلس  ،وافضل مما هً فً النظام الرئاسً  ،وقوة السلطة التنفٌذٌة ( مجلس الوزراء ) التً هً
افضل من حالها فً النظام المجلسً واقل قوة مما هو الحال فً النظام الرئاسً .
الواجب البٌتً :
تحضٌر الوحدة التدرٌسٌة الثامنة وهً عن
( النظام المختلط )

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
القسم  :المٌكانٌك

الوحده التدرٌسٌة  :الثامنه
الوقت 45:دقٌقه ×2
االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
على معرفة
النظام المختلط

الصؾ  :الثانً
التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 5دقلللللائق لمراجعللللللة
المحاضره السابقه
30دقٌقه
50دقائق
الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

مقالً
و
استنتاجً

المقدمة :
توضحة لنا فً الوحدة التدرٌسٌة السابقة طبٌعة النظام البرلمانً الذي تعتبر برٌطانا مثاله التارٌخً
واالكادٌمً  ،وعندما قارنا ما ٌطبق منه فً العراق وجدنا بعض االختالؾ  ،مثل اشتراط ان ٌكون الوزٌر
عضوا فً البرلمان  ،وهذا ٌعٌب النظام البرلمانً المطبق فً العراق  ،مع مالحظة فارق التجربة التارٌخٌة
والوعً والثقافة الدٌمقراطٌة  ،وهو ما ٌؤكد ان لكل نو او شكل من الدٌمقراطٌة صور متعددة بحسب
دستور البلد الذي ٌنظم العملٌة السٌاسٌة .
والٌوم سنفصل فً النو االخٌر كما ورد فً تقسٌمنا للدٌمقراطٌة  ،وهو النظام المختلط .
عرض المحتوى :
ذكرنا فً الوحدات التدرٌسٌة السابقة انوا االنظمة الدٌمقراطٌة ؼٌر المباشرة او النٌابٌة  ،وكان فضال
عن اختالفها فً طبٌعة النظام  ،فانها اختلفت مقدار او حجم الفصل بٌن السلطات  ،ودور كا من السلطة
التشرٌعٌة والتنفٌذٌة وقوتها فً هذا النو او ذاك  ،وهكذا كان النظام المجلسً  ،فالنظام الرئاسً الذي
اظهر قوة السلطة التنفٌذٌة التً كانت تابعة فً النظام المجلس  ،والنظام البرلمانً اظهر قوة السلطة
التشرٌعٌة  ،ولكل من النظامٌن االخٌرٌن مزاٌا ومساوئه  ،ولذا برز النظام المختلط الذي تمثله اكادٌمٌا
فرنسا  ،اذ ٌوجد فٌه رئٌس دولة ( رئٌس جمهورٌة ) له صالحٌات اقل من النظام الرئاسً واكبر بكثٌر
من النظام البرلمانً  ،والى جانبه رئٌس وزراء ٌمثل االؼلبٌة  ،وبذلك فان النظام المختلط ٌدعً انه ٌجمع
بٌن مزاٌا النظامٌن الرئاسً والبرلمانً  ،مع احتفاظ السلطة التشرٌعٌة بقوتها  ،واستقالل السلطة
القضائٌة .
الخالصه والتقوٌم :
ان النظام المختلط جمع بٌن مٌزة النظام الرئاسً بوجود رئٌس دولة منتخب من قبل الشعب مباشررة وله
صالحٌات الى جانبه رئٌس وزراء من الكتلة الفائزة كما فً النظام البرلمانً  ،وهما ٌتقاسمان السلطة
التنفٌذٌة  ،مع احتفاظ السلطة التشرٌعٌة بقوة تقلصت عن قوتها فً النظام البرلمانً .
الواجب البٌتً :
تحضٌر الوحدة التدرٌسٌة التاسعة وهً عن
(( ركائز الدٌمقراطٌة ))

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :التاسعه

القسم  :المٌكانٌك

الوقت 45:دقٌقه ×2

الصؾ  :الثانً

االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
على معرفة
الركللللللللللللللللللللللللائز
االساسللللٌه التللللً
ٌقلللوم علٌهلللا أي
نظللام دٌمقراطللً
ومنها:
الحرٌه
الكراملله وحقللوق
االنسان

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 5دقلللللائق لمراجعللللللة
المحاضره السابقه
 5دقائق
55دقٌقه

مقالً

50دقائق

و

50دقائق

استنتاجً

الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

المقدمة :
عندما تحدثنا عن انوا الدٌمقراطٌة فً الوحدات التدرٌسٌة السابقة اكدنا ان لكل نو او صورة او
شكل تطبٌقات متعدده  ،وان االساس االهم فً قٌمة كل نو منها  ،واهمها نظام حكومة الجمعٌة والنظام
الرئاسً والنظام البرلمانً والنظام المختلط  ،جوهر ومضمون والذي ٌعتمد على مجموعة من الركائز
االساسٌة التً هً عبارة عن اسس او مبادئ ا والٌات  ،وهو ما سنتناوله فً الوحدة التدرٌسٌة الٌوم .
عرض المحتوى :
ٌمكن ذكر عشرة ركائز هً االهم فً بناء او استمرار التجربة الدٌمقراطٌة فً بلد ما ومنها :
 -5الحرٌة .

 -2الكرامة االنسانٌة وحقوق االنسان

 -4المشاركة السٌاسٌة

 -5التعددٌة السٌاسٌة

 -7حكم االكثرٌة ( االؼلبٌة ) وحماٌة حقوق االقلٌة
 -9الفصل بٌن السلطات .

 -3المساواة والمعادلة .
 -6االنتخابات
 -8تداول السلطة سلمٌا .
 -50الشفافٌة والمساءلة .

وسنركز الٌوم على اول ركٌزتٌن  :فالحرٌة تعنً سلطة وامكانٌة السٌطرة على الذات بموجبها ٌختار
االنسان بنفسه تصرفاته الشخصٌة وٌمارس نشاطاته دون عوائق او اكراه  ،وان مجال الحرٌة ٌتسع
وضٌق فً نطاق كل دولة استنادا الى قاعدتٌن هما :
* وجود المجتمع الدٌمقراطً .
* الممارسة الفعلٌة للدٌمقراطٌة داخل نطاق هذا المجتمع .
والحرٌة على انوا منها حرٌة الرأي والتعبٌر  ،وحرٌة العمل السٌاسً  ،واالنتخاب والترشٌح ، ....
وتتجلى اهمٌة الحرٌة فً انها المدخل واالساس لعدد من الركائز االخرى .
وتمثل ركٌزة كرامة وحقوق االنسان  ،ذات اهمٌة كبٌرة فً بناء اي دٌمقراطٌة حقٌقة  .فان كان من
اهداؾ الدٌمقراطٌة تحقٌق المساواة والعدل والرفاهٌة المعاتٌه  ،فأنها من حقوق االنسان وكرامته ،
وٌوجد من ٌعتقد ان الدٌمقراطٌة = حقوق االنسان .
الخالصة والتقوٌم :
ان كل ركائز الدٌمقراطٌة مهمة ولكن الحرٌة لها اهمٌة كبرى بٌنها النها االساس االول الذي تقوم علٌه
الركائز االخرى التً تكمل بعضها  ،وهذا ما نراه عندما نؤكد على ضرورة ان ٌقوم اي نظام دٌمقراطً
ٌحفظ كرامة وحقوق االنسان .
الواجب البٌتً :
تحضٌر الوحدة التدرٌسٌة العاشرة والتً تتناول
(( ركائز اخرى ))

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :العاشره

القسم  :المٌكانٌك

الوقت 45:دقٌقه ×2

الصؾ  :الثانً

االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
على معرفة
اهمٌة ركٌزتً
المساواة والعداله
المشللللللللللللللللللللللاركة
السٌاسٌه
التعددٌة السٌاسٌه
االنتخابات

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 5دقلللللائق لمراجعللللللة
المحاضره السابقه
 50دقائق
50دقائق

مقالً

50دقائق

و

50دقائق

استنتاجً

الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

المقدمة :
اوضحنا فً الوحدة التدرٌسٌة السابقة اهمٌة ركائز الدٌمقراطٌة بشكل عام وبدأنا نتعرؾ تحدٌدا على
الحرٌة ودورها واهمٌتها واولٌتها فً بناء التجربة الدٌمقراطٌة واستمرارٌتها بابعادها السٌاسٌة او
الفكرٌة او االجتماعٌة وحتة االقتصادٌة المتعددة وكذلك اوضحنا ان ركٌزة حقوق االنسان وكرامته تحتل
اهمٌة كبٌرة النها تكاد تكون معادال ونتٌجة اساسٌة للعملٌة الدٌمقراطٌة  ،والٌوم سنتناول ثالث او اربع
ركائز اخرى .
عرض المحتوى :
واولها وهً الركٌزة الثالثة وهً المساواة والعدالة وهما مفهومان ٌصعب التعرٌؾ بٌنهما وفً الؽالب
ٌشار الٌهما على انه مفهوم واحد  ،والمساواة مفهوم اجتماعً وسٌاسً ٌتبلور قانونٌا فً عدم التمٌز بٌن
االفراد فً حقوقهم وواجباتهم والفرص المتاحه امامهم فً العلم والعمل وفً النشاطات السٌاسٌة
واالجتماعٌة لتحقٌق العدالة بٌن االفراد وللمساواة بٌن المرأة والرجل فً مختلؾ الشؤون اهمٌة خاصة
وكبٌرة نتٌجة للظلم المضاعؾ الذي تعرفت له المرأة  ،مع الرجل مرة  ،ولوحها من الرجال احٌانا مرة
اخرى اما الركٌزه الرابعة وهً المشاركة الساسٌة فانها تعنً حق المواطن فً ان ٌؤدي دورا ما فً
عملٌة صنع القرارات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة عبر التصوٌت الختٌار متخذي القرارات او
المشاركة المباشرة باتخاذها .
وتمثل التعددٌة السٌاسٌة ركٌزه اخرى مهمة فً البناء الدٌمقراطً  ،وجوهر التعددٌة هو االقرار بالحرٌة
واالختالؾ والتعاٌش السلمً بٌن اتجاهات متعددة فً المجتمع  ،والجانب السٌاسً فٌها هو االه وتعتبر
االنتخابات هً الركٌزة االساسٌة التً تمثل عالمة فارقة لنظام الحكم الدٌمقراطً التً تمارس من خاللها
الحرٌة والمشاركة السٌاسٌة عبر التعددٌة اعتمادا العلى الٌة االنتخابات لتحدٌد االكثرٌة .
الخالصة والتقوٌم :
ان كل الركائز التً ذكرناها وعلى الرؼم من تمٌز بعضها باهمٌة خاصة مثل الحرٌة واالنتخابات  ،اال انها
كلها تتكامل مع بعضها لٌكون اي نظام اكثر دٌمقراطٌة من ؼٌره بمدى تكامل هذه الركائز .
الواجب البٌتً :
تحضٌر الوحدة التدرٌسٌة الحادٌة عشر وهً
(( اكمال باقً ركائز الدٌمقراطٌة ))

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
القسم  :المٌكانٌك

الوحده التدرٌسٌة  :الحادٌة عشر
الوقت 45:دقٌقه ×2
االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضرسه
على معرفة
اهمٌللللة ركللللائز حكللللم
االكثرٌللللللله وحماٌلللللللة
حقوق االقلٌه
تداول السلة سلمٌا
الفصل بٌن السلطات
الشفافٌه والمساءله

الصؾ  :الثانً
التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 5دقلللللائق لمراجعللللللة
المحاضره السابقه
 5دقائق
50دقائق

مقالً

5دقائق

و

50دقائق

استنتاجً

50دقائق
الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

المقدمة :
تناولنا فً الوحدتٌن التدرٌسٌتٌن عدد من الركائز المهمة واالساسٌة وكان فً مقدمتها الحرٌة التً اكدنا
على انها اهم هذه الركائز باعتبارها المفتاح للركائز االخرى  ،كما اكدنا على الدور الممٌز لالنتخابات
الحرة التنزٌهة باعتبارها اهم الٌات الدٌمقراطٌة او الوصول الى اهم اهدافها  ،والٌوم سنتناول الركائز
االخرى وهً حكم االكثرٌة  ،والتداول السلمً للسلطة  ،والفصل بٌن السلطات  ،والشفافٌة والمساءلة .
عرض المحتوى :
ان االنتخابات تتجلى اهمٌتها فً هدفٌن رئٌسٌٌن االول  ،انها مظهر لحكم الشعب عبر رأٌه فً اختٌار
ممثلٌه  ،والثانً  ،انها تفرز االكثرٌة التً ستحكم باسم الشعب اذ لٌس معقوال ان كل ممثل للشعب ان
ٌحكم  ،ولكن ٌشرط على هذه االكثرٌة وهً تحكم ان ترعى وتحمً االقلٌة بانواعها ان الٌة االنتخابات ،
ومبدأ حكم االكثرٌة  ،تفتح المجال واسعا لترسٌخ احد مبادئ الدٌمقراطٌة االساسٌة  ،وانتظام حٌاة الشعب
 ،االوهو التداول السلمً للسلطة والذي ٌمنع االحكام الى اسالم او العنؾ للحصول على السلطة وتطبٌق
الرؤى المختلفة .
وتمثل ركٌزة الفصل بٌن السلطات ( التشرٌعٌة  ،والتنفٌذٌة و القضائٌة ) احد مقومات الدٌمقراطٌة وتعزز
بنائها وتمنع تحول احدها  ،او استؽالل احدما او حزب ما  ،الى الدكتاتورٌة  ،بل ان هذه السلطات تتعاون
فٌما بٌنها لتطبٌق القانون وتحقٌق اهداؾ الشعب .
اما ركٌزة الشفافٌة والمساءلة فانها اتماما واكماال للبناء الدٌمقراطً السلٌم  ،واالضافة الى ما تقدم فان
المعلومات التً ٌجب تسهٌل تداولها عبر الشفافٌة فان تمثٌل حقا للفرد الشعب بهدؾ المعرفة وتوظٌفها
للتخطٌط  ،كما انها اداة فعالة للمساءلة ومحاسبة السلطات فً اداء اهدافها التً اعلنتها .
الخالصة والتقوٌم :
ان خالصة وحدتنا التدرٌسٌة لهذا الٌوم وكذا الوحدات السابقة التً تناولنا فٌها ركائز الدٌمقراطٌة اظهرت
لنا اهمٌة هذه الركائز فً بناء اي نظام دٌمقراطً وان درجة تقدم هذا النظام فً اي بلد تقاس بعدد الركائز
المتوفرة ومدى كل ركٌزة فً اي بلد دٌمقراطً .
الواجب البٌتً :
تحضً الوحدة التدرٌسٌة الثانٌة عشر
فنتناول فٌها
(( االسس المكملة للدٌمقراطٌة وفً مقدمتها الدستور ))

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :الثانٌه عشر

القسم  :المٌكانٌك

الوقت 45:دقٌقه ×2

الصؾ  :الثانً

االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
على معرفة
اهمٌلللة بلللاقً الركلللائز
الدٌمقراطٌه منها:
حكم االكثرٌه وحماٌله
حقوق االقلٌه
تداول السلطة سلمٌا
الفصل بٌن السلطات
الشفافٌة والمساءله

المقدمة :

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 5دقلللللائق لمراجعللللللة
المحاضره السابقه
20دقٌقه
55دقٌقه

مقالً

20دقٌقه

و

55دقٌقه

استنتاجً

 50دقائق
الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

على الرؼم من اشارتنا الى ركٌزة الحرٌة باعتبارها اهم الركائز النها البٌئة المناسبة للركائز االخرى ،
واالنتخابات باعتبارها االلٌة االساسٌة المناسبة للدٌمقراطٌة والتً الٌمكن ان تستقٌم بدونها العملٌة
الدٌمقراطٌة  ،النها تحدد حكم االكثرٌه التً تقود السلطة وتفسح المجال للتداول السلمً للسلطة  ،وهذا
الٌنفً اهمٌة كل ركٌزة .
عرض المحتوى :
* حكم االكثلرٌة ( االؼلبٌة ) وحماٌة االقلٌة  :ان الشعب هو الذي ٌمنح السلطة للحكام  ،وهو نفسه الذي
ٌضع حدودا تحول دون انتحول سلطة الدولة الى سلطة مطلقة  .وتعنً هذه الركٌزة ان السلطة ٌقودها من
ٌفوز باالؼلبٌة عبر صنادٌق االقترا واالنتخابات  .وان هذه االكثرٌة قد تبقً او تتبدل بحسب موافقة
الشعب  ،وعلى هذه االكثرٌة التً تقرر ان تمحً االقلٌة بكل انواعها  ،سواء كانت سٌاسٌة او قومٌة او
دٌنٌة او ...
* تداول السلطة سلمٌا  :وهو ٌعبر عن ارقى اشكال الصرا بٌن االطراؾ السٌاسٌة واالتجاهات العقائدٌة
واالجتماعٌة  ،والذي تحول من الدموي الى التنافسً على صنادٌق االقترا  ،وهذه الركٌزة تشمل عدد من
المبادئ :
 oرفض االفراد بالسلطة السٌاسٌة من اي جهة سواء كانت حزب او طبقة او عائلة او فرد .
 oمنع استخدام القوة العسكرٌة فً الحٌاة السٌاسٌة واالستٌالء على السلطة .
 oاالٌمان بحق المجتمع المدنً او الشعب فً اختٌار حكامه .
* الفصل بٌن السلطات ؛ وهذه الركٌزة من اعمدة االنظمة الدٌمقراطٌة وخصوصا البرلمان  ،وتعنً توزٌع
السلطات الحكومٌة بٌت ثالثة سلطات هً :
 oالتشرٌعٌة  ،واهم مهامها تشرٌع القوانٌن  ،والرقابة على السلطة التنفٌذٌة .
 oالتنفٌذٌة  ،وتمارس مهمة تنفٌذ القوانٌن واالحكام القضائٌة وادارة االجهزة الحكومٌة .
 oالقضائٌة  ،وهم حاملً راٌة العدل والمساواة امام القانون  ،وٌقومون بتطبٌقه .
* الشفافٌة والمساءلة  ،وهً ركٌزة مهمة فً بناء الدٌمقراطٌة واستمرارها وهً تسند بشكل اساس على
توفر المعلومات  ،وسهولة الوصول الٌها ( الشفافٌة ) وهذا ٌسهل مهمة الرقابة على التخطٌط والمحاسبة
االدارٌة  ،وكذلك الرقابة التشرٌعٌة  ،اي رقابة البرلمان ومجالس االقالٌم والمحافظات .
الواجب البٌتً :
تحضٌر الوحدة التدرٌسٌة القادمة عن
(( اسس مهمة فً بناء الدٌمقراطٌة  ،الدستور وانواعه ))

الدٌمقراطٌه

التخطٌط للدرس النظري
القسم  :المٌكانٌك

الوحده التدرٌسٌة  :الثالثه عشر
الوقت 45:دقٌقه ×2
االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
على معرفة
اسللللللس مهملللللله
مكمللله فللً بنللاء
الدٌمقراطٌه

الصؾ  :الثانً
التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 5دقلللللائق لمراجعللللللة
المحاضره السابقه
60دقٌقه
50دقائق
الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

مقالً
و
استنتاجً

المقدمة :
ان الواجبات التدرٌسٌة السابقة والتً تناولنا فٌها اهم ركائز الدٌمقراطٌة التعنً انها فقط تقوم بها
الدٌمقراطٌة  ،ولذا وجدنا من المناسب اضافة عنوان (( اسس مكملة لبناء الدٌمقراطٌة )) ندرج تحته
بعض القواعد واالسس المهمة لبناء الدٌمقراطٌة مثل (( الدستور )) و (( منظمات المجتمع المدنً ))
فضال عن تفصٌل اكثر لركٌزة االنتخابات  ،وستكون وحدتنا التدرٌسٌة لهذا الٌوم عن الدستور .
عرض المحتوى :
الدستور  :هو مجموعة من القواعد المتعلقة بتبٌان مصدر السلطة وتنظٌم ممارستها وانتقالها والعراقة
بٌن القابضٌن علٌها وكذلك فً صلب الوثٌقة الدستورٌة ام خارجها )) .
والدستور على نوعٌن  :فمن حٌث الشكل ٌقسم الى :
 -5الدستور المدنً

 -2الدستور ؼٌر المدنً ( العرفً )

ومن حٌث اجراءات التعدٌل  ،فهو ٌقسم الى :
 -5الدستور المرن .

 -2الدستور الجامد .

واالخٌر ٌقسم الى  ،او ٌأخذ طرٌقٌن هما :
 -5طرٌقة الجمعٌة التأسٌسٌة
 -2طرٌقة االستفتاء الدستوري .
وقد جمع النظام الدٌمقراطً بٌن الطرٌقتٌن االخٌرتٌن فً اقامة دستوره الدائم .
الواجب البٌتً :
تحضٌر الوحدة التدرٌسٌة القادمة عن
(( الحرٌات العامة ))

الدٌمقراطٌه

التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :الرابعه عشر

القسم  :المٌكانٌك

الوقت 45:دقٌقه ×2

الصؾ  :الثانً

االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
على معرفة
اهمٌة
الحرٌات العامه
النشاة والتطور
الطبٌعللللللللللللللللللللللله
الوضعٌه

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 5دقلللللائق لمراجعللللللة
المحاضره السابقه
20دقٌقه
20دقٌقه

مقالً

 20دقٌقه

و

50دقائق

استنتاجً

الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

المقدمة :
من االسس المهمة فً بناء الدٌمقراطٌة هو موضو الحرٌات العامة القائم على ركٌزة الحرٌة  ،وبعض
الكتاب والمفكرٌن ٌعتقد ان الدٌمقراطٌة تقوم على تنظٌم الحرٌات العامة .

عرض المحتوى :
ومن تعرٌفات الحرٌات العامة العدٌدة فانها هً (( القدرة المكرسة بموجب القوانٌن الوضعٌة  ،للسٌطرة
على الذات والتحكم بها ))
وظهر بتعبٌر (( حرٌات عامة )) عام  5855فً الوثٌقة االنقالبٌة التً كان وراءها نابلٌون الثالث وان
المادة  25من دستور فرنسا عام  5852اخذت بالضبط هذا التعبٌر  ،وقد استقرت دراسة الحرٌات العامة
فً فرنسا منذ عام  5954لتصبح مستقلة عام  5962عن دراسة القانون الدستوري والقانونً االداري
ونوصؾ دراسات وافكار وتنظٌم الحرٌات العامة انها ذات طبٌعة وضعٌة وقانونها وصفً  ،مع العلم ان
هذا القانون الوصفً هو نتٌجة لفكر وحضارة وتراث الشعب او االمة وهو لٌس بعٌدا عن التـأثٌرات
الدٌنٌة وااللهٌة .
ان المشرو البد ان ٌكون متوقفا فً اصداره للقوانٌن الوضعٌة المتعلقة بتنظٌم الحرٌة والحقوق مع
الشروط الموضوعٌة لبٌئته  ،وقوة الشروط هً اعتبارات وعوامل تؤثر فً القوانٌن المنظمة للمرٌا
بالعامة وهً ما سنتناوله فً الوحدة التدرٌسٌة القادمة وهً على ثالثة انوا هً :
 -5االعتبارات الفلسفٌة .
 -2االعتبارات البنوٌة .
 -3االعتبارات االقتصادٌة .

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
القسم  :المٌكانٌك

الوحده التدرٌسٌة  :الخامسه عشر
الوقت 45:دقٌقه ×2
االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
على معرفة
االعتبلللللللللللللللارات
والعواملللللللللللللللللللل
الملللللؤثره عللللللى
القلللللللللللللللللللللوانٌن
المنظمللللللللللللللللللللله
للحرٌات العامه
النظلللام القلللانونً
للحرٌات العامه

الصؾ  :الثانً
التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 5دقلللللائق لمراجعللللللة
المحاضره السابقه
35دقٌقة
35دقٌقه

مقالً

50دقائق

و

الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

استنتاجً

المقدمة :
توجد عدد من من االعتبارات او العوامل التً تؤثر على القوانٌن المنظمة للحرٌات العامة  ،وتوجهها
صعودا او نزوال  ،علما بان العبرة االساسٌة فً اي قانون منظم للحرٌات العامة ان ٌطبق  ،والذي ٌجب ان
تتوفر فٌه بعض المواصفات التً سنذكرها الحقا .
عرض المحتوى :
اوال  :االعتبارات الفسلجٌة ؛ اذ ان ماٌسود المجتمع من قٌم واعتبارات فلسفٌة اة عقائدٌة هً فً الؽالب
ؼٌر متوافقة  ،فالمجتمع الذي ٌسوده او تؽلب علٌه الفلسفة ولبقٌم التً تعزز النزعة الفردٌة  ،فان
القانون الوضعً المنظم للحرٌات العامة سٌأتً مفسحا المجال لهذه الحرٌات ومعترؾ بها ومعزز الها ،
وكذلك الحال بالنسبة للتوجٌهات اللبرالٌة  ،اما اذا ساد المجتمع القٌم التً تعزز النزعة الجماعٌة واالفكار
االشتراكٌة والشمولٌة والنازٌه فأنها الحرٌة العامة ستكون بمستوى اذى .
ثانٌا  -:االعتبارات البشرٌة والتنظٌمٌة  :اذ ان الدولة التً تأخذ بمبدأ الفصل بٌن السلطات فان ذلك
سٌؤدي الى مزٌد من الحرٌات والحقوق لالفراد والجماعات  ،على عكس الدولة والمجتمع الذي تتركز فٌه
السلطات  .واذا كانت الدولة تحكم من قبل قلة او جماعة او حزب ٌأخذ بمبدأ االحادٌة فً التوجه والمنهج
فأن الحرٌات للشكوى اقل .
ثالثا  :االعتبارات االقتصادٌة فالبلد الذي ٌتمٌز بالتقدم االقتصادي والرفاه النسبً  ،وتوفر فرص االستثمار
والتقدم التقنً وانخفاض مستوى البطالة  ،فان النظام السٌاسً سٌضع قوانٌن اكثر انتقاحا فً مجال
الحرٌات والحقوق المباحة لالفراد والجماعات بشكل عام  ،اما البلد المتخلؾ اقتصادٌا فسٌكون عكس ذلك
.
النظام القانونً  :وٌكون هذا النظام على ثالثة دعائم اساسٌة مهمة
 -5وجود نظام دٌمقراطً  -2 .سٌادة القانون .

 -3سلطة قضائٌة مستقلة .

الخالصة والتقوٌم :
ان هذا النظام القانونً ٌقوم على عدة قواعد اساسٌة لتمٌز الدولة القانونٌة عن ؼٌرها  ،ومن اهمها .
 -5ان ٌكون مصدر القوانٌن المختلفة المعمول بها هو االرادة العامة لعموم الشعب .
 -2ان تكفل هذه القوانٌن مراعاة حقوق وخصائص االفراد والمجتمع الموكونه للشعب .
 -3ان تستمد هذه القوانٌن اسسها من النصوص الدستورٌة .
 -4ان تضهى هذه القوانٌن عدم تمكٌن السلطة التنفٌذٌة واجهزتها المختلفه من المساس بالحقوق
والحرٌات العامة .
 -5ان تمكن هذه القوانٌن السلطةالتنفٌذٌة من اصدار اللوائح التنظٌمٌة المحدودة للحرٌات العامة الؼراض
الضبط االداري  ،فً اضٌق نطاق  ،وكذلك فً الضروؾ االستثنائٌة ولمدة زمنٌة محددة
الواجب البٌتً :
تحضٌر الوحدة التدرٌسٌة القادمة عن :
(( ضمانات الحرٌات العامة ))

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
القسم  :المٌكانٌك

الوحده التدرٌسٌة  :السادسه عشر
الوقت 45:دقٌقه ×2
االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
على معرفة
ضللللللللللللللللللللمانات
الحرٌات العامه

الحرٌللات العاملله
والضلللللللللللللللللللللبط
االداري

الصؾ  :الثانً
التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 5دقلللللائق لمراجعللللللة
المحاضره السابقه
35دقٌقه
35دقٌقه

مقالً

50دقائق

و

الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

استنتاجً

المقدمة :
ان وضع وتنظٌم الحرٌات العامة فً الدستور والقانون  ،مسألة مهمة جدٌرة بالتقدٌر واالٌجابٌة  ،ولكن
ذلك لٌس كافٌا للتمتع بالحرٌات العامة  ،وانما ذلك بحاجة الى ضمانات لتعزٌز التمتع بالحرٌات العامة .
وان هذا الموضو سنتناوله مع الضبط االداري الذي ٌؤثر بشكل مباشر على الحرٌات العامة وفق القانون
المنظم للحرٌات العامة والتطبٌق السلٌم لكافة القوانٌن ذات الصلة .
عرض المحتوى :
* ضمانات الحرٌات العامة ؛ وابرز هذه الضمانات هً :
اوال  :التقاضً او التنظٌم ؼٌر القضائً  ،وتوفر هذه الضمانه للفرد او مجموعة االفراد المتضررٌن من
قرار اداري او حكومً ما  ،بتقدٌم شكوى او طلبا لرفع الحٌؾ او الظلم الذي قامت به السلطة احد اجهزتها
 ،الى الجهة االدارٌة نفسها التً صدر عنها القرار  ،اولى الجهة الحكومٌة االعلى .
ثانٌا  -:الطعن القضائً ( او التظلم القضائً ) ؛ وهو ٌعنً الشكوى لدى جهات قضائٌة مخصصة  ،وهذا
ٌتطلب  -5 :وجود جهاز قضائً مختص  ،وهو ٌهدؾ للنظر فً دستورٌة القوانٌن الصادرة عن السلطة
التشرٌعٌة  ،او المراسٌم واللوائح الصادرة عن السلطة التنفٌذٌة .
 -2وجود نصوص قانونٌة  ،وهذه النصوص تجٌز للمحاكم العادٌة النظر فً الدعاوي المقدمة من
المواطنٌن ضد اي جهة حكومٌة .
وفً كال الحالتٌن  ،فان القرارات المتخذة بشأن الشكوى ستكون  ،اما :
 oرد الدعوى من المقدمة الٌها من االفراد والجماعات .
 oالؽاء القرار الحكومً او تعدٌله بما ٌضمن رفع التجاوز  ،وقد ٌتضمن االمر دفع تعوٌضات
* الحرٌات العامة والضبط االداري ؛ ان الضبط االداري ٌعنً (( مجموعة االجراءات والقرارات التً
تتخذها السلطةاالدارٌة بهدؾ حماٌة النظام العام )) والنظام العام ٌعنً (( مجموعة مصالح علٌا مشتركة
لمجتمع ما فً زمن معٌن ٌتفق الجمٌع على ضرورة سالمتها )) والنظام ٌكون من ثالثة عناصر هً االمن
العام و السكٌنة العامة والصحٌة العامة  ،مع مالحظة ان الهدؾ االساس من الضبط االداري هو فسح
المجال وتنظٌم التمتع بالحرٌات العامة  ،وهو على فرعٌن  ،الضبط االداري العام  ،والضبط االداري
الخاص  ،وان وسائل الضبط االداري عدٌدة  ،منها ( القرارات التنظٌمٌه ( اللوائح )  ،االوامر والقرارات
االدارٌة الفردٌة  ،استخدام القوة المادٌة (سلطة الشر ) )  ،كما ان الضبط ٌقوم على عدد من القواعد
والحدود منها :
 -5استخدام الوسائل المناسبة .
 -2قاعدة الضرورة .
 -3قاعدة التناسبٌة .
الواجب البٌتً :
وسٌكون موضو الوحدة التدرٌسٌة هو الواجب عن
(( نصنٌؾ الحرٌات العامة ))

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
القسم  :المٌكانٌك

الوحده التدرٌسٌة  :السابعه عشر
الوقت 45:دقٌقه ×2
االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
على معرفة
تصنٌؾ الحرٌات
العامه
اوال:الحرٌللللللللللات
االساسلللللللللللٌه او
الفردٌه

الصؾ  :الثانً
التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

 5دقلللللائق لمراجعللللللة
المحاضره السابقه
 50دقائق
50دقائق

مقالً

55دقٌقه

و

50دقائق

استنتاجً

55دقٌقه

ثانٌا:حرٌة االمن
والشللللللللللللللللللللعور
باالطمئنان

50دقائق

ثالثا:حرٌللللللللللللللللة
التنقل

الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

رابعا:الحرٌللللللللللة
الشخصٌه

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

المقدمة :
توجد عدة انوا من الحرٌات العامة  ،وذكرة لها تقسٌمات عدٌدة وستعتمد هذا التقسٌم الذي ٌرى انوا
الحرٌات العامة كما ٌلً ،
اوال  :الحرٌات االساسٌة او الفردٌة  :ومنها .
 -2حرٌة التنقل (( الذهاب واالٌاب ))
 -5حرٌة االمن والشعور باالطمئنان .
 -3الحرٌة الشخصٌة  ،وتشمل  :أ -حرٌة السكن  .ب -حرٌة المراسالت واالتصاالت .
 -2حرٌة المعتقد .
ثانٌا  :الحرٌات الفكرٌة او الحرٌات الثقافٌة  :ومنها  -5 :حرٌة الرأي .
 -6حرٌة تكوٌن الجمعٌات .
 -5حرٌة التجمع .
 -4حرٌة الصحافة .
 -3حرٌة التعلٌم .
 -2حرٌة التملك
ثالثا  :الحرٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة  .ومنها  -5 :حرٌة العمل .
 -4حرٌة المرأة .
 -3حرٌة التجارة والصناعة .
عرض المحتوى :
اوال :الحرٌات االساسٌة والفردٌة ؛ وهً مجموعة الحرٌات الالزمة لكل انسان الستمرار وجود وتنمٌة
شخصٌته واحساسه باهمٌة وجوده  ،والحفاض على كرامته  ،وهً على انوا :
 -5حرٌة االمن والشعور باالطمئنان  ،وهً من اهم انوا الحرٌات  ،وهً جزء اساسً من متطلبات
شعوره بالسعادة  ،وهً تتعلق بحٌاته الٌومٌة  ،وعلى الدولة وضمن واجباتها االساسٌة ان تعمل من خالل
تشرٌعاتها ومؤسساتها العمل من اجل خلق هذا الشعور باالم وحفظ الحٌاة والممتلكات .
 -2حرٌة التنقل واختٌار مكان االقامة  ،وتعنً ان ٌكون للفرد القدرة والحرٌة لالنتقال وتعبٌر مكانه وسكنه
وفقا لمشٌئته ورؼبته وما تملٌه علٌه مصالحه سواء كان ذلك داخل بالده او اذا شاء ان ٌؽادرها الى بالد
اخرى بصورة دائمة او مؤقته  ،وان ٌكون له الحق فً العودة الى بلده او مكانه السابق .
 -3الحرٌة الشخصٌة  ،وهً من الحرٌات المهمة التً تتعلق بخصوصٌة االنسان وهً على نوعٌن :
* حرٌة السكن  ،وهً من الحقوق الفردٌة المالزمة له فً حٌاته لٌنعم بها بهدوء واطمئنان وهً احترام
محل سكناه واقامته  ،وهذه الحرٌة لٌس لها عالقة بحرٌة التملك  ،اذ ان المسكن  .حتى لو كان مستأجرا ،
هو مكان االقامة وحماٌة للحٌاة العائلٌة الخاصة  ،وهو الملجأ والمالذ له ولعائلته .
* حرٌة المراسالت واالتصاالت  ،وهً بطبٌعتها تجري بٌن شخصٌن ؼالبا توجب عدم اطال طرؾ كائن
علٌها  ،وقد اخذت الحرٌة هذه دورا متصاعدا حدٌثا الهمٌتها وخصوصٌتها وهً تعنً عدم جواز مصادرة
او انتهاك سرٌة المراسالت واالتصاالت  ،وهً قد تتضمن المعتقدات الدٌنٌة او السٌاسٌة  ،او تتناول
عالقات وملكٌة صناعٌة او تجارٌة .
الخالصة والتقوٌم :
ان الحرٌات االساسٌة والفردٌة كما هو حال باقً انوا الحرٌات اكدت علٌها االعالنات والمواثٌق الدولٌة
المختلفة  ،كما لٌست بدون قٌود محدودة  ،تختلؾ من بلد الخر تبعا للعوامل المؤثرة فً نظامها القانونً
الذي هو نتاج البٌئة االجتماعٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة والقمٌة .
الواجب البٌتً :
وسٌكون الواجب البٌتً تحضٌر الوحدة التدرٌسٌة االخرى :
عن (( الحرٌات الفكرٌة ))

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
القسم  :المٌكانٌك

الوحده التدرٌسٌة  :الثامنه عشر
الوقت 45:دقٌقه ×2
االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس

قلللللدرة الطاللللللب المحاضره
على معرفة
انلللوا الحرٌلللات
العامه
 -5حرٌلللة اراي
والتعبٌر
 -2حرٌلللللللللللللللللة
المعتقد
 -3حرٌلللللللللللللللللة
التعلٌم
 -4حرٌلللللللللللللللللة
الصحافه

الصؾ  :الثانً
التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 50دقللللائق لمراجعللللة
المحاضره السابقه
 5دقائق
20دقٌقه

مقالً

20دقٌقه

و

55دقٌقه

استنتاجً

50دقائق
50دقائق
الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

المقدمة :
عندما اكدنا على اهمٌة الحرٌات االساسٌة والفردٌة نظرا لطبٌعتها الخصوصٌة  ،فان هذا الٌعنً التقلٌل او
كائندٌة الحرٌات االخرى  ،بل لبٌان االهمٌة الخاصة لكل منها  ،ولذا فعندما تتحدث عن الحرٌات الفكرٌة ،
ال بد ان ننظر اهمٌتها اٌضا لقٌمتها العالٌة الرتباطها بجوانب االنسان الروحٌة والعقلٌة  ،والتً طالما
ضحى االنسان باهم حقوقه ( حق الحٌاة ) وحرٌاته ( عندما ٌتعرض الى السجن والتعذٌب ) من اجلها ،
وهً ستكون موضوعنا االساس الٌوم .
عرض المحتوى :
ثانٌا  :الحرٌات الفكرٌة  :وهً الحرٌات التً تسمح لالنسان بتكوٌن ارائه وافكاره فً مختلؾ المسائل ،
وكانت محل اهتمام المجتمعات االنسانٌة فً جمٌع العصور  ،ومنها :
 -5حرٌة الرأي والتعبٌر ؛ وتعنً قدرة الفرد على التعبٌر عن ارائه وافكاره بحرٌة تامة وبمختلؾ الوسائل
القانونٌة المباشرة وؼٌر المباشرة لالتصال بالناس كتابة او قوال او اي وسٌلة ٌراها مناسبة  ،وتعتبر هذه
الحرٌة من الركائز االساسٌة للدٌمقراطٌة وضمانه لها ومن ضواهرهت االكثر بروزا
وٌمكن تقٌٌد هذه الحرٌه وفقا للقانون،وبحدود معٌنه ولضرورات منها،احترام حقوق االخرٌن او سمعتهم
او ماٌخص المصلحه العامه
-2حرٌه المعتقد؛ وٌقصد به ان ٌكون لالنسان الحرٌه فً اختٌار المعتقد اوالدٌن او الفكر او الفلسفه التً
ٌؤمن بها  ،وان ٌمارس شعائر ذلك اوالدٌن فً السر والعالنٌه وقد قدمت االمم الكثٌر من التضحٌات من
اجل هذه الحرٌه،ونظرا الهمٌتها فانها وردت فً قانون االمم المتحده والعدٌد من االعالنات والمواثٌق
الدولٌه
-3حرٌه التعلٌم؛اذ تعتبر المدرسه اوالجامعه ((المؤسسه التعلٌمٌه))ركنا اساسٌا فً تنشئه االجٌال وبناء
االمم وان قضٌه حرٌه التعلٌم تطرح سؤال مهما حول مهمه التعلٌم وقد سادت الدول سٌاسات متعدده فً
هذا الخصوص تبعا النظمتها السٌاسٌه وخصوصٌات كل بلد وان االساس فً حرٌه التعلٌم ان ٌكون
االنسان حرا فً تعلم ماٌشاء من ابواب العلم والثقافه وكذلك حق االفراد فً تعلٌم ؼٌرهم ماٌعرفونه او
ماٌعتقدون انهم ٌعرفونه وقد اكد االعالن العالمً على حرٌه التعلٌم فً الماده()26منه ركزت على ضروره
التعلٌم المجانً فً المراحل االساسٌه على االقل
ان ٌستهدؾ التعلٌم التنمٌه الكامله لشخصٌه االنسان وتعزٌز احترام حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌه
-4حرٌه الصحافه(االعالم) ،وهً من الحرٌات الفكرٌه االساسٌه لالنسان ،وٌرى فقهاء القانون ان باقً
الحرٌات مرتبطه بشكل كبٌر بحرٌه االعالم فً حال ضمانها بشكل جٌد اذ انها تؤثر اٌجابٌا على تفعٌل
وتنمٌه الحرٌات االخرى
الواجب البٌتً/
وسنكمل باقً الحرٌات فً الوحده التدرٌسٌه القادمه

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
القسم  :المٌكانٌك

الوحده التدرٌسٌة  :التاسعه عشر
الوقت 45:دقٌقه ×2
االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه
قلللللدرة الطاللللللب عللللللى
معرفة
انلللللوا الحرٌلللللات
العامه
ثانٌللللا  :الحرٌللللات
الفكرٌه

 -4حرٌلللللللللللللللللللة
الصحافه
 -5حرٌة التجمع
-6حرٌللللة تكللللوٌن
الجمعٌات
ثالثاكالحرٌللللللللللللات
االقتصلللللللللللللللللللادٌه
واالجتماعٌه
 -5حرٌة العمل

الصؾ  :الثانً

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس
المحاضره

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 50دقللللائق لمراجعللللة
المحاضره السابقه
20دقٌقه
20دقٌقه

مقالً

20دقٌقه

و

50دقائق

استنتاجً

50دقائق
الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

المقدمة :
اوضحنا اهمٌة الحرٌات الفكرٌة فً المحاضرة السابقة وتناولنا اهم انواعها وذكرنا منها حرٌة الرأي
والتعبٌر  ،وحرٌة المعتقد  ،وحرٌة التعلٌم وتوقفنا عند حرٌة الصحافة واالعالم وذكرنا اهمٌتها  ،والٌوم
سنكمل الحرٌات الفكرٌة بأكمال اهمٌة حرٌة الصحافة .
عرض المحتوى :
 -4ان حرٌة االعالم ( الصحافة ) الٌمكن ان تتحقق فً اي بلد مالم ٌتم االعتراؾ بها من قبل الدولة ( مثل
باقً الحرٌات العامة )  ،مع مالحظة ان هذه الحرٌة ذات طابع سٌاسً بدرجة اكبر من باقً الحرٌات ،
وٌشمل مفهوم حرٌة الصحافة  ،الحق فً ان ٌكون االنسان حرا فً استخدام جمٌع وسائل االعالم المقرؤه
والمسموعة والمرئٌة للتعبٌر عن ارائه وافكاره ومعتقداته السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة  ،وهً تقوم
على عدة اسس منها :
* ان ٌكون هناك نص دستوري بها  ،وقانون ٌنظم عملها وٌضمن حرٌة التعبٌر فٌها وانتقاذ السلطة .
* عدم تحول حرٌة الصحافة الى وسٌلة للتجرٌح باالخرٌن .
* االلتزام بدقة ومهنٌة اخبارها وموضوعاتها .
 -5حرٌة التجمع ٌ ،شترط او من الضروري توافر ثالث صفات مشتركة له  ،وهو ان ٌكون منظم  ،وؼٌر
مستمر  ،وٌجمع المشاركٌن لتحقٌق فكرة ما او موقؾ ما  ،وهذه الحرٌة تضمن لالفراد والجماعات القدرة
االمكانٌة واالختٌار فً عقد التجمعات والمظاهرات والمواكب السامٌة ولمدة زمنٌة محدودة فً االماكن
والطرقات العامة لالعالن عن اهدافهم ومطالبهم وشعاراتهم  ،كما ٌالحظ على التجمع ان ٌكون مرخص له
من قبل الجهة الحكومٌة المسؤولة  ،وان الٌؤدي التجمع الى الق الضرر بحرٌة االخرٌن وؼٌر ذلك .
 -6حرٌة الجمعٌات  ،من تعرٌفات الجمعٌة انها تعنً (( اتفاق بواسطة شخصٌن او اكثر معا بشكل مستمر
لوضع معرفتهم ونشاطاتهم لهدؾ ؼٌر تقاسم الفوائد ))  ،ان محتوى هذه الحرٌة  ،هو ان لكل فرد من
االفراد ان ٌنتمً الى اي من الجمعٌات والتنظٌمات السٌاسٌة او االجتماعٌة او الدٌنٌة او النقابات او
االحزاب  ،واٌة تجمعات انسانٌة هادفة  ،او االنسحاب منها  ،ومن ضرورات هذه الحرٌة ان تكون اهداؾ
الجمعٌات اٌجابٌة .
ثالثا  .الحرٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة  ،وهً ستكون موضوعنا فً الوحدة التدرٌسٌة القادمة .

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :العشرون

القسم  :المٌكانٌك

الوقت 45:دقٌقه ×2

الصؾ  :الثانً

االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه
قلللللدرة الطاللللللب عللللللى
معرفة
انلللللوا الحرٌلللللات
العامه
ثالثللللا  :الحرٌللللات
االقتصلللللللللللللللللللادٌه
واالجتماعٌه

 -5حرٌة العمل
 -2حرٌة التملك
-3حرٌلللة التجلللاره
والصناعه
 -4حرٌة المرأه

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس
المحاضره

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 50دقللللائق لمراجعللللة
المحاضره السابقه
 50دقائق
20دقٌقه

مقالً

 50دقائق

و

 20دقٌقه

استنتاجً

50دقائق
الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

المقدمة  :تناولنا سابقا صنفٌن من الحرٌات العامة  ،وسنختتم التصنٌؾ بالحرٌات االقتصادٌة
واالجتماعٌة وستركز الى حد ما على حرٌة المرأة الهمٌتها وحساسٌة موضوعها فً مجتمعنا .
مع مالحظة ان بعض الحرٌات التً تناولناها مثل االجتما وحرٌة التعلٌم وحرٌة الصحافة التً تناولناها
فً الحرٌات الفكرٌة  ،هً ذات بعد اجتماعً .
عرض المحتوى :
والحرٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة على انوا منها :
 -5حرٌة العمل ؛ وهً من اهم الحرٌات ذات المضمون االقتصادي واالجتماعً  ،وان الحضارة الحدٌثة
كان العمل ابرز اسسها  ،ولذا فان الحرٌات المتعلقة بالعمل لها اهمٌة رئٌسٌة  ،وهً تصنؾ او تتحرك فً
اربعه اتجاهات  ،االولى حرٌة العمل او حق العمل  ،والثانٌة تتعلق بالعمل نفسه او الشؽل  ،والثالثة هً
شروط حرٌة العمل وظروفه  ،وتجمع العمال  ،وتشكل النقابات  ،والرابعة ظهرت باالقرار باللجوء الى
االضراب  ،وهذا الحق ٌعنً رفض العمل للعمل  .وٌمكن تلخٌص اهم متدرجات مهفوم حرٌة العمل فً عدة
امو منها :






الحق فً ضمان توفٌر تكافؤ الفرص للحصول على العمل لجمٌع مواطنً الدولة القادرٌن علٌه .
الحق فً حرٌة اخختٌار االنسان للعمل المناسب له والموافق لمٌوله وامكانٌاته ومؤهالته قدر
االمكان.
الحق فً الحصول على االجر المناسب للعمل الذي ٌؤدٌه االنسان حال استحقاقه وحسب الشروط
المنظمة للعمل .
الحق فً الحصول على الوقات المناسبة للراجة سواء اثناء ساعات العمل او العرفٌة .
الحق فً الحصول على الضمان االجتماعً والضمان ضد اصابات العمل .

 -2حرٌة التملك ؛ وتهتم هذه الحرٌة بحق االنسان الفطري فً ان ٌختص لنفسه ببعض الثروات  ،اي ان
ٌمتلكها على وجه التخصٌص كاالراضً والعقارات واالموال والمعادن الثمنٌة وؼٌرها .
 -3حرٌة التجارة والصناعة ؛ وتعنً هذه الحرٌة ان لكل مواطن الحق واالختٌار فً ممارسة العمل
التجاري والصناعً فً اطار الدولة فً اتخاذ االجراءات التنظٌمٌة الهادفة الى ضمان المصلحة العامة .
 -4حرٌة المرأة ؛ تكتسب هذه الحرٌة االهمٌة خاصة فً مجتمعنا  ،عتبارٌن اساسٌن  ،االول  ،االسباب
التارٌخٌة التً جعلت المرأة ولفترة طوٌلة تتعرض لضؽوط اجتماعٌة حالت او حددت من حرٌة اختٌارها
وتمتعها بالعدٌد من الحرٌات التً تستحقها كالرجال .
اما االعتبار الثانً  ،فهو سٌاسة الموضو فً مجتمعاتنا المحافظة التً قد تخلط ما هو دٌنً بؽٌره ،
وتتعامل معه على هذا االساس  ،فضال عن بعض المقاصد ؼٌر البرٌئة فً التركٌز الؽربً على هذه الحرٌة
 ،كمسار من مسارات الصرا والتنافس بٌن الحضاراة الؽربٌة الصاعدة والمهٌمنة  ،والحضارة االسالمٌة
االصلٌة المقاومه والفاعلة فً بناء االنسان ( الرجل والمرأة )  ،علما بان االسالم ٌساوي بٌن الرجل
والمرأة واال ٌماثل بٌنهما .

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :االحدى والعشرون
الوقت 45:دقٌقه ×2
االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه
قلللللدرة الطاللللللب عللللللى
معرفة
العالقللة المتفاعللله
بلللللللٌن الحرٌلللللللات
العاملله واالحلللزاب
السٌاسٌه

الصؾ  :الثانً

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس
المحاضره

القسم  :المٌكانٌك

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 50دقللللائق لمراجعللللة
المحاضره السابقه
20دقٌقه
70دقٌقة

مقالً

50دقائق

و

الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

استنتاجً

المقدمة :
بعد التعرٌؾ على مفهوم الحرٌات العامة  ،والعوامل المؤثرة فً نظامها القانونً  ،واسس هذا النظام
القانونً  ،معتال عن تصنٌؾ وانوا الحرٌات العامة ٌ ،جدر بنا دراسة العالقة بٌن الحرٌات العامة
واالحزاب السٌاسٌة  ،باعتبارات االحزاب السٌاسٌة مؤثرة كثٌرا فً كل النظم السٌاسٌة واالقتصادٌة
واالجتماعٌة والتٌتؤثر بشكل مباشر فً كل الحرٌات التً تناولناها .
عرض المحتوى :
ولعرض الموضو سنبدأ اوال بمدخل مفاهٌمً عن الحزب او االحزاب السٌاسٌة  .فقد ذكرت تعارٌؾ
عدٌدة للحزب  ،ومنها  (( :ان االحزاب السٌاسٌة تنظٌمات دائمة  ،تتحرك على مستوى وطنً ومحلً ،
من اجل الحصول على الدعم الشعبً  ،بهدؾ الوصول الى ممارسة السلطة  ،بؽٌة تحقٌق سٌاسة معٌنة ))
.
ان للحزب عدد من العناصر االولٌة لتكوٌنه ومنها :
 -5االٌدلوجٌة  ،وتعنً مجموعة القٌم االساسٌة والفكرٌة التً ٌستمد الحزب منها مواقفه .
 -2البناء التنظٌمً  ،اذ ان الحزب ٌتألؾ من افراد كاعضاء تجمعهم مصالح وروابط وافكار مشتركة .
 -3االهداؾ  ،وٌجب ان تكون لكل حزب هدؾ رئٌس وهو الوصول الى السلطة ٌتطلب ممارسة عدد من
االنشطة .
 -4وسائل انجاز االهداؾ  ،اذ ان االسلوب السائد لما هو االسلوب السلمً الدٌمقراطً الدستوري عبر
االنتخابات .
ان االحزاب السٌاسٌة تؤثر فر الحرٌات العامة بصورة اٌجابٌة ؼالبا  ،ومن صور هذا الدور االٌجابً ما
ٌأتً .
* دور االحزاب المشاركة بالسلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة فً سن القوانٌن المنظمة للحرٌات العامة .
* دور االحزاب المشاركة فً السلطة والمعارضة فً مراقبة تنفٌذ القوانٌن المنظمة للحرٌات العامة .
* دور االحزاب السٌاسٌة فً تثقٌؾ المواطنٌن حول اهمٌة الحرٌات العامة وكٌفٌة ممارستها .
* دور االحزاب السٌاسٌة فً انشاء الصحافة ووسائل االعالم المختلفة فً تنشٌط الرأي العام .
الخالصة والتقوٌم :
ظهر لنا اهمٌة الحرٌات العامة فً تجسٌد البناء الدٌمقؤاطً وتمتع الناس بحقوقهم فً مختلؾ انوا
الحرٌات.
الواجب البٌتً :
وستكون وحدتنا التدرٌسٌة القادمة عن
(( نظرٌتً االنتخاب  ،ونظم التصوٌت والٌاتها ))

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :الثانً والعشرون

القسم  :المٌكانٌك

الوقت 45:دقٌقه ×2

الصؾ  :الثانً

االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه
قلللللدرة الطاللللللب عللللللى
معرفة
االنتخاب ونظرٌته
ونظللللم التصللللوٌت
والٌاته

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس
المحاضره

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 50دقللللائق لمراجعللللة
المحاضره السابقه
70دقٌقه
50دقائق
الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

مقالً
و
استنتاجً

المقدمة :
تحت عنوان االسس المهمة للدٌمقراطٌة  ،تناولنا موضو الدستور بشكل عام  ،والحرٌات العامة ،
وسنتحدث عن االنتخابات مرة اخرى  ،على الرؼم من اننا اوضحنا فً وحدة تدرٌسٌة سابقة اهمٌة
االنتخابات كواحدة من اهم ركائز الدٌمقراطٌة  ،باعتبارها الٌة وحدٌدة ناجعة لتحدٌد االكثرٌة  ،وممهدة
للتداول السلمً للسلطة .
وتتصدر عملٌة االنتخابات موقعا متمٌزا فً بناء اي نظام دٌمقراطً جدٌد ( او ٌتحول الى الدٌمقراطٌة ) ،
فضال عن اهمٌتها فً استمرار االنظمة الدٌمقراطٌة المستقرة .
عرض المحتوى :
نظرٌة مصدر السلطة واالنتخابات :
* نظرٌة سٌادة االمة  ،وترى لن السٌادة بٌد االمة  ،واالمة شخصٌة قانونٌة مستقلة عن المواطنٌن الذٌن
تتكون منهم  ،ولذلك فان االمة التعبر عن ارادة المواطنٌن فً الحاضر فقط  ،وانما ٌدخل فً تكوٌنها
اعراؾ وقٌم وصفات الماضً والمستقبل  ،ولذا ٌكون االقترا لٌس شامال لكل بالؽً سن الرشد السٌاسً
( )58او ( )25سنة  ،بل مقٌدا بالمواطنٌن الذٌن تتوفر فٌهم شروط خاصة تتعلق بالعلم والثروة  ،و فٌها
ٌصبح االقتراح لٌس حقا  ،بل وضٌفة ٌقومون بها باسم االمة  ،وهذه الوظٌفة ٌضح واجبات .
* نظرٌة السٌادة الشعبٌة  ،تعتبر السلطة والسٌادة وفقا لهذه النظرٌة ملكا لجمٌع افراد الشعب السٌاسً ،
وهً حق لكل االفراد البالؽٌن سن الرشد السٌاسً  ،ولذا اخذت هذه النظرٌة باالقتراح العام لجمٌع
المواطنٌن دون تمٌٌز  ،وكل فرد ٌملك جزءا من سلطة الدولة  ،وهذا ٌجعل االنتخاب حقا وعمال اختٌارٌا
نظم التصوٌت  :وهً مجموعة من االلٌات منها :
 -3االنتخابات ( المشاركة االنتخابٌة)  :ولها نظم
 -2االقترا العام .
 -5االستفتاء الشعبً
متعددة  ،منها  :وتتضمن  ،المشاركة االنتخابٌة المباشرة  ،والمشاركة االنتخابٌة ؼٌر المباشرة  ،وكذلك
ٌوجد تقسٌم اخر هو االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة وتقسم الى :
المشاركة االنتخابٌة الفردٌة  ،والمشاركة االنتخابٌة الجماعٌة التً تقسم الى :
اوال  :نظام المشاركة االنتخابٌة بالقائمة  ،وهً تقسم الى  ،نظام القوائم المؽبقة  ،ونظام القوائم المفتوحة
او المعدلة .
ثانٌا نظام المشاركة االنتخابٌة المتعددة .
وتوجد قواعد عدٌدة لحساب االصوات االنتخابٌة حسب دستور وقوانٌن بل بلد .
الواجب البٌتً :
وٌكون موضوعنا فً الوحدة التدرٌسٌة القادمة عن
(( منظمات المجتمع المدنً ))

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :الثالث والعشرون

القسم  :المٌكانٌك

الوقت 45:دقٌقه ×2

الصؾ  :الثانً

االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه
قلللللدرة الطاللللللب عللللللى
معرفة
منظمللات المجتمللع
المدنً

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس
المحاضره

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

 50دقللللائق لمراجعللللة
المحاضره السابقه
30دقٌقه

مقالً

المفهوم

االهمٌه

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

40دقٌقة

و

50دقائق

استنتاجً

الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

المقدمة :
اقترنت عملٌة بروز ظاهرة المجتمع المدنً ومنظماته مع نضج وتقدم االنظمة الدٌمقراطٌة  ،وٌقابل هذا
المصطلح فً االدبٌات الكالسٌكٌة العربٌة واالسالمٌة مصطلح الجماهٌر او العامة .
وقد نشأ مصطلح المدنً فً اوج ازمة العصور الوسطى ابان القرن السابع والثامن عشر المٌالدي ،،
وكان عنوان لقطٌعة واضحة مع خصائص النظام االوربً القدٌم  ،وعنوان جدٌر باالهتمام ٌعبر عن قوى
فكرٌة ومجتمعٌة صاعدة .
عرض المحتوى :
منظمات المجتمع المدنً ؛ تعرؾ بانها (( تلك الهٌئات والمنظمات التً ٌقٌمها االفراد خارج نطاق الحكومة
وبعٌدا عن سٌطرتها ونفوذها  ،والتً تكون لها شخصٌة اعتبارٌة قائمة على اساس االشتراك فً االهداؾ
بٌن افراد كل مؤسسة ))  ،كما انها بمعنى اخر هً (( مجموعة الروابط الطوعٌة التً ٌقٌمها االفراد خارج
نطاق الحكومة ))  .وان مجمو هذه المؤسسات او المنظمات هً التً تكون ماٌعرؾ بالمجتمع المدنً ،
وهً تمثل مجموعة كبٌرة متنوعة من المنظمات  ،مثل  ( :المنظمات ( الجمعٌات ) التعاونٌة  ،نقابات
العمال والموظفٌن  ،الهٌئات المهنٌة المتخصصة  ،مراكز االبحاث والدراسات  ،واالحزاب السٌاسٌة خارج
السلطة  ) .......،وربما عدد ؼٌر محدود من المنظمات ٌشملها عنوان (( المجتمع المدنً )) .
ان هذه المنظمات لها عدد من المهام والواجبات  ،منها :
 -5تقدٌم منفعه عامة للمجتمع  ،سواء اكانت انتاجٌة او خدمٌة مباشرة  ،او من خالل البحوث الدراسات .
 -2تكوٌن راي عام  ،اتجاه قضاٌا مهمة للمجتمع  ،ضمن القوانٌن النافذة فً البلد .
 -3عقلنة وضبط سلوك اعضائها ضمن القوانٌن النافذة  ،ولوائح االنظمة الداخلٌة .
 -4ضمان عدم تجاوز الحكومة واجهزتها لحقوق افرادها عن طرٌق اللجوء الى القضاء وقوة القانون
الذي ٌحكم الجمٌع بال استثناء .
ان منظمات المجتمع المدنً الفاعلة ٌكون لها تأثٌر اٌجابً كبٌر فً الدولة  ،والٌنحصر ذلك على المجتمع
الذي ٌمثل البٌئة الطبٌعٌة لمنظمات المجتمع المدنً  ،فضال عن انها تمثل احد المفاعٌل االساسٌة للحكم
الصالح الذي توصؾ به الدول المتقدمة .
الواجب البٌتً :
وسٌكون موضو وحدتنا التدرٌسٌة القادمة عن فصل :
(( االسالم والحكم والدٌمقراطً )) .

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :الرابعه والعشرون

القسم  :المٌكانٌك

الوقت 45:دقٌقه ×2

الصؾ  :الثانً

االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه
قلللللدرة الطاللللللب عللللللى
معرفة
العالقللللللللله بلللللللللٌن
االسللللالم والحكللللم
والدٌمقراطٌه

وظائؾ الدوله

النظرٌة االسالمٌه
فً الحكم

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس
المحاضره

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 50دقللللائق لمراجعللللة
المحاضره السابقه
30دقٌقه

مقالً
40دقٌقه

و

50دقائق

استنتاجً

الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

المقدمة :
ان دراسة العالقة بٌن االسالم والدٌمقراطٌة تكشؾ عدد من العوبات  ،بعضها ٌعود الى المفاهٌم وتناسبها
وحداثها  ،وبعض ٌعود الى حداثة مفهوم الدٌمقراطٌة المعاصر مقارنة باالسالم  ،والبعض االخر ٌعود الى
جوانب سٌاسٌة تهدؾ المس باالسالم باعتباره الٌملك اجوبة معاصرة لمشكالت ومفاهٌم معاصرة  ،ظهرت
مع ظهور الدولة وتطورهما ومظاهرهما .
وسنبدأ الموضو عبر وظائؾ الدولة من خالل عدة مذاهب فكرٌة .
عرض المحتوى :
ان للدولة وظائؾ متعددة  ،لها قسمٌن اساسٌٌن  ،االولى الوظائؾ االصلٌة واالساسٌة  ،والوظائؾ
الثانوٌة  .وتوجد فً ذلك عدة مذاهب  ،منها  ،المذهب الفردي  ،وهو ٌعتبر ان الفرد هو الؽاٌة للنظام
السٌاسً والمحافظة على حقوقه واعالنها فوق حقوق الجماعة  ،والفرد فً الوقت نفسه وسٌلة تحقٌق
االهداؾ  ،ومن اهم دعائم ومبررات المذهب الفردي  ،من الناحٌة القانونٌة فان الفرد سبق فً الوجود من
الدولة  ،من الناحٌة االقتصادٌة  ،فان النظام االقتصادي الحر ٌؤدي الى كثرة االنتاج وتحسٌنه  ،ومن
الناحٌة النفسٌة فان المواهب والقدرات تظر فً النظام الفردي النه ٌوفر الحافز الشخصً .
اما المذهب االشتراكً  ،ووفقا لهذا المذهب فان الدولة تقوم بمهام جسٌمة وثقٌلة  ،اذ انها تملك جمٌع
وسائل االنتاج وتدوٌرها فً سبٌل تحقٌق المساواة الفعلٌة بٌن االفراد  ،ومن خصائص هذا المذهب انه
العدالة اكثر للطبقه العرٌضة من العمال والكادحٌن  ،وٌقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لالفراد
 ،وتتدخل الدولة فً جمٌع المجالت .
وٌوجد المذهب االجتماعً  ،وهو وسط بٌن المذهبٌن السابقٌن  ،واهم خصائصه انه ٌسمح للدولة بالتدخل
بقدر معٌن لتحقٌق مصلحة الجماعة وتحقٌق االهداؾ  ،واالفراد تمتعون بحقوقهم الفردٌة باعتبارها منح
ٌحددها القانون  ،وثق حق الدولة بالتدخل فً العدٌد من االنشطة .
اما وظائؾ الدولة فً المذهب االسالمً فانها تختلؾ عن باقً المذاهب استنادا الى العقٌده اإلسالمٌة
وفكرها  ،اذ تضطلع بعدة وظائؾ اساسٌة اهمها  ،الجهاد ونشر االمن فً الداخل  ،اقامة العدل ورد
المظالم  ،واالمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر  ،العناٌة بالعلم والعمران  ،والتكافل االجتماعً  ،وان
االسالم حث على المبادرة الفردٌة  ،واعترؾ بمشروعٌة الملكٌة  ،اال انه وضع القٌود علٌها النه حرم
االستؽالل من ناحٌة اخرى .
ولالسالم نظرٌة الخاصة بالحكم والتً تقوم على عدد من االسس  ،منها ما منح هللا نسان من صفات ،
ومنها العلم والصقل واالرادة  ،وهذه ستكون موضو وحدتنا التدرٌسٌة القادمة .

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :الخامسه والعشرون
الوقت 45:دقٌقه ×2
االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه
قلللللدرة الطاللللللب عللللللى
معرفة
اسلللللس النظرٌلللللة
االسللللللالمٌه فللللللً
الحكم
نظرٌة االستحالؾ
االطلللللار النظلللللري
لهٌكللللللللل الحكللللللللم
االسالمً
اوال  :محتلللللللللللوى
الحكم االسالمً
ثانٌلللا :مواصلللفات
الحكم االسالمً
ثالثللللا:دور االملللله
فلللللللللللً الحكلللللللللللم
االسالمً
خصللللائص الحكللللم
االسالمً

الصؾ  :الثانً

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس
المحاضره

القسم  :المٌكانٌك

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 50دقللللائق لمراجعللللة
المحاضره السابقه
50دقٌقه
20دقٌقة

مقالً

20دقٌقه

و

20دقٌقة

استنتاجً

50دقائق
الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

المقدمة :
توجد نظرٌات عدٌدة للحكم  ،ولالسالم كذلك نظرٌة تقدم على عدد من البادئ االساسٌة  ،وفً االسالم
قواعد ومبادئ واحكام تنظم صلة االنسان بخالقه  ،وصلة االنسان باقٌة االنسان وصلته بالمجتمع  ،وقد
مٌز االنسان بالعلم والفعل واالرادة وبها استحق االنسان الخالفة من هللا تعالى  .وتقوم االستخالؾ فً
االسالم على اساس المواصفات التً ذكرت لٌتم صٌاؼة نظرٌة على هذا االساس وهً تمثل صور اوبعاد
منها :
5وال  :هً خالفة هلل تعالى فً االرض والسلوك والعمل  .ثانٌا  :هً خالفة فً عمارة االرض
واستئجارها
ثالثا  :وهً خالفة هللا تعالى فً الحكم والفصل بٌن العباد  ،واختص بها االنبٌاء والرسل واالولٌاء .
عرض المحتوى :
االطار النظري لهٌكل الحكم االسالمً  :ومن محاسن االسالم فً هذا المجال  ،انه لم ٌفرض شكال من
اشكال الحكم محدد التفاصٌل والجزٌئات  ،فقد قدم للناس مبادئ وقواعد عامة  ،وترك التفصٌالت الجزئٌة
والتطبٌقات العملٌة التً ٌمكنها ان تحٌلها الى هذه المبادئ والقواعد االجتهاد البشر بحسب اختالؾ
اطوارهم وبٌئاتهم واحوالهم  ،وان فً االسالم حكم ودولة  .وان كال المدرستٌن (( مدرسة اهل البٌت بعد
تحٌة االمام المهدي علٌه السالم  ،ومدرسة جمهور المسلمٌن بعد وفات النبً صلى هللا علٌه واله وسلم
التً ذهبت الى الشورى  ،وحدتا من النصوص الدٌنٌة القرانٌة  ،والنبوٌة العامة  ،والفتاوي الفقهٌة
للفقهاء وعلماء المسلمٌن  ،ان للحكم االسالمً اركانا ثالثة هً :
اوال  :محتوى الحكم االسالمً  .وهً تشمل السلطات الثالث التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة  ،وهً
صالحٌات تكاد تتمركز الحاكم االسالمً  ،ففً مجال السلطة التسرٌعٌة ٌتحمل الحاكم االسالمً مسؤولٌة
التشرٌع والتقنٌن فً الموضوعات ذات العالقة بالواجبات الشرعٌة  ،وفً وفً موارد التزاحم والتضاد ،
والموضوعات ذات العالقة باالمور العرفٌة واالوضا االجتماعٌة والتقنٌن الدارة شؤون الناس واالمور
ذات العالقة بٌنهلم وتنظٌم وتنفٌذ الواجبات االصلٌة  ،ولها الٌات محدد وفً مجال السلطة التنفٌذٌة ٌ ،قوم
باجراء وتطبٌق االحكام الشرعٌة والقوانٌن التً ٌضعها ولً االمر واالجهزة المختصة لتنظٌم الحٌاة
والحاجات االنسانٌة واالجتماعٌة المتحددة  .وتتولها السلطة القضائٌة سلطة وصالحٌة الفصل فً
الحكومات والمنازعات بٌن ابناء المجتمع  ،او ارتكاب بعض المخالفات الشرعٌة او العدوان على االخرٌن
فً انفسهم واموالهم وحقوقهم .
ثانٌا  :مواصفات الحاكم السالمً  :وهً مجموعة مواصفات عامة منها  ،العلم بالدٌن والشرٌعة ،
والعدالة  ،والكفاءة والخبرة  ،وكمال الشخصٌة اإلسالمٌة  ،واالستشارة .
ثالثا :دور االمه :وٌمكنا تلخٌصه فً انتخاب وتشخٌص القٌاده االسالمٌه والحاكم االسالمً وانتخاب
االداره المدنٌه للمجتمع االسالمً  ,وتقدٌم المشوره للقٌادة االسالمٌه  ,الرقابه العامه على االستقامه
وحسن االجراء لما تقوم بها القٌاده واالداره المنتخبه .
خصائص الحكم االسالمً  :تمتاز الدوله االسالمٌه بخصائص ومواصفات عدٌده مهمه منها :اوال  :المثل
والقٌم العلٌا ومنها التوحٌد فً الحكم  ,والسعً لتحقٌق الحاالت الى الهٌئة واعطاء الدنٌا حجمها الحقٌقً ,
واالداره االنسانٌه الحره والعلم والعقل  ..وثانٌا  :الشرٌعه الى الهٌئة وثالثا  :االهداؾ والواجبات  ,وفً
ذلك تفاصٌل كثٌره ٌمكن استعراض بعض مالمحها خالل الوحدات التدرٌسٌة .

وسٌكون موضو وحدتنا التدرٌسٌة القادمه عن ( العالقه بٌن االسالم والدٌمقراطٌه)

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :السادسه والعشرون
الوقت 45:دقٌقه ×2
االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه
قلللللدرة الطاللللللب عللللللى
معرفة
العالقللللللللله بلللللللللٌن
االسللللالم والحكللللم
والدٌمقراطٌه

محور المضمون
محور االلٌات
محور االهداؾ

الصؾ  :الثانً

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس
المحاضره

القسم  :المٌكانٌك

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 50دقللللائق لمراجعللللة
المحاضره السابقه
50دقٌقه
20دقٌقة

مقالً

20دقٌقه

و

20دقٌقه

استنتاجً

50دقائق
الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

المقدمه
بعد استعراض المفهوم االسالمً ورؤٌته للحكم  ,توضحت بعض معالم العالقه بٌن االسالم وفكرة ,
الدٌمقراطٌه,والبد من تناول هذا الموضو بحذر ودقه من دون الوقو تحت ضؽط مهاجمً ومنتقدي
االسالم بشكل دائم بشتى توجهاتهم ؼربا وشرقا ومسلمٌن  ,او تحت ضؽط مروجً وبعض دعاة االسالم
السطحٌٌن .
عرض المحتوى
اوال  :محور المضمون:البد لنا اوال ان نؤكد على ان الدٌمقراطٌه لٌست دٌن – على الرؼم من تعرٌؾ
جوردو الذي مر بنا ٌرى انها دٌن وهً اٌضا لٌست مشكال فارؼا او مجرد الٌات وان كان بعضها مهم جدا
وممٌز لهذا النظام ,بل انها مضمون  ,وفكر وحٌاة  ,تطور خالل قرون عدة.
فمضمون الدٌمقراطٌه مركز على الحرٌه والمساواة والعداله  ,وعلى الرؼم من االختالؾ فً تفاصٌل هذه
المفاهٌم عنها فً االسالم ولكن اساسها موجود ومتفق علٌه فً جوهر االسالم.
ثانٌا  :محور االلٌات :مر بنا سابقا ان تطبٌق مضمون الدٌمقراطٌه اعتمد فً تطوره على مجموعه من
االلٌات د رسناها فً ركائز الدٌمقراطٌه  ,وفً مقدمتها الحرٌة واالنتخابات ,وان االولى مقره فً االسالم ,
اال ان الثانٌه محا خالؾ ,اال ان النظرٌة االسالمٌه المعاصره بمدرسٌتها – على الرؼم من المالحظات
علٌها – أقرت مبدأ االنتخاب واختٌار االمه لممثلٌها فً ادارة شؤونهم.
ثالثا :محور االهداؾ  :ان اهم اهداؾ الدٌمقراطٌه التً كانت نتٌجة الثورات ضد الظلم  ,هو اقامة العداله
والمساواة والحرٌة والتنمٌه  ,وبشكا اشمل ٌعنً احترام وحماٌة وتعزٌز حقوق االنسان  ,وقد ركز االسالم
على هذه المباديء والقٌم واالهداؾ فً الفكر والتطبٌق – بشكل خاصة فً دولة الرسول االكرم محمد
(ص)
الخالصة والتقوٌه:
ان محاور التقاء الدٌمقراطٌه مع االسالم كثٌرة  ,مع التاكٌد على ان الدٌمقراطٌه كنظام حكم هو االفضل
عبر التجربه التارٌخٌه للشعوب خالل القرون االخٌره  ،وان االسالم ٌقوم على النص فً نظام الحكم  ،وفً
ؼٌاب المنصوص علٌه ٌ ،كون النظام الدٌمقراطً مقبوال فً االسالم.
الواجب البٌتً

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :السابعه والعشرون
الوقت 45:دقٌقه ×2
االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه
قلللللدرة الطاللللللب عللللللى
معرفة
تطور الدٌمقراطٌه
فً العراق

جذور الدٌمقراطٌه
فً العراق

العهلللللللد الملكلللللللً
5958-5925

الصؾ  :الثانً

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس
المحاضره

القسم  :المٌكانٌك

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 50دقللللائق لمراجعللللة
المحاضره السابقه
30دقٌقه

مقالً
40دقٌقه

و

50دقائق

استنتاجً

الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

المقدمه :
ان نظام الحكم الدٌمقراطً فً العراق له جذور اصٌله تعود الى الحضارات القدٌمه  ،اذ ٌشٌر عدد من
الكتاب العراقٌٌن واالجانب الى ان الحٌاة النٌابٌه فً االرض العراقٌة حصٌلة تراث حضاري عرٌق ٌمتد
الى اوائل اٌام التارٌخ قبل خمسة االؾ سنه من تارٌخ االنسان المدون.
عرض المحتوى
جذور الدٌمقراطٌه فً حضارة العراق
ٌقول الكاتب العراقً حسٌن جمٌل وهوٌتحدث عن الحٌاة النٌابٌه فً العراق ،ان هذه الحٌاة لم تأت من
فراغ  ،وانما هً حصٌلة تراث حضاري عرٌق ٌمتد الى اوائل اٌام التارٌخ  ،وكان مثل برلماتنا مؤلؾ من
مجلسٌن هما مجلس الشٌوخ  ،أي مجلس االعٌان ،ومجلس العموم أي مجلس النواب  ،المؤلؾ من
المواطنٌن الذكور القادرٌن على حمل السالح.وقد تأكدت انتخابات ملوك مابٌن النهرٌن فً تلك الفتره
بصورة التقبل الشك ،وقد اظهرت دراسة الحفرٌات واالثار ان الملك كان ٌنتخب لوالٌة مدتها سبع سنوات
 ،وٌتقاسم السلطه مع مجلس كبار السن  ،وكان الملك الذي ٌخسر حمالت اعادة االنتخاب ٌتقاعد بمنحة
حكومٌه.
العهد الملكً  : 5958-5925شهد العراق شكال من الممارسة النٌابٌه فً اواخر العهد العثمانً من خالل
مشاركة بعض العراقٌٌن فً اجتماعات مجلس المبعوثان فً عاصمة الدوله وعلى الرؼم من صؽر
وبساطة الدور اال انها تمثل بداٌة .وبعد احتالل االنكلٌز للعراق وثورة العشرٌن على االحتالل حتى ٌوم
-25اذار.5925-
الخالصة والتقوٌه  :عندما صدر القانون االساس (الدستور ) العراقً االول  ،اوجد هذا القانون نوعا من
النظام البرلمانً  ،وقد جاء فً الماده ( )2ان العراق دوله ذات سٌادة وحكومته ملكٌه وراثٌه وشكلها
نٌابً ،وفً المادة ()59ان البرلمان هو مجلس االمه الذي ٌتالؾ من مجلس االعٌان والنواب .
وقد وصفت الحٌاة السٌاسٌه النٌابٌه (البرلمان) فً العهد الملكً من بعض الكتاب بانها هزٌله السباب
كثٌرة منها ضعؾ التجربه  ،وضعؾ حدٌثها من قبل الحاكمٌن علٌها (الملك وحاشٌته ) والمتنفذٌن فً ذلك
العهد  ،فضال عن ضعؾ الوعً العام بالتجربه ودور النائب والمواطن .
اال ان الضعؾ الٌلؽً ان التجربه احتوت عدد من االٌجابٌات  ،كان اهمها الممارسه وان كانت ضعٌفه ،
فسحة التعبٌر عن الرأي وتنوٌر الجمهور  ،وممارسة العمل السٌاسً والثقافً.
الواجب البٌتً

الدٌمقراطٌه
التخطٌط للدرس النظري
الوحده التدرٌسٌة  :الثامنه والعشرون

القسم  :المٌكانٌك

الوقت 45:دقٌقه ×2

الصؾ  :الثانً

االهداؾ التعلٌمٌه
ادائٌه
قلللللدرة الطاللللللب عللللللى
معرفة
الدٌمقراطٌلللله فللللً
العهللد الجمهللوري
االول

الجمهورٌللللللللللللللللللة
االوللللللللللللى-5958
5963

الجمهورٌة الثانٌه
5968-5963

اسللللللللللللللللللللللللوب فعالٌة الطالب
التدرٌس
المحاضره

التقنٌلللللللللللللللللللللات الوقت بالدقائق
التربوٌه

المشلللللللللللللللللاركة اللوحلللله والقلللللم
واالسلللللللللللللللتما والحوار
والسؤال

( )F.Bالتؽذٌلللللله
الراجعه

 50دقللللائق لمراجعللللة
المحاضره السابقه
20دقٌقه
30دقٌقه

مقالً

20دقٌقه

و

50دقائق

استنتاجً

الخالصللللللة وقللللللراءة
اسماء الحضور

المقدمه
ان العهد الملكً وعلى الرؼم مما ٌؤشر علٌه من السلبٌات  ،اال ان االحداث التارٌخٌه فً العقود الالحقه
له ،اظهرت الكثٌر من اٌجابٌاته التً لم ٌنظر لها او تقدر فً حٌنه.
وكان العهد الجمهوري االول والذي شهد جمهورٌته االولى  5963-5958قد استقبلت الناس بحفاوه كبٌره
امال بتطبٌق الشعارات المرفوعه ولطً صفحة المظالم والسلبٌات الكثٌره التً شهدها العهد الملكً  ،وقد
شهد هذا العهد فً جمهورٌاته المختلفه الكثٌر من التقلبات التً تأثرت بقادته.
عرض المحتوى
الجمهورٌة االولى  5963-5958قاد الزعٌم عبد الكرٌم قاسم اول حكم جمهوري  ،وعلى الرؼم من
الشعبٌه الواسعه التً كان ٌحظى بها  ،لم ٌخض انتخابات رئاسٌه – كان من المؤكد ان تكرسه رئٌسا
شرعٌا – او برلمانٌه  ،ولم تشهد هذه الجمهورٌة حٌاة نٌابٌه  ،قٌل فً مبرراتها ان برلمان العهد الملكً
لم ٌقدم برهانا على اهمٌتها  ،كما ن عبد الكرٌم قاسم وصؾ انه لم ٌكن شٌوعٌا وال قومٌا وال اشتراكٌا وال
دٌمقراطٌا  ،لقد كان قاسمٌا فقط.
وللتأرٌخ ،فان بعض من عاصره  ،قال  :ان الفكره العامه للنظام الذي اراده كانت واضحه لدٌه  ،وقد كلؾ
وزٌر العدل بتالٌؾ لجنه من القانونٌٌن لوضع مسوده دستور دائم للجمهورٌة العراقٌه مسترشده بالدساتٌر
الدٌمقراطٌه المطبقه فً دول العالمٌن الشرقً والؽربً وناقشهم فً طبٌعة دستور النظام الدٌمقراطً الذي
ٌنشده العالنه فً عٌد الحرٌه الذي ٌصادؾ -24اذار 5963-اال ان قتلة البعث اجهزوا علٌه فً
/8شباط5963/
الجمهورٌة الثانٌه  :5968-5963شهدت هذه الجمهورٌة اكثر من دستور  ،تحدثت عن تالٌؾ مجلس
االمه وهو الهٌئه التً تمارس السلطة التشرٌعٌه كما جاء فً المواد ()62()65من دستور  4نٌسان
 ،5963اال ان الصالحٌات السٌاسٌه فعال كانت بٌد رئٌس الجمهورٌة  ،وقد شهدت هذه الجمهورٌة رئٌسٌن
 ،اال انها لم تشهد اٌة حٌاة برلمانٌه  ،وكذلك حزبٌه  ،وعلى الرؼم من ان دساتٌر هذه الفتره وتعدٌالتها لم
تشهد أي حٌاة برلمانٌه  ،او سٌاسٌه ذات امتدادات شعبٌه خارج حدود النخبه السٌاسٌه.
الواجب البٌتً ..
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استنتاجً

المقدمه
على الرؼم من عدم وجود حٌاة نٌابٌه او برلمانٌه فً الجمهورٌة الثانٌه  ، 5968-5963اال ان الوضع
السٌاسً واالجتماعً بشكل عام كان مستقرا الى حد ما ،وفٌه درجه معقوله من قابلٌة التحرك السٌاسً
والنشاط الذي ٌمكن ان ٌكون فاعال مستقبال  ،وهذا الوضع استؽل تماما فً عهد الرئٌس الهاديء عبد
الرحمن عارؾ من قبل البعثٌٌن للعوده الى السلطه عبر انقالب عسكري.
عرض المحتوى:
الجمهورٌة الثالثه  -:2003-5968مارس البعثٌون سلوكهم المعتاد فً االستؽالل والتامر لٌعودوا الى
السلطه عبر انقالبٌن متقاربٌن االول فً /57تموز بالتعاون مع قوة عسكرٌة وقومٌه اعتمدوا علٌها ،فً
/30تموز  . 5968وعلى الرؼم مما دعا الٌه بٌان االنقالب االول الى انشاء حٌاة دٌمقراطٌه للمواطنٌن ،
اال ان االلتباس ظهر واضحا فً بٌانهم الثانً الذي بموجبه تألؾ مجلس قٌادة الثوره لممارسة السلطة
العلٌا فً الجمهورٌة العراقٌة  ،بما فٌها السلطة التشرٌعٌة.
وقد اصدر مجلس قٌادة الثوره دستوره االول فً  25اٌلول ، 5968/عدت الماده االولى منه ان ((
الجمهورٌة العراقٌه دٌمقراطٌه شعبٌة  ))...ثم اجروا علٌه تعدٌالت  ،لٌصدر المجلس دستوره الثانً 56
تموز  5970وكان مؤتا  ،وقد اعادت مادته االولى ان ((العراق جمهورٌة دٌمقراطٌه شعبٌة  ))..ولم ٌشهد
النظام أي صوره او تعبٌر ٌقترب من الدٌمقراطٌه اال فً عام  5980بصدور قانون المجلس الوطنً الذي
ٌتٌح انتخاب اعضاء فٌه من قبل الشعب  ،اال ان هذا المجلس المنتخب كان ٌخضع للضؽوط الكثٌره ،
فصالحٌاته محدوده وهو ٌشر الى جانب مجلس قٌادة الثوره  ،وان ؼالبٌة من البعثٌٌن او من رضى
علٌهم الحزب  ،فضال عن التوجٌه والضؽط باختٌارهم ولٌس عبر انتخابات حره  ،وٌمكن التاكٌد ان العراق
فً تجربة المجلس الوطنً منذ عام  ، 2003-5980بمددها ؼٌر المنتظمه لم ٌشهد أي تجربه برلمانٌه ،
وهو اقرب الى البعثٌٌن من االنتخاب الشعبً  ،كما ان هذه الجمهورٌة شهدت اقسى انوا االحتكار
السٌاسً وابعاد المنافسٌن ومحاربتهم وقتلهم  ،فضال عن ابشع االنتهاكات الخطٌره لحقوق االنسان التً
استمرت لحٌن سقوط النظام المنخور بسبب تهوره وضربات المعارضه  ،على ٌد قوات االحتالل االمرٌكً
 ،والتً اعقبها توفر الظروؾ المناسبه النشاء دٌمقراطٌه نامل ان تكون حقٌقٌة.
الواجب البٌتً
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المقدمه
لبٌان مالمح العهد الجمهوري الثانً البد من استعراض ظروؾ سقوط النظام البائد فً  / 9نٌسان 2003
وقٌام العهد الفعلً 2005/52/30
اال ان قوات االحتالل دخلت العراق بتفسٌرات سٌاسٌه وقانونٌه خاصة بها  ،ولم تكن بموافقة االمم المتحده
ومجلس االمن  ،ولكنها اخذت الشكل القانونً لها فٌما بعد كقوات االحتالل ،وان ؼالبٌة العراقٌٌن لم
ٌكونوا راؼبٌن او قابلٌن باالحتالل  ،ولكنهم ضمنا كانوا فرحٌن بزوال صدام ونظامه القمعً.
عرض المحتوى
وبعد سٌطرة قوات االحتالل اختار الرئٌس االمرٌكً ممثال له فً العراق وحاكما لها وكانت ظروؾ العراق
طارئة وؼرٌبه فً محاور عدٌده  ،كما ٌجب اٌجاد حلول لها  ،وبات احدها تشكٌل مجلس الحكم وحكومه
بأسمه تحت تاثٌر روٌة االحتالل  ،وهذه صٌؽه مؤقته لم تحقق الكثٌر ولكنها مثلت مرحله مؤقته وكان اهم
انجاز لها قانون ادارة الدوله المؤقت  ،وكانت ادارة المجلس دورٌة وفٌها شًء من الدٌمقراطٌه  ،اعقبتها
حكومه انتقالٌه انبثقت عن الجمعٌة الوطنٌه التً كان لها نو من التمثٌل واالنتخاب  ،واهم انجاز لهذه
الجمعٌة وحكومتها االنتقالٌه هو :
-5قٌام لجنه موسعه من الجمعٌة لكتابة دستور دائم للبالد  ،واالستفتاء علٌه فً 2005/50/55
 -2اجراء انتخابات وفقا لهذا الدستور وتشكلت اول حكومه انبثقت عن اول برلمان(مجلس نواب منتخب
وفقا لدستور دائم )
ان ما قلته كان مختصرا جدا عن ظروؾ تجربة بناء نظام حكم دٌمقراطً الول مره فً العراق فٌه امل
كبٌر ان ٌبنً دٌمقراطٌه حقٌقٌة ٌكون للشعب رأي فٌها.
الخالصة والتقوٌه :
وقد تضمن الدستور عدد من القواعد االساسٌة المهمه ابرزها :
 -5ان نظام الحكم هو دٌمقراطً نٌابً (برلمانً ) اتحادي.
 -2تجري االنتخابات بشكل دوري وحر ونزٌه عبر مفوضٌه خاصة مستقلة
 -3التاكٌد على احترام وحماٌة وتعزٌز حقوق االنسان فً العراق.
اما التطبٌق العملً للنظام الدٌمقراطً فً العراق  ،فال احد ٌستطٌع االدعاء بانه كان فً احسن حاالته
 ،بل ان اسبابا عدٌده حالت دون االنتقال بسالسة للوضع الجدٌد فً مقدمتها  ،الضؽط االقلٌمً
الخارجً  ،ضعؾ التجارب السابقة ،الهوى والمصالح المختلفه نتٌجة مخاوؾ سابقه  ..اال ان بوصلة
المسار تتنبأ بمستقبل باهر على الرؼم من هذه الظروؾ.
الواجب البٌتً

