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 الديمقـراطيـــة والحريــــات العامـــة

 المقدمة :

مع مطلع الخمسينيات فرضت الحرياات الااماة اقالقتليلكا ضمعضاعا ة اقاة فاا فر ساا  ا  
ا ة اقاة مع بقية ةول الاال , و غ  هذه االقلقتلية فكا ضا ت وما زالات مملاا القاقا  المكالر  فا

المعاضاايع ضالقااا عد الدقاالع ا ال نااارا, ادةا ا الاادولا, ضمااا ب كااا امخااذت ببااااةا ملااادة   و نااا, 
بقليماااا, ةولااااه لوع كاااا و ةت فاااا الدقاااامير الع نياااة ومعا يااا  المنمماااات والمااا ممرات ادقليمياااة 

فريقيااا, , والااذا اقاار فااا ثو  يااا, ب1948والدوليااة ثملااال ماا ممر بااا يو  ااعل  قااع  اد ساااد  ااا  
 آقيعيا,  ر ياه.

وفا هذا الصدة ال بد من القعل باد الحريات الاامة ليست  قع  ب سااد ب ماا ايريار  مااد 
جزءا منكا هذا  غ  بد الحريات الااماة امخاذت مساميات قريماة منكاا ملاا   قاع   مياياة,  قاع  

لااماة ضاقالخدا  ثو ثولية,  قع  ثقاقية ثو ثصليةه قما اللمعت  لى اقلخدا  اصطتح الحريات ا
كاصطتح ثفضا يانيكاا. ومملااز الحرياات الااماة  بالنساميةه فكاا قابلاة للماد وال از  بم ارة قياا  
الدولااة الساالطات ادةا يااة, بامخااات بجااراءات ماينااة ومحاات ت ارااع عاالى  ملااال صاادو  ب ااتد قااا عد 

 الطعا ئ فا باض الحاالت ه.

ةود ا لارا  السالطة بكاا فااال لرا  هاذا  هذا وال يمكن ثد  لصاع  وجاعة الحرياات الااماة
بملابة مقنين السلطات لكا فا ب ا  قاا ع ا ثو مكارياا والاذا ا لماره  باع ةوه ن   منماي  للاتقاة 

 بين وضتء السلطة والكابهه.

ثد  مرية الحريات الاامة ها  مرية افلراضكا العاقع لوعد اآل اء العا ة  فيكا ال مملا مرفاا 
ول فااا الم لمااع لمعاجكااة  قااار  مكمااة بالنساامة لكااا فكااا لاا  ماااد محصااع   فااا فوريااا, ث مااا ملاادا

الميداد ايكاةيما المحت, ث ما امصفت ماع العاقاع لوع كاا م طاا  اجاة ثقاقاية فاا صايا ة ضراماة 



اد ساد. منذ ثد ممللت فا عكا الدولاة القعمياة, فالاتقاة بينكاا و اين ايفاراة المحكاعمين لا  موان 
حت ضفة الدول  لى ضفة ايفراة  لى الدوا  بالرغ  ثد هذه الاتقة ثصًت افلرضات ملوافئة,  يث  ج

 وجعة منمي  ما بين  رفا الاتقة  السلطة , ايفراة ه يحق  لك  الايش بأماد.

 نظريـــة الحريـــات العامــــة

 

 اللطع  اللا يخا لمفكع  الحريات والحقع :

 :  ثواًل : فا الاصع  القديمة

لا المر لة اللا يخية المعغلة فاا القاد   قماا مايتة السايد المساي ه اه, لا  ماار  اللا مم
ملك الاصع  فور  الحرية والحقع , وإرضاا الحاك  لقعا د الاادل, ثو وضاع القياعة  لاى قالطا  , 
 مناا للمل  واالضطكاة, با ضاد الحاك  يلملع بسلطات مطلقة ال  دوة لكا, وةود ثد يرة    اةا.

 ا اات المكاارية ثلعا ااًا ماان الضااة  والماارا   بساامب الملااع  الطعاغياات وقاات ين  وماان هنااا
ال ااع , الااذين قااحقعا غااد ا ب اةمكااا وهااد وا ضراملكااا وصاااة وا  ريلكااا و قعقكااا, وضلياارا مااا اقلاارد 
الصراا المقدس الذا راضل  ثم  المامع   من اجا الادل والحرية, بصم ة الاد  و مان اللضاحيات 

 ت جعالت من , بمآس قلا وعرة غيرها اآلال  با المتيين من بنا المكر.ال سا , بت ا لك

 : ا يًا : فا الاصر ادغريقا 

مميزت ملك المر لة بلطع  المارفة اد سا ية و م  الحك  فيكا, بفضا جكعة فتقفة  ما  
ة ا  ثملااال قااقرار وث قااطع وثفت ااعد وماان باااده , بيااد ثد ملااك الفلاار  الزمنيااة ضا اات قاصاار   اان ب

  قع  اد ساد و مايلكا ثو مقنينكا.

و الرغ  من ضا اللطاع  الحاصاا  حاع الديمقرا ياة فاا ةوللاا المد ياة لواا مان  بقاما  ةه 
و ث يناه بال ثد ملك الديمقرا ية ضا ت ةيمقرا ية عكلية اقلصرت  لى مما قة قلطة الحك  من قما 



ارا  عا ود ايفاراة ماع قالمك  ثماعالك     المعا نين اال ارا  ه, ومان  ا  ضااد للحكاا  اللادرا فاا
 و ريات بتا ث اةوا ثد يكعد لألفراة الح  لت ل اج بحقع  مكلسمة ثو  ريات مقدقة.

 :   اللًا : وفا الاصر الروما ا

 صااا  ع ااا ملمااعس ماان اللطااع  فااا النمااا  القااا ع ا الرومااا ا ورصعصااا فااا القااا عد 
د هذا اللطاع  الحاصاا  اا فاا  ادوة م اال القاا عد, المد ا الخاص بالماامتت بين ايفراة, ثال ث

ةود االمقاااء بحريااات اد ساااد و قعقاا  لمااا هااا  لياا . ضمااا ثد الروماااد لاا  يقااروا لألفااراة اي اضااا 
واالمليازات والاعاراد االقلصااةية الملرمماة  ليكاا, بت لا  موان هاذه الل ااوزات ثو ال ارار  بلاميار ثة  

 مخضع لطارلة القا عد.

 :و اد  كع  المسيحية اباًا : 

م  وضع النعا  ايولى لممدث رضعا الدولة للقا عد,  ندما ة ت بلى  رية الدين والاقياد , 
ومياازت بااين الفاارة بعصااف  ث سااا ًا, و ااين الفاارة بعصااف  معا نااا, و ااذلك  ز اات الفاارة ماان ال ما ااة, 

 قديمة.وجالت ل  وجعةا مسلقت  نكا,  لى رت  ما ضا ت  لي  الحال فا الاصع  ال

والكاء الاذا لا  محادةه المسايحية  غا  برضاا كا الدولاة للقاا عد, هاع ب كاا واد ا لرفات 
رة, لونكا ل  محدة  قعق  ثو مالر  بكا, وإتا ضا ت قد قالات بالفااا باين ماا   فبالوياد المسلقا لل

حية بلاى وما للقي , بال ث كاا لا  مماين ماا لقيصار وماا يلار   . وايمار الع ياد الاذا قاات المساي
 محقيق  هع  رية الاقيد .

ثمااا رااا ج  طااا  الاادين فقااد  ااا الخضااعا للحاااك  ضمااا ضاااد, وقاالطا   ةود  اادوة, ضمااا ثد 
المسيحية ل  ممين الار   باين  رياة الاقياد  وقاارر الحرياات ايرارال.  ياث ال وجاعة لألولاى بادود 

لاا , ال مكاااد فياا  الحريااات ايراارال, لااذلك  اعاات ثو  ااا فااا الاصااع  العقااطى فااا  ااا قاالطاد مط
للفاارة وال قيمااة لرثياا , وال ا لاارا  بحقااع  ثو  ريااات لاا  و قااا العاقااع الماااا  ةود ثا قا ااد  ثو 

 قا عد, واقلمر الحال قرود  عيلة,  اعلكا ثو  ا المسيحية فا  ا اقلمداةا مطل .



 

 :رامسًا : و ين  كر ادقت  فا قلب ال زير  الار ية

  لااى ياااد النماااا والرقااعل االكااارا  محمااد بااان  ماااد هللقااع  ماااا  ثول ةولااة بقاااتمية  
وةقاالع ها ضلاااا ه المناازل  القااراد الوااري ه , فاااد تلااك ضاااد بملابااة بدايااة رياار و  مااة  قيقيااة 

. و الفاااا ضا اات الدولااة ادقااتمية بحاا  ١٠٧األنبياا:    چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ للمكاارية, 
  للقا عد, ويما س قلطا   وفقا لقعا د  ليا مقيده وال يسالطيع ثول ةولة قا ع ية يخضع في  الحاك

 الخروج  ليكا وها ث كا  القراد الوري  والسنة النمعية الكريفة.

وواجمام  ضا ت  ماية  قع  ثو  ريات المعا نين  ثبناء ايمة المسلمة, وضذلك من يايش 
ه, وقار  الضاما ات اللاا  -الذماة ثهاا   -فا ضن  ةولاة ادقات  مان ثممااا بقياة ايةيااد والملاا 

 موفا  مايلكا من ا لداء الحكا  آو المحكعمين  لى السعاء. 

كمااا  رفاات الدولااة ادقااتمية باادايات الم لمااع المااد ا الااذا يعقااع ماان  قااع  المااعا نين 
 ويقر  ريامك  المكرو ة والململلة بلككيا ومأقيو الم قسات الدينية والاماةية والالمية وغيرها. 

 اار  ادقاات  فواار  الحقااع  الفرةيااة باكاار  قاارود قمااا ثد يمكاار بكااا فتقاافة الاقااد  كمااا
االجلمااا ا ثملااال هااع ز, ولعلااك, و وقااع, ضحاا  الملويااة و ريااة الاقيااد  والاارثا و ريااة المسااكن 

 والحرية الكخصية وغيرها.

 : قاةقًا : وفا مر لة اللا يخ الحديث

ايااة الاصااع  العقااطى فااا بدايااة القاارد باادءا ماان  صاار النكضااة ايو  يااة الااذا يماادث بنك
الخامو  كر الميتةا, ووصعال بلى اليع , عكدت هذه الفلر  والة  ايفواا   ان الحرياات الفرةياة 
والد ع  بلى ضرو   الحاد مان قالطات الحااك . وقاد قاا د  لاى قياا  هاذه ايفواا  ا قساا  الونيساة 

راا باين ة اا  الماذهب ال دياد و اين صا مذهب المرومسلا لا, وماا ماته مانالمسيحية باد  كع  ال
ثمماااا مااذهب الوا عليااك, وثرياارًا و غاا  مااا ملحاادغ  ناا   ضااا   ال اارا المساايحا  الرثقاامالاه, ماان 



واال فلااح السياقاا الاديمقرا ا,  فا  ا  صر اللقاد  الالماا الصانا ا,قااة  ومحرير لإل ساد, 
, مملللاا بحاار ين  االميلين, ايولااى فااا بال ا ا  ا اازل بالمكارية مأقااامين مف الاين فااا غاياة الماارا  

ه, 1945 – 1939ه, واللا ياااة قماااا منلصاااف   1918 – 1914بااادايات القااارد المااايتةا الحاااالا  
وهاماد ممخضلا  ن  لاار  ةمعياة قاقاية, ضلللكاا ث قاا   هيماة مان   ا  الضاحايا, وصاع  ادبااة , 

وملزمة لواا ا ارا  ومملايتت الم لماع وهذا ما ةفع ايقر  الدولية بلى بقرا  صي ة قا ع ية عاملة 
اد سااا ا, م نااب المكاارية وهااذا الاااال  القااار  بصااع م  ومقساايمام  الحاليااة, للمزيااد ماان الااعيتت 
والماا ا , ومن هنا جاءت و يقة اد تد الاالما لحقع  اد ساد, اللا ثقرمكا هيئة ايم  الملحد  

قي  اد سا ية الحضاا ية ال دياد  فاا الاتقاات لللمت ايقو وال 1948ضا عد ايول  10فا ما يخ 
االجلما يااة والسياقااية, وملناااول الحقااع  المد يااة والسياقااية, الحمايااة ماان اللاااذيب, واال لقاااالت 

 اللاسفية والقسرية, و ماية الناس جمياا ومساوامك  اما  القا عد.

  ر  الحرية و دة مرا ا اللطع  اللا يخا   -االرلما  ثلمادا:

 
الحريات األساسية -اضرة الثانية :المح  

الحريات الفكرية                       

الحريات االقتصادية واالجتماعي                  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :  

أن يتعرف الطالب على  مفهوم الحريات األساسية  -األفكار المركزية :  

ب على  مفهوم الحريات الفكرية أن يتعرف الطال                        

 أن يتعرف الطالب على  مفهوم الحريات االقتصادية واالجتماعية                         

الحريات األساسية التعرف على    -األهداف :  

  ماذا يقصد بالحريات األساسية وماذا تشمل    -: ياالختبار القبل



 

 تصنيــف الحريــات العامــة

ت الاامااة  لااى مضااامين ملااادة  وينصاار  الوامااب ضااا  سااب اجلكاااةه  حااع مكااما الحريااا
 مقسي  هذه المضامين بما ينس   و مياة الميئة اللا  كأ فيكا 

 

 

 ومن ابرز هذه اللقسيمات ها:

 :ميز بين الحريات السالمية اللاا ممكار ضقياعة  لاى قالطة الدولاة,  مقسي  ةي ا   ةوضا ه
دمات اي ابية مقدمكا الدولة بلى ادفراة, ولوان لا  ي ااا والحريات االي ابية اللا ملضمن ر

   ةي ا ه من هذه الفرقة ثقاقًا للقسي   ا  للحقع  والحريات.

 :ميز بين الحريات الفرةية والحريات الرو ية فا مقسيم  مع يو او يع 

 : قسااامكا بلاااى  رياااات ماةياااة و رياااات  و ياااة ثا مياااز باااين المصاااال  الرو ياااة  اقاااماد
ماةيااة: فالحريااات تات المصاالحة الماليااة ضالملويااة  ريااة الل ااا  .  ااد  ا لكااا  والمصااال  ال

 المسكن. الحرية الفرةية والرو ية منكا  رية المطمع ات, االجلما ات, الضمير.

 : وها من اللقسيمات الحديلة للحريات الاامة واللا يحدةها بلتغ م اميع: كعليا 

 ثواًل: الحريات الفرةية ايقاقية

 : الحريات الفورية  ا ياً 

  اللًا: الحريات االجلما ية واالقلصاةية

والاديااد ماان الولاااا المااصاارين تهمااعا هااذا المنحااى فااا مقسااي  مضااامين الحريااات 
 الاامة لذا قنحاول ة اقة هذه المضامين من رتل هذا اللقسي .



 

 

 ثوالً: الحريات الفرةية ثو الحريات ايقاقية
الفرةيااة اللااا يمكاان ادعااا   بليكااا ضاامن هااذه الم مع ااة  ماان بااين الحريااات ايقاقااية ثو

ايولى واللا  كرت مما ا فا االهلمامات الفورية الفرةياة والااماة ومضامنلكا النصاعص اللكارياية 
 باالهلما  ها:
  رية ايمن والكاع  باال مئناد .1

  رية الذهاا وادياا  .2

  رية السكن  .3

 
 
 
 

  ة صن  الحريات ايقاقي -:االرلما  ثلمادا
 
 

حرية األمن والشعور باالطمئنان  -المحاضرة الثالثة  :  

الحريات الفكرية                       

الحريات االقتصادية واالجتماعي                  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :  

   أن يعرف الطالب ماذا يقصد با ألمن والشعور باالطمئنان      -األفكار المركزية :

أن يتعرف الطالب على اإلجراءات المحددة للحرية الفردية    -األهداف :  

 ة الفردية ماذا يقصد بالحري  -: ياالختبار القبل



 

  رية ايمن والكاع  باال مئناد .1

ليو هنا  بين الحريات ما هع ثه  من الكاع  بايمن ثو ايماد من قما الفرة فقد ا لمار 
الكااع  بالساااة  الفرةياة. فالحرياة الفرةياة هاا فاا بمكا ياة الفارة هذا الكاع  جزءا من ملطلمات 

بالقياااا  باماااا يرغاااب بااا  ةود ثد يااا ةا  ملااا  هاااذا المسااااس بحرياااة اآلرااارين ثو اال لاااداء  لاااى 
 قعقك . فالحرية مقر للفرة ولون ي ب  لى الفرة ثد يار  بااد هناا   قعقاا ليرارين. فاالم لمع 

دمياد باما ال يلف  ثو ينس   مع  قاع  اآلرارين لاذا فالقضااء لدي  قلطة لرةا ومنع الفرة من ا
يلاادرا فااا  الااة اقاالخدا  الحريااة بكااكا غياار مقيااد ماان رااتل بيقاااا الاقع ااة الحاااة  ماان الحريااة 
الفرةية فحرماد الكخ  من رتل اللعقي  ثو الح ز ثو الحمو هع مقييد للحرياة والخطاع   اللاا 

الفرةية. فقد ا ممطت بجراءات الحد من  رية الفرة بسلسلة ملرمب جراء  رماد الكخ  من  ريل  
رمب وجعة قلطة قماية ال ملف  ماع ممادث الحرياة الفرةياة المالار  بكاا لمن  الضعاب   بت بدو كا ي

للفاارة ماان قمااا الساالطة ثو ماان قمااا اللكااريع الااذا يالاار  بالحريااة الفرةيااة. فقااد ثكاادت الدقااامير 
ءات الحاااة  للحريااة الفرةيااة بمعجااب القااا عد النافااذ الااذا يحاادة الفر سااية بلااى وجااعا امخااات ادجاارا

ايقو اللا بمعجمكا مسلطيع السلطة من امخاتها م اه ادفراة  ند مت قلكا وهاذه الصايج جااءت 
للذضر ممدث ثقاقيًا لضماد الحرياة الفرةياة وماا للحرياة الفرةياة مان ثهمياة ثقاقاية للفارة تلاك الد 

  بالحريااات ايقاقااية للفاارة ثال وهااا مملااا  بحريااة الااايش ضاامن مصاااة مكا مانااا بيقاااا الضاار 
 الم لمع بدود الكاع  بخطر يكدة ثما   وقتمل  ثو ينق  منكا.

 ادجراءات الحاة   المحدة ه للحرية الفرةية وضما امكا

 ا ادةا   وقلطلكا مل   مر بجراءات ماروفة ال مخلع من وجعة ضعاب  للنميمكا فكنا :در  م  

وهع ثقلعا ملماا  الكار ة م ااه مكامعه ماا فيحالفخ بالكاخ  فاا مقار  واللحقي :الح ز  -ث
قاا ة ليقاد  باادها بلاى المحكماة ثو يخلاى قاميل  بادود ثد  24الكر ة ويسال عا راتل 

ه  24بالكاخ  لماد  مزياد  لاى    خيلملع بمسا د  محاا   لا  , ولضااب  الكار ة ثد يالحف
كامعه يمكان ثد يادلا بمالعماات مساا د  لاى قا ة وتلك فا  الاة بقنااا الضااب  باأد الم



ه قا ة مسلد ا معافقة من قما 24اللحقي  من ثمر ما. وإال فأد ممديد الفلر  يكلر من  
  اك  اللحقي  ثو من قما االة اء الاا .

اللعقي  بجراء مكدة يد المسلد ا ي د  فس  مت قا باالقالد اء للملاعل ثماا   اللعقي : -ا
دجراء يل  بعاقطة قاضا اللحقيا  صاا ب االرلصااص واالقال عاا  اك  اللحقي . وهذا ا
 ه قا ة. 24ي ب ثد يل  رتل   

 يث م  بلقاء القمض  لى ثعخاص بح ة الللميو وتلك لتعلماه الحاصاا  لاى  الللميو: -ج
باض ايعخاص باد اقلارا  جريماة ماا, وللكار ة الحا  فاا مما قاة هاذا ادجاراء وضاذلك 

 وادةا يين.  باض المع فين والعضتء

وث يا ًا فأد ضرو ات اللحقيا  مسام  لحااك  اللحقيا  ثد يكاعد  الح ز  لى تمة اللحقي : -ة
هنا  باض ايعخاص فا  الة الح ز فاا ممناى السا ن ضاأجراء وقاارا يلطلما  اللحقيا , 

  فاا فر ساا وقاد  ما  القضااء 1903وهذه ادجراءات ضا ت قاد  ممات بمرقاع  صاد   اا  
فااا االرلصاااص للنماار  فااا القضااايا القضااارية بت ثد هنااا  مخالفااات  بحيااث يكااعد ملمياازاً 

وجنحًا وجارار  والقاا عد الاقاابا الفر ساا قاد را  االرلصااص باالنمر فاا هاذه الاد اوا 
ل كات محدوة  فا قضاء الكر ة المحاك  الصلحية وثريرًا لمحااك  ال ازاء ومخا  ال ازاء 

ة المحااك  فيحا  للماعا نين الحضاع  بلاى بضما ات بجراءامكا وث مالكا بككا ثكلر من بقي
 جلسامكا وهنا  محلفعد.

 

 ماذا يقصد بالتوقيف   -االختبار ألبعدي :

 

حرية الذهاب واإلياب ، حرية السكن ، حرية االتصال             -: ةالمحاضرة الرابع

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :    

اذا يقصد بحرية الذهاب واإلياب                أن يعرف الطالب م -األفكار المركزية :  



أن يتعرف الطالب على الحاالت التي يجوز فيها اقتحام السكن    -األهداف :  

 ماهي الوسائل الستخدام الذهاب واإلياب  -: ياالختبار القبل

  

 

 

  رية الذهاا وادياا: .2

ال مان مكااد بلاى ثرار وها من الحرياات ايقاقاية اللاا ملضامن ثمكا ياة الفارة فاا اال لقا
ةود قيااعة قااعاء ضاااد ةارااا الملااد ثو بلااى را جاا  و يااث ثد الحرضااة ال مانااا السااير  لااى ايقاادا  
فحسااب فاااد  ريااة الااذهاا وادياااا ا ممطاات باقاالخدا  وقااارا ملااادة  وملنع ااة لنقااا منكااا المريااة 

وضع القيعة  ليكا  اناد للحقي  الخدمة الاامة ولون ال يوالمحرية وال عية ومع هذا اللنعا ضاد الب
بلى  د ادهدا  الولا لكذه الحرية واد وضع الضعاب  والقياعة  لاى مما قاة هاذه الحرياة ي اب ثد 
يكعد منس مة مع ما مقلضيكا المصلحة الاامة ل رض محقي  ثهدا  الستمة الاامة وايمن الاا  

  ملااا ثد قياااة  المرضمااة ةارااا ب ااا  الدولااة ورا جكااا ثو بكااد   مايااة االقلصاااة القااعما ث يا ااًا 
مسلعجب  صعل قارقكا  لى  رصة قع  مسمقة ه ضذلك  ت خ فا  ملياة   منماي  الساير  لاى 
اي صاافة ثو الامااع  ماان منااا   الامااع  المخصصااة وفيمااا يلالاا  بكااذه الحريااة يت ااخ ثد قاالطات 

اللااادابير  ادةا   ململاااع بامكا ياااة بعااارا  ثوقاااع وثكمااار مااان السااالطات القضاااارية مااان  ا ياااة امخاااات
وادجراءات القضارية ها بجراءات بطيئة وغير  اجلة والقضاايا الملالقاة بكاذه الحرياة بحاجاة بلاى 

 بجراءات قرياة ومحدوة   س  المعاقف الملالقة بكا.

 

  رية السكن:  .3



وهااا مقضااا بلحااري  اقلحااا   رمااة السااكن ثو مفليكاا  بال وفاا  بجااراءات صاااة   ماان جكااة 
قًا للقا عد, ومنصر  هذه الحرياة ال بلاى المنازل الخااص الاذا يقاي  با  قضارية وليست بةا ية ووف

الفرة وإ ما بلى ضا مكاد يقي  في  الفرة قعاء بصافة ةارمياة ثو م قلاة وقاعاء ضااد مسالأجرًا لا  ثو 
مالوًا بياه ثو يقي   لى قميا اللسام  مع مالو    هنا   االت يسلعجب فيكا ا لكا   رمة السكن 

 قل ا ة وما عاب  تلك ه.اال –الحري   –

 وهااذا مااا ثكااده عاااما  فااا م لااو اللااع ةات المريطااا ا فااا رطاااا لاا   لااى  رمااة السااكن قااارًت 
 السكن هع  صن الفرة الذا ال ي عز للملك ثو ثا ملك من ملع  بريطا يا ارلرا  هذا الحصن ه  
. 

اصاد  مان السالطة لللملياج ثو لقد ثقرت اي را  وجعا ا لرا  السكن و د  ا لكاككا بال للنفيذ ثمر 
 اللفليش القضارا.

  

  رية االمصال:  .4

بد الممدث يقضا باد المراقتت ها بملاباة ثماع  معجاب  اد  ا اتا عاخ   الاث  ليكاا 
 ماية لخدمة الطرفين, بال ثد اللكرياات جمياكا ال مذهب بلى هاذا المنحناى, ضماا ثد االقاللناءات 

 لااى المرقااتت وفاارض  قابااة  لااى المريااد فااا  الااة ملااعرى قااد ماارة ضلياارًا بحيااث يمكاان وضااع اليااد 
السلطة فيكا العقع   لى ثةلة مفيد اللحقيقات ال ا ية بصدة عمكات ملال  بالمرقاتت وقاد امساع 
م ال اللدرا فا ا لكا  المرقتت الكخصية باقالخدا  ثجكاز  اللنصات  لاى المكالماات الكامفياة, 

الكاخ  اليعمياة ومفاصايلكا فاا الصاح  والم اتت بال كما مذهب بلى  د   كر وقارع  ان  ياا  
باد معافقل  وضذلك  د   كر صع   ما  ن الكخ  بدود  لم  ثو ا ت    غمة فا الحفاظ  لاى 
الطمياة الفرةية لحيا  الكخ , با لما  ثد ما ينكر قاد يسامب ثتال ثو بقات  للحياا  الفرةياة, لاذا 

ير ثو اد تد  نك  مقاضا  ال كة اللا قمات باذلك فا   بامكاد ايعخاص الذين يلارضعد لللكك
ويسالطيع المكالوا و ساب اللكارياات اللااا مان   لاى وجاعا اللملااع بالحياا  راصاة باياد   اان 



مطفااا اآلراارين وفضااعلك  والحصااعل  لااى ماااعض  مااا لحاا  هاا  ماان ثتال ثو ثضاارا  جااراء ماادرا 
 اآلررين.

  ماتا يقصد بحرية السكن  -:االرلما  ثلمادا

 

 
حرية  الرأي ، حرية المعتقد  -اضرة الخامسة :المح  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :           

أن يعرف الطالب على مفهوم حرية الرأي                       -األفكار المركزية :   

أن يتعرف الطالب على موقف الدول من حرية الرأي    -األهداف :  

 قصد بحرية الرأيماذا ي  -: ياالختبار القبل

 

 الحريات الفورية
باايمع  االقلصااةية  روضمن الحريات الفورية ما ل  مساس بايمع  اللقافية وماا لا  ا مماا

و غ  ا ممار فور  الحرية بالفرة بال ثد المككلة ها  ندما يلال  ايمر بحا  الفارة بمما قاة ثفواا ه 
الفاارة لااايخ  ال ما ااة, لقاااد جااااءت ومالقداماا  ضااامن اآلراارين و ماااره , لااذا فالمعضاااعا يلاااادال 

اد ت ااات  اان  ريااة بيصااال ايفوااا  واآل اء و سااب القااا عد في ااب ثد ال ملضاامن هااذه الحريااات 
 والحريات الفورية ملضمن اللقسيمات اللالية:ادقاء  ليررين, 
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  رية الصحافة .4

  رية الل مع .5

 

 : رية الرثا .1

الكخ  بابداء  ثي  ثو  دم  فكنا      لى فاا  اد  االكلاراغ ثا العقاع  ومانا بح  
النسمة لحرية الرثا ها  كع  مضا ا ومناقض بين الطرو ات بمعقفًا  ياةيًا وادعكالية اللا ملا  

المخللفة لألفاراة فاا ةاراا الم لماع, فالضاماد الع ياد للقضااء  لاى هاذه ادعاكالية هاع ثد يكاعد 
م  فااا المعقااف والاارثا بااين ملااا هااذه الطرو ااات ثو المالقاادات  غاا  مارضااكا هنااا  ا لاارا  ومسااا

  ومقا اكا.

 ولون ما هع المعقف الحقيقا  لى ا ض العاقع من هذه الحرية؟

معقاف بياديعلعجا  ثد المعقف يلال  بطميااة النماا  السياقاا  ياث قاد يقاع  النماا   لاى
لااة ثد مساام  بكااا فواار ثو  ثا يلاااا ض مااع , فالياا  ال يمكاان للدو ث كااا مقااع   لااى الحياااة ثوماااين 

بيديعلعجيلكا وملا هذه الدول مملج ث يا ًا بلى مسلعال مضيي  المسا ة ثما  اديديعلعجيات ايرارال 
اللا محاول ثد مطرح  فسكا  ن  ري  ايفوا  واآل اء  لاى وثد ضا ات ال ملااا ض ماع بيديعلعجياة 

 النما  السياقا القار  فا الدولة.

ثو الليمرالية فليو هنا    جنحاة ثو جريماة  اعل الارثا  –المفلع ة  -الحياةية ثما الدول 
ه ويكما هذا  ما النعاا والمس ولين فاا الدولاة وال يسام  بمت قاة المسا ول السياقاا قضااريًا 
ثو بةا يًا الد ملا هذه الدول مقع   لى  رية الرثا فا  رح المعاقف وايفوا , ولوان ال ياناا هاذا 

الك و ار  ماينة منصر  لمصلحة السلطة الاامة, فالفرة  ر فا ارليا  ما يتر  ثفوا ه فا ثد هن
 وآ اءه.



ايمار بلاى  اد مكاكيا  قاباات راصاة باأجكز  مكماة ضالكار ة مالًت  لاى     ع  وفا فر سا   ا
ا لما  ثد ايفراة ق م لاعا للدولاة ثد م ادافع  ان مصاالحك , وهاذا ياناا بكاكا ثو باأرر فاا ثد فر ساا 

 اقلطا ت ثد مر      رية الرثا ه فا اللطمي  بالنا ية اللنميمية.

 

  رية المالقد: .2

ومانا  رية الاماة  ثو المالقد, وقاد ا ممطات الادول مناذ القاد  بمالقاد  قاما قاارد بال بد االم ااه 
 حع فصا الدين  ن الدولة لا  يكاأ ثد يلملاع  بال بااد  كاع  الادول القعمياة فاا ثو  اا وا فصاالكا 

الونيسة المابعية, وضا ت بذ   اال فصال معجعة   ند الديا ة المسايحية باا تد السايد المساي    ن
   بااأد مملولااا هااا ليساات فااا هااذا الاااال هه ا ث طااى لقيصاار مااا لقيصاار ومااا     ا , لااذا ل ااأ 

 ية السياقيعد الالما يعد بلى وجعا فصا الدين  ن الدولة واللا ل  مسلطيع الدول القعمية ايو  
ب ت   بال فا فلرات قريمة  سميًا, ففا فر سا فاأد اد اتد  ان  رياة الملقاد  ناد مضامين  ب اتد 
 قااع  اد ساااد, الااذا ثكااد  لااى ضاارو    ااد  بز اااج ثا مااعا ن و ااأا عااكا ماان ادعااكال بحريااة 

للا ا لناق  بايفوا   لى لع ضاد تلك المالقد ةينيًا, ضما مضمين ضرو    د  مساس هذه ايفوا  ا
 يالنقكا الفرة من رتل مما قلك  لكذه الحرية الستمة الاامة ثو ايمن الاا .

 

  ر   رية المالقد  -االرلما  ثلمادا:

 
حرية التعليم   -المحاضرة السادسة  :  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :           

ليم                        أن يعرف الطالب  ماذا تتضمن حرية التع -األفكار المركزية :   

أن يتعرف الطالب ماذا تستوجب حرية التعليم     -األهداف :  



 هل أن التعليم مقتصر على جماعة معينة أم ال   -: ياالختبار القبل

 

 وملضمن هذه الحرية  ت ة ثمع :  رية اللالي  : .3

 فا ثد يللقى الفرة قد   من اللالي . .1

    ارليا  من يالم  .2

 د يلقن الال  ليررين ق  فا ث .3

 

ومسلعجب هذه الحرية مكيأ  فرصة اللالي  قد  المساوا  بين جميع ايفراة ةود ممييز بسب 
اللرو  ثو ال اه, ومفلرض هذه الحرية وجعة مدا س مخللفة وصفع  ملادة  من الالع  واد يخلا  

 الفرة الال  الذا يرغم .

ه  رياة اللالاي  واللاا ثوجمات م ا ياة  26فلقد  اال  ب اتد  قاع  اد سااد فاا المااة    
وإلزاميااة اللالااي  فااا مرا لاا  ايولااى, واد يكااعد اللالااي  المكنااا والفنااا واللالااي  الاااالا ملا ااًا ثمااا  

 ال ميع  لى ثقاس ال دا   والوفاء 

 

ماااتا مضاامن مفكااع   ريااة اللالااي  وضياا   ااال  ب ااتد  قااع   -االرلمااا  ثلمااادا :
 رية اللالي    26اد ساد  فا الماة  

 

 
حرية الصحافة  -المحاضرة السابعة  :  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :           



أن يتعرف الطالب على مفهوم حرية الصحافة                        -األفكار المركزية :   

على مفهوم حرية الصحافة       التعرف -األهداف  :  

 د بحرية الصحافة   ماذا يقص -: ياالختبار القبل

 

  رية الصحافة:  .4

وها من الحريات ايقاقية اللا مقلرد بضرو مكا بحيث يكا  بأد بقية الحريات ال يمكن 
الحصعل  ليكا ةود  رية صحافة, و رية الصحافة معجاد ملاى ماا ما  اال لارا  بكاذه الحرياة فاا 

 لقال السلطة بككا ثكلر بكلير لاع لا  بلد يالمدها, ات اد لكا مرةوةًا قياقيًا مماعرًا ي كا مسم  با
موااان الصاااحافة  ااار , لاااذا يت اااخ مااادال  ااارص الماا ضاااين لعجاااعة  رياااة الصاااحافة بينماااا مااالحفخ 

 الحكعمات فا فس  الم ال لحريلكا ي كا مككا رطرًا  لى وجعةها.

ب ااتد  ريااة الصااحافة يفلاارض غياااا النمااا  الرقااابا ضرقابااة ثو قااماح مساام  و ريااة الصااحافة 
فا اي ممة اللمليلية اللا ملضمن  اد  مت قاة الصاح   لاى امخالفااتا الارثا السياقاا  مكفعلة

المسيطة ثو  لى ثقاس ام اهامكا السياقية, ويمكن منمي  هذه الحرضة رتل وجعة ضفعء ومسالقا 
ليلر  ل  ثمر مقرير مدال رروج صحيفة  ان الحرياة المالار  بكاا لكاا, و نادها ال يمكان للمارء ثد 

  رية الصحافة فا  رح ث اركا ومعاقفكا.  يقل   لى

وفااا بدايااة اللااع   الفر سااية ماا  امخااات الاديااد ماان ادجااراءات للنمااي  هااذه الحريااة و خاصااة 
بساامب مااا آلاات بلياا  لك ااة الصااحافة بااين الملويااين وال مكااع يين, ضمااا ا ممطاات صاادو  الصااحيفة 

الدولة ومن    منساب قياا   باقلحصال  ر  ومعافقات مسمقة من السلطات ادةا ية  لى مسلعال 
م لو الكيعخ بحماية  رية الصاحافة وفيماا بااد ما  محدياد المسا ولية  لاى الصاحيفة اللاا مقاع  
بنكر رمر ما يد الصحافة ال مسلكد  اد ا   بقد  ما هاا مسا ولية يرجاى منكاا محقيا  الصاال  



ضاقع ة للصحيفة اللا للم معا, و لى ثقاس هذه المس ولية ث طى القضاء م ااًل لح  اللاعيض 
 مل اوز  دوة المس ولية.

 

 ماذا يتطلب إعالن الصحافة  -االختبار ألبعدي :

حرية التجمع   -:   ةالمحاضرة الثامن  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :           

أن يتعرف الطالب ماذا تشمل حرية التجمع                          -األفكار المركزية :   

على مفهوم حرية التجمع     التعرف -األهداف  :  

 ماذا تشمل حرية  -: ياالختبار القبل

 

 

 

  رية الل مع:  .5

منااد ج  ريااة االجلما ااات ومااألي  ال مايااات واالجلماااا والمعاكااب والمماااهرات ضاامن ب ااا  
ن ث اركا   رية الل مع .. ومانا    ايفراة فا ثد ي لماعا فا مكاد ما لفلر  من العقت ليامروا  ا

قاااعاء فاااا صاااع     رطماااة,  ااادوات, محاضااارات, مناقكاااات جدلياااة ....الاااخ ه ثماااا  رياااة مواااعين 
الم لماات فيقصاد بكاا مكاكيا جما اات منمماة لكاا وجاعة مسالمر  لاى رات  االجلما اات اللاا 

 مملاز بعجعة م قت.

وهاااع ثد يكاااعد مااانم  وغيااار مسااالمر ي ماااع  والل ماااع ملاااعفر فيااا   اااتغ صااافات مكااالرضة
ضين للحقي  فوار  ماا, وهاع يخللا   ان صافة ال ماياة اللاا يقصاد ثفراةهاا اجلما اات غيار المكا  

محدة  زمنيًا بينما االجلماا ياقد وينفرر بااد  اين, وهاد  الل ماع  ااة  هاع ممااةل اآل اء والادفاا 
 ن مصال  ماينة, وهناا  اجلمااا  اا  واالجلمااا الخااص لا  قانده القاا ع ا بت ا ا  محماا وهاع 



لحرية الفرةية بينما  رال ثد الل ماات الاامة قد يكعد لكا مساس بايمن الاا  ثو بحرياة جزء من ا
اآلررين مما  طا بمكا ية السماح ل  بالكاكا الاذا  ار   نا  فيماا يلالا  باالل مع الخااص, لاذا 
فااأد  ريااة الل مااع قااد متقااا صاااع ات فااا ادقاارا  بكااا بةا يااًا. فااالح  معجااعة ويساالد ا بعاااا  

وتلك بأرطا ها لاقد االجلماا ولون يكفا ثد مطالب جكة مناورة ثو مااةية لل مع مضاة السلطات 
فا ثد مامد السلطة بلى بل اء اللرري  وتلك بحضره, بت ا   يالمر مخًت باايمن والساتمة الااماة 

م اال ياًا. وفاا ا الصاامة وغيار الممكناة الحصاعل  ملمما ي ااا ثمار بقاماة الل مااات مان القضااي
 -:الل مع يمكننا ثد  عض  مسأللين  رية

  رية الل مع  لى الطري  الاا : -ث

مع ادقرا  بحرية الل مع بال ثد هذه الحرية قد مصطد  وملاا ض مع  رية المرو  المقر   
لألفاراة, بت بد الطرياا  الاااا  قاد يح ااب  اان االقالامال لفلاار  مااا مان االقاالخدا  الضاارو ا 

  فاااا معقاااف مخاااري  غيااار ملفااا   ليااا  فاااا ضااام  للااماااة, لاااذا فقاااد وجاااد القضااااء والفقااا
المما قات الاامة للل مكر وها م ماات مامر   ن ب تد لحرية الرثا, فالل مع قد يكعد 
ملقاريًا غير منم  و لي  فالسلطة يح  لكا اللدرا لمنع ومت قاة المل مكارين لحاين فاض 

ًا  لاى النماا  الاااا  الل مكار, وإال يالمار الل مكار فااا  الاة  اد  ا فضاضا  مماارةًا ورروجا
ويلعقف معقف السلطة الاامة من  الة الل مكر الللقاارا فاا ضاعد الل مكار فاا ايمااكن 
الااماااة ثو الخاصاااة, فااااتا ضااااد فاااا مكااااد  اااا  فااات يسااالد ا للسااالطة الااماااة بال امخاااات 
ادجراءات اال لياةية للسماح لألفراة بأ قية المرو  ثما بتا ضاد الل مكار فاا مكااد رااص 

 طلب ارذ معافقة السلطة فا فض هذا الل مكر من  المكاد راص.  فيل

 المعاكب والمماهرات  لى الطري  الاا : -ا

المعاكااب والمساايرات هااا م مااع لللامياار  اان مكااا ر مكاالرضة ا لفاااء بكااخ  ثو بساامب 
ماارو  تضاارال مناقاامة مخاا  الم لماااين, والل مااع فااا مكاااد  ااا  ثو راااص ثمااا المعضااب 

ومامر  ن محر  مقر بمعجب ثمر بصدا  من جكة المكارفين  لاى والمسيرات فكا ملنقلة 



المسااير , لااذا فااأد بمكا يااة ادرااتل بااايمن الاااا  قااد مماادو ثكلاار راصااة  ناادما معاجاا  هااذه 
المسيرات مااةين ثو مناورين لكا وقاد  رفات الحياا  السياقاية مقليادًا بالمسايرات والمعاكاب 

د  الكد اة , قاقعر الملوياة ومناقامات  دياد  فا مناقمات  ديد     ا لكاء الحرا , ب ت 
ثراارال  لااى مساالعال محلااا ثو بقليمااا هه. قااد ماا  منمااي  المساايرات والمعاكااب فااا فر سااا 

 , وتلك فا ارذ المعافقة الممدرية, واد اتد  ان 1935بنصعص قا ع ية راصة منذ  ا  
ل  المارو   مرهاا ثقماء المنممين لت لفال ومحديد مكاد اال لفال ووقل  والمسالك اللاا يا

 ويعةا فا الملدية ثو لدال المحافمة بتا ضاد ايمر يلال  بلنمي  المماهرات فا الااصمة.

 

 ماذا يقصد بالمواكب والمظاهرات  -االختبار ألبعدي :

 

 

حرية الجمعيات   -: ةالمحاضرة التاسع  

 

الثانية  -المرحلة : -تخدمة :الفئة المس                                                            

أن يعرف الطالب  معنى الجمعيات                        -األفكار المركزية :   

أن يميز الطالب بين الجمعيات والتجمع     -األهداف  :  

 ماذا يقصد بالجمعيات -: ياالختبار القبل

 

  رية ال مايات:  

 , 1901صد  فا ايول مان مماعز  اا  كاد ثقاس موعين ال مايات  قميًا القا عد الذا 
فاا الماااة  ايولاى منا   نادما تضار    امفااا  بعاقاطة عخصاين ثو ثكلار ماااًا   ار  ال مايااتوقاد 

ي طاا  ت اة بككا مسلمر لعضع مارفلك  و كا امك  لكاد  غيار مقاقا  الفعاراد هه هاذا اللارياف 



  فااا فر سااا الملويااة مكااكيا وقااد قاام الماليااة,  غياااا هااد  االقاالفاة/ اقاالمرا ية/   قااد:  ناصار
ال ماياااات بااااد معافقاااة ملوياااة صاااريحة, وفاااا  كاااد اللاااع   فاااأد وجاااعة الخلااا  باااين االجلما اااات 
وال مايات قد قا د فا ب ماء ال مايات واللا ل  يرة تضر لكا فاا الحقاع  بينماا و ة لتجلما اات 

الذين  ا ضاعا فوار  وجاعة بياد  ريلكا, ويفسر  د  تضر  رية ال مايات هع الطابع الفرةا لللعا  
مااو يات با ث ك  مناعا بقاملكا, والمت اخ ثد وجاعة الناعاةا لا  يكان محماع ًا ةارماًا وإ ماا ارللفات 
اللكرياات  لي  والنعاةا وجعةًا قمقت ال مايات وضاد لكا ةو ًا مكمًا فا اللع   با ث يا ًا قيطرت 

  لى الدولة.

 

 النمااا  الحالااا لل مايااات

  بخصعص ال مايات م ضدًا  ليكا ال يازال الاماا جا ياًا 1901ا عد الذا صد   ا  ثد الق
 :  ر  القا عد  ت ة ثصنا  لل ماياتفي   اليًا, وقد 

منكا غير المصرح باقاملكا فكا غير عر ية وها م رة  من ثية صات ية قا ع ياة  ايولى .1
 ويمكنكا اقلت  االعلراكات فق  .

بالاماا ولاديكا الكخصاية القا ع ياة  الماا ث كاا قاد ثوة ات  لماًا  فكاا المصارح بكاا اللا ية .2
 باقاملكا  سب الككليات المالمد  بعضاكا  لمًا لدال مرضز المحافمة ثو لدال وضيل .

فكا جمايات المالر  بكا بالفارد  الااماة, ويصاد  تلاك بعاقاطة مرقاع  باقا   ثما اللاللة .3
المصرح بكا والمالنة ما يزيد  لى المئلا ثل  منمي  ادةا   الاامة, ويككا  دة ال مايات 

 جماية.

 عدد أصناف الجمعيات  -االختبار ألبعدي :

 

 

الحريات ذات المضمون االقتصادي واالجتماعي  -العاشرة  : ةالمحاضر   



 

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :                                                            

المضمون  الحريات ذات أنواعأن يتعرف الطالب  على  -فكار المركزية :األ

  االقتصادي واالجتماعي                      

ماذا تشمل الحريات ذات المضمون االقتصادي  الطالبيعرف أن   -األهداف  :

 واالجتماعي

  صنف الحريات ذات المضمون االقتصادي واالجتماعي -: ياالختبار القبل

 

 

 

 

 : اللًا: الحريات تات المضمعد االقلصاةا واالجلما ا

ثو مسمى الحقع  االقلصاةية واالجلما ية واللا مضامنلكا الدقاامير  اديلًا وماا زال ال ادل 
 فيما بتا مككا  ريات فرةية ث  ث كا  ريات تات مضمعد  ا ؟ –قار   عل  دوةها 

 كما:وهذا ما يمكن مت مل  من رتل اللار   لى مفاصيلكا وم

  رية الاما -ث

  رية اللملك -ا

  رية الل ا   والصنا ة -ج

 

 



هااا ثد تات المضاامعد االقلصاااةا واالجلمااا ا هااا  ريااات  -:ثلمااادا   االرلمااا
 فرةا ث   ريات تات مضمعد  ا  

 

 
حرية العمل   -المحاضر ة الحادية عشر   :  

 

الثانية  -المرحلة : -لمستخدمة :الفئة ا                                                            

أن يعرف الطالب مفهوم حرية العمل                       -األفكار المركزية :   

التعرف على مفهوم حرية العمل  -األهداف  :  

 هل أن العمل واجب أم ال   -: ياالختبار القبل

 

 

 

  رية الاما: -ث

د الحرياات الملالقاة بالاماا لكاا الحضا   الحديلة اقلحد ت ثقاقًا  لاى الاماا ولكاذا فاأ
هاا  الحرياة ايولاىممياز   مصن  فاا ث  ااة ثصانا ثهمية  ريسية, والحريات الملالقة بالاما 

 رية الاما للوا, ضما ثد عرور  ريل  و روف  ثا الحصعل  لى اجر مناقب يقلضاا م ماع 
الل عء بلاى ادضاراا الامال و ذلك ب طاء  رية مككيا النقابات, و رية الاما  كرت بادقرا  با

 وهذا الح  يانا  فض الامال بأد يكا روا مكا ضة الم لمع فا  يام  االقلصاةية.

بأد    اد سااد فاا الاايش مان راتل  ملا  للحصاعل  لاى الماعا ة  يار   مرياً :    الاما
الضرو ية ويمدو ثد هذا الح  مرمم  باد ساد  فسا  بال ثد وضاع هاذا الحا  معضاع اللطميا  



ماقيدات, فابلداء ثد مككلة    الاما ملقا ع مع وجعا الاما, فكنا  باض الدقاامير  ي اب 
بالزاميااة , فحاا  الامااا واجااب ثرتقااا وهنااا  ةقااامير مصاارح ال  مااا واجماااً اللااا مصاارح بكااعد 

     الاذا ال 1924, ضما  ااةال با  ليناين ووجاد ث ارًا لندارا  فاا الدقالع  الساعفيلا لااا  الاما
 و ذلك ثصم  هذا الح  بجما يًا وضرو يًا لحيا  اد ساد ضما و ة ث فًا.ياما ال يأكا ه 

ثما فيما يلال  بمعقف اللكريع الفر سا من  رية الاما, فوما ثد هاذه الحرياة ال دياد  
بال ا   من الصاب فسخ مفكع   رياة الاماا  ان  رياة المساا د  مان  ا ياة ثماا مان النا ياة 

الحريااات ايراارال  المااا ا اا  ال ياارمم  بايرااذ بكااا ثا بجااراء  فأ كااا ال مماادو و ضأ كااا مااع ال ايراار 
 يضا  بليكا ضما هع الحال مع الحريات الاامة  قيقة.

ثما بخصاعص الاماا  فسا  فقاد مقار   رياة االرلياا  للكاخ  فاا الاماا  ساب  غملا  
و ااذلك ارللاا  ايماار لمااا معجااعة فااا الم لماااات اللااا مالمااد اللخطااي  الكاااما لحيامكااا, ففااا 

 لماات االعلراكية اقلمادت  رية االرليا  للكخ  فا الاما بمكاد محدوة ثو بخصاعص الم
م ال محدوة, و ملت اللكرياات ثيضًا  لى معفير االقلقرا  للاما من رتل مقدي  اللاعيضات 
فااا  الااة فصااا الاامااا ضااذلك محديااد الحااد اية ااى لألجاار وضااذلك اال لاارا  با لخاااا ممللاايك  

 . ك  المكنيةللمحافمة  لى  قعق

ثد يخاد   قاع  الاماا والاماال وال يفارض  لايك   الاماا و كذا فقد معجاب  لاى صاا ب
قيعةًا ثو معجيكات مخرج  ن المماةئ الاامة لحرية الاما المضمعد, فوا  اماا لا  الحا  فاا 

 . اال لساا  سب  غمل  بلى  قابة ثو  دمكا

فر سا. ثد مطع  النقاباة ضلنماي  جالكاا    فا1884وقد م  اال لرا  باللنمي  النقابا منذ  ا  
فا  ين  مساا د  لاإلةا   الااماة, فمان جكاة قار ت الحرياة لللنميماات النقابياة وماادةيلكا مان 
راتل  ااد  الحصااعل  لااى ادتد المساام  للكاكيلكا بت يكلفااا بلااعفير باااض الكاارور للكااكيلكا 

 ا للامال والم لمع, ضع يفاة ومن  ا ية ثررال فقد ا لر  للنقابة بدو ها االقلصاةا واالجلما
 امة ا لر  بكا من قما الدولة اللا  ليكا مس ولية االقلماا بليكا والقماعل بآ اركاا ومحقيا  



باض مطالمكا اللا ال ملاا ض مع المصلحة الاامة وضفاا باذلك للنقاباة  ا  ادضاراا للحقيا  
  مطالمكا

 

 من  رية الاما  معقف الدقامير  ر     الاما وماها  -االرلما  ثلمادا :

 

 
التملك حرية  -عشر   :الثانية  المحاضر ة   

 

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :                                                           

                   التملك  حريةمعنى  أن يعرف الطالب  -األفكار المركزية :

التملكم حرية التعرف على مفهو  -األهداف  :  

 حرية التملك تعتبر قانونا طبيعيا أم ال هل أن   -: ياالختبار القبل

 

 

 

  رية اللملك: -ث

ثد قا عد الملوية هع قا عد تاما يسم  للكخ  مما قال  لتقال تل واالقاللما  بكااء 
 ماااا والااااذا يقااار  ا لرامااااًا للوااااا ليلااامو  ع ااااًا ثراااار للقاااا عد الاااااا , فكااااذا الماناااى هااااع ا لماااارت

عد الملويةه فا  تقام  مع قلطة الدولة, فاالمحلعال يلمادل ففاا الماذاهب الفرةياة فاأد قاا عد  قا 
الملويااة يملااا قا ع ااًا  ميايااًا ثقاقاايًا فكااع يانااا  ريااة  قيقيااة  امااة, ثمااا النصااعص اللع يااة فقااد 



 ملت وضات الملوية بين القعا ين الطمياية باد الحرية مماعر  وقما ايماد ومقاومة الط ياد  يث 
, ومخلل  الدقامير اللع ية ضا ت ةارمًا قاد   قميا ثد الملوية ها      مقدس ال يمكن ا لكاك هه

اللزمت وا لفمت بعجكة النمر هذه ووضات الملوية بين الحقع  الطمياياة و اين الحقاع  الااماة, 
ي اعز اقال تل  ثال ثد المت خ ثد هذا الح  ل  ياد  قًا مطلقًا ال مما   باالحقع  الااماة,  ياث ال

   الملوية لألضرا  بالم لمع, وهذا ما ثعا  بلي  ب تد اللع   الفر ساية  نادما ا لمار الملوياة ال 
من الحقع  الطمياية ث ما من الحقع  العضاية اللا يح  فيكا للقا عد محديدها, واد هذه الحرياة 

ة فااا االعاالراكية ومطلقااة ال بااد لكااا واد مخللاا  بااين االعاالراكية والرثقاامالية فكااا محاادوة  وضاايق
 وواقاااة فااا الرثقاامالية,  غاا  ثد هنااا  منحااى جديااد فااا الرثقاامالية الااذا باادث يالماار هااذا الحاا 

 .  سميًا وغيره مطل 

مياااز باااين مفكاااع   رياااة اللملاااك فاااا الماااذاهب الفرةياااة وفاااا  -االرلماااا  ثلماااادا :
 النصعص اللع ية 

 
واالشتراكي لحرية التملك   يالمفهوم الرأسمال -المحاضر ة الثالثة  عشر   :  

 

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :                                                            

واالشتراكي لحرية التملك  يأن يميز الطالب بين المفهوم الرأسمال -األفكار المركزية :  

ية الرأسمالية واالشتراكية التعرف على مفهوم حرية التملك من الناح  -األهداف  :  

     واالشتراكي لحرية التملك يماذا يقصد بالمفهوم الرأسمال  -: ياالختبار القبل

 

 المفكع  الرثقمالا والمفكع  االعلراكا لحرية اللملك



ثد النمريااات االعاالراكية ال ماا ةا بلااى ادل اااء المطلاا  للملويااة الخاصااة. ولواان مقيااد ومحاادة 
فرةية الخالصة م  اال لفاظ بكا فا االمحاة السعفيلا ضملال والذا م  مناا  هاع  طاقكا, فالملوية ال

اللملك الفرةا لوا وقيلة ب لاجية, المفكع  الفر سا المااصار للملوياة يمقاى مفكعماًا  ثقاماليًا مان 
  1946النا يااة النمريااة فاللملااك الخاااص لعقااارا اد لاااج لاايو ممنع ااًا, ومقدمااة ةقاالع   ااا  

الحدوة لكذه الملوية, بت مقر  ضا ثمعال وضا المكرو ات واللا لكاا صافات الخدماة ملضمن بماض 
الاامة الع نية ثو مككا ا لوا ا واقايا  ند اقللما ها ي ب ثد مصم  ملوية للم مع اة هاذه الفقار  
و ككا راص ملص  باد  اللحديد, بت ث كا م مع بين الملوية والمكرو ات ويمكن ا لما   مليات 

اللااا مماات بالنساامة بلااى مصاافا  الكاامال ومااا يلالاا  بأ كااطة معزيااع الوكر اااء بأ كااا ضا اات  اللااأمي 
ملضمن جا مين فكا من  ا ية مأمي  لوا ثصحاا ايقك  الذين ثصمحعا ةارناين ومان  ا ياة  ا ياة 

 فكا محديد للنكار الخاص. 

 

 واالشتراكي للتملك  يماذا يقصد بالمفهوم الرأسمال -االرلما  ثلمادا :

 
حرية التجارة والصناعة  -المحاضر ة الرابعة عشر ، الخامسة عشر   :  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :                                                            

التجارة  لحرية على المفاهيم األساسية  الطالب يتعرف  أن -األفكار المركزية :

             والصناعة 

التجارة والصناعة حرية  التعرف على مفهوم  -األهداف  :  

  تشمل حرية  التجارة والصناعةماذا   -: ياالختبار القبل

 

 

  رية الل ا   والصنا ة: -ث



ل  مرة هذه الحرية مذضر بككا مسلقا فا ب ت ات الحقع  ضذلك الحال بالنسامة للدقاامير, باا 
ات الااماة   فالدقالع  الفر ساا ايول ثعاا  بليكاا ضامنًا م  ادعا   بليكا ضمنيًا فا معضعا الحري

فا  قا م ا   المعاة الز ا يةه, وفا الحقيقة ثد ما و ة من بعاا ات بلاى هاذا الصان  مان الحرياة 
 فا القعا ين ها ثكلر من الدقامير.

فماااد قيااا  اللااع   الفر سااية فساا  الم ااال لإل ااتد  اان ايفوااا  الليمراليااة  اان  ريااة الصاانا ة 
الل ااا  , وماا  بل اااء االمحاااةات وال مايااات المنممااة لأل كااطة االقلصاااةية بقصااد ث كااا ملنااافى مااع و 

  قاا عد يقضاا   باا ت   رياة الفارة 1791 رية الفرة فا مزاولة  كا كا االقلصاةا صد   اا  
ي اة فا مزاولة ثا  ما يراه مناقمًا بكرر ثد يدفع  قمًا تلك للدولة ه, ولقد جاء هاذا القاا عد ضنل

يقااماا ثو مكاااكا ماريااة فااا  ينكااا ولواان مااازال الامااا قارمااًا بكااذه المفاااهي  اللااا  اادةمكا اللااع   
 الفر سية لمفكع  الل ا   والصنا ة. 

 

بخصاعص الفارة فاا  1791ماتا مضامن القاا عد الاذا صاد   اا   -االرلما  ثلمادا :
 مزاولة النكار االقلصاةا

 
  ةلمرأحرية ا -المحاضر ة السادسة عشر   :

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :                                                            

         ةأن يتعرف  الطالب على مراحل تطور  حرية المرأ -األفكار المركزية :

ةالتعرف على مفهوم حرية المرأ  -األهداف  :                

قباال ظهااور اإلسااالم وكيااف أصاابحت بعااد  ةكاناات حريااة الماارأ كيااف  -: ياالختبااار القبلاا

  ظهور اإلسالم

 



  رية المرث : 

ورصعصًا  ضا   واةا الرافدين فقد وضاع  الحضا ات القديمةثد هذه الحرية وجدت ث ا ها فا 
الملك السعمرا    او ضاجينا هه  اك  قاتلة لواش  ادةًا مان ادصات ات االجلما ياة للنماي   ياا  

المحافمااة  لااى مكا ااة الماارث  واقاالقتليلكا فااا م لمااع المدينااة السااعمرية  اادة ماان المااعاة ايقاار  و 
 30ماال   قع  المرث  الملزوجة والمرث  المطلقة ومحعا عرياة  مع ابا الككير   لى ثكلر من   

ه ماة  قا ع ية ماال  ع ود المرث  وايقر  مان زواج و ات  وا غ وممناا وهناا  ثمللاة  دياد  لماا 
عم  ملك القعا ين والكرارع من  قع  للمارث  واملياازات مااد ملقدماة فاا  ينا  ضحا  اللالاي  وإةا    

 ثمتككا الخاصة بنفسكا. 

وضاااد للماارث  فااا الااارا  القاادي  الحاا  فااا مما قااة ث مااال ومكاان مخللفااة والقيااا  بعاجمااات 
 ضمنكا لكا الم لمع والقا عد.

الرجااا والماارث   لااى قااد  المساااوا  ال فضااا  ثمااا فااا الاصاار ادقااتما فاااد ادقاات  جاااا
ي اادهما  لااى ايراار بال باااللقعال    يااا ثيكااا الناااس ا ااأ رلقناااك  ماان تضاار وث لااى وجالناااك  عاااع ا 

 وقمارا للاا فعا ثد ثكرمك   ند ه امقاك هه.

  ث ماا النسااء عاقار  الرجاال ه ي ضاد ملاك الحقاع  اللاا منحكاا  و ديث الرقعل محمد 
لمرث  وادقت  هع ثول من ا لر  للمرث  بالكخصية القا ع ية المسلقلة ملاا الرجاا ووفقاًا ادقت  ل

لمنفاااة الم لمااع و لااى ثقاااس اللضااامن بااين ث ضاااء الم لمااع, وللزوجااة فااا ادقاات  عخصااية 
مساالقلة  اان زوجكااا فكااا محاالفخ بأقاا   ارتمكااا وال م ياار اقاامكا بلااى اقاا  الاازوج ضمااا هااع فااا 

وللمارث   ا  المكاا ضة فاا الحياا  الااماة ولكاا ثد مادرا اللااقادات واالمفاقياات  الم لماات ال ر ياة
 والضما ات ومما قة اي مال والل ا   بمفرةهاا ثد  غمات بت ضا ات السايد  ردي اة زوجاة النماا 

مدير م ا مكا بنفسكا وللمرث  فا ادقت  اقلقتل ماالا قاعاء فاا ثمعالكاا مان المياراغ والل اا   ثو 
ود ثد يلعقف تلك  لى معافقة الزوج ولا  محصاا المارث  فاا ال ارا  لاى هاذه الحقاع  ثال الاما ة

 فا ثوقات ملأرر .



قاد ا كا  فوار  الع يفاة القا ع ياة للمارث  ب ا اب الرجاا  فا فر ساثد العق  المحافخ  ارليًا 
ة الناعاةا فل  يلسنى للقا عد المد ا الفر سا فاا م ا اما  لفوار  المسااوا  باين ال نساين  غا  وجاع 

 وال مايات النسعية اللقافية وايةبية.

لذا  رال ا لساا المرث  لل اماات ضاد ملأررًا باض الكااء ل ارض الحصاعل  لاى الكاكاة  
  ثول 1888  عاااكد  صاااعل اماارث  يول مااار   لاااى عااكاة  المكاااالع يعس و اااا  1861بت ثد  ااا  

امااا  ماان قمااا الماارث  بال ثد   بمما قااة مكنااة المح1900عااكاة   ميااة صاايدال ية وقااد قاام   ااا  
  صعلكا  لى منصب قضارا ل  يحصا ال قًا.

فاا مسال  الع اار  الااماة بادود ماعقاات  الحرا الاالمية اللا ياةول  يلسنى للمرث  بال باد 
راصة فيما يلال  بالسماح لكن ب ض النمر  ن عارر ثةاء الخدماة الاساكرية, وهاع الكارر الاذا 

  ضاامنة 1946المرث  بالع يفة الاامة , وجاءت مقدمة ةقلع   اا   كاد و اء  د  بمكا ية ا ممار
 للمساوا  بين الرجا والمرث  فا الم االت ضافة.

فقد قمقت بريطا يا فر سا فاا  صاعل المارث   لاى  ا   يلال  بالحقع  السياقيةثما فيما 
بال بااد اللحريار   ثما فا فر سا فأد  قعقكا السياقية لا  م عار 1928اال لخاا واللمليا منذ  ا  

  وهذا ما ارذ ب  ةقالع  ال مكع ياة الفر ساية 1946وتلك بصدو  ةقلع  ال مكع ا الراباة  ا  
الااذا قاااوال بااين ال نسااين فااا اللملااع بااالحقع  السياقااية قااعاء فااا  اا  اللرعااي  ثو فااا  اا  

 اال لخاا.

ر بالنسامة لادو  فأ ناا   اد ثد هناا  مصاا د ضميا بما  لى صايد الع ن الار ا فاا العقات الحاضار
المرث  وما يمكن ثد مفال   لى ضافة المسلعيات. ورصعصًا بالنسمة للحياا  السياقاية  ياث   ادها 
ثالد ممللة فا الولير من المرلما ات وضذلك   ادها ث كاا مكا ا فاا بااض الملاداد الار ياة الحقاراب 

ية بضااافة بلااى بعاا الكا العزا يااة المخللفااة هااذا  اهيااك  اان ةو هااا فااا الحاااالت اللقافيااة واالقلصاااة
الولير من المناصب القضارية, وهاذا  القاد ا ا  يااعة بايصاا بلاى ال اذو  الحقيقياة لكاذه الحقاع  

 واللا ضا ت ململع بكا فا الساب  ضما قم  واعر ا.



وثريرًا فا نا  القد ثد المرث  فا الع ن الار ا يمكن لكاا ثد  ماطاا ثكلار مان تلاك فيماا لاع 
 وث طيت لكا الفرص المناقمة من اجا ببراز هذا الاطاء.معفرت لكا المرو  

 

 

 اإلسالمحريــــة المــــرأة فـــي 
 

وإتا ث ة ا لم لمع ثد يلطع  ويزةهر ال بد من بقحا  ضا  ناصره فا  ملياة اللنمياة ضامن 
الحقااع  الملا ااة يفااراةه وللحااديث  اان الاادو  الااذا ملاماا  الماارث  فااا م لمانااا المساال  فاات بااد ماان 

 رفة الحقع  اللا ضفلكا ادقت  للمرث : ما
   اللوري : فاللوري  للرجال والنساء قال مااالى ا ولقاد ضرمناا بناا آة  و ملنااه  فاا المار  .1

تلك بقعل  : ا ما ثكارمكن بال الواري , وماا ثهاا كن بال  ه وقد فصا 70والمحر ا  ادقراء 
 اللئي  ا.

 قاة ه : امرث   عح وامرث  لعر وامرث  فر عد    ارليا  الدين الذا مرمضي     رية اال ل .2

   اللال  :فطلب الال  واجب فريضة  لاى ضاا مسال  ومسالمة ويكفاا هاذه ايماة فخارًا ثد  .3
 نكااا ا رااذوا  اماارث  وهااا ث  الماا منين  اركااة ضا اات محااعز  صاا   لااع  الاادين لقعلاا  

ياد  االقالمية  ص  ةيانو   ان هاذه الحمياراء ا و رفات الحضاا   ادقاتمية فاا ت ومكاا  ف
 المااة فااا الطااب وث  الخياار الح ازيااة  تمااة فااا الفقاا  وضا اات مالاا  الرجااال والنساااء فااا 

فا مصر وال  رج  لى المارث  ثد مالال  ثا  لا   اافع ينفاكاا  مس د  مرو بن الااص 
 فا ثةاء ةو ها وإصتح ثملكا وم لماكا فا  طا  ما مأل  مع  ميالكا ضأ لى.

ا ادقات  للرجاال والنسااء لقعلا  مااالى : ا ياا ثيكاا الاذين ثمناعا    اال لخاا: وهع    ف .4
ه  140كع عا قعامين بالقس  عكداء   ولع  لاى ث فساك  ثو العالادين وايقار ين ا  النسااء 

وهااع ثماار  ااا  يكااما الرجااال والنساااء مااع اللعجياا  بلااى الماااايير ايرتقيااة فااا اال لخاااا 
 .لألصل  ولع ضاد ثباد قرابة ثو  سماً 



اللملااك واللصاار : للماارث   اا  اللملااك فااا ثا مااال مماااح واللصاار  فياا  لاايو وفقااًا يواماار  .5
الرجا   ثبًا ثو زوجًا ثو ثرًا ه با وف  ضعاب  عر ية ملزمة للرجال والنساء مااًا وال ي اعز 
للرجااا ثد يلصاار  فااا مااال ابنلاا  باااد بلعغكااا وال للرجااا ثد يلصاار  فااا مااال زوجلاا  بال 

 بأت كا.

ا   ليكا: فل ب النفقة  ليكا باد بلعغكا وإمقا كا لمكنة بينماا العلاد ي نفا   ليا     اد ف .6
وجع ًا  لى يملج بال ثد يكاعد مرضاى فاالى هاذا ثعاا  المالوياة والكاافاية مانك  ابان   ار 
والسيع ا, وثما الزوجة فمم رة الاقد  ليكا وجاب اد فاا   ليكاا مان الازوج ويازةاة  قكاا 

 ة.فا النفقة  ند الرضا 

   الميراغ: ومما عاا و اح فا ايوقار الالمية ثد المارث  مأراذ  صا  الرجاا والمالمان  .7
فا مسألة الميراغ ي د ثيضًا  االت مرغ فيكاا المارث  ملاا الرجاا و ااالت مارغ فيكاا المارث  

 ثكلر من الرجا و االت مرغ فيكا المرث  ةود  ميرها من الرجال.

المسا ولية الواملاة ملاا الرجاا ا والم مناعد والم مناات وليال  ال ميع ثد للمارث  فاا ةينناا 
باضااك  ثولياااء باااض يااأمرود بااالمارو  وينكااعد  اان المنواار ويقيمااعد الصاات  وي مااعد الزضااا  

ه ولذا وجد ا المرث  المسلمة ملحما فا قميا ةينكا   ما ثكلار  71ويطياعد ه و قعل  ا   اللع ة 
فاا ادقات    امارث    ث  الما منين ردي اة ه وثول عاكيد من الرجا, يول من ةراا ادقات  قا ماة

 ه. ث   ما  /كا ت ث لى   قمية 

و اان اراالتر الرجااال بااالمرث  فااا باااض ثوقااار الم لمااع وفااا الامااا في لسااعد جمياااًا فااا غرفااة 
وا د , وقد يكع عا فا اجلماا ملقابلين مل او ين, فكذا النعا من االرلتر جارز, بتا اللز  ال ميع 

  باااآلةاا ادقااتمية واد كااا  الكاار ية الملالقااة باللماااس والواات  والنماار وقاالر مااا ي ااب قاالره فياا
عر ًا من المدد بالنسمة للنساء والرجال, فالى المارث  ثد ملامو اللمااس الكار ا وهاع ضماا و ة فاا 

 كلاا الحتل والحرا  لفضيلة الدضلع  يعق  القرضاا الذا ي مع ايوصا  اللالية: 



: ثد م طا جميع ال س   دا ما اقللناه القراد الوري  فا قعل  :   بال ما  كار منكاا ه وث جا  ثواًل 
 ايقعال فا مفسير تلك ا   العج  والوفاد 

 ا يًا : ثال يكا  اللاعا ويصا  ماا محلا , وقاد ارمار النماا   صالى ه  ليا  وقال  ه ثد مان ثهاا 
درلن ال ناة, وال ي ادد  يحكاا    واه مسال  مان النا   ساء ضاقيات  ا يات, مارتت مميتت, ال ي

ا ضاقاايات  ا يااات ا ثد  يااابكن ال ماا ةا و يفااة الساالر, فلصاا  مااا    ااديث ثبااا هرياار  ه ومانااى
 محلكا لرقلكا وعفافيلكا. 

ةرلات  سااع  ماان بنااا مماي   لااى  اركااة    ضااا ه  نكاا ه و لاايكن  ياااا   قااار  فقالاات 
ا  ياااا الم مناااتا, وثةرلاات  ليكااا  ااروس  ليكااا رمااا   اركااة : ا بد ضناالن م منااات, فلاايو هااذ

 قي , عفا  فقالت: ا ل  م من بساع   الناع  مان ملامو هاذا ا   مفساير القر ماا ه فويا  لاع  ثت 
    اركة  ياا هذا الاصر اللا ضأ   مصنع ة من زجاج؟

 

 قا د بين  رية المرث  فا الاصع  المخللفة  -االرلما  ثلمادا:

 ماها الحقع  اللا منحكا ادقت  للمرث                  

 

 
األحزاب السياسية والحريات العامة   -المحاضر ة السابعة عشر، الثامنة عشر   :  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :                                                            

     معنى األحزاب السياسية   -األفكار المركزية :

أن يتعرف الطالب على عالقة األحزاب السياسية والحريات العامة   -األهداف :  

 عرف األحزاب السياسية   -: ياالختبار القبل



 

 

 اي زاا السياقية والحريات الاامة

بالرغ  من مكاد وةو  الحزا السياقا ثو اي ازاا السياقاية فاا مكاكيا الانم  السياقاية 
ا مقع  ب  اي زاا السياقية فاا ب اا  النماا  الاديمقرا ا ثللاادةا بادو  فا ثغلمية ةول الاال , وم

قياقا فا معجي  الرثا الاا  واللامير  ن  القيما وثد النما  الديمقرا ا القار   لى مادة اي زاا 
يضمن وجعة ماا ضة  لنية مراقب قياقة الحكعمة وم مرها  لاى ا لارا  الحقاع  والحرياات فضاًت 

المديا لكا وف  آلية اللداول السالما للسالطة وهاا ب ادال اآللياات ايقاقاية للنماا   ن ث كا معفر 
 الديمقرا ا.

بال ا   وجد المكا ة الملعاضاة لكذه اي زاا فاا الادياد مان ةقاامير الااال , بت ثد بااض الدقاامير 
وا د  ثو  ل  مكر بليكا وثررال ثعا   بليكا بسر ة من رتل مضمين مكا ة الحزا ةقلع يًا فا ماة 

ماةمين, والحال ثد اي زاا السياقية ثصمحت  رفًا فا النما  السياقا ويقع  لى مماة الدول فاا 
ثد مأما اللكرياات للحدة مكا لكا ومنم  ث عال منلسميكا ومن    مكاملكا بر ايلكاا وممكاد الساميا 

 فا مقرير ثمر مكا ضامكا دةا   و ارفكا.

ر  الحز ياة فيكاا  لاى ثد ال مكع ياة اللاللاة فيكاا  رفات فا فر سا و الرغ  من قد  المااه 
ب مكع ياااة اي ااازاا و الاااذات بااادو  الحااازا الراةيكاااالا فيكاااا, ثال ثد الدقاااامير الفر ساااية والوليااار  
والملااقمة ل  مكر وال بماة  وا اد  بلاى اي ازاا السياقاية, وماع  قيقاة منااما اي ازاا السياقاية 

ه جااء و لعاضاع مخصصاًا  1958ةقلع  ال مكع ياة الخامساة    فيكا وضرو   منمي  ث عالكا فاد
 ماة  وا د  من  لكا.

ه ضاااد ثكلاار وضااع ًا لمياااد ةو  اي اازاا فااا  1949ويماادوا ثد الدقاالع  ايلمااا ا لاااا    
 ه للقعل بأ كا م  ر  لى االم اهات السياقية للرثا الاا .  21ادعا   بماةم    



ه فلا  يكار بخصاعص الحازا السياقاا باأا مااة  مان  1970ا    ثما الدقلع  الاراقا الم قات لاا
ه  رضااًا بحريااة مكااكيا اي اازاا وال مايااات و سااب  26مااعاةه السااماين وإ مااا راا  فااا الماااة    

 القا عد.

وقد يكعد هاذا الفاراا الدقالع ا لميااد مكااد وثهمياة معقاف الدولاة مان الحازا قامم  هاع 
 ه اللكرياات الااةية  صرًا ثو  كرًا.صر  النمر فا القعا د الاليا  ن  لللعال

وهع ثمر يمدو للعهلة ايولى مقمعال ولون  فا العقت  فس  يازز الرثا فا ثد مكا   الحزا 
ثو اي ازاا مساالد ا ثد يفاارة لكااا  صااعص ةقاالع ية معضااحة ومفصاالة لكااا  لااى يلساانى للمكاارا 

للدولاة  فاخ الحقاع  الااماة  الااةا االقالناة  ليكاا ومازيزهاا فاا مكارياات ال قاة, و اذلك يلسانى
للمعا نين ممع ا لماءامك  و  ايلكا ليلسنى لك  اللملع بالحقع  اللا موفلكا لكا  اللكارياات الالياا 
 الدقلع ية منكا والااةية  وها القعا ين المنممة لنكا ات اي زاا وثةا مكا وا مما امكا وماليلكا.

مان ةول الاااال  ومالاا  ماان مساااس  راايو بحيااا  فالنكاار الحز ااا الااذا يااار  بازةهااا ه فااا الاديااد 
ومسلقما المعا نين والم لمع يقلضا بأد يفرة ل  اهلما  ةقلع ا منفرة ل  و دو ه بحيث يكفا ل  
هذا الدو , ويحفخ  ن  ري  اللكرياات المخصصة ل  ب ض النمار  ماا يكاا ره فاا االهلماماات 

بحرياااة الااارثا ثو  رياااة الل ماااع ثو  رياااة الااماااة ايرااارال واللكااارياات المكااالرضة ماااا  والملالقاااة 
ب  لى  ما  ال مايات ثو الحريات ايررال اللا مكلر  من قريب ثو بايد بالنكار واالهلما  الم نص 
وو يفاااة الحااازا ثو اي ااازاا السياقاااية تو عاااأد هاااا  ضااامن  اااال  الحرياااات الااماااة فاااا النماااا  

 السياقا.

 

 اا السياقية اتضر  تقة الدقامير واي ز  -االرلما  ثلمادا:

 

 الحريات العامة في العالم -المحاضر ة التاسعة عشر ، العشرون    : 



الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :                                                            

أن يعرف الطالب ماهي دول العالم الثالث   -األفكار المركزية :   

  مفهوم الحرية في دول العالم  الطالب علىأن يتعرف  -األهداف :

 اذكر أمثلة للدول وكيف تمارس الحرية فيها   -: ياالختبار القبل

 

 

 

 الحريات الاامة فا الاال  اللالث:

ل  مخا ةقامير ةول الااال  الالتغ مان فصاعل ثو ماعاة مار اة ومساطره للحقاع  والحرياات 
د جااة مقا  ااة جاادًا ضمااا معجااعة فااا ةقااامير الاادول الاامااة ضمااا و ةت فااا ثغلميااة ةقااامير الاااال  و 

ال ر ية ثو الكرقية,  لى ثد ب ت ات  قع  اد ساد والمعا ن الفر سية  راها ضما ها فا ةقاامير 
بااض الادول ادفريقياة بال ثد االكلفااء باايراة  صاعص ال ياناا مطلقاًا ثد ايراذ بكاا ومطميقكاا ثمار 

 ء ثررعاء واللطمي  عافاد تد مقر ومعجعة 

ال ر ياة  ةوهذا يصد   لى بالنسمة للادياد مان اد ت اات الدقالع ية تات الانم  الدقالع ي
وفا فر سا بالذات, ومع تلاك فاأد  ااالت ا لكاا  الحقاع  والحرياات الااماة فاا ةول الااال  اللالاث 
يماادو ثماار مساال  باا  ماان قمااا الكيئااات  والعضاااالت الرقاامية وال ياار  قاامية الااملااة ضاامن ايماا  

ه ةولة من ةول الاال  فا ايم  الملحد  126لملحد , بحيث يكا  بلى ثد اال لكاكات  اصلة فا  ا
ه ةولااة  ضااعه فااا ايماا  الملحااد , ثغلااب هااذه الاادول هااا  ديلااة االقاالقتل  190ماان م مااعا   

والماااقا ةول لم لماااات قديمااة ثقااد   لااى ماان الم لماااات ايو  يااة, ومماااًا لااذلك فااأد مقيااي  مرضااز 
يات الاامة فيكا يخلا  ضليارًا مان م لماع بلاى ثرار  مارًا للاادة الوميار لم لمااات الااال  اللالاث الحر 

م مع اة السامع اللا مخلل  فا  قافلكا وثوضا كا االقلصاةية و لاى فاا ثةوا هاا ومكا لكاا ضامن 
هااا م مع ااة الاادول غياار المنحاااز   يااث يكااكا اغلااب منلسااميكا ةول الاااال  اللالااث فااا  وقااماين



 م مع ااة ةول الماا ممر ادقااتما, وضاامن ةول الاااال  اللالااث فااأد ةيااا واقاايا وثمريكااا التمينيااثفريق
مككا  دةيًا  سمة قد مصا بلى النص  وهذه الم مع ة ايرير  ها م مع ة الدول ايفريقية ومع 
ة م مع ة ةول ال اماة الار ية محاول ضا منكا بصدا  ب تد للحقع  يخ  موًت للولتمكا اللقافي

والحضااا ية تا باااد ث ساااا ا يااار  بخصارصاااكا ومطلاامكااا بصااادة  قااع  اد سااااد و المااا ايمااار 
الملالاا  والااذا يكمنااا هااع الحريااات الاامااة فممااا ال  يااب فياا  فااأد قساامًا ماان هااذه اد ت ااات وجااد 
 ريقة فا اللكرياات العضاية فا باض هذه الدول هنا  مساا الد مأرذ هذه اد ت اات  ريقكاا 

 . فا هذه اللكرياات العضاية ال قاً 

لااذا قااد ي ااد الماارء بااأد اد ت ااات قااد  رفلكااا  قافااات الاااال  اللالااث  لااى قمااا ثد مارفكااا 
الم لماات المسعمة بالقديمة وهاا الم لمااات ال ر ياة ايو  ياة, وهاذا يسام  بطارح السا ال لمااتا 

كا الد مصم  ضمن ماا ماار   رفت اد ت ات الفر سية  ريقكا بلى الم لماات ايررال وم  مطعيا
ب   صعص الحريات الاامة فا مكرياات الاديد من الدول, قد يكعد ث د ايقماا هع السم  الذا 
 رفلاا  الم لماااات ايو  يااة فااا مكااكيا الاادول القعميااة, ماان ةو  هااذه الاادول القعميااة فااا فاارض 

 قيطرمكا و قافلكا  لى بقية م لماات الاال  اللالث.

ات ةول الااال  اللالاث لا  مسالون بلاى  الاة الكيمناة اللاا ضا ات  ليكاا و دو ها فأد م لماا
فاملت  لى  صعلكا من رتل  رضات اللحر   لى اقلقتلكا وضاد لكا ما ث اةت فا مكاكيا ةولاة 
قعمية لكا و دو ها  ملت  لى ملميت اقلقتلكا ومحر ها ومن    النكاعض لمراجااة ملطلماات بنااء 

  د فيما يخ  معاجكة معضعا الحريات الاامة ثد ثغلب هذه الم لماات م لماامكا ال ديد , لذا 
للاال  اللالث ضا ت  ريصة جدًا  لاى مقريار المصاير عااع كا ضكيا اات مسالقلة بايادًا  ان قياقاية 
اللاادرا بكاا و كا ماان قمااا الاادول الوماارال ايراارال ماان جكااة وماان جكااة  ا يااة فااأد مطلاامكااا لرفااع 

 ن المطالمة بما يسمى بالحقع  السلمية    رياة فرةياة,  رياة الارثا مسلعال منميلكا بكا ثبااةها 
ه لللمسااك واال اادفاا لل كاار بالحريااات االي ابيااة ثال وهااع الامااا وضاارو   ماادرا الدولااة بقااع  لرفااع 
مسلعال الم لمع فا الحصعل  لى الاما واللالي  والصحة وللضمين الحاجات ايقاقية من مأكاا 



االقلصاةا االجلما ا يغلاب ةول الااال  اللالاث فاا  م اال الحرياات ومسكن وملمو, هذا اللعج  
الاامة وفرها لك  ضلعج  ثيديعلعجا وماةا هع وجعة الم لماات االعالراكية اللاا ممنات اللعجيكاات 
االقلصاةية االجلما ياة لكاذه الحرياات الااماة مان جكاة ومان جكاة  ا ياة  اجاة الم لمااات الااال  

القلصاةية واالجلما ية هع الذا ة اها بلى االهلما  بكاا ثكلار مان االهلماا  اللالث لكذه اللطلاات ا
 بال ا ب السلما للحريات الاامة. 

 

  اقش مفكع  الحرية الاامة فا ةول الاال  اللالث  -االرلما  ثلمادا:

 

 
التقدم العلمي والتقني و  -المحاضر ة الحادية والعشرون ، الثانية والعشرون    :

عامة      الحريات ال  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :                                                            

التعرف على دور التقدم العلمي والتقني -األفكار المركزية :   

أن يتعرف الطالب على دور التقدم العلمي والتقني وكيفية استخدامه لتطوير  -األهداف :

 الحياة  

 ماهي وسائل التقدم العلمي والتقني   -: يالختبار القبلا

 

 

 اللقد  الالما واللقنا والحريات الاامة:

 صاالت  اااهر  اللقااد  الالمااا واللقنااا ممااا  ايرااذ بالحريااات الاامااة والفرةيااة بلااى مااديات 
الحرياات وثععار هامة جدًا فيما يلال  بحرية اللنقا وإباداء الارثا واقالت  المالعماات والادفاا  ان 



فرةية ضا ت ث  جما ية, بال ا   فا  ين العقت فأد لللقد  الالما واللقنا ث ا  هامة جدًا فاا الحاد 
وإ اقة اللملع بكذه الحرياات الفرةياة والسياقاية  فساكا, فمملاا ماا ضااد بمقادو  ايفاراة مان معضياد 

اقالخدا  الالا  واللقنياة  ريلك  فأد السلطات الاامة ضاد بمقدو ها ثد مسلفيد من م ااالت اللقاد  ب
فا ضم  واللدرا فا  يا  ايفراة و الككا الذا ال يسم  في  ايفراة بال اللملع بحريلك  فا الم اال 

 المسمعح ب  ليو بال.

قاد ال مواعد  د وقد بدا واضحا ثد السماح لحرياة االمصااالت  مار عامكات الراةياع والللفزياع
العقاع   لاى ماا ي ارا مان ث اداغ, بت ثد ماعفر بااض فا صال  ادفراة  غ   غمة الفرة بااللار  و 

ادمكا ات والمعاة قد يسم  ل كة ما ثد معصا المالعمات  لى  ساا م لماات بكاملكاا ال ملاعفر 
فيكا هذه ادمكا ات للعقع  ثو اللار   لى ما ي ارا, ومان  ماة فاأد اقالامال وقاارا االمصااالت 

 ثا ثو ا لقاااة مااااين و اللااالا فاااأد وقاااارا قااد يكاااعد معجاا  بكاااكا يمكناا  ثد يااا  ر فااا مكاااكيا 
للرثا و اال لقاة وليو مالماة لا ,  وال يمكان فاا  (Former)االمصاالت قد مصم  وقارا مككلة 

هذه الحالة الوت   عل رل   ثا مسلقا بدود معجي  والى جا اب تلاك فاأد الحياا  الخاصاة لألفاراة 
ما يككا رطرًا  لى صايا ة  رماة الحرياة ثصمحت فا ملناول وقارا الوك  المررية والمسمع ة م

 الكخصية للفرة فا بيل  وم الس  الخاصة.

 لثض  بلى تلك ا ر اللقد  الالما واللقناا ومالا  مان ا ار  لاى االقالامال العاقاع للميناة واقال ت 
المعا ة وجاا اد ساد وق  رطر الللعغ المحد  لكاذا اد سااد جاراء  يكا  قارا ثمااكن اقال تل 

ة من راتل ملاعغ مأكلا  ومكار   و لاى منفسا  بماا  صاا مان االقالامال العاقاع لكاذه هذه المعا  
المعا ة, وهذا مال  من ا ر مماعر  لى  يام  ضفارة ثو ضامن م مع اة بكارية مان راتل مكاا ضل  
فااا الحيااا  مااع اآلراارين. ثد الااد عات ثصاامحت ضلياار  بعجااعا ضااماد  يااا  ثفضااا و ميفااة للفاارة 

 ن الللعغ, وهذا يسالد ا وضاع اللكارياات الوفيلاة باذلك, ثا ثد مادرا  وال ما ة فا بيئة بايد 
الساالطة الاامااة ثصاام  ضاارو يًا لضااماد  يااا  ثفضااا للفاارة و ااذلك فقااد باادث ثد معضااعا الحقااع  
والحريات ثصم  فا امساا ومنعا بحيث ثد الد ع  لعضع عارور ثفضاا لحرياات ملنع اة ومل ادة  



ماية هذه الحقع  والحريات ومنميمكا وضفاللكا من قما السلطة غدا ثمرًا واجمًا لمعاجكة ضرو ات  
الاامة و ذلك فكا  رية  امة ي كا مخ  الوا, فليو ايمر يلال  بحيا  فرة وإ ما ثفراة يايكاعد 
فا م لمع مادة في  ايفاراة وضلار  ا لمااة باضاك   لاى الاماض ايرار بكاكا ال يمكان االقلااضاة 

 ماية وضفالة  يا   رية الفرة. ن  للعضيد مكا   وثهمية و 

 

 االنترنيت .. الساحة األخيرة للديمقراطية الرقمية

اللاا ممياز الاصار الحاالا لسايطر  و فاعت  ادة مان  المالعمات واالمصاال امخضع مونعلعجي
الم قسات والكرضات الومارال اللاا مملاك مان القاع  المالياة والقاد   المارفياة ماا ي هلكاا للالحك  فاا 

مات وال يكاة يفلت من ملك السايطر  وهاذا الالحك   لاى ثالد  لاى ايقاا قاعال عامكة صنا ة المالع 
 اال لر يت.

اال لر ياات بأ كاااا وقاايلة ةيمقرا ياااة ثد هااذا ايماار يااادفع باااض المفوااارين بلااى ثد يصااافعا 
 والمارفة. للمالعمات

 افية.فلكا قد   هارلة  لى م اوز ومخطا الحدوة ال  رافية والسياقية واالجلما ية واللق

 كما ا كا اةا  لللامير  ن الرثا فا  رية مطلقة  ن  ري  المريد االلولرو ا.

 والمكا ضة فا الندوات االلولرو ية, واللا ماقد  لى عمكات االمصاالت الدولية.

 وال مخضع للرقابة ثو القيعة.

 وياال  فيكااا مناقكااة ضااا المكااكتت الاامااة بمااا فااا تلااك اايوضاااا واللنميمااات السياقاايةا
وثقاااليب و راراا  الحكاا  وقياقااات الاادول المخللفااة والقاارا ات والقااعا ين واللكاارياات اللااا مصااد ها 

 االجكز  اللنفيذية واللكرياية ومناقكة ثصاا القرا   علكا.

الاى امكااد محعياا ماطياات فاروا المارفاة المخللفاة االمصاال والمالعماات  امطع  مونعلعجي
كااا ومخزينكااا واقاالرجا كا و قلكااا ماان جكاااز الراار ب ياار الااى مالعمااات  قميااة يسااكا الحصااعل  لي



 ناء واقلخدامكا بلوالي  زهيد  لل اياة بحياث ثصام  يطلا   لاى هاذا الاصار الحاالا الاذا يكاكد 
 هز  الل يرات اق    الاصر الرقما ه.

ا ب ادال النلاار  المنطقياة للاصار  الديمقرا ياة الرقمياةويالمر  كع  ما يطل   لي  اقا  ا 
, والمالعمااات االلولرو يااة ملااي  مسااا ات واقاااة ماان الحريااة الفوريااةاالمصااال  الونعلعجيااالرقمااا, ف

وقكعلة ممااةل المالعماات و خاصاة  ان  ريا  اال لر ات, مفال  م ااالت  دياد  لتمصاال بمصااة  
هااذه المالعمااات بمااا فااا تلااك المصاااة  الحكعميااة الرقاامية مااع ثمكاااد االمصااال ماان ةود  ااار  

فااا عااكا  قااارا الولرو يااة ال  و كاار الاارثا, بعاقااطة المريااد االلولرو ااالحكاا  بالمساا ولين و جااال ا
مخضااع للرقابااة ثو القيااعة اللااا يمكاان فرضااكا بسااكعلة  لااى وقااارا االمصااال ايراارال ملااا الراةيااع 
ال ماهير, والصح  و خاصة فا الدول اللا مئعل فيكا ملوية هذه العقارا للحكعمة ضماا فاا ةول 

 الاال  اللالث. 

ضمااا مساامى ث يا ااًا م اارة مالعمااات مساا لة فااا عااكا  قمااا يمكاان  مقرا يااة الرقميااةالدي
الحصعل  ليكا والل عء بليكا واالقالاا ة بكاا لفكا  ايوضااا الساارد  فاا الم لماع ضماا قاد يسالدل 

ايول مكااا ضة فاليااة وفاالااة ماان جا ااب ث ضاااء  لياا  ماان  اااهر الولمااة, وإ مااا هااا فااا المحااا 
با ومحديد الخطعر الاريضة للفلسفة اللا معج  السياقة الااماة للدولاة   الم لمع فا  ملية الحك

فاا مخللاا  الم اااالت, ومع يااد المماااةئ اللااا مقااع   ليكااا الاالقااات االي ابيااة اللااا ماار   الحكعمااة 
بالمعا نين, وهذا يقلضيا ال لرا  العاض  والصري  بحا  الماعا ن الاااةا فاا اال اتا مان راتل 

 لااى الع ااار  اللااا ملصااا باا  هااع عخصاايا ضمااعا ن, ثو الملالقااة  والمالعمااات االمصااال امونعلعجياا
بالقرا ات والقاعا ين واللكارياات اللاا مصاد   ان السالطلين اللنفيذياة واللكارياية ومراقماة بجاراءات 
اللنفيااذ, وفااا تلااك بقاارا  ومساالي  بمساا ولية الحكعمااة بأجكزمكااا المخللفااة ثمااا  جماااهير الكاااب 

 .وجعة  عاا منلخمين يمللعد هذه ال ماهيرةود واقطة و صر  النمر  ن مس ولية مماعر , و 

 ناا  بصاارا ة ومعصاايل  بلااى المساا ولين  المااعا ن الااااةا ببااداء  ثياا  واللامياارفماقاالطا ة 
, وهذه ضلكا  مليات محق  ة جة  الية من الكفافية اال لر يت والمريد االلولرو امماعر  من رتل 



مة اآلد  لى فا ث لى الاديمقرا يات, االمصاال المماعار  ان  ريا  المرياد ال ملعافر فا النم  القار
االلولرو ا و قاد النادوات االلولرو ياة اللاا يلااح لل مياع و  يار اقاللناء ومان ةود ة اع  محادة , 
المكا ضة فيكا لمناقكاة ثماع  الدولاة و ارح ماا ياان لكا  مان ثقائلة, ةود قااب  ب اداة ثو مرمياب 

 وامفا .

, ولللاميااار فاااا  رياااة  ااان الااارثا لولرو ياااة المماعااار  وقااايلة جياااد  لإلقنااااااالمصااااالت اال 
الفساااة والم ارااذ   لااى اال حرافااات ,  ةاجكاامع والمناقكااة والنقااد المساااءلة والوكاا   اان ايرطاااء و 

وثقاااليب الملاباااة والمراقمااة  اان  رياا  اللونعلعجيااا االلولرو يااة ضفيلااة فااا اغلااب الماان بالقضاااء 
 عاا  الكاب فع  السلطة, ثيا ما يكعد عكا هذه السلطة.ثو  ليكا, ومحقي  ممدث 

وإةا   عا ود  القارا  تالديمقرا ية الرقمية مساا د  لاى المكاا ضة الكاامية فاا  ملياة امخاا
االمصااال والمالعمااات ماان معاصااا بااين المساا ولين وث ضاااء  االدولااة, بفضااا مااا مااعفره مونعلعجياا

اللقااء المماعار وجكاا لعجا  باين اي ارا  المانياة, الم لمع  لاى جمياع المسالعيات, ويفلقار بلاى  
والد االمصااال ياال  فااا الديمقرا يااة الرقميااة رااتل المريااد االلولرو ااا   وهااع الكااكا ايكلاار مقاادما 
ومطاااع ًا مااان الفااااكو ه قاااعاء فاااا ا  ااااز المصاااال  الكخصاااية ماااع ادةا ات وايجكاااز  الحكعمياااة 

ل بليكا وإ فا  ضليار مان العقات والماال وال كاد والم قسات الاامة ةود ثد يضطر الكخ  لت لقا
د كاء هذه المكا , ثو فا مناقكة السياقة الاامة للدولة,  ن  ريا  اللقاا ير الرقامية للمكلماين 
بمحلعيات هذه اللقا ير دبداء الرثا من رتل الندوات االلولرو ياة  لاى عامكة اال لر يات ومكاا ضة 

 كرح واللفسير.المس ولين فا هذه الندوات بالرة وال

اآل اء وايفواااا  فاااا  رياااة و أما اااة  الرقمياااة هاااا ريااار وقااايلة للعصااايا اثد اللونعلعجيااا
 ومعضع ية مما يكفا محقي  النزاهة والكفافية.

ويالمر المريد االلولرو ا ثةا  فاالاة وما  ر  و اجحاة فاا ممااةل المالعماات واآل اء واللاميار 
 الرثا فا  رية مامة.  ن



ل  مود م اد  ريقكاا  حاع الوعممياعمر, فضاًت  ان اقالخدا   ل  اللالث اللاثد م لماات الاا
اال لر ياات فااا ا مياااة م اااالت المارفااة المخللفااة, ضمااا ث كااا لاا  موااد ملااار   لااى متماا  ومقعمااات 

 الديمقرا ية اللقليدية وما يلال  بكا من محديد ماال  الاتقات السليمة بين الحاك  والمحكع ؟

قااع  ممااا بايااد  لعقاات قااد يطااعل  اان  م لماااات الاااال  اللالااثلاايو ماان عااك فااا ثد 
الرقمية فا محقي  االمصال واللعاصا الفرةا مع ايجكاز  الرقامية وفاا مقماا  ااقلخدا  اللونعلعجي

ثو  لى م رة فك  ومقدير ملطلمات واعلرا ات الحكعمة الرقمياة, باا وإقارا   ا  الفارة فاا اللاميار 
ايهاالا فاا مناقكاة االم اهاات السياقاية و قاد القارا ات والقاعا ين  ن  ثي  فا  رية ضاملة, و   

بصااارا ة و ت ياااة, والمكاااا ضة فاااا ضاااا رطاااعات الاملياااة اال لخابياااة ومسااااءلة الناااعاا مااان راااتل 
 . اال لر يت والمريد االلولرو ا وما بليكما

 

 ثقماا اللخل :

 الا ز الماةا  ن املت  هذه العقارا 

 لحكعمافض  الفساة وضك  الا ز ا 

  اقاالمرا  مما قااة اللساال  و ااد  الرغمااة فااا اللنااازل  اان باااض هااذه الساالطات للكاااب ثو
 مكا ضة الكاب لكا.

 اجكا الكاعا النامية بللك اللونعلعجي 

 

 بما ة الفرصة الواملة للمارفة والحصعل  لى المالعمات. فالديمقرا ية الرقمية

قكااة وإبااداء الاارثا والقااد    لااى اللاااديا ومانااا ثيضااًا المكااا ضة فااا الحكاا  ماان رااتل  ريااة المنا
 واللمديا, وا لخاا المس ولين  ن بةا   ثجكز  الدولة فا ضا الم االت و لى ضا المسلعيات.

 والحك   لى ثةارك  الع يفا ومساءللك   لى تلك ايةاء.



ماتا يقصد بالديمقرا ية الرقمياة ومااها ثقاماا اللخلا  فاا ةول  -االرلما  ثلمادا : 
 اللالث  الاال 

 

 

 

 

مستقبل الحريات العامة       -المحاضر ة  الثالثة والعشرون ، الرابعة  والعشرون    :

  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :                                                            

اكية والغربية في تبنيها أن يميز الطالب بين األنظمة االشتر -األفكار المركزية :          

  لمفهوم الحرية العامة 

أن يعرف الطالب الدول التي تراعي حقوق اإلنسان  -:األهداف   

أي من األنظمة تمارس مفهوم الحرية ذات السمة الجمعية وأيها   -: يالختبار القبلا

 تمارس السمة الفردية 

 

 مستقبــل الحريــات العامــة

من اي ممة اللا يمكن وصفكا بالمحلرماة للحقاع  والحرياات  من المت خ ثد هنا  القليا
الفرةية, ثما غالمية الدول فالمالعمات  نكا ث كا ال مرا ا  قع  اد ساد, ومن هذه الادول ث مماة 

 الاال  الكرقا وةول الاال  اللالث.



واللااا ممناات مفكااع  الحريااات الاامااة تات الساامة ال مايااة وهااا  لااى  فاي ممااة االعاالراكية
اللااا ممناات الحريااة تات الساامة الفرةيااة باادثت منااذ  كايااة  قااد اللما ينااات  اي ممااة ال ر يااةراات  

 للحريات الاامة تات السمة ال ماية.  بمراجاة  ك كا فا الحك  بت امسع مخليكا  ن مفكع 

فمفكااع  الحريااة فااا الاااال  الكاارقا ضاااد قااد  مااب  ممكااا فااا ايرااذ بقعا ااد الحريااة وصاايج 
ماااع الكاااكا الكااامعلا لنممكاااا القارماااة  لاااى  فاااض اللادةياااة اللاااا هاااا ثقااااس للحكااا  ملناقاااب 

 الم لماات ال ر ية.

ةول وا اكو مأ يرها  لاى الوليار مان ث مماة  الاال  الكرقاالصي ة الكمعلية وجدت آ ا ها فا 
, مما قرا بلى  د ماا صايج الحكا  القارماة لادال اي مماة الكامعلية فاا الكار  و ما  الاال  اللالث

وهااذا مااا اوجااد صاايج ماامااا قياقااية مكاارياية فااا ضاات الاااالمين الكاارقا االعاالراكا   اللالااث, الاااال
 :م ررًا بعجعة, وقد ا مم  الاال  الكمعلا فا مسيرم  اللا مخلى  نكا الاال  اللالثو 

 ممنا النما  السياقا لاقيد  قياقية محدوة    ثيديعلعجية  قمية ه. ثوالً :

زا العا د ثو بنماا  قيااة   ازا لمقياة اي ازاا   اللااماا بصاي ة ال مكاة ه ايرذ بنما  الح  ا يًا :
 مع ث مم  الديمقرا يات الكامية فا ثو  ا الكرقية. كما الحال

 مسييو لصال  النما  القار .  اللًا :

 بةا   اد ت  مرضزيًا لصال  النما  القار .  اباًا :

ا ات والفااليات  سب المرام  ضا هذه ايقو اللا معجي  االقلصاة المخط  للنمي  النك رامسًا :
مرضاازت  ليكااا اي ممااة الكاامعلية الكاارقية هااا لمناااء م لمااع يلساا  بالمر لااة لحااين بقامااة 
الم لمع العا د م لمع المساوا . بال ا   باد ثكلر من قماين  امًا فأد االمحااة الساعفيلا 

ا الاقارادا مماا ثةال بلاى مقاعيض و قية النم  الكرقية قد  زفت  ن االقلمرا  فا منك كا
ثقسكا الاقاردية بالمماعر  باللخلا عيئًا فكيئًا  ن  ضارز  ممكاا الكامعلية وهاع ماا ياناا 
ب اة  النمر بالحرية مساوا  بلى الحرية الديمقرا ية مما قاد يا ةا بلاى اللعقاع فاا م اال 



ت جماياة لألفاراة, الحريات الااماة للماعا نين باللأكياد  لاى الصافات الفرةياة ولايو الصافا
 و ذلك قد   د معقع فا  دة الدول المرجحة للمفكع  الليمرالا للحريات الاامة.

 

ثما بخصعص ةول الاال  اللالث فاد اللعجا   حاع اللادةياة فكاع  كار مما اًا و لعاضاع مان 
ثكارا  كاية السماينيات مرو ًا باقد اللما ينياات للصاا بلاى ماا قر ما  الادول ادفريقياة الم لمااة فاا 

ه باللعصية بايرذ باللادةية, وما اللادةية بال صي ة وا اد  مان باين الصايج الادياد   1992 ا    
المكلرضة اللا يسلد ا لقرا ها ليال  ايراذ بمكاروا مطميا  الحرياات الااماة بكاكا فالاا وم ادا, 

 بايرذ بفسحة تلك ثد لملداد الال  اللالث مكاكا منمعية من الحد  بمكاد بحيث ال مسم   اليًا بال
ملعاضاة للحرياات الااماة فاا  ممكاا السياقاية فالحرياات الااماة ضماا ثقالفنا ادعاا   بلاى ماريفكاا 
ابلااادءًا هاااا ليسااات ب ت اااات الحقاااع  والحرياااات وإ ماااا هاااا منماااي  وضااااا باااين  ااارفين: الدولاااة 

, و الماا ثد المكرو ة اللاا مللاز  بالضام  والم لماع باايفراة المسالفيدين مان القعا اد المعضاع ة
م لماااات الاااال  اللالااث فااا ثغلمكااا  ااعز و اجااة لللميااة  غمااات ثقاقااية فااأد ةو  الدولااة يصاام  
 ناادها ثقاقااا لألرااذ بااالم لمع العجكااة اللااا ملمااا  اجاماا  ايقاقااية, لااذا فااأد مسااير  الحريااات 

ن الحرياات الاامة ي ممة ةول الاال  اللالث قاد مأراذ مساا ًا ينصار  فاا المر لاة ايولاى بلاى ماأمي
الاامة لدو  الدولة االي ابا دعماا الحقع  ايقاقية للايش ومن بادها اللطلع دعماا اللطلااات 

 والحاجات ايقا ثقاقية:

فالحرية قد   ضما و ة ي د ماا يفكا والولير من ةول الاال  اللالث قد ال موعد لديكا هذه القد   فاا 
 نادها  لاى الم لمااات الااال  اللالاث ثد مأراذ بنمار  ثد مما س  ريلكاا فاا  اال  القاد ات, يلااين

اال لمااا  ثد  ليكااا ثد مالمااد ثقااو ثوليااة للنمااي   يامكااا واللااا بمعجااب هااذه ايقااو يلااازز بناااء 
الحريات الااماة لاديكا بلاى صاي ة ملعافقاة لنممكاا بحياث مضامن قاد ًا مان اللعافا  باين الضارو ات 

لكاا فاا النماا  السياقاا فالسالطة للمسا ولين والحرياة الحك  وملطلمام  و ين ثهمياة الحرياة ومكا 
 للمحكعمين وف  ضعاب  وقعا د منكا:



 

 ثواًل: رضعا الدولة للقا عد 

 قلطة اللكريع للكاب ثو بصع   غير مماعر   مر ممللي  لللأكيد  لى المكا ضة. -ث

 اقلقتلية السلطة القضارية وضما كا. -ا

 والقعا ين السارد .مس ولية ادةا    ن ث مالكا ضمن الدقلع   -ت

 

  ا يًا: الاما بمقلضى ممدث المساوا 

 فس  الم ال للوعين  ثا  ا  مسلقا بعجعة قنعات ب تمية ملادة . .1

 قرا  اللادةية الحز ية. – رية مككيا اي زاا السياقية  .2

معفير المسللزمات الماةية واللقافية والصحية للم لمع للخفي  اللفاوت بين ثفراة الم لماع  .3
  يب القابليات والقد ات لللملع بالحقع  والحريات الاامة.ومقر 

 

لقد ا مم  الاال  الكمعلا فا مسيرم  اللا مخلى  نكاا باادة  -االرلما  ثلمادا:
 من المعاضيع  اقش تلك 

 

 

الديمقراطية       -المحاضر ة  الخامسة والعشرون   :  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :                                                            

   ومميزات كل نوع منها  أن يميز الطالب بين أنواع الديمقراطية -األفكار المركزية :



التعرف على معنى الديمقراطية وخصائصها وأركانها ومميزات كل نوع   -األهداف :  

 مامعنى الديمقراطية   -: يالختبار القبلا

 

 ةالديمقــراطيــــ

هنااا  مفاااهي  وماريفااات ضلياار  لمصااطل  الديمقرا يااة ويخيااا لنااا ثد مفكااع  الديمقرا يااة: 
ثا جكد ثو  ناء وممعيب راصة وثد ال ميع يلفا   لاى مارياف  جالحديث  ن الديمقرا ية ال يحلا

  ريسا للديمقرا ية من المانى الل عا لكذا المصطل .

هه وهااا مكاالقة ماان   كاا  الكاااب    : ثد الديمقرا يااة ماان  يااث المفكااع  الل ااعا مانااا
ارلياا  الكااب لحكعملا  وغلماة السالطة الكاامية  لاى بمانى    )Democracy(الولمة ادغريقية 

 ه. الحكعمة اللا يخلا ها

وجعهر الديمقرا ية ضما مقعل معقع ة ضعليز   يقع فا  قيقة ثد الناس يحكمعد ث فساك  
 مماعر  با اللصعيت الرليا  ممللين  نك  ه. ولون هذا ال يل  فيما  دا ال ما ات الص ير 

 ه .  ك  الكاب للكاب بالكابفالوا ي مع  لى ثد الديمقرا ية ها   

 :ثما من  يث االصطتح السياقا

فلانا  ما  قياقا ةقلع ا برلما ا ا لخابا مداولا  ر يالماد  لاى ب اة  غالمياة الكااب ويحلار  
 الكعية الاامة لألمة ويرا ى  قع  اد ساد المالر  بكا ةوليًا.

باما   ثة  ها عاكا ومضامعد يالان ثد هاذا النماا  السياقاا يقاع   لاى قاياة  الكااب ويقار لا  
ات بما ي الك  قاة ين  لى ارليا   كامك  ثو م يره  بالعقارا جملة من الحقع  وجملة من الحري

 السلمية وماطيك     المكا ضة بالسلطة السياقية.

 رصار  النما  الديمقرا ا:



يضع القعا د ايقاقية لنما  الحك  فا الدولاة وضيفياة مكاكيا السالطات الااماة    ةقلع : ه1
بينكااا, والمقعمااات ايقاقااية للم لمااع  اللكاارياية واللنفيذيااة والقضااارية ه والاتقااات فيمااا

 و قع  ايفراة وضما امكا.

: ويقصاااد بالقاااا عد فاااا هاااذا الم اااال القعا اااد القا ع ياااة جمياكاااا ثياااًا ضااااد قاااياة  القاااا عد  ه2
مصااد ها. قااعاء ضا اات مكلع ااة ثو  رفيااة, فالقا ااد  القا ع يااة ملااى مااا وجاادت رضااع لكااا 

قير و نا وثجنما ضما مسلعا قا تلك ال ميع, ال فر  فا تلك بين  اك  ومحكع  غنا وف
السلطات اللتغ فالم لو المنلخب ال ي عز ثد يخال  الدقلع  والسالطة اللنفيذياة  ليكاا 

 ثد محلر  الدقلع  وقعا ين الدولة.

وماادرا ضاامن تلااك  ريااة االجلما ااات الاامااة و ريااة بصاادا     ريااة اللامياار وإبااداء الاارثا: ه3
دا ها بال بحكا  قضااارا و ااد  برضااا مااا منكااره الصاح  و ااد  جااعاز بل اركاا ثو وقااف بصاا

يا  قابة من جكة بةا ية, وال يسللنى من تلك قعال ما يمو المصال  الاليا للمتة,  لى 
 ثد يكعد الحك  فا تلك للقضاء و ده.

 والحزا منمي   قما هدف  المفر بالسلطة.  رية موعين اي زاا السياقية: ه4

  رضااعا  جااال القضاااء للااازل بقاارا  بةا ا, و ااد  وتلااك باااد اقاالقتل الساالطة القضااارية: ه5
اللدرا فا عا ود القضااء وضفالاة منماي  اي كاا  القضاارية النكارياة و اد    اب القضااء 
 ن النمر فا ثا مناز اة. ال قايما فاا ملاك المناز اات اللاا منكاب باين ال كاات ادةا ياة 

 والمعا نين.
 

 

 مزايا الديمقرا ية :
  ملة جميع ايفراة  لى قد  المساوا :ماما الديمقرا ية  لى ماا ه1

وهنا ي ب  لى الحكعمة الديمقرا ية ثد مرا ا مصال  الناس  لى قد  المساوا , ضما ي ب ثد 
 م رذ آ ارك  فا الحسماد  لى قد  المساوا  وي ب ثد يكعد الفقير مساويًا لصعت اللرا.

  ماما الحكعمة الديمقرا ية  لى اديفاء با لياجات الناس: ه2



لما ضاد لرثا الكاب وزد ثكمر فا معجيا  السياقاية زاةت ثمكا ياة ثد ماكاو هاذه السياقاة فو
مطلاات الكاب و مع ام , و لى موعد قياقة الحكعماة مترماة ال لياجاات الكااب ي اب ثد 

 موعد هنا   قابة عامية واد ملعفر قنعات فاالة لللأ ير والض    لى قياقة الحكعمة.

 لحعا  الصري  وادقناا والساا بلى  لعل وق .مد ع الديمقرا ية بلى ا ه3

 ماما الديمقرا ية  لى ضفالة و ماية الحقع  والحريات ايقاقية: ه4

ومكااما هااذه الحقااع   ريااة الاارثا واللامياار وموااعين ال مايااات و اا  اللنقااا والحمايااة ماان 
  .اللاذيب وغيرها, ويمكن لنا اال لماة  لى  ما  الحك  الديمقرا ا لحماية هذه الحقع

 مسم  الديمقرا ية بل ديد قع  الم لمع: ه5

الاذين فكالعا ولا  يااد لكا   نمن رتل اقلخدامكا للعقارا الساليمة فاا اقالمااة السياقايي
  فع, بدود  دوغ ثا اضطراا فا  ما  الحك .

 

 المكع ات الرريسية للديمقرا ية:

لمامًا راصًا وململا هذه ثد للديمقرا ية مكع ات  ديد  معليكا المدا س االجلما ية المخللفة اه
 المكع ات فا:

: ماااد اال لخابااات اللنافسااية الرريسااية اللااا مفاال  الم ااال بمسااارل  ا لخابااات  اار  و اةلااة .1
المااع فين الااااملين وإرضااا ك  للرقابااة الكااامية, ضمااا مكااكا اال لخابااات  ضيااز  ثقاقااية 

صاب الااماة ثو فاا لضماد المساوا  السياقية بين المعا نين قعاء فا العصعل بلاى المنا
 قيمة وصعلك .

: فاا  ماا  الحكا  الاديمقرا ا ي اب ثد مواعد ث ماال الحكا  عافافة  كعمة ي اب مساارللكا .2
 قد  ادمكاد ثا ثد المناقكات والقرا ات ي ب ثد موعد ملا ة للرقابة الكامية.



: هناااا   قاااع  ال بااد مااان معفرهاااا ضأقاااس للاااأمين المسااااوا  الحقااع  المد ياااة والسياقااية .3
ا ضة فااا الحيااا  الاامااة منكااا  ريااة الاارثا واللامياار واال لقاااة و اا  الل مااع و اا  والمكاا

االقلااراا و اا  اللرعااي  ضمااا ي ااب  لااى  مااا  الحكاا  الااديمقرا ا  مايااة  قااع  الفاارة ماان 
 ماس  لسلطة ومن اال لقال اللاسفا واد ال يااقب الفرة بال بمعجب القا عد.

يمقرا ا ال بد من وجعة  ابطاات مد ياة مواعد : بلى جا ب  قع  الفرة الدم لمع ةيمقرا ا .4
مسااالقلة  ااان الدولاااة واد ال مواااعد ملاااا هاااذه الرابطاااات مسااالقلة فقااا  وا ماااا مواااعد ثيضاااًا 
 ةيمقرا ية من الدارا ومكما هذه الرابطات النقابات واللنميمات المكنية واي زاا وغيرها.

ب ضما ي اب  لاى الكااب : واد منال هذه القياة   ضا الكاي ب معفر قياة  قليمة و زيكة .5
 ثد يل  فا هذه القياة  ويحلرمكا.

: واللاا مكاكا ثقااس ماما الديمقرا ية  لى محقي  المسااوا  االجلما ياة وموااف  الفارص  .6
   اح الديمقرا ية, وضع كا ماما  لى بزالة الفرو  الاميمة فا الدارا.

كا بلى محا  ة اللميياز : من رتل ة عمماما الديمقرا ية  لى محقي  المساوا  االجلما ية .7
 بين الطمقات ومعلا المناصب الاامة يكعد  لى ثقاس الوفاء .

 

 ت اة ث ضااد ثد الديمقرا ية ها  ماا  قياقاا اجلماا ا اقلصااةا مقاع   لاى  ث ضاد الديمقرا ية: 
 :ثقاقية ها

 قع  اد ساد فا الحرية والمساوا  وما يلفرا  نكا ضالح  فا الحريات والح  فا الاما  .1
 ومواف  الفرص والمساوا .

ةولة الم قسات وها الدولة اللا يقع  ضيا كا  لى م قساات قياقاية ومد ياة مالاع  لاى  .2
 ايفراة مكما ضا ت مراممك  وا لماءامك  الارقية والدينية والحز ية.



مداول السلطة ةارا هذه الم قسات بين القعال السياقية الملادة  وتلك  لى ثقااس  كا   .3
 خ  قع  ايقلية.ايغلمية مع  ف

  ر  الديمقرا ية وماها ث ضا كا  -:االرلما  ثلمادا 

 

 
مفاهيم  الديمقراطية      -المحاضر ة  السادسة والعشرون   :  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :                                                            

ب بين مفاهيم الديمقراطية الثالثة   أن يميز الطال -األفكار المركزية :   

التعرف على أشكال   وصور  الديمقراطية  -األهداف :  

 عدد أشكال  الديمقراطية   -: ياالختبار القبل

 

 

باد ثد ما  اللاار   لاى ماهياة الديمقرا ياة وث ضا كاا ال باد مان اللاار   ثعكال وصع  الديمقرا ية:
  لى ث عا كا وها:

  .الديمقرا ية المماعر  .1

 الديمقرا ية ال ير مماعر    النيابية ه. .2

 الديمقرا ية عم  المماعر . .3

 وقنلناول فيما يلا ضا  عا من هذه اي عاا  لى  ده:
وها اللا يلعلى فيكاا الكااب السالطة بنفسا  ةود وقاا ة ث اد مان الديمقرا ية المماعر :  .1

 ضارية بيده. عاا ثو ممللين, فلوعد الكيئات السياقية من منفيذية ومكرياية وق



بمانى ثة  يصم  الكاب هع الكيئة الحاكماة والمحكعماة فاا العقات  فسا  فالكااب هاع الاذا 
يسن القعا ين ويلخذ القرا ات الحكعمية ملا مايين المع فين ومحديد الضرارب وإبرا  المااهادات 

 ويما س قلطة القضاء بنفس .
سياقية اللاا مامار مان النا ياة النمرياة اي ممة ال ث قى ث عااومالمر الديمقرا ية المماعر  من 

  ن قياة  الكاب ي كا م سد اللطمي  الواما والحقيقا لمانى الديمقرا ية.
مماا مقاد   اارال باأد الديمقرا يااة المماعار  هااا ثقارا الاانم  السياقاية بلااى الديمقرا ياة الملاليااة 

قاا  بااأد الكاااب هااع وثكلاار محقيقااًا لمماادث السااياة  الكااامية وتلااك الد هااذا النمااا  لاا  يقضااا ف
صا ب السياة  ومصد ها با هع فع  تلك الذا ي ب ثد معلى بنفس  جميع رصارصكا قاعاء 

 اان الديمقرا يااة   وقااعكا اات مكاارياية ث  منفيذيااة ث  قضااارية, و لااى هااذا ايقاااس فقااد ةافااع 
ه ه الاقااد االجلمااا االمماعاار  وا لقااد بكااد  الديمقرا يااة النيابيااة  يااث ضلااب فااا ضلاباا          

 ما م  الككير    ثد  عاا الكااب ليساعا وال يمكان ثد يكع اعا ممللاين لا  باا ماا ها  بال وضاتء 
منفذين د اةم  وليو لك  ثد يملعا فا ثا عاء  كاريًا ه,   فوا قا عد ل  يعاف   لي  الكااب 

الكااب  فس  با ا وال يمكن ثد  سمي  قا ع ًا ه ولذلك فقد هاج  النما  اال وليزا قارًت   يمان 
اال وليزا ا    ر ولون  واه  فا  ن  فكع ليو  رًا بال فا فلر  ا لخاا ث ضاء المرلماد, فااتا 
ما ممت اال لخابات  اة الكاب  مادًا ال قالطة لا  .... وفاا اللحماة اللاا يخلاا  فيكاا الكااب 

 ممللي  يفقد  ريل  وضيا  ه.

 ا مزايا و يعا امقدير الديمقرا ية المماعر : 

 ا يمكن القعل  ن الديمقرا ية المماعر :ثد ثول م

, وتلاك الد الكااب فاا  اا هاذا ا لرا  ممادث قاياة  الكاابث كا اقرا النم  السياقية بلى 
 النما  هع المرجع اي لى وهع الذا يما س بنفس  جميع رصار  السياة  فا الدولة.

الد مصاد  ادةا   الااماة  اقااممكيًا مع المنط  والها ثكلر النم  السياقية  الديمقرا ية المماعر 
فا الدولة ما هاع بال الكااب, فكاع و اده الاذا مان  قا  مما قاة هاذه اد اة  واللاميار  نكاا  لاى 



الككا الذا يرمأي   لى ا لما  ثد ادةا   الااماة ال يمكان ثد منلقاا ثد ا لقالكاا مانااه فناركاا وماع 
ياقاية بلاى ا لارا  ممادث قاياة  الكااب وثكلرهاا اللسلي  بالديمقرا ية المماعر  بأ كاا ثقارا الانم  الس

وايرااذ بكااا ضنمااا   ثقااماا ضلياار  ة اات بلااى  ااد  ا لكااا هاممكاايًا مااع المنطاا  والاقااا ثال ثد هنااا  
 قياقا فا الاصر الحديث.

 

 وثه  هذه ايقماا ما يأما:

  فاا مكااد وا اد ماذ  مطميقكا فا الدول الومير   مرًا لولر   دة قكا كا و د  بمكا ية جماكا ثواًل :
لمما قة رصار  السياة , فاتا ضااد بادمكااد جماع  اد  آال   لاى صاايد وا اد فأ ا  مان 
المسلحيا جمع  د  متيين فا محا  ا  مكما ضمر بحيث يسلطياعا المحث فا ثماع  هاماة 

 ملال  بمصلحة ال ميع .

صاصاات ومان  ا  وضاع صاع ة بلما  ضافة المعا نين بمساارا فنياة وماقاد  فاا بااض االرل  ا يًا:
 الحلعل الاملية التزمة لكا.

وقاااد  كااار باااأد ث اء الماااعا نين المكااالرضين فاااا ال ماياااة الكاااامية فاااا بااااض المقا ااااات  : اللااااً 
 السعيسرية ضا ت ملأ ر  برجال الدين والمع فين و جال اي مال.

 

 

, ال يقاع  الكااب  لى رت  الديمقرا ية المماعار الديمقرا ية غير المماعر    النيابية ه :  .2
فااا الديمقرا يااة النيابيااة بمما قااة جميااع رصااار  السااياة  بنفساا  وا مااا مقلصاار و يفلاا  
 لى ارليا   عاا يما قع كا باقم  و يابة  ن  لمد  ماينة فاالميز  ايقاقاية للديمقرا ياة 
النيابيااة هااا وجااعة م لااو  يااابا م لاا  ماان ث ضاااء ضلكاا  ثو باضااك  منلخمااين بعاقااطة 

باااارلت  مااادال امسااااا ثو ضاااي   ومخللااا  الديمقرا ياااة النيابياااةمحااادوة ,  الكااااب لماااد 
 . ارلصاصات هذا الم لو النيابا



, ةيمقرا ية برلما يةثو  ةيمقرا ية  راقية ثو ةيمقرا ية ال ماية النيابيةفكا ثما ثد موعد 
مواعد ارلصاصاات الم لااو النياابا واقااة جادًا بحيااث يكايمن  لاى جمياع رصااار   ايولاىففاا 

 لااى مما قااة الساالطة  اللا يااة, بينمااا مقلصاار مكملاا  فااا القضاااريةو  اللنفيذيااةو  اللكااريايةلسااياة  ا
يكاعد  اللاللاة, ثا وضاع القاعا ين وفارض الضارارب وإقارا  الميزا ياة الااماة ثماا فاا اللكرياية فقا 

 ومراقمااة ث مالكااا بحيااث موااعد  اللنفيذيااة ومحاقاامة الكيئااة الساالطة اللكااريايةارلصاصاا  مما قااة 
 مس ولة ثمام  مس ولية قياقية.

مخلل  من جكة بلى ثررال بارلت  موعين الم لو النياابا فكاع ثماا  والديمقرا ية النيابية
. ممااا مقااد  يلمااين لنااا ثد الكاااب صااا ب السااياة  ماان م لسااينثو  م لااو وا اادثد يلوااعد ماان 

وما ةمنا فاا ماارض ايصلا يقلصر  مل  فا هذا النما  با لخاا من يملل  وينلكا ةو ه  ندها, 
  اار  اال لخاباااتمنكااا  ايولااىمخاا    قطلااينالواات   اان اال لخابااات فحاارا بنااا ثد  لااارض بلااى 

 وتلك قما الوت   ن  ناصر ثو ث ضاد النما  النيابا. مزوير اال لخاباتملال  بعقارا   ا يةو 

 ثواًل:  ر  اال لخاا فا الديمقرا ية غير المماعر  :

  لخاا غير المماعر:اال لخاا المماعر واال  .1

بحياث ث طااا للناارمين ث فسااك   اا   ة جااة وا ااد بتا ماا   لاى  اال لخاااا المماعاريكاعد 
 ندما ال ياطى للنارمين ملاا هاذا  غير مماعرا لخاا من يلعلى السلطة بالنيابة  نك  ويكعد 

ه  الناارمعد اللاا عيعد  انك  يطلا   لايك     ا لخااا منادو ينالح  باا مقلصار مكمالك   لاى 
 .ا لخاا من يلعلى السلطةكعد من ارلصاصك  ي

ومقاادير هااذا ادجااراء  لااى ثقاااس ثد النااارمين هاا  ثة ال ماان  امااة الناااس فااا مارفااة 
المرعحين ولون يمكن ثد يكعد هذا ادجراء بحد تاما   اامًت لللت اب فاا اللاميار  ان الرغماة 

ةا ال ارض الاذا اقالحدغ الحقيقية للنارمين ايوليين فكا ثتد  ريقاة مللعياة يمكان ثد ال ما  



يجل  فا ردمة المعا نين ال لخاا من يريدو    قيقيًا لكذه اال لما ات  ارال باأد ماما  الادول 
 الرليا  من يما س السلطة فيكا. باال لحاا المماعرفا العقت الحاضر مأرذ 

 اال لخاا الفرةا واال لخاا بالقارمة: .2

ن  يث  ادة المناا   اال لخابياة ومان يخلل  اال لخاا الفرةا  ن اال لخاا بالقارمة م
 يث  دة اي ضاء المراة ا لخاابك  فاا ضاا منطقاة مان هاذه المناا   فااتا ضااد  ادة المناا   

ضاا منطقاة ا لخااا  اراب اال لخابية مساويًا لادة اي ضاء المراة ا لخابك  بحيث يكاعد لساكاد 
بية ثقاا بكليار مان  ادة اي ضااء , ثما بتا ضاد  دة المنا   اال لخاوا د يكعد اال لخاا فرةياً 

,  لساكاد ضاا منطقاة ا لخااا  اد   اعاا يكاعد اال لخااا بالقارماةالمراة ا لخابك  بحيث يكاعد 
باارلت  مقادا  ماا يلملاع با  الناارمعد مان  رياة فاا  ولت لخاا بالقارمة  ت ة  ر  مخللا 
 م يير القعار  اال لخابية ومنكا ما يأما:

 

  ريقة القعار  الم لقة: -ث

ففااا هااذه الطريقااة ال يكااعد للنااارمين بال  اا  اللصااعيت بااالرفض ثو القمااعل  لااى 
القعار  اللا مقدمكا اي زاا ةود ثد يكعد لك     م ييار ثقاماء المرعاحين المد جاة فاا 
القارمة اللا يصعمعد لكا ثو اللصعيت لمرعحين مد جاة ثقامارك  فاا  اد  قاعار , وايراذ 

 رياة الناارمين وال قايما المسالقلين مانك , ضماا ا ا  قاد بكذه الطريقة ي ةا بلاى الحاد مان 
ياا ةا بلااى مكااعي  ب اة  النااارمين  يااث ماان ال ي يااد جميااع مرعااحا ثيااة قارمااة ماان القااعار  
اال لخابيااة الماروضااة يكااعد م ماارًا بمااا  لااى  ااد  االعاالرا  فااا اال لخابااات ثو اللصااعيت 

بلزا  النارمين باللقييد بالمماةئ لمرعحين ال يل  فيك  ومع تلك مسا ده هذه الطريقة  لى 
السياقية و د  اللأ ر باللأ يرات الكخصية, الد المفروض بالكخ  الاذا يصاعت لقارماة 

وإ ماا يصاعت لممااةئ السياقاية اللاا المد جاة ثقامارك  فيكاا  ما ال يصعت بلى المرعاحين
 .محملكا القارمة



  ريقة اللصعيت بايفضلية: -ا

فاا   ا  م يار مرمياب ثقاماء المرعاحينناراب بال بمعجب هذه الطريقاة ال يكاعد لل
القعار  اللا يصعمعد لكا, وال ممكار ثهمياة هاذه الطريقاة بال  ناد ايراذ بطريقاة اال لخااا 
باللملا النسما  ياث ياعزا  ادة اي ضااء الماراة ا لخاابك   لاى القاعار  اال لخابياة بنسامة 

 ايصعات اللا  ازت  ليكا ضا قارمة.

  ريقة المزج:  -ج

هااذه الطريقااة  لااى ثقاااس ب طاااء الحريااة للنااارمين فااا ارليااا  المرعااحين  مقااع 
اللصاعيت ي اد المد جة ثقمارك  فا جميع القعار  اال لخابية, فيكعد فاا وقاع ضاا  اراب 

, مرعحين من القعار  ايرارال وإضافة   ذ  باض مرعحيكامع  ق  فا  القعار  اال لخابية
ي كااا مضاامن  ريااة النااارمين فاااا  سااابقلينهااذه الطريقااة ثفضااا ماان الطاااريقلين الولاااا 

اللصعيت بلى من يلقعد ب  من مرعحين ةود ثد يكع عا مقيدين بالقعار  اال لخابياة, وماع 
بأ كا م اا اال لخاا يقع   لاى ثقااس اال لماا ات الكخصاية  ي رذ  لى هذه الطريقةتلك 

 ةود االللزا  بالمماةئ السياقية. 

 باللمليا النسما:اال لخاا بايغلمية واال لخاا  .3

باال لخااا مان يناال  يفاعز, باأد بالقارماةثو  فرةيااً قاعاء ضااد  ايغلميةيقضا اال لخاا ب
 ايصعات ةود غيره. ثغلمية

وايغلمية الملطلمة لفعز المرع  ثو القارمة اال لخابية مخلل  باارلت  الادول فكاا ثماا 
مطلقاة رضعا باال لخاا فااًت ثو النارمين الذين اعل بسيطة ثا ثكلر من  ص  ثصعاتثد موعد 

اللااا  الكااا ضااا ماان  ثكلاار ماان ايصااعاتثا   سااميةثو  ثا ثكلاار ماان  صاا  م مااعا النااارمين
مرعااحين ثو القااعار  اال لخابيااة, ففااا الاادول اللااا مأرااذ بايغلميااة النساامية, بتا وجاادوا  ااتغ 
 مرعااااااااحين ثا قااااااااعار  ا لخابيااااااااة ث , ا , ج  فااااااااا منطقااااااااة ا لخابيااااااااة  اااااااادة  ارميكااااااااا

  ج ه  صعت, 6500صعت ,   ا ه  لى  8500ه  ارب و ال المرع    ث ه  لى  20000  



صعت, يكعد المرع    ث ه هع الفارز فا اال لخابات واد ل  ينا ثكلار مان  صا   5000 لى 
 ه صعت. 10000م معا ثصعات النارمين ثا ثكلر من   

ايغلمياة ال يمكان ايراذ فأ    لاى الاكاو مان اال لخااا ب ثما اال لخاا باللمليا النسما
ب  بال  ند ايرذ باال لخاباات بالقارماة, وهاع يقضاا باأد ياعزا  ادة اي ضااء الماراة ا لخاابك  
 لااى القااعار  اال لخابيااة بنساامة  اادة ايصااعات اللااا  الاات   ليكااا ضااا ماان هااذه القااعار , فاااتا 

ه  30000    ارميكاافلرضنا وجعة  تغ قعار  ا لخابية ها ث, ا ,ج فا منطقة ا لخابية  دة 
صاعت و  ا  1600ه ث ضاء وقد  الات قارماة   ث ه  لاى  6و دة اي ضاء المراة ا لخابك    

صااعت فااأد معزيااع اي ضاااء المااراة ا لخااابك   لااى  6000صااعت و  ج ه  لااى  8000ه  لااى 
 : يل   لى العج  ايماالقعار  اال لخابية بمعجب  ريقة اللمليا النسما 

صعات لنارما المنطقة  لى  دة اي ضااء الماراة ا لخاابك  فلواعد يقس  م معا  دة اي
ه صااعت وهااع مااا يساامى بخااا ج القساامة ويكااعد الحااد اية ااى لألصااعات اللااا  5000النلي اة   

ي ب  لى ضا قارمة ثد منال  ليكا لوا مفز باضاع مان ث ضااء المنطقاة. والقارماة اال لخابياة 
ال مناال عايئا. ثماا القارماة اللاا مناال  لاى ضاة  اللا ال منال  لى ماا يسااوا راا ج القسامة 

ث ضاااء  3رااا ج القساامة فا كااا مفااعز باضااعين وهكااذا. و لااى هااذا ايقاااس منااال قارمااة   ث ه 
صااعت  3000صااعت وقارمااة   ا ه منااال  ضااعًا وا اادًا ويكااعد الماااقا  1000ويكااعد الماااقا 

بااد الاملياة الحساابية ثد  صعت ويت خ 1000وقارمة   ج ه منال  ضعًا وا دًا ويكعد الماقا 
 دة اي ضاء الذين م  معزياك   لاى القاعار  اال لخابياة رمساة ث ضااء وهناا   ضاع قااةس 
 ااا باادود ا لخاااا ثا لاا  يااعزا  لااى ب اادال القااعار  وهنااا  ثصااعات باقيااة لاا  منااا  صاايمًا ماان 

 ةالفارضااللمليا, وقد منع ت الحلعل اللا اقلر ت د طااء الاضاع المااقا واقالخدا  ايصاعات 
اللاا  القامة اال لخابياةولاا ثكلر هذه الحلعل  دالة تلك الذا يقضا با طاء هذه الاضع بلى 

 من ايصعات ففا الملال الملقد  ياطا الاضع الساةس بلى القارمة   ا ه. ثكمر ملمقالكا 



بمساا ة وقاكعلة بجرارا  فضاًت  ان ضع ا  اال لخااا بايغلمياة يملااز مما مقد   ارال باأد 
د  لى قيا  ثغلمية برلما ياة  ملماقاكة و اللاالا ياماا  لاى محقيا  االقالقرا  الاعزا ا بال يسا 

ا   مع تلك ي ةا بلى  اد  مملياا  ادة ضميار مان الناارمين فاا الم االو النيابياة. وها  الاذين 
ث طعا ثصعامك  بلى المرعحين الذين ل  يكن مان  صايمك  الفاعز فاا اال لخاباات. وهاذا باكاو 

للمليااا النسااما الااذا بادضااافة بلااى ا اا  ياا ةا بلااى ممليااا ثكماار  اادة ممكاان ماان اال لخاااا با
النارمين يسا د  لى ممليا ثغلب ايقليات السياقية في اا من الم الو النيابية مرآ  صاةقة 
يفواااا  ومياااعل جمياااع الناااارمين, ضماااا ثد ايراااذ باللملياااا النساااما يضااامن مواااعين الماا ضاااة 

مااا يلطلماا  النمااا  المرلمااا ا الصااحي . بال ا اا  بااالرغ  ماان المزايااا المرلما يااة اللااا مالماار ثهاا  
بأ اا  يسااا د  لااى مزايااد  اادة اي اازاا السياقااية الااذا ياا ةا بلااى  ااد   ي رااذ  لياا السااابقة 

االقلقرا  السياقا ي   مادة اي زاا وممليلكا بالمرلماد ال يسا د  لى مألي  ثكلرية برلما ياة 
 بلقة ثغلمية ث ضاء المرلماد. ابلة ووزا   مل ا سة ململع 

 

 : وقارا مزوير اال لخابات 

قااابقًا اقلاارد الحاا  بمما قااة اللصااعيت بفاارض قيااد النصاااا المااالا ومااعفر الوفاااء . وقااد 
مع ممادث الحرياة السياقاية يفاراة ثو اللت اب باا اة  الناارمين  امخلت الدول من ايرذ بكا للاا ضك
 ت بامما كا وقارا  ديد  منكا: ند اللامير  ن  غملك  فا اال لخابا

 وقيلة اللصعيت الالنا: .1

وتلاك بااد  ب طاارك  فرصاة ادةالء بأصاعامك   اللأ ير  لاى الناارمين يث يمكن بكذه العاقطة 
بصع   قرية محفمك  بايدًا  ان الما  رات الخا جياة   ضخا  صاا ب  فاعت ثو  رايو مصالحة 

 ثو جكة  كعمية ه فا اللامير  ن  غملك  الحقيقية.

 اللحك  فا وقيلة معزيع الدوارر اال لخابية: .2



للنيابة بحصعلك   لى ثصعات فاا ةوارار  مرجي  من يراة بيصالك  يث يل ا بكذه العقيلة بلى 
ا لخابية ماينة بنسمة ثقا مما لع ل  يكن هنا  مت ب فاا مقساي  المناا   اال لخابياة , فمالًت 

د يفعز النارب فا منطقة مايناة   فاا الرياف يمكن ا لخاا  ارب لاكرين ثل   ارب بتا ث يد ث
ه  فا العقت الذا يصا  لفعز  ارب ثرر باد فعزه بأصعات مملاج ماراة ثلا   اراب فاا المديناة 

 وتلك  لى ثقاس ثد الحكعمة مرغب فا م اء  عاا من الريف.

 ادرتل با طاء الفرص الملوافئة ل ميع المرعحين: .3

وم ياديكا وماعفر  لصاال  مرعاحيكااكن الااماة لتجلما اات فلل أ السلطة ملًت بلى معفير ايما 
 الماا ضااايناللساااكيتت للمرعاااحين  ال ممكاااد  فاااولكااا  الحماياااة والد اياااة فاااا العقااات الاااذا 

 وماا ض ومارقا ث مال الد اية واقلامال وقارا اد ت  للماا ضة فا  كر ث ارك  و رام ك .

 رصار  ثو ث ضاد الديمقرا ية النيابية:
لنيااابا رصارصا  اللااا مميازه  اان غياره ماان الكيئاات ملالقااة بطميااة  ملاا  و مااا للنماا  ا

 ث ضار  وها ث  اة:

 وجعة م لو  يابا منلخب: .1

. فلواا يلملاع الم لاو مااينوايرار  منلخابث ادهما  م لسينيلوعد المرلماد من  ث يادوفا 
صاا ب االرلصااص  النيابا بالكر ية ال بد ثد يكعد منلخمًا من قما الكاب. الد المرلماد هع

فااا اللكااريع وهنااا يكماان ةو  الكاااب فااا موااعين المرلماااد  اان  رياا  اال لخاااا و اللااالا فااأد 
ثقاس النما  النيابا الديمقرا ا هع وجعة المرلماد المنلخاب فكاع الاذا يحا  لا  اللاميار  ان 

ليكا ادةا   الاامة للكاب و خت  تلك فأد هيئة م لو النعاا قلوعد هيئة اقلكا ية يرجع ث
 لت لفاا بآ اركا.

 مملع المرلماد بسلطات فالية: .2



يلاين  لى المرلماد المنلخب من قما الكاب ثد يماا س قالطات فالياة وململاا ملاك السالطات 
بع يفة اللكريع و أد يكعد ل     اقلراح القعا ين واد ال يصد  مكاريع ثال بااد معافقلا  ضع ا  

 صا ب االرلصاص ايصيا فا اللكريع.

 م لو محدة  ةقلع يًا:مد  ال .3

بمااا ثد المرلماااد يلااعلى مكمااة اللامياار  اان ادةا   الاامااة لألمااة في ااب ثد موااعد مااد   يابلاا  
محدة  بفلار  زمنياة يان   ليكاا ةقالع  الدولاة. ثماا ال اياة مان تلاك فكاا فسا  الم اال ثماا  

  ةقاامير الكاب لوا يقع  بدو   قاابا  لاى  عابا  مان راتل اال لخاباات الدو ياة وملفا  ماما
 ه قنعات .5 – 3ةول الاال  فا محديد مد  المرلماد  لى فلرات زمنية ملعقطة ملراوح مابين  

 

  ضع الم لو النيابا يملا الكاب ثو ايمة: .4

مككا الديمقرا ية النيابية م سيدًا لممدث قياة  الكاب. فالنارب ال يملا  ارمي  باا يملاا ايماة 
 مام  ةقامير ةول الاال  ويلرمب  لى تلك : ثو الكاب بأكمل  وهع ما  صت  لي 

  د  ايرذ بممدث العضالة  لى قميا ادلزا . .1

 ا لما  االقلقالة  لى بياض با لة .2

  د  اعلرار بقامة النارب بصع   ةارمية فا منطقل  اال لخابية. .3

 

 موعين الكيئة النيابية

ثد ملوااعد ماان م لااو وا ااد ثو  يخللاا  موااعين الكيئااة النيابيااة بااارلت  الاادول النيابيااة. فكااا ثمااا
م لسين. وفا  ما  الم لو العا اد يلواعد هاذا الم لاو مان ث ضااء جماياك  منلخماين مان قماا 
الكاااب. ثمااا فااا  مااا  الم لسااين يكااعد هنااا  م لسااين يطلاا   لااى ث اادهما الم لااو اية ااى ثو 



عخ ثو الم لااو ايول ثو الم لااو النيااابا ويطلاا   لااى ايراار الم لااو اي لااى ثو م لااو الكااي
 اي ياد.

 

 

 

 : .الديمقرا ية عم  المماعر 3

مقاااع  الديمقرا ياااة عااام  المماعااار   لاااى المااازج باااين الديمقرا ياااة المماعااار  والديمقرا ياااة غيااار 
المماعر  من رتل مدرا الكاب مماعر  فا مقرير الك ود الاامة للدولة. وقد ثرذ هاذا الكاكا 

لسياقية فا ثوارا القرد اللاقع  كر و داية من الديمقرا ية يحلا مكا   راصة فا اي ممة ا
 القرد الاكرين.

 

 

 مماهر الديمقرا ية عم  المماعر :
 للديمقرا ية عم  المماعر  قلة مماهر ها :

 االقلفلاء الكاما. .1

 اال لراض الكاما. .2

 اقلراح الكاما. .3

    النارمين فا بقالة  ارمك . .4

    الحا الكاما للم لو النيابا. .5



 كع ية   ادقالة الكامية ه.    زل  ريو ال م .6

ومن المت خ بامفاا  الفقكااء مالمار الممااهر اللت اة ايولاى ممااهر ثقاقاية للنماا  عام  
المماعر وإ كا ملاا ض مع قيا  النما  النيابا. ثما بقية المماهر فأ كا ال م ةا بصع   مماعر  بلى 

 ة للمماهر اللتغ ايولى. مساهمة الكاب فا مما قة رصار  السياة  ضما هع الحال بالنسم

 االقلفلاء الكاما: .1

ياد االقالفلاء الكااما مان ثها  ممااهر الديمقرا ياة عام  المماعار  اللاا  كارت ضلطاع  
للنما  النيابا من عا   ثد يكعد لكيئة الكاب    المكاا ضة فاا المرلمااد ومما قاة السالطة 

المماعار  المكاا ضة مماعار   بككا  سما. بمانى ثة  يسلطيع الكاب فا  ا الديمقرا ية عم 
فا الحك  بلى جا ب  عاا المرلماد المنلخب من رتل    االقالفلاء الكااماه والاذا يقصاد با  
 رح معضعا  ا   لى الكاب يرذ  ثيك  في  بالمعافقة ثو الرفض  ن  ري  ادجاباة ا   اا  

 ثو ال ه ثو   معاف  ثو غير معاف ه.

 

 

 لادة  وثهمكا ما يأما :ولتقلفلاء الكاما صع  وإعكال م

 : من  يث معضع ية -ث

فكنا  اقالفلاء ملالا  بالدقالع  ويسامى   االقالفلاء الدقالع اه ثو ملالا  باالقعا ين الااةياة 
 ويسمى   االقلفلاء اللكرياا الااةا ه

 من  يث القع  بلزام :  -ا

ا ثتا ضاااد بتا ضاااد االقاالفلاء ملااز  للحكعمااة والم لااو النيااابا قااما   االقاالفلاء الملااز  ه ثماا
  لي ة االقلفلاء غير ملزمة لكما   قما االقلفلاء االقلكا ا ه.



 من  يث ضرو   بجرار :  -ت

فكع بما اقلفلاء بجما ا ثو ارليا ا فايول مسلمد مان  صاعص الدقالع   فسا  الاذا يفارض 
  لى الم لو النيابا ثد يارض القا عد  لى الكاب يرذ معافقل   لي .

 ع  للم لو النيابا  رية بجراء االقلفلاء ثو  دم .واللا ا يلر  في  الدقل

 من  يث ميااة اقلامال  بالنسمة لاملية اللكريع: -غ

فكااع بمااا اقاالفلاء ال اا  للقااا عد ويكااعد  ناادما يساالفلا الكاااب فااا قااا عد باااد بقاارا ه ماان 
الم لااو النيااابا. وإمااا اقاالفلاء قاااب  للقااا عد ويكااعد  ناادما يساالفلا الكاااب فااا معضااعا 

 ما بقرا ه بالم لو النيابا. فاتا واف  الكاب معلى الم لو قن  وإال يلر .القا عد ق

 

 اال لراض الكاما:  .2

ويقصد ب  ب طاء الحا  لاادة مااين مان الناارمين فاا اال لاراض  لاى قاا عد ثصاد ه الم لاو 
النيابا  لى عرر ثد يقاد  هاذا اال لاراض فاا راتل ماد  مايناة مان ماا يخ  كار القاا عد. وال 

اال لراض الكاما بل اء القا عد فا الحال وإ ما بيقا   فاته من ثجا  رض   لاى  يلرمب  لى
 الكاب  ن  ري  االقلفلاء. فاال لراض الكاما ي ةا  لمًا بلى اقلفلاء عاما.

 :االقلراح الكاما .3

وفياا  يحاا  لااادة ماااين ماان النااارمين ثد يقاادمعا مكااروا قااا عد بلااى الم لااو النيااابا و لياا  
فا   ليا  الم لاو النياابا صاد  ضقاا عد  افاذ وإال فاأد الدقاامير مان   ااة  مناقكل . فاتا وا

 لاى ضاارو   اقالفلاء الكاااب فاا ايماار وفااا  الاة  فضاا  يلقاد  الم لااو بمكاروا ثراار لوااا 
يخلااا  الكاااب بااين المكاارو ين وماان هااذا فاارفض االقلااراح الكاااما ياا ةا  لمااًا بلااى اقاالفلاء 

ثد يكااعد اقلااراح  لااى عااكا مكااروا قااا عد مااا  عاااما واالقلااراح الكاااما  لااى  ااع ين: بمااا 



اللوعين مقس  وممعا وإما يكعد قاصر  لى م رة مقرير ممدث مكرياا ثو فور  مكريع القاا عد 
 مع مر  ثمر صياغل  القا ع ية للم لو المنلخب.

 :   النارمين فا بقالة  ارمك  .4

ثو رمو النارمين فا  ويقصد ب      دة من النارمين بازل  ارمك . وفيكا ث طت الح  لر ع
 زل  ارمك  با ويمكنك  ثيضًا بقالة جميع المع فين والقضا  المنلخمين. و م رة مقادي  الطلاب 
يالمر الناراب مقاااًل. وي اعز للناراب المقاال ثد يكالر  فاا اال لخاباات  مان جدياد وث طاا  ا  

لدقاامير فاا الدفاا  ن  فس  ثماا  الناارمين. ومان ثجاا الحاد مان هاذه المااهر  قار ت بااض ا
 الة ب اة  ا لخاا النارب محميا النارمعد الذين اقلر عا  زلة مصا يف ب اة  ا لخابا  ض ازاء 

 لك .

 :   الحا الكاما للمرلماد .5

مكااكا ادقالااة جميااع ث ضاااء الكيئااة النيابيااة. ويكااعد تلااك  لااى  لااب  اادة ماااين ماان  وهنااا
ًت وفا  الة  د  المعافقة يالمر النارمين    معافقة الكاب  لى تلك  يث يالمر الم لو منح

 الطلب مرفعضًا.

 

 

     زل  ريو ال مكع ية   ادقالة الكامية ه: .6

ويقصد ب  ب طاء الح  لادة ماين من النارمين فا  لب  ازل  رايو ال مكع ياة قماا ا لكااء 
وملال تلك ةقالع  فاايمر ايلماا ا الاذا  ا   لاى جاعاز  ازل  رايو ال مكع ياة بتا  –مدم  

مان النااارمين هاذا الااازل ووافاا   ليا   للااا ث ضااء م لااو الارايخ. ولواان ال يمكاان   لاب  اادة
 زل  ريو ال مكع ية بال باد اقلفلاء الكاب  لى تلك فاتا وافا  ا لمار الارريو ماازواًل وإتا 

 ل  يعاف   لى الازل ضاد تلك بملابة م ديد ال لخاا الرريو و ا لم لو الرايخ.



  ر الديمقرا ية عم  المماعر  ماها مماه -االرلما  ثلمادا:

 

 
الديمقراطية في العالم الثالث       -المحاضر ة  السابعة والعشرون   :  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :                                                            

الثالث   التعرف على مفهوم  الديمقراطية في العالم  -األفكار المركزية :   

أن يتعرف الطالب على مفهوم  الديمقراطية في العالم الثالث     -األهداف :  

 ماذا تشمل دول العالم الثالث   -: ياالختبار القبل

 

 

 الديمقرا ية فا بلداد الاال  اللالث:
ثد مسااألة الديمقرا يااة فااا بلااداد الاااال  اللالااث لكااا ا ممااار و ياا  بحقااع  اد ساااد ومااا 

ه الحقاع .  ياث  ت اخ  اد  ادعاا   بلاى هاذه الحقاع  فاا ثغلاب ةقاامير ةول الااال  ملضمن  هذ
اللالااث واللااا مكااكا مراجاااًا فاليااًا للديمقرا يااة فااا هااذه الملااداد ورصعصااًا مااا يلالاا  بحريااة الاارثا 
واللامير واللا   دها مقيد  فا ضلير من اي يااد بالضاعاب  اللاا مصاناكا ثجكاز  السالطة فاا هاذه 

 .الملداد

ثمااا فيمااا يخاا   ريااة اي اازاا   اللادةيااة الحز يااة ه  يااث  ت ااخ  ااد  وجااعة ملااا هااذه 
 اللادةية واللا ها من مميزات الديمقرا ية الليمرالية.

كما ثد اقلقتل باض هذه الدول  ديلًا جالكا مأراذ بمساارا وثماع  م ادها ثكلار ضارو ية 
ى اللنميااة وضيفيااة النكااعض بالمساالعال ثالد ماان ايرااذ بكااذا المماادث  يااث يل ااأ بلااى اال لماااة  لاا

االقلصاةا للملد ثا ث كا مالمد  لى الاعاماا االقلصااةية واالجلما ياة ثا الحرياات تات المضامعد 



ال ما ا وليو الفارةا ضماا ثد اغلاب هاذه الملاداد مواعد السالطة فيكاا غيار قابلاة للل دياد بسامب 
ال  الطمقااة الحاكمااة وهااذا مااا ي اااا  ااد  وجااعة  مااا  ا لخااابا فيكااا ثو مااع وجااعةه فأ اا  يامااا لصاا

معضاااعا الديمقرا ياااة فاااا هاااذه الملاااداد ملاااأررًا  ااان مليتمكاااا فاااا الااادول ايو  ياااة واللاااا ممنااات 
 الديمقرا ية الليمرالية وما مايك  من ازةها  ضمن هذا المفكع .

 وقد   د فا العقت الحاضر باض من هذه الدول محاول مطمي  الممااةئ وايقاو الديمقرا ياة فاا
الاملية السياقية اللا مقعةها ومنكا  لى قميا الملال ما يحصا فا الارا  من محعل  يث معجاد 
م قسات ةقلع ية ومنكا المرلماد المنلخب بضافة بلى مساألة اللادةياة الحز ياة وضاذلك ماا يخا  

نمع الصحافة و ريلكا و الرغ  من وجعة بعكاليات مالرض هذه الل ر ة بال ب كا ما زالت فا  ع  ال
ويمكن ثد يكلاب لكاا الن ااح لاع  عل ات هاذه ادعاكاليات ومنكاا اللأكياد  لاى معضاعا اال لخاباات 
وزياااة  الرقابااة  نااد بجراركااا لوااا محمااى بالكاافافية والمصااداقية ي كااا مالماار الاارضن ايقاقااا فااا 
معضااعا الديمقرا يااة وضااذلك بصاادا  قااا عد اي اازاا فوياا  يمكاان مصااع  قيااا  ث اازاا ومكااا ضلكا 

لاملية السياقية بدود وجعة قا عد ينم   ملكاا. والحقيقاة هناا  بااض الل ارات يمكان ثد مواعد با
معجااعة  هنااا وهنااا  ولواان فااا المحصاالة النكاريااة فااأد وجااعة عاااء ثفضااا ماان ال عاااء والخطااع  

 ثفضا من ال رطع .

 

 أوجه الشبه واالختالف بين الشورى والديمقراطية

 وال ر ا بم مع ة من المماةئ من ثهمكا:يالر  النماماد ادقتما  ثواًل :

مان الحرياات والحقاع   ضفالاة م مع اةفاا الحقاع  والعاجماات.  المساوا  ثماا القاا عد 

 فا ثصا هذه المماةئ والحريات والحقع . ويخلل  النمامادالاامة, 

 يسلنمطكا من ضمير ال ما ة ومن مماةئ الادالة والقا عد الطمياا. فالنما  ال ر ا



فيرةهاا بلاى فاروض الوفاياة ثو فاروض الااين ويالمار باضاكا مان  ر ادقاتماثما الفو

المكالرضة و اضكا ايرر من  قع  الاماة, و عا  الث يدرا فاا  اداة الحقاع    قع  ه

 .بين ه والاماة

يسل  النما  ال ر ا بممدث السياة  لألمة ويرة ضا قلطات الدولاة لألماة قاعاء فاا   ا يًا:

 لكرياية ثو السلطة اللنفيذية ثو السلطة القضارية.تلك السلطة ال

فا ا  ال ياار  هاذه المصاطلحات وياار  عاميكًا بكاا هاا فاروض  ثما الفوار ادقاتما

الوفايااة وياادرلكا فااا الحقااع  المكاالرضة بااين ه والاماااة, و ااار بكااا الخليفااة وغيااره ماان 

 ثصحاا العاليات بصفلك   عابًا  ن ايمة.

مياز عخصاية الحااك   ان عخصاية ايماة ومنفصاا تملا  المالياة وفا ضت النمامين مل

  ن تملكا.

مقع  الاتقة باين الدولاة والفارة فاا الفوار ال ر اا  لاى ثقااس الاقاد االجلماا ا   اللًا:

 وهع  قد مصع ا ال وجعة ل  فا العاقع.

 فا كا مقع   لى  قد  قيقا هع المياة. الفور ادقتماثما فا 

لحاك  فا النمامين ادقتما وال ر ا باال لخاا مع ارلت   ريقلا  يل  ارليا  ا  اباًا:

 فيكما.

   الفور ال ر ا مس ولية الحاك  ثما  الكاب ووضع ضعاب  ل .ا م رامسًا:

يقااار بمماادث مسااا ولية الحااااك  ثماااا  ايمااة, ولوااان  ااارو  الم لماااع  والفواار ادقاااتما

 ولية الحاااك  مقلصاار  لااى ادقااتما مقلضااا وضااع ضااعاب  ثكلاار ةقااة. فضااًت  اان ثد مساا

 الك ود الد يعية وال زاء الد يعا.



ثما الفور ادقتما فا    اار بالحااك  مسا ولية   اياة الكا ود الدينياة والد يعياة مااًا 

 وجزاء المخالفة مزةوج ة يعا وثرروا.

 يقع  النما  ال ر ا  لى ثقاس الديمقرا ية النيابية. قاةقًا:

 ميكًا هع  ما  اد ابة ثو اللفعيض. ر  الفق  ادقتما  مامًا ع

مالماار اللادةيااة الحز يااة  ضيااز  ثقاقااية للديمقرا يااة ال ر يااة, ويالاار  بحريااة  قاااباًا:

موااعين اي اازاا ومااا مضااا  لنفسااكا ماان باارام  وتلااك بصااع   مطلقااة فااا باااض 

 المتة و صع   مقيد  فا باضكا ايرر.

صااع   مقياااد  بحياااث ال مخاااال  مساام  باللادةياااة الحز ياااة ب وثصااعل الفوااار ادقاااتما

 المقعمات والمماةئ ايقاقية اللا وضاكا الولاا والسنة.

يعجااد اراالت  جااذ ا بااين الفواار ادقااتما والديمقرا يااة ال ر يااة فااا رصااعص   امنااًا:

 المقاصد وال ايات.

يحدة ثهدا  النما  الديمقرا ا بساااة  الفارة فاا الحياا  الاد يا, ولاذلك  فالنما  ال ر ا

ا فا ا لما ه ايمع  الدينية ويلرضكا للونيسة, ضما ا   يلر  ال عا ب ايرتقية للفرة ال يدر

 وضمير ال ما ة.

يادرا فااا فاروض الوفايااة اللاا يلعالهااا الخليفاة  يابااة  اان  فا اا  النمااا  ادقاتماثماا 

ن ايمة ثمع ًا ةينية وثرتقية ب ا اب ايماع  الد يعياة. وهاذا ال ا اب اديماا ا وايرتقاا ما

 رصار  النما  ادقتما.



يساالطيع  مااا  الكااع ال ادقااتما ثد يلاااايش فااا قااكعلة ويساار مااع النمااا   ماقاااًا:

 الديمقرا ا ال ر ا فا  ا الاعلمة اللا بدثت م لاح الاال .

بد الاال  ال ر ا يككع ثالد من الط ياد الماةا وما صا م  مان راعاء  و اا, ولالا  

لاذا يالماد  لاى ال اا مين الرو اا والمااةا. فقاد  مات يفيد مان  ماا  الكاع ال ادقاتما ا

بالل ر ااة ثد ماار  الاادين لدريلااة النفااعس ياا ةا بلااى ضاايا   وا ااادا  اللااعازد فااا الساالع  

والسالطاد  اا س,  هثقااسا س  المكرا. وهع ما  مار  نا  ادماا  ال زالاا بقعلا  :االادين 

 . ل  مكدو , وما ال  ا س ل  فضارعا س  ا  وما ال 

  اقش مفكع  الديمقرا ية فا بلداد الاال  اللالث -:ثلمادا  االرلما 

 

  
األنظمة السياسية المعاصرة     -المحاضر ة  الثامنة والعشرون ، التاسعة والعشرون :  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :                                                            

التعرف على الفرق بين النظام الرئاسي  والبرلماني     -األفكار المركزية :   

أن يتعرف الطالب على أركان النظام الرئاسي    -األهداف :  

 ماذا يقصد بالنظام الرئاسي  والبرلماني      -: ياالختبار القبل

 

 األنظمــة السياسيــة المعاصــرة

 النما  الرراقا:



قاا والمرلماا ا  اعا مان ث اعاا النماا  النياابا الاذا  لى الرغ  من ثد ضا من النمامين الررا
 يقع   لى ممدث الفصا بين السلطات, بال ب كما يفلرقاد  ن باضكما من  ا يلين  ريسيلين هما :

 لى رت  النما  المرلما ا الذا يمكن ايرذ ب  فا الدول الملوية وال مكع ية  لاى الساعاء  ثواًل:
ال فااا الاادول ال مكع يااة. والساامب فااا  ااد  بمكا يااة ايرااذ ال يمكاان ايرااذ بالنمااا  الرراقااا ب

بالنما  الرراقا فا الدول الملوية ياعة فا العاقع بلاى مرضياز السالطة اللنفيذياة بمعجاب هاذا 
 النما  بيد  ريو الدولة و ده.

بد ة جاة الفصاا باين السالطات مخللا  فاا النماا  الرراقاا  نكاا فاا النماا  المرلماا ا الد   ا يًا:
طات فا النما  الرراقا منفصلة  ن باضكا بلى ثقصى  د ممكن بحيث ال مسلطيع ضا السل

منكا اللدرا فا ع ود ايررال ضما ال مملك العقارا اللا مسلطيع بمعجمكا مراقمة ومحاقمة 
ايراارال, و لااى الاكااو موااعد الساالطات فااا النمااا  المرلمااا ا منفصاالة  اان باضااكا الااماض 

 كا العقارا اللا بعاقطلكا محاقمة ومراقمة ايررال.ا فصااًل جزريًا ومملك ضا من
 

 مما مقد  يمكن القعل ثد النما  الرراقا يقع   لى  تغ ث ضاد ثقاقية ها:

  صر السلطة اللنفيذية بيد  ريو الدولة المنلخب: :الرضن ايول

 يث ثد السلطة اللنفيذياة ملرضاز فااًت وقا ع اًا بياد  رايو الدولاة. ولوان مرضاز السالطة 
اللنفيذية بيد  ريو الدولة ال يانا  د  وجعة مسا دين ل  يااو ع   فا مما قة هاذه 
السلطة. بال ثد ه الء المااو ين ليسعا بال منفاذين د اةما  وها  مسا ولين ثماما  فقا . 
ولكااذا ال يطلاا   لاايك  فااا النمااا  الرراقااا وز اء وإ مااا يطلاا   لاايك  السااكرميرين ثو 

 ايمناء.

عا الساااكرميرين رضاااع ًا ماماااًا لااارريو الدولاااة: فاااا النماااا  الرراقاااا يكاااعد رضااا :الااارضن اللاااا ا
الساااكرميرود راضااااين لااارريو الدولاااة رضاااع ًا ماماااًا بحياااث يسااالمدود قااالطامك  
وارلصاصامك  من  . ولكذا فليو لك  قياقاة راصاة بكا  باا  لايك  منفياذ قياقاة 



بتا  ااول  اد   الرريو ول  ثد ي مره   لى تلك  يث يسلطيع بقالاة ثا وا اد مانك 
 االللزا  بكا. ويلرمب  لى تلك  لي لاد  ريسيلاد هما :

 

  ريو ال مكع ية  ر فا ارليا  مسا دي  و زلك  من مناصمك : -ث

فاا ارلياا  مساا دي  ضماا  ةيد  ريو ال مكع ية غير ملز  بأرذ  ثا السالطة اللكارياي
سالطيع ثد م مار  رايو الدولاة هع الحال فا النماا  المرلماا ا. ضماا ثد السالطة اللكارياية ال م

 لااى  اازل ث ااد قااكرميري  الد تلااك يالماار ماادرا ماان الساالطة اللكاارياية فااا عاا ود الساالطة 
اللنفيذية وهذا ما يلاا ض مع ممدث الفصا بين السلطات بلى ثقصى  د ممكن الذا يقع   لي  

 النما  الرراقا.

 

 ا  المرلما ا: د  وجعة م لو وز اء و ريو وز اء بالمانى المارو  فا النم -ا

بما ثد السلطة اللنفيذية فا النما  الرراقا ملرضز بيد  رو ال مكع ية وهع الاذا يلخاذ 
القاارا ات التزمااة بكااأ كا فاات  اجااة بلااى وجااعة م لااو وز اء ثمااا اجلما ااات السااكرميرين فااا 
 النمااا  الرراقااا فكااا للمكااع   فقاا  وال يلرمااب  ليكااا امخااات قاارا ات الد الاارثا ايرياار ماان  اا 

  ريو ال مكع ية و ده و ثا ثغلمية السكرميرين با  ثيك  جمياًا ال يلزم  مطلقًا.

 الفصا بين السلطلين اللكرياية واللنفيذية بلى ثقصى  د ممكن: الرضن اللالث:

 ويكلما هذا الرضن  لى  نصرين ثقاقيين هما:

 اقلقتل السلطة اللكرياية  ن السلطة اللنفيذية: .1

اللنفيذية ال مملك     ا السالطة اللكارياية ضماا هاع الحاال فاا  قصد بكذا ثد السلطة 
النما  المرلما ا بادضاافة بلاى تلاك ال مملاك  ا  اقلاراح القاعا ين ضماا ال يسالطيع الساكرميرود 



 ضع  جلسات السلطة اللكرياية واالعالرا  فاا المناقكاات اللاا مادو  فاا هاذه ال لساات بال 
 بناء  لى  لمكا.

 

 للنفيذية  ن السلطة اللكرياية:اقلقتل السلطة ا .2

وياناا تلااك ثد الساالطة اللكاارياية ال مملااك ثا وقايلة ماان وقااارا الرقابااة  لااى الساالطة 
الماروفاة فاا النماا  المرلماا ا. فات مسالطيع السالطة اللكارياية فاا النماا  الرراقاا  ةاللنفيذي

للقاة مانك , بجما   ريو ال مكع ية  لاى بقالاة بااض ثو جمياع قاكرميري   ان  ريا  قاحب ا
كما ثد ه الء السكرميرين غيار مسا ولين قياقايًا ثمامكاا, فكاا ال ممللاك  ا  معجيا  ايقائلة 

 بليك  ثو بجراء اللحقي  المرلما ا ماك . تواالقل عابا

 

 وضذلك فالنما  الرراقا:

مقساا  ث ممااة الحكاا  فااا ثا ةولااة ماان ةول الاااال  ماان  يااث الكااكا بلااى  مااا   كاا  ملوااا 
 ا ومن  يث صع   الديمقرا ية بلى ث ممة ةضلامع ية وث ممة ةيمقرا ية, وهناا  و ما   ك  جمكع 

ث عاا ملادة  للديمقرا ية   ةيمقرا ية مماعر  , ةيمقرا ية عم  مماعار  , ةيمقرا ياة  يابياة ه ومان 
  يااااااااااااااااااااااااااااث منمااااااااااااااااااااااااااااي  الاتقااااااااااااااااااااااااااااة بااااااااااااااااااااااااااااين الساااااااااااااااااااااااااااالطات الاااااااااااااااااااااااااااالتغ

ا  المرلمااا ا و مااا   كعمااة ال مايااة   مكاارياية , منفيذيااة , قضااارية ه بلااى النمااا  الرراقااا والنماا
 . مفكع  النما  الرراقا وملطلمام النيابية, وفا الفقر  اللالية قع   لطر  بلى 

بد النما  الرراقا هع  عا من ث مماة الحكا  يضاع الكيئاة اللنفيذياة بياد  رايو الدولاة وهاع  رايو 
 يا ااًا يطلاا   لاايك  ثقاا  الصاافع  الحاكمااة يااو اا  م مع ااة وز اء يااادود بملابااة مسلكااا ين ا وث

قكرمير ا ويكعد  ريو الدولة هع  ريو الحكعمة بالعقت  فس , ويكعد غير مسا ول قياقايًا ثماا 
 السلطة اللكرياية, ويخلا   ريو الدولة ا الحكعمةا من قما الكاب بككا مماعر ثو غير مماعر.



فيا  ضفاة  رايو  وياطا الماض ماريف للنما  الرراقا فيرال ث   ا تلاك النماا  الاذا مارج 
 الدولة فا ميزاد السلطات ا .

ويقع  النما  الرراقا  لى م مع اة مان ايقاو ولا  م مع اة مان المميازات ضماا ا ا  لا  
 يعا بالعقت  فس , وقد يصل  هذا النمعتج للسلطة الع نية الفلسطينية وقد ال ين  . و لى هذا 

 -قنلناول هذه الفقرات ثة اه:ايقاس 

 

 ما  الرراقا.ثقو وملطلمات الن

ثد النما  الرراقا يقع   لى م مع ة من ايقو  والملطلمات اللا يلمياز بكاا  ان غياره مان 
 -اي ممة السياقية ايررال ويمكن ادعا   بلى هذه ايقو والملطلمات باالما:

 وجعة  ريو ةولة منلخب من قما الكاب بطريقة مماعر  ثو غير مماعر . .1

 ت .الفصا عم  المطل  بين السلطا .2

يكااعد ارليااا  الااعز اء ا الحكعمااة ا بيااد  راايو الدولااة ةود ماادرا ماان الساالطات ايراارال  .3
 ويكع عد مس ولين ثمام  فق .

 المرو ة الحز ية. .4

 

 

 

 -ويمكن مناول هذه ايقو والملطلمات وفقًا لم مع ة محاو  وضما يأما:

 قما الكاب بطريقة مماعر  ثو غير مماعر .  ريو ةولة منلخب منوجعة  .1



ع  النمااا  الرراقااا  لااى وجااعة  راايو ةولااة منلخااب ماان قمااا الكاااب, وي مااع صاافة  راايو يقاا
الدولة و ريو الحكعمة بذلك محقي  المساوا  ما بين السلطة اللنفيذية والسلطة اللكرياية فقد 
 ضزوا السلطة اللنفيذية بيد  ريو الدولة المنلخب من الكاب, ولاذلك ثصام  فاا مرضاز ملاااةل 

ذا يسلمد قلطل  من الكاب هع ايرر. لون العاقع الاملا ا مت ثد الوفة مميا مع المرلماد ال
لصال  الرريو بت ا   مملاا الكااب بأكملا  ويلملاع بلأيياد غالميلا , بينماا الناراب فاا المرلمااد 
واد ضاااد مملااا الكاااب بأكملاا  ثال ا اا  ال يلملااع بايغلميااة بال فااا ةاررماا  اال لخابيااة واللطااع  

فا ثةال بلااى ازةياااة ةو  الساالطة اللنفيذيااة ومزايااد ارلصاصااكا مااع جاااا الاارريو الالمااا واللقااا
 يلملع بقع  و فعت فا معاجكة المرلماد.

ثد الكاب هع من ينلخب  ريو ال مكع ية وليسات الكيئاة النيابياة وتلاك  ان  ريا  االقلاراا 
رايو الحكعماة فاأد  رايو الدولاة هاع  فسا     –لاذا  –الاا  قعاء ثكاد مماعرًا ث  غير مماعار 

وهااذا يانااا ا اا  ال يعجااد فصااا بااين منصااما  راايو الدولااة و راايو الساالطة اللنفيذيااة ا  راايو 
 الحكعمة ا .

ويلض  مما قم  ثد الرريو ا رايو الدولاة ا يساعة ويحكا  بانفو العقات, ويلملاع بصات يات 
 وقلطات واقاة جدًا.

 ما بين السلطات. الفصا عم  المطل  .2

النما  الرراقا هع ممدث الفصا بين السالطات ولكاذا الممادث ماا يخ  ثد ايقاس الذا يقع   لي 
قااادي  يااااعة بلاااى فتقااافة ادغريااا  بت  ثال ثفت اااعد ضااارو   معزياااع و اااار  الدولاااة وإ مالكاااا 
المخللفة  لى هيئات ملادة مع بقامة اللعازد واللاااةل ينكماا  لاى ال مسالمد هيئاة باالحك  فاا 

بلاااى  ااادوغ ماااعا غ وا قتباااات ... الاااخ لاااذلك  ااارال ثد الدولاااة فلضاااطرا ث عالكاااا ويااا ةا تلاااك 
ثفت عد قد  ثال ضرو   فصا و ار  الدولة وفصاا الكيئاات اللاا مما قاكا  ان باضاكا  لاى 
ثد ملااااود ضلكااا للعصااعل بلااى الكااد  النكااارا ثو الرريسااا للدولااة وهااع محقياا  النفااع الاااا  

مقاار  لكااا باااض  اافكللكاااب وفااا قااميا  ااد  ا حاارا  هيئااات الحكاا   اان ارلصاصااكا وثهااد
 العقارا الرقابية فيما بينكا.



وماع ثد الااماض يارال ثد النمااا  الرراقاا يقااع   لااى الفصاا اللااا  باين الساالطات . ب كاا  
اقلخدمعا  ما   الفصا بين السلطات وه  يقصدود م رة معزيع السلطات باين هيئاات مخللفاة 

 الكيئات .ةود ثد يسللزمعا بقامة فصا جامد ثو  عاجز منياة بين ملك 
لقد مصع   جال اللع   الفر سية ثد الدولة اللا ال مقع   لاى ممادث فصاا السالطات مفقاد 
ثقاقااكا الدقاالع ا وفسااروا مماادث الفصااا بااين الساالطات بمانااى الفصااا اللااا  والمطلاا  وال امااد 
مابين السلطات. بت منفا ضا  تقة ثو مدرا بين الكيئات اللا ملعلى هذه السلطات, وف  هاذا 

  لاا  ي اااا  جااال اللااع   الفر سااية ماان مماادث الفصااا بااين الساالطات م اارة وقاايلة للحديااد وتا
السلطة ثو ضما ة لحرياات ادفاراة باا وجادوا فيا  ممادًث قا ع ياًا يساند بلاى جااا ضاا و يفاة مان 
و اار  الدولاة جازءًا منفصاًت ومسالقًت  اان ثجازاء الساياة  ايرارال ومأقيساًا لاذلك مأقااو ثول 

الاااذا جااااا ضاااا قااالطة مسااالقلة مماماااًا  ااان  1791ثيلاااعل  – 3لفر ساااية فاااا ةقااالع  لللاااع   ا
الساالطات ايراارال, وهااذا مااا ثةال فااا فر سااا بلااى االقاالمداة وقمااع الحريااات وإقامااة ثيكااع صااع  

 اد هاا.
اد النما  الرراقا يقع   لى ممدث الفصا بين السلطات, ي اا ارليا  القضا  باال لخاا 

 مااا  المحكمااة االمحاةيااة الاليااا بال وفقااًا لألوضاااا الخاصااة وياان   لااى  ااد  ثمكا يااة ماااديا 
بلاديا الدقلع   فس , وضذلك  د  ثمكا ياة ال ماع باين الاضاعية المرلما ياة والمنصاب الاعزا ا 

 فا مقابا  د  مس ولية الرريو والعز اء قياقيًا ثما المرلماد.
جلسااات م لااو المرلماااد  وال يحاا  للاارريو بالمقابااا  ااا المرلماااد ولاايو للااعز اء ثد يحضااروا

 بكذه الصفة. 
ولواان فااا  قيقااة ايماار لاايو فصااًت مطلقااًا وإ مااا معجااد لاا  باااض االقااللناءات فلاارريو 
ال مكع ية    اال لراض  لى مكرو ات القعا ين اللا واف   ليكا المرلماد, ولونا  ا لاراض 

ريو وجالاا   افااذا مااعفيقا فقاا  بت ثد المرلماااد يساالطيع بقاارا  القااا عد الااذا ا لاارض  لياا  الاار 
 مماعر  ةود اعلرار معافقة الرريو فا  الة معافقة  للا ث ضاء المرلماد  لى المكروا .

ا الحكعمااة ا بيااد  راايو الدولااة فقاا  ةود ماادرا ماان الساالطات ايراارال  يكااعد ارليااا  الااعز اء .3
 ويكع عد مس ولين ثمام  فق .



مساا دي  وهاع يايانك  ضماا  اد يقع   ريو الدولة ةود اللدرا من ث د بلاين وز اءه ثو
يحاا  لاا  بقاااللك  ةود ماادرا ماان ث ااد وهكااذا  فاارت الساالطة اللنفيذيااة ململلااة بكااخ   راايو 
الدولة بصت يات واقاة وقلطات  ميمة. ويسيطر الرريو ممامًا  لاى وز اءه ويخضااعد لا  
دا ولك  قلطات اقلكا ية فق  ما , ومن جكة ثررال فأد العز اء ال يساألعد ثماا  ثا جكاة  ا

اللاا يارال الاماض ث كاا قاد  ةم قسة الرراقة ممللاة باالرريو, واد ضااد هناا  المساألة ال ناريا
 ملحعل بلى مس ولية قياقية بتا ضا ت ايمع  قد قا ت بكذا الككا وتلك االم اه . 

 المرو ة الحز ية. .4

بت ثد النما  الراقا يلطلب معافر ة جة  الياة مان المرو اة الحز ياة, ثا  اد  اللصاعيت 
ككللة  ز ية وا د  وقد يلع  اللساالل لمااتا؟ ال اعاا ثد السالطة اللكارياية ممللاك الوليار مان 
الساالطات وماان بينكااا الساالطة الماليااة, والحكعمااة ال منملاا  ماان  اازا ايغلميااة المرلما يااة فااا 
النما  الرراقا ثا قد يكعد  ريو  زا  ريو الدولة ال يسالند بلاى ثغلمياة  ز ياة مما لاة فاا 

اد, فاااتا  صااا مصاعيت لمسااألة مااا مقادمت بكااا الساالطة اللنفيذياة, ولاالون ملالاا  بااأمع  المرلما
مالياااة وضااااد هناااا  ا ضااامار وصااارامة  ز ياااة وهناااا  ماا ضاااة للحكعماااة ةاراااا المرلمااااد ضااااد 
اللصعيت  لمًا قيكعد ل ير صال  الحكعمة, مما يانا  دوغ  عا من ال معة الحكعما و اد  

للااالا بل اااء مماادث الفصااا بااين الساالطات ثمااا فااا  الااة المرو ااة قااد   الحكعمااة  لااى الامااا و ا
 الحز ية فأد النارب ال يلز  باللصعيت مع ام اه  ز   بككا قا ع.

 

 مزايــا وعيــوب النظــام الرئاســي
 

للنما  الرراقا ض يره من اي ممة السياقاية ايرارال م مع اة مان المزاياا والاياعا ويمكان 
 بي ازها باالما:

 . المزايا ثواًل :



 معفير االقلقرا  السياقا لمر لة ا لخابية ضاملة .  .1

 مامين اقلقرا  الحكعمة ب ض النمر  ن االم اهات الحز ية الماا ضة. .2

يعفر فرصة ثفضا لاما الحكعمة و رية الحكعمة وفا المقابا يعفر للمرلماد  رية الحرضاة  .3
 سارا المالية .والمناقكة فللمرلماد قلطة مكمة لاا ثبرزها يلرضز فا الم

بد الرريو فا النما  الرراقا يلملع بكامية ضمير  وهيمة مكمة ي   مرع  ايمة ومنلخب  .4
 الضيقة. تمن ايمة بككا مماعر وهذا ما يافا الرريو من العالءا

ا    ما   ااج  فاا الملاداد تات الل ر اة الديمقرا ياة الملواملاة واللاا يكاعد فيكاا مسالعال  .5
 قيين  اليًا .النضعج والع ا السيا

 .  ا يًا : الايعا

ثد مطمي  هذا النما  الذا يقع   لى الفصا بين السلطات غير ممكن ي   ياناا ضالفصاا  .1
 بين ثجزاء ال س  المكرا, يد االمصال بين السلطات اللتغ امصااًل  ضعيًا.

ة ا اا  يل ااا مماادث المساا ولية السياقااية ممااا يل ااا ثمكا يااة اللكاارا ماان المساا ولية وصاااع  .2
 مارفة المس ول الحقيقا  ن الخطأ.

يرال  وقاع ثد فيا  م زراة للساياة , وتهاب آرارود ملاا بااض المفوارين / المااد ض يلناك  .3
والبا ااد والفر سااا الاميااد ةيكااا بلااى القااعل, بد الفصااا بااين الساالطات ياا ةا الكااد  و ااد  

 الدولة .

لنفيذيااة وهيمنااة ا اا  ياا ةا بلااى االقاالمداة فااا ةول  ااال  ال نااعا ثا اقاالمداة الساالطة ال .4
 الرريو قياقياً وةقلع يًا فا الحيا  الع نية وإ اة  ا لخاب  يكلر من مر .

ويذضر باض المفورين الارا ثد اي ممة الار ية و ككا  ا  ها  ما  محافماة وهاا  لاى  .5
النقيض من النصعص الدقلع ية والقا ع ية ال مسم  بل ير قمة النما  السياقا والكياكاا 

الةهاى مان تلاك ا ا  لايو قلما وضاقال ابة لمطالاب الارثا الااا , باا اد ا ايقاقية بنحع



ر الا  ماا  قياقاا  ر اا قاد ما  بصاع   قاليمة ومان راتل  ملياة ةيمقرا ياة يايهنا  م 
قااليمة, وا مااا يكااعد الل ياار امااا  اان  رياا  الاناا  المساال  ثو العفااا  الطميايااة . ولااذلك 

 القا ع ا لألقلمداة بالسلطة والديكلامع ية.فالنما  الرراقا يزيد من الاطاء الدقلع ا و 

 

اليع  من قمات الدولة الحديلة, ضما يالمر المرلمااد مان ثها  مااال   لقد اصمحت الديمقرا ية
 الم لمع الديمقرا ا, ال   م سيد لقي  السياة  الكامية, والحرية والمساوا  والمكا ضة السياقية.

ع  بلاى محا  اة الحكا  االقالمداةا المطلا , بياد لقد  كرت الديمقرا ياة فاا بااةئ ثمرهاا ضاد 
 ث كا اقلقرت ومطع ت بلى  ما  للحك  و ريقة للمكين الكاب من مما قة السياة   لى مقد ام .

كمااا مكااير فواار  الديمقرا يااة بلااى بعاارا  الكاااب فااا صااياغة  ماا   ياماا  ماان رااتل معجياا  
ثصمحت مكير بلى المسااوا  فاا الحقاع  السياقة واللأ ير فا  ملية الحك  بأوقع ماا يكا, وهكذا 

السياقية يفراة الكاب من  ا ية, وضرو    ضاء هذا الكاب  ان  ماا  الحكا  مان  ا ياة ثرارال, 
 و ق  فا ارليا  ممللي  من  ا ية  اللة.

كما مطع ت فور  الديمقرا ية تامكا وثصمحت ثكلر  ضعجًا, بحيث ال ملاا ض مع قد  الحرياة 
 االرلت  واللمايز بين المعا نين.والمساوا  مع  قار  

 

 معنـــى البرلمــــان وتاريـخــــه

مانااا المكاااو    كاارت فااا القاارد اللالااث  (Parlement)المرلماااد ضلمااة فر سااية ايصااا 
 كاار اقاالاا مكا ثغلااب الاادول وث لقلكااا  لااى م السااكا وهااا ماان المفاارةات الكاااراة اللااا مانااا   

د موعد منلخمة من الكاب ا لخابًا  رًا  زيكًا. وقد اقالخدمت السلطة اللكرياية ه ومن المفلرض ث
 الااااااادول الار يااااااااة الاديااااااااد مااااااان المصااااااااطلحات اللااااااااا مانااااااااا ضاااااااا منكااااااااا برلماااااااااد ومنكااااااااا



 م لو الكاب, م لو الناعاا, م لاو ايماةه والدقالع  الاراقاا الادار  اقالخد  مسامية  م لاو 
 النعااه.

ريطا يااا  ناادما ا حساارت قاالطات الملااك وماان ال اادير بالااذضر ثد فواار  المرلماااد  كااأت فااا ب
مقابا امسااا قالطة الكااب الاذا  اضاا  اعيًت وقاد  الادياد مان اللضاحيات  مار السانين الطعيلاة 
ب ية ضسر جمروت الملع  لللخلا  ن باض قلطامك  ومن ثهمكا قلطة بصدا  القاعا ين وهاع مان 

لمرلماد فا بريطا يا فا بدء  كأم  ثكمر المكاقب اللا  ققلكا الكاعا الحر  لنيا  ريلكا لذا فأد ا
والزال م ل  من م لسين هما  م لو الامع ه المنلخاب مان الكااب و م لاو اللاع ةاته المااين 

 من قما الملك, والم لسين ماًا يككتد المرلماد المريطا ا.

 و مرا ااا ما يخاا  المخللفااةه يااذضر لنااا اللااا يخ  اان وجااعة م ااالو  وفااا الاصاار ادقااتما
والاقااد ه وها  م مع ااة ماان وجكاااء القاع  وهااا غياار منلخماة مكملكااا ب طاااء المكااع    ثهاا الحااا 

للخليفة   الحاك  ه الذا ل  السلطة المطلقة باصدا  القرا ات باد ارذ االقلكا   من هاذا الم لاو, 
ولقد و ة ممدث اللكاو  فا القاراد الواري  ضقعلا  مااالى   واماره  عاع ال بيانك  ه و   وعااو ه  فاا 

 ه.ايمر 

فلملد جذو  فور  المرلمااد الاى ماا قماا مأقايو الدولاة الاراقياة الحديلاة ماع  ثما فا الارا 
 ارلت  اللسميات لذا يمكن ثد  مر  لى الحيا  المرلما ية فا الارا  من رتل ما يلا:

 

 

 ه 1920ثواًل: الفلر  السابقة  لى مأقيو الدولة الاراقية الحديلة   قما  ا  

مطميا  قاا عد   المماع ااد ه الالماا ا وهاع ثول مكاريع ا لخاابا يطما   عكدت هذه الفلار 
فا الارا , وقد  ما  هاذا القاا عد السالطة اللكارياية فاا الدولاة الالما ياة  ياث ضااد الاارا  جازءًا 
منكا بحك  اال لتل الالما ا وقد م  محديد قالة مقا اد للاارا   لاى ا لماا  ثد الاارا  مقسا  بلاى 



اة والمصار  والمعصاا, لواا والياة  ارمااد ثو ممالتد  نكماا يال  ا لخاابك  مان قماا  ت ة واليات ب د
ه مان الاذضع  مملاا وا اد فاا هاذا الم لاو بال ثد  50000قكاد ملك العاليات وقد ا لسب لواا   

واليات الارا  اللت ة م  محديد  دة  عابكا ثو مملليكا ب ض النمر  ن  دة قكا كا ومن المك  ثد 
د هذا الم لو لا  يكان لا  ارلصااص مكارياا  ياث ثد مكاريع القاعا ين ضااد منحصارًا  كير بلى ث

بم لو العضتء وهع بملابة م لو العز اء وياما باةا   السلطاد الالما ا وضا ت هذه اللكارياات 
 مسرا  لى ضاما ثجزاء الدولة الالما ية بما فيكا الارا . 

 

 1958 – 1921 ا يًا: الفلر  ما بين 

قيا  الحيا  المرلما ية فا الارا  ماعة بلى الل مع الذا قامت ب  الحرضة الع نية فا  اد فور 
 ضاع لللفااوض  15, ممخض  ن هذا الل مع وفد م ل  مان اب داة باد ب تد اال لداا المريطا 

ماع قالطات اال التل وقاد وافقات قالطات اال التل  لاى وضاع  ماا  ا لخاابا للم لاو اللأقيساا 
وصااد ت ادةا    1924عاامار  25ماا  ا لخاااا الم لااو اللأقيسااا الاراقااا فااا  وقااد 1922لاااا  

وقد افلال  الملاك فيصاا ايول ثول جلساات الم لاو  1924آتا   27الملوية بافللاح الم لو يع  
 وقد  دة مكا  الم لو فا ضلمل  اللا ثلقاها بلتغ مكا  ها: 

 المت فا المااهد  المريطا ية الاراقية. .1

 قن الدقلع  .2

 ن قا عد ا لخاا الم لو النيابا الاراقاق .3

   مككا م لو ايمة والذا يض  م لسين ث دهما منلخب ويسامى 1925لاا    و اد  فات الدقلع 
م لو الناعاا ه وايرار مااين مان قماا الملاك ويسامى   م لاو اي يااد ه وقاد ماعالى مكاكيا هاذا 

 ن  عاح  د  ثهمكا: الم لو  يلة فلر  الحك  الملوا وقد ا لقدت ملك الم الو م

 اللككيك فا  زاهة اال لخابات. .1



  د  وجعة ممليا للنساء في . .2

 ا ادا  الوفاء  للولير من ث ضار . .3

 ضة  هذا الم لو فا معاجكة الحكعمة وامللال  د اة  وقلطة الملك. .4

 

  اللًا: فلر  الحك  ال مكع ا 

  الدقلع  ايول  1925ال ا القا عد ايقاقا لسنة  1958ممعز  14 لى ا ر قيا   ع    .1
ه والم قسااات القارمااة بمعجماا  و ضاامنكا م لااو ايمااة بكيئلياا    اي ياااد والنااعاا ه ولاا  

 يااث صااد  قااا عد  1980يكااكا باااد هااذا اللااا يخ ثا برلماااد  راقااا منلخااب بلااى  ااا  
 الم لو الع ناه والذا م  بمعجم  مككيا الم لو الع نا باال لخاا  وهع ثول م قسة 

  لخاا فا  ا النما  ال مكع ا فا الارا . ملأل  باال 

ومما مقد  يلماين ثد الماع وغ المرلماا ا الاراقاا لا  يكاكد برلما اًا باالمانى اللاا  للولماة مماا يادفع 
 المعا ن الاراقا بلى  رح اللسالل ايما: ما ها ثهمية المرلماد   م لو النعاا ه؟

 

 اقا اتضر مزايا و يعا النما  الرر -:االرلما  ثلمادا

 مامانى المرلماد     

 

 
األنظمة االنتخابية المعاصرة     -المحاضر ة  الثالثون :  

الثانية  -المرحلة : -الفئة المستخدمة :                                                            

   أن يتعرف الطالب على ابرز النظم االنتخابية وتقسيماتها     -األفكار المركزية :



أن يعرف الطالب أهمية مجلس النواب   -األهداف :  

 ماهي ابرز النظم االنتخابية   -: ياالختبار القبل

 

 

 األنظمــة االنتخابيــة المعاصــرة

 :ايهدا  اللاليةبد صعا النما  اال لخابا ي ب ثد يأرذ فا الحسماد 

 .لما ية ..الخ هاقية, ج رافية, اجضماد قيا  برلماد تا صفة ممليلية واقاة   قي .1

 اللأكد من ثد اال لخابات ها فا ملناول النارب الااةا وإ كا صحيحة. .2

 مك يع اللعاف  بين ث زاا ملناقضة من قما. .3

 مازيز عر ية السلطة اللكرياية والسلطة اللنفيذية. .4

 مك يع قيا   كعمة مسلقر  وفاالة. .5

 نلخمين.منمية  و المس ولية بلى ث لى ة جة لدال الحكعمة والنعاا الم .6

 مك يع اللقا ا ةارا اي زاا السياقية. .7

 بلع   ماا ضة برلما ية. .8

 مرا ا   اقات الملد ادةا ية والمالية. .9

مك يع المعا نين  لى المكا ضة فا اال لخابات ولذلك ال بد من مسكيا ادجاراءات  لاى  .10
 المعا نين ومحفيزه   لى المكا ضة الفا لة فا الاملية اال لخابية.

 نمية السياقية واللادةية الحز ية .مك يع الل .11

ولكذا مكما ضا ت ثياة  ملياة ا لخابياة  زيكاة ومنلمماة فاأد  لار كاا السياقاية مالماد  لاى النماا  
اال لخابا المامعل ب , و ماا ثد ارلياا  النماا  يلاأ ر غالماًا با لماا ات قياقاية فات باد مان امالت  



عل بكااا فااا الاااال  والل ااا ا المخللفااة فااا هااذا المارفااة الضاارو ية فااا اي ممااة اال لخابيااة الماماا
الم ال, وقد قامت رتل الاقد الماضا  كرات الملداد بل يير ومطعير ث مملكا اال لخابية فا ثو  ا 

 الكرقية وإفريقيا واقيا و اض الملداد ال ر ية.

 

 

ولكذا قنحاول اقلاراض ابرز النم  اال لخابياة, ويمكان مقسايمكا بلاى  ت اة 
 ية: م  ثقاق

 ثواًل  :  ما  ايغلمية

بد  ما  ايغلمية هع ثقد   ماا  ا لخاابا, وضااد لفلار   عيلاة هاع الع ياد الماماعل با , وال 
اقالناةًا بلاى ة اقاة لتمحااة المرلماا ا الااالما  –بلادًا فاا الااال   80يزال يحمى بلفضيا ثكلر مان 

1993. 

بت يال  ا لخااا المرعا  الاذا   .بساا ل,   ما, وقما ضا عاء, فاا ومومن ميز  هذا النما 
يحصا  لى ثغلمية ايصعات. وقد  م  هذا النما  قما  كع  اي زاا السياقية  يث يال  ا لخااا 

 المرع  ايكلر عامية.

فكع قاد يا ةا بلاى  صاعل  ازا  غير  اةلةولون  من  ا ية ثررال غالمًا ما موعد  لار   
 صعات. ما  لى ثغلمية برلما ية ضمير  مفع   صل  من اي

من ايصعات يفعز الادة ايكمر , فاد المرع  الذا يحصا  لى  ما  ايغلمية المسيطةفا 
% مان المقلار ين فاا اال لخاباات, 25بالمقاد  لى لع ضا ت ايصعات اللاا  صاا  ليكاا ثقاا مان 

وي ةا هذا النما  بلى بروز  ز ين  لى المسلعال الع نا و لى مسلعال المقا اات, مع ثد باض 
  زاا ال كعية  ادقليمية ه يمكنكا المحافمة  لى وجعةها, ضما هع الحال فا بريطا يا وضندا.اي
 



 و سلطيع ثد   ما باض اي ابيات هذا النما   لى النحع اللالا:

 موعد ثو ا  االقلراا قصير  و سيطة. .1

 يصعت المقلر عد لكخ  ماين يملا بدو ه  ز ًا قياقيًا ما ثو يكعد مسلقًت. .2

 رر  ا لخابية وي اا الاتقة ثو   بين النارب و ارمي .  مملا الدارر هيكما ةا .3

 

 وهنا   د  ثعكال لللصعيت بنما  ايغلمية:

 بمقاد وا د : ةةارر  ا لخابي -ث

 هنا   تغ بعكال ثقاقية للصعيت ايغلمية المفرة :

 مصعت ايغلمية لدو   وا د: .1

أكمر  ادة مان ايصاعات. وينال  يل  وف  هذا اللصاعيت, ا لخااا المرعا  الاذا يحماى با
% ماان ايصااعات  20 اان هااذا النمااا  ا لخاااا مرعاا  مااا  لااى ولااع لاا  يحصااا بال  لااى  ساامة 

 الفالية.

 :مصعيت ايغلمية لدو مين  ايغلمية المطلقة ه .2

بد  لاى المرعاا  هنااا ثد يحصااا  لااى  صاا  ايصاعات ضحااد ثة ااى, بادضااافة بلااى صااعت  
صااا ثا ماان المرعااحين  لااى هااذا الااادة ماان ايصااعات ياال  وا ااد لوااا ياال  ا لخاباا . وإتا لاا  يح

 منمي  ةو    ا ية. وفا هذه الحالة موفا ايغلمية المسيطة و دها فا الدو   اللا ية.

 : اللصعيت اللفضيلا ثو الللاباا .3

ي مع هذا النعا من اللصاعيت ماا يال  فاا ةو ماين, اللصاعيت بايغلمياة المطلقاة فاا ةو   
ر عد لمرع  وا د, ولونك  يكيرود بلى ثفضاليلك  بالنسامة للمرعاحين وا ده, بت يصعت المقل

اآلررين بلرميب مناازلا. وإتا لا  يحصاا ثا مان المرعاحين  لاى ايغلمياة المطلقاة لادال الفارز 



ايول لألصااعات . ياال  ببااااة المرعاا  الااذا  صااا  لااى اقااا  اادة ماان ايصااعات وي اارا معزيااع 
ومسلمر هذه الاملية  لى يحصاا ا اد المرعاحين  لاى ايفضليات اللا ية للمرعحين اآلررين, 

 ايغلمية المطلقة  لي ة لكذه اللأجيتت المللاباة.

 

 

 ةارر  ا لخابية باد  مقا د: -ا

هناا   ريقلااد ثقاقايلاد مخللفلااد للصاعيت ايغلميااة فاا هاذه الادوارر اال لخابياة. و ادمكاااد 
صاااعيت اللفضااايلا ثيضاااًا فاااا هاااامين مطميااا   ماااا  ايغلمياااة لااادو   وا اااد  ثو لااادو مين ثو الل

 الحاللين.

: يال  م مياع المرعاحين بصافة مسالقلة ثو ضامن قارماة  ز ياة ثو غيار تلاك اللصعيت للقارماة
للادارر  , ويال   ةويخلا  النارب المرعحين  لى بطاقة االقلراا ضمن صدو  المقا د المخصص

 ا لخاا المرعحين الذين  صلعا  لى اكمر  دة من ايصعات . 
 

 من ابرز  يعا  ما  ايغلمية و 
بقصاء ث زاا ايقلية من اللملياا المرلماا ا, وضاذلك فااد  ادة المقا اد اللاا يحصاا  ليكاا  .1

الحزا فا اال لخابات مالمد بككا ضمير ليو  لى  دة ايصعات فق  با ثيضًا  لاى مكااد 
 مس يا ايصعات. 

 اااد  اقااالقرا  راااا ج النماااا  اقاااللناء ث ااازاا ايقلياااة اللاااا  مااات ث كاااا ثكلااار مااايًت د اااداغ  .2
السياقااا ممااا موااعد  لياا   نااد بةرالكااا فااا مرضيمااة اللمليااا السياقااا  لي ااة االهلمااا  

 بال  رافية ثكلر من االهلما  بالكاب.

 اقللناء ثفراة الم مع ات ايقلية الارقية من اللمليا المرلما ا.  .3

 فا  ا اللمليا النسما.ا خفاض بمكا ية ا لخاا النساء فا  ا  ما  ايغلمية مما  لي   .4



 رماد ايقليات من اللمليا  يث يسلطيع  زا وا د ثد يسلحعت  لى ضافاة مقا اد الادارر   .5
 ويحر  ايقليات من اللمليا.

% ضماا هاع الحاال 60عيعا ايصعات المكدو    يث مصا فا  ما  ايغلمية بلى ثكلر مان  .6
ه. ولون فا 2003, 1997, 1993, 1989فا اال لخابات الفلسطينية السابقة ثو اي ةد  

% فا اغلب اي ياد.  10 ا  ما  اللمليا النسما فاد هذه النسمة ال مصا بلى ثكلر من 
 %.40راصة فا  الة ا لماة  سمة  س  مالدلة اقا من 

% مان ثصاعات المقلار ين ولونا  يسالحعت 40 -% 30يمكن للحزا الفارز الحصاعل  لاى  .7
 1992صااا الحاازا الكاااما المن ااعلا  ااا  % ماان المقا ااد.  يااث   70 -%  50  لااى
 % من ايصعات.57% من المقا د, بينما ل  يحصا بال  لى 95 لى 

 ومسلطيع اي زاا الحاكمة ثد ماما  لى م ير  دوة الدارر  الفرةية بما يخد  مصلحلكا.  .8

 

  ا يًا: اللمليا النسما

لمليا النسما يزهاع بكع ا  ثد  ما  ايغلمية هع , ةود عك , ايقد  فا الاال . غير ثد ال 
معضع ًا يكمر  دة من الم لفات والمقاالت اللا ضرقت للحليلي  . وقد م  مطمي  هذا النما  للمار  

 بلدا فا الاال . 70. وفا هذه اييا  يطم  فا ثكلر من  1989ايولى, فا بل يكيا 

 د اللا  صلت  ليكا ها الميز  ايولى  لكذا النما , فاندما يلناقب  دة المقا الادالةبد 
ثو  ةالقعال السياقية مع  سمة  ضع ها اال لخابا يكعد اللمليا  اةاًل. بد ثيًا مان القاعال السياقاي

 ثا جزء من الرثا الاا , ال يسلأ ر, من  ا ية الممدث, باللمليا الواما, وال يما ثيضًا ةود ممليا .

 ,  لاى ثد ثفواا  المرعاحين بد اللمليا النساما يفارض اللصاعيت للقارماة مماا يادل, غالمااً 
ملفع  فا الحمتت اال لخابية, باللاا ض مع عخصيامك , بادضافة بلى تلك فاد اللصاعيت ي ارا 

 فا ةو   وا د  ويل  متفا السياقة الماروفة فا اي ممة اللا مطم  الدو   اللا ية.



 وهنا   معتجاد ثقاقياد فا اللمليا النسما :

متة ضلكااا ةاراار  ا لخابيااة وا ااد  , وياال  معزيااع المقا ااد للقااعار  ثو مالماار الاا : النسااما الوامااا .1
 اي زاا  سب  صلكا  سملكاهادجمالية.

م را اال لخابات فا  د  ةو ات ا لخابياة ويال  معزياع المقا اد  لاى  :اللمليا النسما اللقريما .2
كاا  ازا ماا هذا ايقاس,  يث يقما هذا النما    ما مفعما بين  ادة ايصاعات اللاا  صاا  لي

 فا الملد بم مل  و ين  دة المقا د اللا يفعز بكا .

و يااث ثد  مااا  اللملياااا النسااما يكااكا ا اكساااًا للمليااا ضافااة اي ااازاا والطياا  السياقاااا, 
  سلطيع ثد   ضد  لى باض مزايا النما : 

 مزايا اللمليا النسما

 اء اللقة. يسكا  صعل ث زاا ايقلية  لى ممليا فا المرلماد, وياما آلية لمن .1

يكاا ع  مااا  اللمليااا النسااما اي اازاا الومياار  والصاا ير   لااى  ااد السااعاء,  لااى وضااع قااعار   .2
ملنع ة بقليميًا و رقيا وجنسيا بت ثد  ليكا ملمية ثتوا  م ال معقع من الم لماع لزيااة   ادة 
ة ايصااعات فااا جميااع ب حاااء الاامتة. و لي ااة لااذلك, هنااا   ااعافز اقااا للعجياا  اللماقااات الارقياا

 بحل .

ياماااا  ماااا  اللملياااا النساااما  لاااى اللقلياااا مااان مكاااكلة ايصاااعات المكااادو   فاااا ادقطا ياااات  .3
يسارةود ادقليمية. ولوان  لاى الارغ  مان مزاياا هاذا النماا  بال ثد هناا  الادياد مان المنلقادين 

 :باض الايعا وها

ملااادة   بد  اللمليااا النسااما يكاادة با ااداغ ارلناقااات مكاارياية فااا الحكعمااات االرلتفيااة .1
 اي زاا.

  د  اقلقرا  االرلتفيات الحكعمية ويزيد من  د  االقلقرا . .2



 ي ةا  ما  اللمليا النسما بلى م زرة اي زاا. .3

مساالطيع اي اازاا الصااا ير  ثد مملااز اي ااازاا الومياار  للكااكيا  كعماااات ارلتفيااة, بينماااا  .4
  .  امًا فا  ا  كعمات ارلتفية غير مسلقر  50 اعت ايطاليا ثكلر من 

:ومان اجاا مقلياا  ادة اي ازاا المكاا ضة فاا المرلمااد ل اأ الادياد مان الملاداد   سمة الحسا 
% فااا 1.5% ضمااا هااع فااا هعلناادا 0.67ال لماااة  ساامة  ساا   ااد ثة ااى وهااا ملفاااوت ماان 

%  5 – 3% فا مرضياا. ولوان ماما  الملاداد مالماد  سامة فاا ماادل 10بقراريا ومصا بلى 
للمليا. ومكد   سمة الحس  بلى مقليا  سمة اي زاا المكا ضة وها مالمر ماقعلة من اجا ا

 اً  ز ااا قياقااي 40 – 30فااا المرلماااد. فن ااد ا اا  فااا باااض الملااداد يكااا   فااا اال لخابااات 
 ث زاا مملا فا المرلماد. 7 – 5ولون فق  

  اللا : النما  المخلل  

ما ومقلياا  ياعا ضات من اجا االقلفاة  من ميزات  ما  االغلمية و ماا  اللملياا النسا
, والماماعل با   الياا فاا الادياد   النمامين, ل أ الاديد من الدول بلى ا لماة النما  المخالل

من الملداد والذا يانا ا لخاا  دة من المقا د   صفكا مالته  لاى ثقااس الادوارر الفرةياة 
 ا يا.  ايغلمية ه والنص  ايرر  لى ثقاس اللمليا النسما ضما هع الحال فا ثلم

 

 أهميـة البرلمـان ) مجلـس النـواب فـي العــراق (

 

 س : ما ها ثهمية المرلماد  م لو النعااه؟

موماان ثهميااة وجااعة المرلماااد   م لااو النااعااه ماان رااتل النماار الااى مكاماا  اللااا ملمحااع  
 بايمع  اللالية:



لم لاو الاذا ما  بصدا  وماديا وإل ااء القعا ين بماا يلناقاب و اجاة الم لماعه مان قماا هاذا ا .1
 ا لخاب  من قما  مع  الكاب.

 د  مورا  الدضلامع ية من رتل ةو  المرلماد بارلياا   رايو ال مكع ياة, الرقاباة  لاى ايةاء  .2
 الحكعما ومحاقمة المس ولين الحكعميين.

 اللداول السلما للسلطة وف  ب اة  ال ماهير من رتل مرعي  المرلماد لرريو العز اء. .3

 را   لى المال الاا  من رتل اللصدي   لى المعاز ة الاامة و قابة منفيذها.الرقابة وادع .4

مواف  الفرص بين ثبناء الكاب بحيث يح  لل ميع المكا ضة فا الحياا  السياقاية ضمرعا  ثو  .5
 كنارب.

ضااماد  قااع  جميااع مكع ااات الكاااب الاراقااا بحيااث ملاااح فرصااة ممليااا ضااا مكااعد ماان هااذه  .6
 . المكع ات فا هذا المرلماد

ضااماد ممليااا النساااء فااا المرلماااد بنساامة مقناااة ثو مقمعلااة ضمااا و ة فااا  صااعص الدقاالع   .7
 و ذلك  ضمن مكا ضة المرث  فا صنع القرا  والحيا  السياقية.

والقاالحالة مكااا ضة جميااع المااعا نين فااا بةا   عاا ود الاامتة, لااذا يكااعد ماان الااراج   قاات ثد  .8
 قع  بالمكا  المذضع   ث فًا  يابة  ن النارمين.يكعد هنا  م لو منلخب ا لخابًا مماعرًا ي

 

 ؟ س: ماتا يلرمب  لى  د  وجعة المرلماد ثو وجعة برلماد عكلا

بد  د  وجعة برلماد ثو وجعة برلمااد عاكلا ثو صاع ا ثا لايو  قيقياًا يلرماب  ليا  ضليار 
 من المكاكا والمضا  للمتة  خ  منكا بالذضر:

 د.    مصير المتة با اة  عخ  وا  .1

 بصدا  مكرياات ا م الية مخد  مصلحة الكخ  الحاك .  .2



 ادقرا  واللمذير الحكعما للمال الاا  واد فا  فا ضلير من ايوج  ةود مراقمة ثو محاقمة. .3

   د  ملداول السلطة وا حصا ها بكخ  وا د وم لا الدضلامع ية فا الحك . .4



 ه1عكا  ق   

 لسياقية وصنع القرا يعض  : ثهمية ةو  المعا نين فا الحيا  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور المواطن

قرار الدستورإل يستفتي ينتخب  

الدستور تعديل قرارإل  

تشكيل اإلقليم قرارإل  

تقليل صالحيات اإلقليم قرارإل  

اتخاذ لغة رسمية أخرى  قرارإل
 اإلقليم أو المحافظة

مجالس  مجلس النواب

لمحافظاتا  انتخاب 

رئيس مجلس 

 الوزراء

 رئيس الجمهورية

 ترشيح

 صالحيات شرفية .1
 رمز لوحدة الدولة .2

 سلطات تنفيذية

 سلطة تشريعية سلطة رقابية

 مسائلة الحكومة .1
 مسائلة رئيس الدولة .2
 رقابة تنفيذ الموازنة .3

 تشريع القوانين .1
 تصديق الموازنة .2
المصادقة على االتفاقياات  .3

 والمعاهدات



 ه 2عكا   
  2010-2006يعض  : ضيفية مكريع القعا ين فا الارا  للفلر  مابين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلصدار. 4  
بصدور القوانين بأسم الشع  

. النشر في الجريدة الرسمية    ) 5
 الوقائع العراقية(

 

 تشريع القوانين في فترة األربع سنوات القادمة

. االقتراع1  

 رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء 

 إحدى لجان مجلس النواب المختصة 

 عشرة من أعضاء النواب 

. الموافقة2  

 لمجلس النواب 
 ألغلبية البسيطة* موافقة ا

. المصادقة 3  

 *إجماع مجلس الرئاسة 
 )الرئيس ونائبيه( 

 عدم حصول اإلجماع 

 تعاد لمجلس النواب ليصادق عليها باألغلبية

 موافقة مجلس الرئاسة باإلجماع عدم حصول اإلجماع

أيام 10حصول اإلجماع خالل   

أعضائه 3/5د للنواب ليصادق عليها بأغلبية تعا  تعد مصادقا عليها تلقائيا   

 من يوافق

 من يصادق



 

 ه 3الككا  ق    

 يعض  ثه  ارلصاصات م لو النعاا الاراقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختص:ص:ت مجلس النواب

انتخااااااااااااااب رئااااااااااااايس 

الجمهورياااااةش وترشااااايح 

رئاايس الااوزراءش وتعااين 

 كبار موظفي الدولة

وارئ الموافقااة علااى إعااالن الحاارب وحالااة الطاا

مشااترك لاارئيس  بلاابأغلبيااة الثلثااين بناااء علااى ط

 الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

رقابة الحكومة 

قلةوالمؤسسات المست  

المصادقة على 

الموازنة والرقابة 

 عليها

تصديق االتفاقيات والمعاهدات 

 الدولية

 تشريع القوانين



 

 

  ه4الككا  ق    

 وضيفية مككيل  السلطة اللكرياية فا الارا  هيكليلكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االتحاد غير محدد العدد يظم ممثلين  مجلس

في  ةعن األقاليم والمحافظات غير المنتظم

 إقليم

 تشكيل السلطة التشريعية في العراق

 تركت كل التفاصيل إلصدار قانون الحق

عضو 275مجلس النواب   

نائب منتخبين من  230

المحافظات بمعدل نائب لكل 

 مائة إلف مواطن

تقسم على المرشحين  45

الحاصلين على أصوات دون 

 النسبة في المحافظات

عدد األصوات = 

 الالزمة لمقعد واحد

وات الصوووووووووووحيحة فوووووووووووي مجمووووووووووووع االصووووووووووو
عووووووووووووودد المقاعوووووووووووووود المخصصووووووووووووووة  المحافظة 

  للمحافظة

 للفوز بمقعد واحد تطبق المعادلة اآلتية:

عدد األصوات = 

تعويضيالالزمة لمقعد   

التي حصل عليها المرشحون في داخل مجموع االصوات الصحيحة 
230مقعد ضمن العراق وخارجه ولم يحصلو عل   

275 

 للفوز بمقعد واحد تطبق المعادلة اآلتية:

*فأي مرشح يحصل على أصوات تساوي ناتج 

 القسمة يحصل على مقعد واحد

*فأي مرشح يحصل على أصوات تساوي ناتج 

 القسمة يحصل على مقعد تعويضي واحد



 ه 5الككا  ق    

 يعض  الية ا اقاة جلسات م لو النعاا الاراقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعقاد المجلس

 جلسات اعتيادية جلسات استثنائية

 ماذا تناقش من يدعو لها
 الجلسة األولى الجلسة الالحقة

 رئيس الجمهورية .1
 رئيس الوزراء .2
 س مجلس النواب رئي .3
خمسين عضوا مان أعضااء  .4

 مجلس النواب

الموضاااااااااوع الاااااااااذي 

اوجااب الاادعوة ألجلااه 

مثل الحرب والفيضان 

 والخ

 نصاب انعقاد الجلسة أهم االختصاصات

مواضيع 

 الجلسة األولى

رئيس 

الجلسة 

 األولى

من يدعو 

 للجلسة

انتخااااااااب رئااااااايس  .1
 مجلس النواب ونائبيه
 

الفصاال فااي صااحة  .2
 عضوية األعضاء

األعضاء أكبر 

 سنا  

رئااايس الجمهورياااة 

يااوم  15خااالل ماادة 

ماااااااااااان تاااااااااااااريخ 

المصااااااادقة علااااااى 

 نتائج االنتخابات

 تشريع القوانين  .1
 مصادقة الموازنة .2
 رقابة الحكومة  .3
 تصديق المعاهدات .4

األغلبيااااة المطلقااااة أي أكثاااار ماااان 

نصاااااااااف أعضاااااااااااء المجلااااااااااس            

%( 50) أكثر من              



 الدسـتـــــــور

 ماريف الدقلع  .1

 ايقاليب الديمقرا ية لنكأ  الدقامير  .2

 أنواع الدستور .3

 الدقامير المدو ة وغير المدو ة 

 ة والدقامير ال امد الدقامير المر  

 ممدث قمع الدقلع  .4

 ماريف الدقلع : 

كلمة الدقلع  ليست  ر ية ايصا ول  مذضر القاعاميو الار ياة القديماة هاذه الولماة ولكاذا 
فاد الماض يرج  ث كا ضلمة فا قية ايصا ةرلت الل اة الار ياة  ان  ريا  الل اة اللرضياة, ويقصاد 

 بكا اللأقيو ثو اللوعين ثو النما .

ا الممااااةئ الااماااة للقاااا عد الدقااالع ا ياااار  الدقااالع   لاااى ا ااا  م مع اااة الممااااةئ وفااا
ايقاقاية المنمماة لسالطات الدولااة والمميناة لحقاع  ضاا ماان الحكاا  والمحكاعمين فيكاا, والعاضاااة 
لألصعل الرريسية اللا مانم  الاتقاات باين مخللا  قالطامكا الااماة, ثو هاع ماعجز اد اا ات اللاا 

 لضاها فا مخلل  ايمع  المرممطة بالك ود الدارلية والخا جية.ماما الدولة بمق

 ايقاليب الديمقرا ية لنكأ  الدقامير  

 وها مل  با دال الطريقلين :

  يث يلاح للكاب ا لخاا ممللي  ليقعمعا بكذه المكمة رصعصًا . ال ماية اللأقيسية المنلخمة :



 يابية منلخمة مان الكااب ثو بعاقاطة ل ناة  يث يل  وضا  بعاقطة جماية  االقلفلاء الدقلع ا:
 كعمية ثو بعاقطة الحاك   فس     يارض  لى الكاب فا اقلفلاء  ا  وال يصم  الدقلع   افاذًا 

 بال باد معافقة الكاب  لي .
 

 ث عاا الدقامير :
مقساا  الدقااامير ماان  يااث ماادوينكا ثو  ااد  ماادوينكا بلااى ةقااامير مدو ااة وغياار مدو ااة, وماان  يااث 

 ماديلكا بلى ةقامير مر ة وةقامير جامد . ريقة 
 الدقامير المدو ة وغير المدو ة -ث

يالمر الدقلع  مدو ًا بتا ضا ت غالمية قعا اده مكلع اة فاا و يقاة ثو  اد  و اار   الدقامير المدو ة:
  قمية صد ت من المكروا الدقلع ا.

 

 الدقامير ال ير مدو ة :
لساانعات  عيلااة  لااى ثصاامحت بملابااة  وهااا  مااا    اان قعا ااد  رفيااة اقاالمر الامااا بكااا

,  مرًا يد الار  يالمر المصد  الرريسا لقعا دها,  الدقامير الارفيةالقا عد الملز  ومسمى ث يا ًا 
ويالمر الدقلع  اال وليزا الملال ايبرز  لى الدقامير غير المدو ة ي ا  يأراذ غالمياة ث كاما  مان 

ي كااا  الدقاالع ية المكلع ااة ملااا قااا عد قاانة الااار , و اضااكا ماان القضاااء, واد وجاادت باااض ا
 .بأد يكن  ضعات فا م الو اللع ةاتالذا قم  للنساء  1958

 الدقامير المر ة والدقامير ال امد : -ا
هااا اللااا يمكاان ماااديلكا باانفو ادجااراءات اللااا ياال  بكااا ماااديا  الدقااامير المر ااة: -1

لكااا هااع الدقاالع  القااعا ين الااةيااة ثا بعاقااطة الساالطة اللكاارياية واباارز ملااال 
 اال وليزا.



هاا اللاا يساللز  مااديلكا بجاراءات اعاد مان ملاك اللاا ما  بكاا  الدقامير ال اماد : -2
ماديا القعا ين الااةية, وملال تلك ةقلع  اقالراليا الفاد الا, الاذا يلطلاب معافقاة 
 ثغلمية معا نا العاليات , بادضافة بلى ثغلمية ايصعات  لى المسلعال الفيد الا.

 قمع الدقلع ممدث 

المقصعة بسمع الدقلع  ب   القاا عد اي لاى فاا الدولاة ال يالاعه قاا عد آرار, وقاد  صات 
  لي  ثغلب ةقامير ةول الاال  ملا ةقلع  ايطاليا و ةقلع  الصعمال.

 وقمع الدقلع  يكعد  لى جا مين ثقاقيين هما :

خللاا   اان معضااع ات و قصااد باا  ثد القااا عد الدقاالع ا يلناااول معضااع ات م الساامع المعضاااا:
القعا ين الااةية. وهذا السمع يسلند  لى معضعا القعا د الدقالع ية ومضامع كا واللاا ال منحصار 
فا ةقامير ماينة با معجعة  فا جميع الدقامير المكلع اة والارفياة جاماد  ث  مر اة. ويلرماب  لاى 

ن ثهاادا  الدولااة الساامع المعضاااا اد الدقاالع  هااع القااا عد ايقاقااا فااا الدولااة وهااع الااذا يمااي
ويضع اد ا  السياقا و االجلما ا و االقلصاةا, واد الدقالع  هاع ال كاة الع ياد  اللاا منكا  
الساالطات الحاكمااة ومحاادة ارلصاصااامكا, و لااى هااذه الساالطات ا لاارا  الدقاالع  ي اا  هااع السااند 

رضعا القا د  الكر ا لعجعةها. وي ةا بلى مأكيد ممدث المكرو ية وممدث مد ج القعا د القا ع ية و 
اية ااى ة جااة للقا ااد  اي لااى ة جااة. ضمااا ثد االرلصاصااات اللااا مما قااكا الساالطات اللكاارياية 
واللنفيذيااة والقضااارية مفعضااة لكاا  بعاقااطة الدقاالع , فاات يحاا  لكااا مفااعيض ارلصاصااامكا ل كااة 

 ثررال بال بن  صري  من الدقلع .

 

ا عد الااذا  لمااع فااا وضااا  وماديلاا  و قصااد باا  ثد القااا عد الدقاالع ا هااع القاا الساامع الكااكلا:
 بجراءات ماينة اعد من ادجراءات التزمة لعضع و 
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