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 .مكونات الرئيسية لمديمقراطية الفاعمةوال ,مزاياعنوان المحاضرة: 

 /الثانيةمكان المحاضرة: جامعة ديالى/ كمية التربية االساسية/قسم المغة العربية

 ية التربية االساسية/قسم التاريخاسم المحاضر: م.د. خالد تركي عميوي النداوي/ جامعة ديالى/ كم

 م.7/4/6102تاريخ المحاضرة: الخميس 

 مزايا الديمقراطية:

وىنا يجب عمى الحكومة  تعمل الديمقراطية الى معاممة جميع االفراد عمى قدم المساواة: -(1) 
ايضا في الحسبان  آراؤىمالديمقراطية ان تراعي مصالح الناس عمى قدم المساواة , كما يجب ان تؤخذ 

الثري, وقد احتج نقاد الديمقراطية بان  عمى قدم المساواة, ويجب ان يكون صوت الفقير مساويا لصوت
جماىير الشعب من الجيل والتخمف وعدم التعميم وقصر النظر بما ال يؤىميم لممشاركة باي شكل في 
تقرير السياسة العامة ,ولكننا نرى بان جماىير الشعب يحتاجون الى المعمومات والى الوقت الكافي 

والبرلمان والنقابات  كاألحزابسسات المجتمع المدني دور مؤ  يأتيالستيعاب ىذه المعمومات, وىنا 
 والصحافة الحرة ووسائل االعالم بالعمل عمى توعية وتثقيف ىذه الجماىير.

 تعمل الحكومة الديمقراطية عمى االيفاء باحتياجات الناس: -(2)

تطمعاتو فكمما كان لراي الشعب وزن اكبر في توجيو السياسة زادت امكانية ان تعكس ىذه السياسة 
وطموحاتو , وحتى تكون سياسة الحكومة ومن بيدىم مقاليد الحكم مالئمة الحتياجات الشعب يجب ان 

 تكون رقابة شعبية , وان تتوفر قنوات فعالة لمتأثير والضغط عمى سياسة الحكم.

 تدعو الديمقراطية الى الحوار الصريح واالقناع والسعي الى حمول وسط:  -(3)

اطي عمى الحوار ال يفترض فقط وجود اختالفات في اآلراء بشان بعض المسائل السياسية فالتأكيد الديمقر 
, ولكنو يفترض ايضا ان ليذه االختالفات الحق في ان يعبر عنيا وان يستمع الييا , فالديمقراطية 
تفترض االختالف والتعدد داخل المجتمع, وعندما يجد ىذا االختالف تعبيرا عنو يكون االسموب 
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يمقراطي لحل الخالفات بواسطة المناقشة واالقناع والوصول الى حل وسط , العن طريق الفرض او الد
 الكراىية من قبل السمطة.

 تعمل الديمقراطية عمى كفالة وحماية الحقوق والحريات االساسية: -(4)

ل والحماية وتشمل ىذه الحقوق الحق في حرية الراي والتعبير, وفي تكوين الجمعيات , وحق التنق     
من التعذيب وغيرىا , ويمكن لنا االعتماد عمى نظام الحكم الديمقراطي لحماية ىذه الحقوق , وىذه 

 .لألفرادالحقوق تتيح التنمية الشخصية 

 تسمح الديمقراطية بتجديد قوة المجتمع: -(5)

من خالل استخداميا لموسائل السممية في استبعاد السياسيين الذين فشموا او لم يعد ليم نفع  بدون     
 حدوث اي اضطراب في نظام الحكم. 

 المكونات الرئيسية لمديمقراطية الفاعمة:

 ىناك اربع مكونات او كتل بناء رئيسية لمديمقراطية وىي:

اممين تنافسية االداة الرئيسية التي تتيح مسائمة الموظفين العتعد االنتخابات ال انتخابات حرة عادلة: -(1)
معتركًا ىاما لضمان المساواة السياسية بين المواطنين  وىي تشكل ايضاً  واخضاعيم لمرقابة الشعبية,

سواء في الوصول الى المناصب العامة او في قيمة اصواتيم, ويشتمل معيار االنتخابات الحرة والعادلة 
ول عمى النظام االنتخابي, اي القوانين التي تحدد المناصب التي تشغل باالنتخاب, ومن في المقام اال

يتقدمون ليا , ومتى تعقد االنتخابات , ومن يحق لو التصويت, وكيفية تحديد الدوائر االنتخابية , 
 وكيفية االصوات الختيار الفائزين, وما الى ذلك.

ي كيفية اجراء االنتخابات عمميا بداءًا من التسجيل االولي وتشمل ثانيا عمى العممية االنتخابية , ا
لحممة االنتخابية حتى عممية فرز االصوات , لضمان تطبيق القانون بشكل دقيق لممقترعين ومرورا با

 ونزية , وعدم حدوث ممارسات مخالفة يمكن ان تثير الشكوك حول النتيجة.



3 
 

ىي من  لحكومة امام الشعب في النظام الديمقراطيحكومة منفتحة يمكن مساءلتيا: ان مسائمة ا -(2)
وىي من الناحية  ناحية مساءلة قانونية , امام المحاكم عن التزام جميع المسؤولين العاممين بالقانون,

 االخرى مساءلة سياسية امام البرلمان والشعب عن مبررات سياسة الحكومة وافعاليا.

ق المدنية والسياسية تمك الحريات ,حريات التعبير , تضم الحقو  الحقوق المدنية والسياسية: -(3)
وتكوين الجمعيات , وحرية التنقل , وما الى ذلك, التي تعد شرطا ضروريا لممارسة الشعب لمعمل 
السياسي, سواء فيما يتعمق بالتنظيم الذاتي داخل اطار المجتمع المدني , او ممارسة ضغط عمى 

 الحكومة.

ني: تشير فكرة المجتمع المدني ال  حاجة الديمقراطية الى وجود رابطات مجتمع ديمقراطي او مد -(4)
مدنية من جميع االنواع تنظم في استقالل عن الدولة, فبيذه الطريقة يمكن الحد من سمطة الدولة, 

 ويمكن صوغ الرأي العام من ادنى ال توجييو من اعمى . 

 المصادر: 

 .: رابعة . ن : دار المعارف . مصرم. ط الديمقراطية في اإلسالعباس محمود العقاد :
 (401/ 1المفصل في شرح آية ال إكراه في الدين ) عمي بن نايف الشحود:

 

 

  


