
 

 :مقدمة

  .والدميقراطية البشرية التنمية بني يربط من هناك بل الدميقراطية، تسوده جمتمع يف العيش العامل شعوب مجيع تتوخى

  الدميقراطية؟ تعين فماذا 

  احلقوقية؟ وقواعدها مبادئها وما هي 

  اليومية؟ حياتنا يف دميقراطية وسلوكات اختيارات نتخذ وكيف 

 :ومرجعياا ومبادئها الدميقراطية مفهوم

 :ومبادئه الدميقراطية مفهوم

 كل وذلك مبشاركة ،)التصويت( االنتخاب طريق اختيارهم عن يتم عنه، ممثلني بواسطة بنفسه نفسه الشعب حكم هي الدميقراطية

 فصل يعترب قانون ينظمها ونزيهة حرة انتخابات بواسطة ممثليهم اختيار طريق عن احلكم شؤون تسيري يف التصويت سن البالغني املواطنني

  .السلط بني والفصل الشعب، لدى الفعلية القوة وجود يف الدميقراطية خصائص وتتمثل ،حتملها مسؤولية وحيمله، أركانه أهم السلط

  :الدميقراطية مبادئ

 إلختيار من الناس يتشاور حيث املسلمني، بني والشورى التشاور إىل يدعو الذي اإلسالمي الدين من قوا تستمد كوين مبدأ الدميقراطية

 الوظائف، تويل يف األفراد بني ويساوي احلكم، نظام حيدد نوع الذي املغريب الدستور خالل البيعة، ومن طريق عن شؤوم، تسيري يتوىل

 على أيضا يركز الذي اإلنسان، حلقوق اإلعالن العاملي يف الواردة احلقوق نفس وهي العامة، الشؤون إدارة يف املشاركة ومسؤولية

 .الديكتاتورية نقيض تعترب الدميقراطية، اليت وجود دون والعدل واملساواة والكرامة والتسامح للحرية ال وجود وبذلك الرتيهة، االنتخابات

  :الدميقراطي للنظام نقيض الديكتاتورية

 :الديكتاتوري والنظام الدميقراطي النظام بني مقارنة

 وبذلك البالد، شؤون لتسيري الدستور على واالرتكاز نزيهة، انتخابات ووجود األحزاب، بتعدد الدميقراطي احلكم نظام يتميز

 الشعب، إرادة ويغيب السلطة، احلاكم فيه حيتكر نظام فهو الديكتاتوري احلكم نظام أما ،الشعب إرادة من شرعيتها الدميقراطية تستمد

  ... االنتخابات وتزوير بالقمع الشعب ويواجه السلط، كل حيتكر الذي الوحيد احلزبنظام  بوجود ويتميز

  ):تفاعلي نشاط( تطبيقات

 :)املدرسية اجلمعية مكتب انتخاب: (مسؤول باختيار للقيام التهيؤ

 :اخلطوات التاليةبإعدادييت  املدرسية اجلمعية مكتب إلنتخاب باختيارات القيام يتطلب

 . املدرسية للجمعية األساسي القانون من مقتطفات قراءة �

 .الزمالء مع القانون مناقشة �

 ).التحفظ الرفض، القبول،( الرأي إبداء �

 غيابه، حالة يف الرئيس عن النيابة: نائبه املكتب، طرف من املتخذة القرارات تنفيذ: الرئيس( :ومهامه املكتب هيكلة على التعرف �

 . )القرارات اختاذ عند استشاري دورهم: املستشارين والنفقات، املداخيل على اإلشراف: املال أمني

 . اختيارهم وكيفية املرشحني على التعرف �

 .ومناقشته الربنامج على االطالع �

 : وحرية اقتناع بكل االختيار ممارسة

 الـديمقراطية

https://moutamadris.ma/


  .التصويت قاعة تنظيم يف املشاركة �

 .وسرية شخصية بكيفية بالتصويت القيام �

  .النتائج حماضر ومأل األصوات عد يف املشاركة �

 .دميقراطي بأسلوب مؤسستنا داخل اجلماعية احلياة يف ونساهم حرية، بكل رأينا عن لنعرب وذلك

 :خامتة

 دميقراطيني لنكون اليومي التعامل أشكال خمتلف يطبع أن جيب وسلوك ثقافة بل معينة، أغراض لتحقيق شعارات ليست الدميقراطية

  .  أنفسنا مع

https://moutamadris.ma/

