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 انفظم األول

 أوالً( َظى احلكى فً انؼبمل
 -انُظبو اإليرباعىري: (1

ووحدة الشعب" ومن الدول  ور محدودة جداً "وهو رمز الدولةسلطة االمبراط    

 .التى تتبع هذا النظام الٌابان

    -:(انفيدراىلي )احتب انُظبو اال (2

وٌعطى صغر أبٌن الحكومة المركزٌة ووحدات حكومٌة تنقسم فٌه السلطة     

 أمرٌكا(. -دول )اإلمارات مثل للحكومة المركزٌة سلطة على االخرٌن. 

  -:انُظبو االيريي (3

 .الكوٌت( -من النظم الملكٌة فى العالم حٌث انه ٌعتمد على الوراثة مثل )قطر     

 -:انُظبو انجبثىي (4

المجمع  تخصالصالحٌات التشرٌعٌة  ألنالبابا هو الربٌس الروحى للدولة  ٌعتبر 

 )الفاتٌكان(.دولة مثل المقدس أما األمور التنفٌذٌة فتشكلها مجامع الفاتٌكان

  -:انُظبو انسهغبًَ (5
 تنقسم الدولة فٌه الى والٌات وتنقسم الوالٌة الى مدن وٌدٌر الوالٌة)الوالى(     

 .سلطنة بروناى -سلطنة عمان مثل 

   :انُظبو املهكً (6

 كم بالوراثة الى ولى عهده وتعرفالملك فٌه على رأس الدولة وٌنتقل الح    

 أسبانٌا. –الدانمارك   -السعودٌة  مثل زوجته بلقب الملكة )عقٌلة الملك( 

   :انُظبو اجلًهىري (7

ٌرأس الدولة فٌه ربٌس ٌتم اختٌاره إما بانتخاب مباشر من المواطنٌن لمدة     

 .) مصر( مثلعن طرٌق البرلمان أومحددة 
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  :صبَيًب(  اندميمراعيخ

 :اندميمراعيخ ؼىن ي 

 :اندميمراعيخ نفظبً  - أ

 KRATIA  وتعنى )عامة الناس(  DEMOS مكونة من مقطعٌن ٌونانٌة كلمة 

  (.حكم عامة الناس )حكم الشعب DEMOCRATIAفتصبح تعنى)حكم( 
 

 :اندميمراعيخ اطغالدب - ة

 . حكم الشعب لنفسه بصورة جماعٌة عبر حكم األغلبٌة عن طرٌق التصوٌت   

   :مراعيخاسس اندمي  
 والموازنة بٌن المصلحة العامة والخاصة. احترام الرأي اآلخر .1

 وعدم التمٌٌز بٌن األفراد. أمام القانون المساواه .2

 .اتخاذ القرارات بناء على مناقشات جماعٌة .3

 . بما ال ٌخالف الشرابع السماوٌة والمواثٌق الدولٌة التعددٌة الحزبٌة .4

  شران انشؼت فً انسهغخ:إطىر  
 : راعيخ املجبشرحاندميم (1

 –ٌمارس فٌها الشعب جمٌع السلطات)التشرٌعٌة ظهرت فى الٌونان حٌث 

لصغر حجم الدولة وقلت  دون وساطة نواب وممثلٌن القضابٌة( -التنفٌذٌة  

  .لزٌادة عدد السكان تطبٌقه اآلنهذا النظام ٌستحٌل سكانها.

 -اندميمراعيخ انُيبثيخ: (2

 .لفترة ٌحددها الدستور لشعب على اختٌار نوابههى النظام الذى ٌقتصر فٌه دور ا

 طىر انُظبو انُيبثً : 
 -انربملبًَ : انُظبو: اوال

( لتشرٌعٌة ـ التنفٌذٌة ـ القضابٌةالهٌبة االذى ٌوزع السلطة بٌن هٌبات ثالث)النظام 

 دون ان ٌفصل بٌن هذه الهٌبات الثالثة فصالً تاماً مثل ) الهند ـ ألمانٌا ـ لبنان(.
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 ض انُظبو انربملبًَ:خظبئ 
 ـ ثني يُظت رئيس احلكىيخ ورئيس اندونخ: انفظمأ( 

ربٌس الدولة رمز للسٌادة ٌسود وال ٌحكم والسلطة الحقٌقٌة فى ٌد الحكومة 

وربٌسها.لذلك الٌسؤل ربٌس الدولة فى النظام البرلمانى أمام البرلمان وال ٌحق 

 للبرلمان طلب استقاله.
 

  جمهس نهىزراء : وجى (  ب

 حجر الزاوٌة وسلطة الحكم الفعلى فهو ٌضع السٌاسة العامة  مجلس الوزراء

 .للحكومة

  املسؤنيخ انزضبيُيخ وانفر يخ نهىزراء:(  جـ

 اشتراك الوزراء جمٌعاً فى رسم السٌاسة العامة للدولة وتعرض على البرلمان      

  ن لم تستجب الحكومة فٌمكنه سحب الثقة منها وإقالتها .إو    

 رغجيك يجدأ انفظم ثني انسهغبد يغ انزىازٌ ثيُهب .  هـ(
أخذ مبدأ الفصل بٌن السلطات الثالثة مع وجود تعاون بٌنهم وخاصة السلطة 

 التنفٌذٌة والتشرٌعٌة.

 انُظبو انرئبسً :  :صبَيًب 

 وٌختلف النظام الرباسى عن النظام البرلمانى.

 ـ وجود ربٌس دولة منتخب من الشعب. أ

 به المطلق بٌن السلطات.ـ الفصل شب 

 و وزراء بالمعنى الفنى والسٌاسى. أـ عدم وجود مجلس وزراء جـ 

 :وتنحصر مظاهرها  فى أمور ثالثة  -اندميمراعيخ شجه املجبشرح: 

 االسزفزبء انشؼىب :: اوالً 
 مثل االستفتاء الذى  وسٌلة للتعرف على رأى الشعب فى أمر من األمور الهامة

 ٌناٌر على بعض مواد الدستور 25مارس نتٌجة لثورة  19حدث فى مصر بتارٌخ 

 .1971الذى كان قابماً وهو دستور 
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 االػرتاع انشؼىب:: صبَيبً  

 خالل مدة معٌنة. ٌعنً اعتراض عدد معٌن من الناخبٌن على قانون أصدره البرلمان

 انشؼىب : االلرتاح :صبنضبً 

 . على البرلمان لمناقشته ونوهو اقتراح عدداً معٌناً من الناخبٌن حق مشروع قان 
 

   "اندميمراعيخ فً انفكر االساليً " انشىري
وتعنى اشراك الشورى فى االسالم مبدأ أساسى وجوهرى  : يبهيخ انشىري 

بنظم المجتمع السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة  األفراد فى القرارات المتعلقة 

 راض والعدل والتسامح.وهى من المبادىء التى تقوم على حرٌة الرأى واالعت

 : لم ٌخرج الرسول فى غزوة بدر إال بعد استشارة الصحابة.1مثال

 وسلم برأى سلمان الفارسى. الخندق أخذ النبى صلى هللا علٌة : فى غزوة2مثال

  : انميى األخالليخ فً َظبو انشىري 
  ٌإكد اإلسالم على التعددٌة حتى ٌحقق التفاعل    "ـ انزؼد يخ واإلخزالف :(1

 واالعتراف باآلخرٌن. والتكامل                                            

 فترك  الشعابر الدٌنٌةاالعتقاد وممارسة  حرٌةٌقوم االسالم على : احلريخ  (2

لإلنسان حرٌة اختٌار العقٌدة وكفل لغٌر المسلمٌن ممارسة شعابرهم وحسن 

 .على اتباع شرٌعة معٌنة معاملتهم وممارسة األحوال الشخصٌة دون إجبار

 .الحقٌستلزم واجبٌن  واجب على الدولة واجب على صاحب  حق الحرٌة:"مثال 

ال ٌفرق االسالم بٌن الناس على أساس الدٌن أو العرق أو الجنس املسبواح:  (3

 . احترام الكرامة االنسانٌةوٌإكد على 

 لى قٌادة: ولى النبى صلى هللا علٌه وسلم أسامة بن زٌد وهو مولى عمثال

  .جٌش المسلمٌن وفٌه أبو بكر وعمر 

 ال تقوم المساواة إال بالعدل ففقدان العدل ٌإدى لفقد الحرٌة وضٌاع :انؼدانخ (4

  المساواة.              
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واستقراره التسامح الوسٌلة األساسٌة لسالمة المجتمع ٌعد  :انزسبيخ وانؼفى (5

 .والعداوة بٌن الناس وإحالل التآلففهو ٌسمع للمعتدى علٌه أن ٌعفو إلبعاد الحقد 

 

  ور املشبركخ انسيبسيخ واجملزًؼيخ فً احتميك اندميمراعيخ. 
 

تعبٌر عن الرأى والعضوٌة الحزبٌة تشمل الو انسيبسيخ: املشبركخ أوال 

 "حق لكل فرد وواجب والتزام علٌه".شح. والمشاركة السٌاسٌة حق وواجبوالتر

  َىػب املشبركخ انسيبسيخ: 

 :ـكخ انسهجيخاملشبر - أ

 .احتجاجا على ضعف النظام أو التزوٌر االمتناع العمدى عن التصوٌتتظهر فى   

 -املشبركخاإلجيبثيخ: - ة
 واالنضمام لألحزاب والترشح للمناصب.  استخدام الناخب حقه فى التصوٌتوهى 

 هًيخ املشبركخ انسيبسيخ : أ 
 .ادلألفر تنمى االحساس بإحترام النفس وتنهض بالوعى السٌاسى - أ

 لقرار العدإبالنسبة للحكام تنبههم إلى ما علٌهم من واجبات والعمل على  - ب

 والسالم االجتماعى وعدالة التوزٌع.

 يضم:بثيبد جيوانفىائد واإلرؼسيس يجدأ املشبركخ انسيبسيخ حيمك انؼديد يٍ  
 االستقرار والنظام فى المجتمع والدولة.  -1
 زٌادة ارتباط الجماهٌر بالنظام وأهدافه.  -2
 نمٌة الوعى العام للجماهٌر. ت -3

 

  : املشبركخ اجملزًؼيخصبَيب  
 و دراسته الى المشاركة فى المنظمات التطوعٌة. أتعنً انضمام الفرد خارج عمله 

 

 -احلبجخ اىل املشبركخ اجملزًؼيخ: 

ٌقاظ الوعً لدي كل مواطن بدافع إل ظهرت الحاجة إلى المشاركة المجتمعٌة

 ى.اعٌة والوطنٌة والتعبٌر عن سلوك حضاراالجتم االحساس بالمسبولٌة
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 أهًيخ املشبركخ اجملزًؼيخ: 
 المشاركة المجتمعٌة فى العملٌة التعلٌمٌة تإدى الى: 

 .               لتحسٌن جودة المنتج التعلٌمىمساندة المدرسة  -1

 عام لدى الناس بؤن المدرسة تإدى رسالتها .غرس شعور -2

 .ٌة االحتٌاجات المدرسٌةوتلبتوفٌر الدعم المادى والمعنوى  -3

 القطاع التعلٌمى . التى ٌعانى منها تفهم المجتمع للمشاكل والمعوقات  -4
 

 أيضهخ جملبالد املشبركخ اجملزًؼيخ فً انزؼهيى: 
 .مشاركة اولٌاء االمور فً صنع القرار: الشراكة مع األسرة - أ

    برامج ال ذاستخدام الموارد المتاحة  لتنفٌ:تعبئة موارد اجملتنع خلدمة املدرسة - ب

 .التربوٌة                                                                  

  .المدرسة دراسة احتٌاجات المجتمع من قبل :خدمة اجملتنع - ت

 .التطوعً داخل المدرسة وهو تنفٌذ برامج تروٌج للعمل :العنل التطوعى - ث

  ىتشجع عل ة اجراءاتتتبنً المدرس :عالقات العامة واإلتصال باجملتنعال - ج

 .التواصل بٌن جمٌع العاملٌن بها                                                               
 

 :انفظم انضبًَ

 ـ  اندسزىر
 : وَشأره اوالً : رؼريف اندسزىر

 مجموعة المبادئ األساسٌة المنظمة لسلطات الدولة والمبٌنة لحقوق كل من 

 فٌها والواضعة لألصول الربٌسٌة التى تعمل الدولة الحكام والمحكومٌن 

 .رتبطة بالشإن الداخلٌة والخارجٌةبمقتضاها فى مختلف االمور الم

 عرف كبٌ فً ػهد انرسىل طهً اهلل ػهيه وسهى اساليًأول  سزىر  
لتنظٌم احوال المسلمٌن فى المدٌنةة  الرسول بالصحٌفة وهى الوثٌقة التى اعدها  

 .ا من مكةبعد ان انتقل الٌه
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تعود الى القرن الثالةث عشةر لها والبعض ٌرى ان الحركة الدستورٌة  اول بداٌة  

 فً عهد الملك )جان ستٌر(.

 .  بالوالٌات المتحدة 17البعض ٌرى أنها ظهرت فً القرن  
 

  :أيب أول اندسبرري املكزىثخ 
 ت.نتٌجة لروح الدٌمقراطٌة ومبدأ الفصل بٌن السلطاك 1787فى أمرٌكا فظهرت 

 اندسزىر فً اندونخ احلديضخ: أهًيخ: صبَيبً 
 ٌكفل حر ٌة المواطنٌن وحقوقهم من اعتداءات الدولة. .1

 ضمان المساواة والعدالة بٌن أبناء المجتمع. .2

تنظٌم السلطات فٌسند مهمة سن القوانٌن للسلطة التشرٌعٌة وتطبٌقها للسلطة  .3

 التنفٌذٌة. 

 هة ظلم الحكام.ٌضع الضمانات الضرورٌة للمواطنٌن فى مواج .4
 

 : اَىاع اندسبرري: صبنضب
 

 اندسبرري املدوَخ و اندسبرري انغري يدوَخ :يٍ ديش املظدر:( 1)
 :املدوَخ  اندسبرريأ( 

و أوالتً تكون قواعده مكتوبة فى وثٌقة  

وهى أفضل بدلٌل جمٌع  عدة وثابق رسمٌة

 .دساتٌر العالم مدونة باستثناء انجلترا

 وَخ :اندسبرري انغري يدب ( 

وهى عبارة عن قواعد عرفٌة 

استمر العمل بها سنوات طوٌلة 

 كالدستور االنجلٌزى.

 اندسبرري املرَخ واندسبرري اجلبيدح : يٍ ديش عرق انزؼديم: (2) 

 املرَخ : اندسبرريأ( 

هةةةةةى التةةةةةى ٌمكةةةةةن تعةةةةةدٌلها بةةةةةنفس  

االجراءات التى ٌتم بها تعدٌل القةوانٌن 

 العادٌةةةةة وهةةةةً دسةةةةاتٌر نةةةةادرة. مثةةةةل

 الدستور البرٌطانى .

 : ( اندسبرري اجلبيدحب

شةد أهى التى ٌستلزم تعدٌلها اجراءات 

مةةن تلةةك التةةى تةةم بهةةا تعةةدٌل القةةوانٌن 

العادٌةةةة  وهةةةً دسةةةاتٌر شةةةابعة. مثةةةل 

   دستور استرالٌا الفٌدرالى
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 :االسبنيت انىت رُشأ ثهب اندسبرريراثؼب:

 رهب :غري اندميمراعيخ نىضغ اندسبرري وَشأ االسبنيت (1

 -اسهىة املُذخ:أ( 

انتشةةةار االفكةةةار الدٌمقراطٌةةةة والةةةدعوة  

الةةةى الحةةةد مةةةن السةةةلطان المطلةةةق دفةةةع 

قبةل أن  الحكام الى منح شعوبهم دساتٌر

ٌفقةةدوا هٌبةةتهم وهةةو لةةم ٌكةةن لٌظهةةر إال 

ومةةةن  بضةةةغط الشةةةعوب علةةةى حكماهةةةا.

امثلةةةة الدسةةةاتٌر التةةةى صةةةدرت بطرٌقةةةة 

م 1814المنحة الدستور الفرنسةى لعةام 

 م 1923وكذلك الدستور المصرى 

 -اسهىة انؼمد او االرفبق: –ب 

ٌنشؤ الدستور وفةق طرٌقةة العقةد بنةاء 

علةةةى اتفةةةاق بةةةٌن الحةةةاكم مةةةن جهةةةة 

والشةةةعب مةةةن جهةةةة اخةةةرى   وٌترتةةةب 

علةةةى ذلةةةك أال ٌكةةةون بمقةةةدور اى مةةةن 

طرفةةى العقةةد االنفةةراد بالغةةاء الدسةةتور 

او سةحبه او تعدٌلةةة وعلةى هةةذه النحةةو 

العقد أسةلوبا متقةدما علةى تمثل طرٌقة 

مثةةةةةةةال الدسةةةةةةةتور .طرٌقةةةةةةةة المنحةةةةةةةة

 1925العراقى

  
   

  :االسبنيت اندميمراعيخ نىضغ اندسبرري وَشأرهب (2
  اجلًؼيخ انزأسيسيخ: سهىةا -أ

وٌصةةةةةةدر الدسةةةةةةتور وفقةةةةةةا ألسةةةةةةلوب 

الجمعٌةةةةة التؤسٌسةةةةٌة مةةةةن مجلةةةةس او 

جمعٌةةةةة تنتخةةةةب بصةةةةفة خاصةةةةة مةةةةن 

ام مهةةهةةد إلٌهةةا ٌع .الشةةعب ونٌابةةة عنةةه

وضةةع واصةةةدار دسةةةتور جدٌةةةد ٌصةةةبح 

وهةى تجمةع كةا السةلطات  واجب النفةاذ

هةةذه الدسةةاتٌر  :ومن امثلةةةفةةى الدولةةة.

 دستور الوالٌات المتحدة .

اسهىة االسزفزبء انشؼىب  -ب 
 واالسزفزبء اندسزىري:أ

الشعب الذى ٌوكةل االمةر الةى جمعٌةة 

منتخبة تكون مهمتها وضةع مشةروع 

مةن قبةل  و الى لجنة معٌنةةأالدستور 

التصةةةبح لةةةه  الحكومةةةة أو البرلمةةةان.

 قٌمةةةة قانونٌةةةة إال بعةةةد عرضةةةة علةةةى

وٌسةةةةرى  موافقتةةةةه علٌةةةةهو الشةةةةعب

العمةةل بةةه مةةن تةةارٌخ اعةةالن نتٌجةةة 

 .  االستفتاء
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 عرق رؼديم اندسبرري ووسبئم إَهبئهبخبيسب:
 عرق رؼديم اندسزىر :  -1

ٌة واالقتصادٌة ٌتم تعدٌل الدساتٌر إذا كانت غٌر مالبمة للتغٌرات السٌاس

 واالجتماعٌة فى الدولة وطرق التعدٌل تختلف بإختالف نوع الدستور.
 

 عرق اَهبء اندسزىر  -2

 االسهىة انمبَىًَ  -أ

ن االمه بصفتها صاحبة أحٌث 

السلطة التؤسٌسٌة  االصلٌة تظل 

دابما وأبداً صاحبة الحق فى ان تلغى 

وأن  دستورها فى اى وقت تشاء

طموحات  ٌالبمتضع دستور جدٌد 

  .الشعب

 :  شىرياالسهىة ان  ( ة

بطرٌق الثورة او االنقالب والثورة هى 

حركة مجتمعٌة شاملة تهدف اصالً الى 

تهدف اساساً الى وتغٌٌر نظام الحكم 

 فى الدولة سٌاسىاجراء اصالح 

مفروض أن ٌإدى لتغٌرات اجتماعٌة 

 .واقتصادٌة

 

 :زىراحلمىق واحلريبد واملجب ئ انؼبيخ فً اندسسب سب:
 و لقلة على الشعب.أال سٌادة لفرد  .1

 اقرار مبدأ المواطنة.  .2

 ضمان الحقوق والحرٌات العامة دستورٌاً وقانونٌاً وقضابٌاً . .3

 سٌطرة احكام القانون والمساواة وسٌادة حكم القانون .4

 تداول السلطة التنفٌذٌة والتشرٌعٌة سلمٌا. .5

 عدم جمع شخص أومإسسة واحدة  بٌن السلطات الثالث. .6
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 انفظم انضبنش:

 االدساة انسيبسيخ : -1 
  

 :رؼريف وَشأح االدساة انسيبسيخ فً يظر أوالً(

 ة من االفراد الحزب السٌاسى هو اتحاد اجتماعى تطوعى بٌن مجموع

  منظمٌن رسمٌا.بغرض العمل معا لتحقٌق مصالح عامة معٌنة.

 ل.برباسة مصطفى كام 1997وكان اول حزب هو الحزب الوطنى فى 

 م 1952بزعامة سعد زغلول وعندما قامت ثورة ٌولٌو  1919وحزب الوفد  

 بعد حل االتحاد االشتراكى.المنابر ظهرت فكرة  ثم حلت جمٌع االحزاب.

 وسط.  وعندما قامت الى احزاب ثالثة تمثل الٌمٌن والٌسار والثم تطورت 

 .م أعادت رسم خرٌطة األحزاب السٌاسٌة2911ٌناٌر 25ثورة 

 م2911 :رح يُبيرلجم صى 

فقةد كةان هنةاك حةزب واحةد مسةٌطر وبجةواره  لم تكةن هنةاك تعددٌةة حزبٌةة حقٌقٌةة 

 أحزاب صغٌرة ال ٌسمح لها بالنمو أو المشاركة الفعلٌة.

 :ثؼد صىرح يُبير

 تكوٌن احزاب سٌاسٌة بللمصرٌٌن  سمحتفقد تغٌرت عدة اوضاع سٌاسٌة  

 حزبا  89الى اكثر من م وصول عدد االحزاب السٌاسٌة 2912وشهد عام 

     .سٌاسٌا وبالتالى تشهد مصر حالٌا خرٌطة سٌاسٌة جدٌدة

   :شروط رأسيس او اسزًراريخ احلسة انسيبسً صبَيًب(

 أال ٌتشابه اسم الحزب مع حزب قابم.  (1

 ان ٌكون للحزب برامج واضحة . (2

 عدم تعارض مبادئ الحزب مع الدستور والوحدة الوطنٌة.  (3

 اساس دٌنى او طبقى او طابفى. عدم قٌام الحزب على  (4

 أال ٌكون الحزب فرع لحزب او تنظٌم سٌاسى اجنبى.  (5

 عالنٌة مبادئ الحزب او اهدافة ومصادر تموٌلة. (6
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  : خظبئض االدساةصبنضًب( 

 . :ٌستمرالحزب باستمرار تؤثٌرة فى الحٌاة السٌاسٌة وٌزول إذا فقد تؤثٌره لدميومةا

 . وله أعضاء بالمحافظات حزب كل أجزاء الوطنٌغطى ال:االنتشار فى أرجاء الوطن

 . بالطرق الدٌموقراطٌة لتحقٌق أهدافة وهو سعى الحزب للسلطة والحكم:لسلطويةا

 . : من خالل أعضابه وٌؤتى التؤٌد من خالل المصداقٌة واالقناعالتأييدالشعبيى 

 زب .:  وٌعنى التوجه والرإٌة السٌاسٌة التى ٌدافع عنها الحالرؤية السياسية

 وظبئف االدساة انسيبسيخ :  راثؼًب(
هام فى التنوٌر السٌاسى عن طرٌق  لألحزاب دور: انزُىير انسيبسً (1

 .االجتماعات ووسابل االعالم لتمٌة الوعى والمشاركة السٌاسٌة ألفراد المجتمع 
   من خالل الممارسة الفعلٌة داخل وخارج الحزب وتوعٌة : ػى اندميمراعيخ (2

 أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.                          
واالتجاه  تتمثل فى قٌام االحزاب بإنعاش الحٌاة السٌاسٌة : انسيبسيخ انزًُيخ (3

 .لدٌمقراطى والتداول السلمى للسلطة والدور الفعال فى البرلماننحو التحول ا

 .تهمغرس وتعمٌق قٌم االنتماء ألبناء الوطن بحل مشكال: زيب ح االَزًبء نهىعٍ (4

 رظُيف األدساة انسيبسيخ: (خبيسبً 

 -دست ػد  األػضبء وَىػيزهى: – أ

  :أدساة انُخجخ( 1 

 وتشمل احزاب الكوادر او الصفوه او االعٌان والتى تسٌطر فٌها القٌادة

 على القاعدة.   

 :يخريادساة مجبه (2

  تسةةتقطب الجمةةاهٌر لتحقٌةةق غاٌةةات سٌاسةةٌة واجتماعٌةةة وتقةةوم بتثقٌةةف الجمةةاهٌر 

   السٌاسٌة وتكثر فٌها االجتماعات والمإتمرات. ولها فاعلٌة فى الحٌاة
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 دست االيديىنىجيبد) املجب يء واالفكبر(: –ة 
 . تتبنى الرأسمالٌةوال تمٌل للتغٌٌر و ولها اتجاه محافظ :ادساة انيًني .1

 .وهى احزاب معارضة تسعى للتغٌٌر ومصالح الطبقات الفقٌرة:ادساة انيسبر .2

 .تحاول القضاء على االحتكار والرأسمالٌةتإمن بفكرة التطور :ظادساة انىس .3

 .ٌقود الحزب وٌحدد مسارهترتبط بشخص او زعٌم  :ادساة االشخبص .4
 :انؼًهيخ االَزخبثيخ:-2

  :انؼًهيخ االَزخبثيخ خغىاد  أوالً(

 :قٌد الناخبٌن -1

 وله نظامٌن  أولى مراحل االستعداد لالنتخابات.

 مهمة التسجٌل متروكة للناخب .  وٌعنى أنالنظام الطوعى  ( أ

 ٌعتبر مهمة تسجٌل الناخبٌن من الواجبات األساسٌة  النظام االجبارى  ( ب

 ألجهزة الدولة.      

 :تسجٌل المرشحٌن  -2

وتتم من حٌث ٌتم تسجٌل المواطن الذى تتوافر فٌه الشروط الترشح لالنتخابات. 

 خالل:

 ٌن.فتح باب الترشٌح بعد انتهاء فترة القٌد للناخب ( أ

  فتح باب الطعن والتصحٌح فى فى كشوف المرشحٌن. ( ب

 :اسبنيت انرتشيخ  صبَيًب(

 ( او من قبل هٌبة الناخبٌن. 2ترشح  من قبل االحزاب.                   ( 1

 .( او ترشٌح المواطن لنفسه4( او من قبل بعض اعضاء البرلمان.      3 

 احلًالد االَزخبثيخصبنضًب(  

على معرفة الناخب وبرنامجه وافكاره وخططه وال ٌجوز تساعد الناخبٌن  

لمرشح ان ٌبدأ حملته االنتخابٌة قبل نزول اسمه فى القوابم النهابٌة وال ٌجوز 

 .لمرشح اثارة فتنة او نزاع طابفى ودٌنى أو التعدى على حقوق اآلخرٌن
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 :ػًهيخ االلرتاعراثؼًب(  

نوعان ٌدوى وآلى والٌدوى افضل  التى ٌدلى فٌها الناخبون باصواتهم واالقتراع 

  حٌث ٌضمن سالمة ونزاهة االنتخابات.

 :ػًهيخ انفرزخبيسًب( 

ولها اجراءات محددة مثل فرز االصوات الصحٌحة والباطلة وٌتم ذلك فى لجنة  

 االنتخاب ومن خالل القابمٌٌن على العملٌة االنتخابٌة. 

 :انُزيجخ اػالٌ سب سًب(

  ابزٌن وعدد االصوات ثم تلقى الطعون بعد ذلك.حٌث ٌتم اعالن اسماء الف 
 

 :اَظًخ االَزخبثبد 
 :الَزخبة انفر ياأ( 

ٌتم تقسٌم اقلٌم الدولة الى دوابر انتخابٌة صغٌرة حسب عدد المقاعد والمرشح  

 فى دابرته. 1%+59الفابز فى الجولة االولى البد ان ٌحصل على 

والوضوح اما العٌوب تظهر ممٌزات هذا النظام ٌتمٌز بالسهولة والبساطة 

النزعة العصبٌة والعابلٌة ورأس المال وسٌطرة نواب الخدمات واصحاب االموال 

 . على البرلمان

 االَزخبة ثبنمبئًخ انُسجيخ : ة (

ٌقسم اقلٌم الدولة الى عدد من الدوابر االنتخابٌة الكبٌرة  وٌقدم كل حزب قابمة 

 ة القوابم المغلقة(. باسماء مرشحٌه وتسمى هذه الطرٌقة ) طرٌق

ممٌزاته عدم  الصراع بٌن االشخاص ــ ٌهتم النابب بالشإون الوطنٌة والبعد عن 

المسابل المحلٌة ــ ٌساعد على تجنب شراء االصوات ــ ٌحقق العدالة ــ ٌتم 

 توزٌع المقاعد على االحزاب وفق نسبة عدد االصوات.
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 هً االَزخبثبدانفرق ثني يرالجخ االَزخبثبد واالشراف ػ
 :ـ املرالجخ

تعنى وجود جهات محاٌدة تتابع  

وتراقب العملٌة االنتخابٌة للتؤكد من 

مدى دقة ونزاهة االنتخابات حٌث تشٌر 

الى أى خروقات او تزوٌر لالنتخابات 

  ومن امثلة ذلك المنظمات الدولٌة.

 -أيب االشراف:

ٌعنى وجود جهات خارجٌة تشارك فى  

نتخابٌةةة وهةةذا النةةوع تسةةٌٌر العملٌةةة اال

ٌمس السٌادة الوطنٌة اما النةوع االول 

   ال ٌمس السٌادة الوطنٌة.

 

 

 انجبة انضبَي انفظم االول

 املبهيخ ــ املىاصيك اندونيخ وانىعُيخ دمىق االَسبٌ   
 يفهىو دمىق االَسبٌ: :أوالً 

 نصت المادة األولى لإلعالن العالمى لحقوق االنسان على ما ٌلى : 

جمٌع الناس احراراً ومتساوٌن فى الكرامة والحقوق وان لكل انسان حق التمتع  ٌولد

بجمٌةةع الحقةةوق والحرٌةةات المةةذكورة فةةى هةةذه االعةةالن دونمةةا تمٌٌةةز مةةن اى نةةوع وال 

سٌما التمٌٌز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدٌن او الرأى او االصةل 

 المولد او اى وضع آخر.الوطنى او االجتماعى او الثروة او 

 دمىق االَسبٌ فً انديبَبد انسًبويخ:صبَيب:

 دمىق االَسبٌ فً انديبَخ انيهى يخ: 

اكدت الوصاٌا العشر من هللا تعالى الى بنى اسرابٌل على لسان سٌدنا موسى علٌه  

 . السالم على قٌام البشر بكل واجباتهم حتى ال تغٌب الحقوق

 يذيخ .دمىق االَسبٌ فً انديبَخ املس 

 والعدالة. المساواه بٌن االغنٌاء والفقراء وحرٌة االختٌار وحرٌة تقرٌر المصٌر 
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  دمىق  االَسبٌ فً االسالو : 

 احلك فً احليبح:

 . حق االنسان فى الحٌاة اساس الحقوق جمٌعا وٌإكد القرآن الكرٌم على ذلك 

 دك االَسبٌ فً انكرايخ:
 .ظالما لنفسهعنهما كان ن تنازل وال ٌحق له التفرٌط فٌهما فإ 

 : دك االَسبٌ فً انؼيش ثأيبٌ

فال ٌعتدى أحد علٌه  الشرٌعة االسالمٌة احكامها تكفل لالنسان ان ٌعٌش فى أمان 

 . وال ٌعتدى على أحد فكل المسلم على المسلم حرام

 : دمىق االَسبٌ انزؼجديخ واالػزمب يخ

أ "ال إكراه فى الدٌن لغٌر حرص االسالم على عدم االكراه فى الدٌن واقرار مبد

 .وواجب الدولة حماٌة المجتمع مما ٌظهر فٌه من اختالفات المسلمٌن"

 كفبنخ دك االَسبٌ فً انزؼهيى :
 . ( واصبح من واجبات الدولةامر هللا النسان بالتفكٌر أول آٌات القرآن الكرٌم )إقرأ 

 : دك انؼدانخ 
الة والمساواة بٌن األفراد فى كل أكدت الشرٌعة االسالمٌة على تطبٌق مبدأ العد

 . المجاالت لضمان استقرار المجتمع
 :بولد ضًٍ االسالو نالَسبٌ دمىق ػديدح أيبو انمضبء يُه

 حق الفرد فى محاكمة عادلة. .1

 ال تجرٌم إال بنص. .2

 عدم تجاوز العقوبة التى حددتها الشرٌعة. .3
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  ٍ:ـــ  ظروف َشأح ورغىر دمىق االَسبٌ فً انىلذ انراه:صبنضب

لم تظهر فلسفة حقوق االنسان منذ اصبح االنسان فاعال ومفسرا لألحداث الطبٌعٌة 

واالنسانٌة فظهرت حقوق االنسان فى الفلسفة الحدٌثة "جون لوك" المإسس 

سفة حقوق االنسان عندما قال: ) االنسان كابن عقالنى وان الحرٌة ال لالحقٌقى لف

 فولتٌر فكان من اشد انصار حرٌة الفكر. تنفصل عن السعادة ( ثم أكمل الفرنسى 

 انزؼريف ثبالػالٌ انؼبملً حلمىق االَسبٌ: 
هو بٌان حقوق االنسان المقبول على اوسع نطاق فى العالم وخاصة من قبل 

مجموعة الدول المكونة لالمم المتحدة وٌحدد االعالن الحقوق االساسٌة لكل شخص 

 و جنسه اودٌنه او رأٌه السٌاسى.فى العالم بغض النظر عن عنصره او لونه ا

 انىضغ انمبَىًَ نهًىاصيك اندونيخ حلمىق االَسبٌ:

 خظبئض دمىق االَسبٌ : 

 حقوق االنسان "متؤصلة"التشترى وال تكتسب وال تورث.  -1

 حقوق االنسان واحدة لجمٌع البشر.  -2

 حقوق االنسان ال ٌمكن انتزاعها وغٌر قابلة للتصرف.  -3

 غٌر قابلة للتجزبة.حقوق االنسان كل متكامل  -4

 دمىق االَسبٌ: فئبدـ  :راثؼب

 :احلمىق املدَيخ وانسيبسيخ ( أ)

فى الحٌاة والمساواة امام القانون الحرٌة والكرامة السالمة الشخصٌة  الحق 

 حرٌة الرأى والتعبٌر حرٌة التنقل. 
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 احلمىق االلزظب يخ واالجزًبػيخ وانضمبفيخ :( ب)

 الحق فى التعلٌم والتدرٌب.   -1

 العلم والثقافة.منتجات التمتع ب -2

 لمالبم والمستوى الالبق للمعٌشة.المسكن ا -3

 الرعاٌة الصحٌة.  -4

 التنظٌم النقابى. -5

  :( احلمىق اجلًبػيخ او انزضبيُيخ) جــ  

 الحق فى التنمٌة.      -1

 الحق فى تقرٌر المصٌر.  -2

 الحق فى البٌبة النظٌفة.          -3

 بٌ يظب ر دمىق االَس  :ـخبيسب

 اندونيخ: املىاصيك  -1 

هى التى تتسع دابرتها لتشمل االسرة االنسانٌة الدولٌة بؤسرها دون ان تتقٌد بإقلٌم  

 محدد 

امثلة لها : كل المواثٌق التى صدرت عن االمم المتحدة من اعالنات واتفاقٌات 

 وعهود لحماٌة حقوق االنسان وتطوٌرها مثل : اتفاقٌة منع الرق _ اتفاقٌة منع

 السخرة _ اتفاقٌة منع التعذٌب.. 

  املىاصيك االلهيًيخ : -2

تعرٌفها هى تلك التى تخاطب اقلٌماً أو مجموعة خغرافٌة خاصة غالبا ٌجمعها عامل  

 ثقافى متمٌز 

 المواثٌق االوروبٌة واالمرٌكٌة واالفرٌقٌة والعربٌة لحقوق االنسان. :امثلة
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 : املظب ر انىعُيخ -3 

صوص التشرٌع الوطنى التى تنص على مبادئ حقوق االنسان تعرٌفها : هى ن

 وٌكون فى مقدمتها الدستور الذي ٌضمن حقوق االنسان.

  :جب ئ دمىق االَسبٌ ثني انؼبمليخ وسيب ح اندونخي  :ـسب سب

 .وقد تنتهك سٌادة الدولة باسم العالمٌة مبدأ عالمٌة حقوق االنسان -1

 .ك حقوق المواطنٌن باسمهاوقد تنتهالخصوصٌة الثقافٌة والسٌاسٌة  -2
 

 انفظم انضبًَ
 فهسفخ انضىراد

 يفهىو انضىرح:

 ر الجذرى والمفاجا والشامل للواقع ولالنساق الفكرٌة السابدة فٌه. الثورة هى التغٌ

 ضىراد انشؼىة : االسجبة املشرتكخ ن
 القمع واالستبداد.   (1

 (  سوء االوضاع المعٌشٌة.2

 .ادىضعف معدالت النمو االقتص(  3

 . الوعى السٌاسى للشعوب العربٌة(  4 

 . ألنظمة الحكم العربٌة مما أدى إلهدار الكرامة القومٌة(  االخفاق الكبٌر 5

 أهداف صىراد انشؼىة :
 اسقاط نظام القهر االمنى والسٌاسى واالقتصادى.  .1

 تحقٌق الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة.  .2

 .على الحرٌة والعدالة االجتماعٌة التؤكٌد .3

 .وتداول السلطة سلمٌا حقوق االنسان احترام .4

 .من كل طوابف الشعب بناء دولة وفق دستور معترف به .5

 تكرٌس مفهوم المواطنة ورفض التبعٌة واستعادة الكرامة الوطنٌة. .6

 الحفاظ على الحقوق والهوٌة القومٌة استعادة دور الشعوب العربٌة.  .7
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 :انؼرثيخ صىراد انشؼىة إدداس ور انشجبة فً 
 .المتركمة ور فً التعبٌر عن االزماتللشباب د -1

دور الشباب فى عملٌة التغٌٌر : الذى ٌرتبط برفض هإالء الشباب لعملٌة  -2

 التهمٌش. 

دور الشباب فى المنتدٌات االجتماعٌة : كوسٌلة وأداة للتواصل بٌن مالٌٌن  -3

 الشباب.

دور الشباب فى المقاومة والتضحٌة : ان الثورة حملت معها الكثٌر من  -4

 داء الذٌن قضوا معظم حٌاتهم فى معتقالت االنظمة العربٌة.الشه
 

 املرترجخ ػهً صىراد انشؼىة :   انُزبئج
 االلهيًً:املسزىي  ػهً :اولا 

 وتوحٌد اآلمال. تعمٌق الترابط الوجدانى العربى 

  واالستشهاد لدى الشباب. روح التضحٌة العظٌمةتدعٌم 

 لمعٌشة.ورفع مستوى ا تحقٌق كرامة المواطن العربى 

 اجراء محاكمات رموز الفساد.  

 املسزىي انؼبملً: ػهً :ا ثاني

أعجب العالم كل االعجاب بالثورات العربٌة وصورتها الحضارٌة وتغٌرت مع ذلك 

  صورة المواطن العربى من مواطن سلبى الى مواطن اٌجابى قادر على التغٌٌر.

 
 

 

 وعلم النفص ستاذ الفلشفةأ                                

 ومقدم الربامج التعليمية باإلذاعة والتليفزيون                                        

 ومعد الصفحة التعليمية جبريدة اجلمهورية                                                         
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