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 تعريفات
 
هي العملية التي يلعب الفرد من خاللها دوراً في الحياة السياسية واالجتماعية لمجتمعه ، وتكون لديه الفرصة ألن : المشاركة .1

 .يشارك في وضع األهداف العامة ، وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه األهداف 
ضاء المجتمع بهدف اختيار حكامهم وممثليهم، والمساهمة في صنع  هي األنشطة اإلرادية التي يزاولها أع:المشاركة السياسية .2

السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك فإن المشاركة السياسية ليست مجرد تصويت في فترة انتخابات 
 . الل المشاركةمعينة، بل إنها توجه عام واهتمام واضح من قبل المواطنين بقضية القرار السياسي ونتائجه، وذلك من خ

 هي بناء المؤسسات، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، إلى جانب تنمية قدرات الجماهير على إدراك :التنمية السياسية .3
   . المتوفرة لمواجهة التحديات والمشاكل بأسلوب علميتاإلمكانيامشكالتهم بوضوح وتنمية قدراتهم على تعبئة كل 

 لنظام الحكم في الدولة وما يتصل به من تحديد شكل الحكومة ووظائفها القانونية  الشكل الخارجي:النظام السياسي .4
 .وصالحياتها كما يحددها الدستور وتتضمن المؤسسات القيادية والفئات ذات المصلحة والقيادات صانعة للقرارات

. صبح متعارف عليه على أنه عرف  وهو القانون الذي يلزم الدول مع أنه ليس مكتوبا ، ولكنه أ: القانون العرفي الدولي  .5
عندما يصبح هناك عدد معين من الدول يتصرفون بموجب قواعد العرف على أنها قانون تصبح قانون من خالل االستعمال 

 . وتصبح ملزمة أيضا للدول التي لم توافق عليها ، ويعتبر العرف الدولي أحد مصادر القانون الدولي 

 آلية سياسية مهمة في الحكومات الرشيدة لمحاسبة المسؤولين على أعمالهم وفحص  هي)Accountability(المساءلة  .6
، وينطبق معينين الفرصة أمامهم إليضاح أي نقاط غامضة أو تهم توجه إليهم سواء كانوا منتخبين أو وإتاحةوتدقيق قراراتهم 

 . األمر ذاته على المؤسسات العامة

موض أو السرية في العمل السياسي، وتعني توفير المعلومات الكاملة عن هي نقيض الغ : )Transparency(الشفافية  .7
األنشطة العامة للصحافة والرأي العام، والمواطنين الراغبين في اإلطالع على أعمال الحكومة وما يتعلق بها من جوانب 

 .إيجابية أو سلبية على حد سواء دون إخفاء أو تستر

 نظام للتفاعل بين السلطات الثالث الرئيسية المستقلة عن بعضها في الدول )Checks and Balances(الرقابة والتوازن  .8
الديمقراطية بحيث تلعب كل سلطة دور الرقيب على السلطة األخرى وتمنعها من ارتكاب أخطاء، في إطار من الشفافية التي 

م به المسؤولون أنفسهم على بعضهم البعض تتيح للمواطنين أن يلعبوا أيضا دورا رقابيا عالوة على الدور الرقابي الذي يقو
 .داخل كل سلطة وداخل كل مؤسسة حكومية

 حرية الكالم والتعبير في المسائل السياسية والقضايا العامة هي دم الحياة ألي )Freedom of Speech(حرية التعبير  .9
عات مكما أن المجت. ي لمواطنيهافالحكومات الديمقراطية ال تتحكم في مضامين الكالم المكتوب أو الشفه. ديمقراطية

 . واألفكاراآلراءالديمقراطية تظهر فيها تعددية اآلراء واألفكار بصورة واضحة مهما كان التناقض في هذه 

فالصحافة الحرة تزود .  وجود صحافة حرة ضروري لنشوء ديمقراطية حقيقية وكاملة)Free Media(الصحافة الحرة  .10
ومن خالل النقاش العام تتيح الصحافة الحرة التعبير عن آراء .  أفضل القادةالختيارجونها الناخبين بالمعلومات التي يحتا

ويؤمن نظام . حيث يختار المواطنون ويؤيدون تلك األفكار التي يفضلونها على غيرها” سوق األفكار“متعددة في بيئة تدعى 
 . كهذا أفضل النتائج دون الحاجة إلى إسكات أي وجهة نظر

القضاة مستقلون في األنظمة الديمقراطية وال سلطان عليهم سوى ) Independent Judiciary System(لقضاء استقالل ا .11
الدستور والقانون كما أنه ال يجوز عزلهم من مناصبهم إال بموجب أحكام القضاء ذاته، وال يجوز تهديد القضاة في معيشتهم أو 

 .رواتبهم لضمان عدم فساد القضاء

 هو سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية، سواء عن طريق )Corruption(الفساد  .12
 .الرشوة المباشرة أو تحقيق الفوائد بطرق غير مباشرة، مادية وغير مادية
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  )Civil Society Organizations(منظمات المجتمع المدني  .13

 و يمكن أن يقتصر التعريف على المنظمات غير الحكومية التي تضع في المجتمع المدني هو المساحة الممتدة بين الفرد والدولة
ويمتد التعريف لدى البعض ليشمل كافة التكتالت والتجمعات بما . أجندتها بنداً أساسياً حول السياسة العامة، ومحاولة التأثير عليها

ل ضمن تشريعات الدولة وقوانينها الضريبية فيها األحزاب السياسية والشركات التجارية التي تسعى لضمان مصالح رأس الما
 . واالستثمارية

 ) NGOs(غير الحكومية  المنظمات .14

هي المنظمات المستقلة التي ينشئها المواطنون في المجتمعات الديمقراطية لخدمة المجتمع الذي يعيشون فيه ويساعدون عن 
كومة، وال تخضع هذه المنظمات لسيطرة الحكومة ولهذا طريقها الحكومة في عملها أو يقومون بأعمال أخرى ال تقوم بها الح

 .سميت بالمنظمات غير الحكومية

 ) The Rule of Law(حكم القانون  .15

 
 في األنظمة الديمقراطية والمستبدة على حد سواء والفرق الوحيد هو أن القانون في األنظمة مرادفتانالحكم والقانون كلمتان 

عات الديمقراطية ال بد موجميع الناس في المجت.  أن القانون في األنظمة الديمقراطية هو الحاكمالمستبدة هو إرادة الحاكم في حين
 .أن يخضعوا لحكم القانون بمن فيهم الحاكم نفسه ألن القانون هو الفيصل بين الجميع فيما يحدث بينهم من خالفات

 )Political Parties( األحزاب السياسية  .16

 

وتعمل األحزاب على توفير المرشحين للمناصب العامة . ات تطوعية تربط بين المواطنين وحكومتهماألحزاب السياسية هي منظم
. وتنظيم الحمالت الختيار هؤالء المرشحين والمنافسة بهم مع األحزاب األخرى على المناصب مختلف مستوياتها المحلية والقومية

 .اسية والتوجه إلى صناديق االقتراع النتخاب ممثليهمكما تشجع األحزاب السياسية المواطنين على المشاركة السي

هو تصرف مطلق في شؤون اآلخرين، وتعدي على حقوقهم الطبيعية والمدنية، وهو حكم أو نظام )Despotism: (االستبداد .17
يخا هو يستقل بالسلطة فيه فرد أو مجموعة من األفراد دون خضوع لقانون أو قاعدة ودون النظر إلى رأي المحكومين، وتار

نوع من أنظمة الحكم يتميز فيه الحاكم باالنفراد باألمر واألنفة عن طلب المشورة أو عن قبول النصيحة حيث ينبغي الطلب 
 . والقبول

هو اتفاق بين الحاكم والمحكومين يتخلى فيه الناس عن حالة الفوضى لتكوين  : )Social Contract(العقد االجتماعي  .18
 بناء على االتفاق القائم بين الشعب والحاكم بشروط معينة، وأي مخالفة من قبل الحاكم لهذه الشروط المجتمع الذي يعيشون فيه

 .تعتبر مبررا لنسخ العقد الذي يعتبر أصل الدولة

 هو عقد اجتماعي يتضمن أهم القوانين التي يتوافق المواطنون على العيش بموجبها، كما يرسم ) :Constitution(الدستور  .19
ويحدد الدستور األهداف والطموحات األساسية للمجتمع، ويوفر اإلطار الذي يحدد سلطة .  األساسية لنظام حكومتهمالهيكلية

التشريعية : الحكومة ونفوذها وينشئ القواعد األساسية لهيكلة الدولة بما فيها تحديد أسس الفصل بين السلطات الثالث
 .والقضائية والتنفيذية

البرلمانات، (تتمثل السلطة التشريعية في المجالس التشريعية المنتخبة : ) Legislative Authority(السلطة التشريعية  .20
وهي المنبر الرئيسي للتحاور وإجازة القوانين في األنظمة الديمقراطية التمثيلية، وتشرف على عمل ) الخ.. الجمعيات الوطنية 

طة التشريعية على الميزانيات الحكومية، وتقر التعيينات التنفيذية المسؤولين الحكوميين وأعمالهم وقراراتهم، كما توافق السل
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ويمكن للمشرعين دعم الحكومة الموجودة في السلطة أو التصرف لمعارضة سياسية . للمناصب العليا في المحاكم والوزارات
 .تقدم سياسات وبرامج بديلة

وال يستمد مثل هؤالء .  الديمقراطية بموافقة مواطنيهميحكم قادة الحكومات :)Executive Authority( السلطة التنفيذية  .21
الزعماء قوتهم ألنهم يسيطرون على جيوش أو ثروة اقتصادية، بل ألنهم يحترمون الحدود المفروضة عليهم من قبل الناخبين، 

خدم القادة الديمقراطيون وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، وي. في انتخابات حرة ونزيهة
 . مدى الحياة، ويقبلون بنتائج االنتخابات حتى وإن كانت في غير صالحهمءلفترات محددة في الدستور وليسوا رؤسا

 تتولى السلطة القضائية مسؤولية تفسير القوانين، وإصدار األحكام في أي ) :Judiciary Authority( السلطة القضائية  .22
مواطنين أو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعمل القضاة بشكل مستقل وال يعني هذا االستقالل أنهم خالفات قد تنشأ بين ال

 بناء على أهواء شخصية، ويجب أن تكون أحكامهم القضائية عادلة ومنصفة ومستندة إلى الحجج تقرارايستطيعون اتخاذ 
منتخبين أو معينين فيجب أن يتوفر لهم األمن الوظيفي أو فترة وسواء كان القضاة . القانونية وفقرات الدستور ذات الصلة

 دون قلق على مصيرهم، أو الوقوع تحت ضغط تقراراإشغال المنصب المضمونة في القانون حتى يتمكنوا من اتخاذ 
 .المسؤولين التنفيذيين

ي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه أ. ”حكم الشعب“ الديمقراطية مصطلح يوناني األصل معناه ) :Democracy(الديمقراطية  .23
، وتسود الديمقراطية ”التعددية“وقد تطور مفهومها عبر الزمن حتى تحول إلى حكم األغلبية، مع ضمان حقوق األقليات وقبول 

من دول العالم وتوصف هذه الدول بأنها األكثر استقرارا، واألكثر ازدهارا من بقية الدول التي ال تمارس % 20في حوالي 
وهناك نماذج عملية من األنظمة الديمقراطية أهمها النموذج الفرنسي، النموذج البريطاني . اطية حتى وإن رفعتها شعاراالديمقر

كما يمكن التفريق بين نوعين من الديمقراطية هما الديمقراطية المباشرة . وكل نموذج له ميزاته. ياألمير كوالنموذج 
 .والديمقراطية التمثيلية

 هي نوع من الديمقراطية يتخذ فيها المواطنون القرارات بأنفسهم وال يمكن ) :Direct Democracy(باشرة الديمقراطية الم .24
 .تطبيقها إال في المجتمعات الصغيرة جدا التي ال يوجد فيها عدد كبير من السكان

عمل بها في ظل التزايد بما أن الديمقراطية المباشرة يصعب ال : )Representative Democracy(الديمقراطية التمثيلية  .25
السكاني الرهيب فكان ال بد من ابتكار الديمقراطية التمثيلية عن طريق انتخاب ممثلين للشعب يتخذون القرارات الرئيسية نيابة 
عن الشعب، فأصبحت القرارات تُتخذ من الممثلين المنتخبين في المجالس والتجمعات الصغيرة حيث يمكن مناقشة السياسات 

 .عليها بشكل أسهل مما في األمة في مجموعهاوالتصويت 

مصطلح سياسي يستخدمه بعض المفكرين اإلسالميين، لكنه ال يعني حكم الشعب بقدر ما يعني استشارة الشعب أو :الشورى .26
على األصح مراكز القوى المسماة بأهل الحل والعقد في بعض القضايا دون إلزام الحاكم بتطبيق ما تسفر عنه المشورة وال 

 .تلزمه بتطبيق مبدأ الشورى ذاته إذا لم يرغب به

شكل من أشكال الحكم تخضع فيه جميع سمات المجتمع السياسية واالقتصادية والدينية  ) : Totalitarianism(الشمولية .27
 .واالجتماعية والثقافية لتحكم مجموعة صغيرة يقودها في الغالب ديكتاتور 

 واقتصادي واجتماعي ال يحبذ الملكية الفردية ويجعل أدوات اإلنتاج بيد نظام حكم سياسي :)Communism(الشيوعية  .28
 الذي أنهار في بداية التسعينات السوفيتيالمجتمع ككل وليس بيد األفراد، وقد تمت محاولة تطبيق هذا النظام في عهد االتحاد 

 . من القرن الماضي

 ) :Police State(الدولة القمعية أو البوليسية  .29
) المجتمع المدني(التي تعتمد على أجهزة استخبارات قمعية تحصي على الناس أنفاسهم، وحين تحتج مؤسسات هي الدولة 

والمنظمات النقابية والمؤسسات المدنية، واألحزاب السياسية على بعض الممارسات تقوم أجهزة األمن والجواسيس المندسون 
فة ، وبالتالي تجد الشرطة السرية والعلنية ذرائعها يإلى مصادمات عنوسط القوى الشعبية باستفزاز المجاميع الشعبية، لجرهم 
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وقد مورست هذه التقاليد في أنظمة الحكم النازية والفاشية والبلشفية . لضرب المعارضين، وتصفيتهم، بعد إلصاق التهم بهم
 .ومن ثم إلى مدارس االستبداد الشمولي العربي

 بمعنى حكم ، فهي Kratia بمعنى إله ، و Theosي األصل أيضاً، مؤلف من مصطلح يونان : )Theocracy(الثيوقراطية  .30
ومذهب الثيوقراطية يقوم على األساس الديني أو نظرية . إما مباشرة أو من خالل رجال الدين “ حكم اإلله “تعني حرفياً 

رض أو مفوض السماء، فالسلطة الزمنية التي تعتبر اهللا مصدراً للسلطة، وتعتبر الحاكم بمثابة ظل اهللا على األ» الحق اإللهي«
وقد وقع صراع تاريخي عنيف بين الكنيسة والدولة . تستمد مقوماتها من المشيئة اإللهية، ويتم اختيارها بعنايتها وبتوجيه منها

ن في الحكم المدنية في أوروبا انتهى بانتصار الملوك والسلطات الزمنية، فتحررت الدول األوروبية تباعاً من رغبة الفاتيكا
الدين هللا «ومنها أيضاً، . والسلطة، وعلى أثر ذلك قامت الثورة الصناعية التي رفعت شعارات عديدة أهمها شعار العلمانية

 .»والوطن للجميع

عقيدة بنيتو موسولوني، والنظام السياسي الذي أسسه على تشجيع وتعزيز المذهب العسكري والقومية  :)Fascism(الفاشية  .31
وتنطبق العبارة على كل أيديولوجية أو .  وقد نظمت في إيطاليا وفق خطة استبدادية تتعارض تماما مع الديمقراطية.المتظرفة

 .األسبانيةمثل االشتراكية الوطنية األلمانية والكتائب . حركة مستوحاة من هذه المبادئ

الديمقراطيات أن يوافقوا أيضا على يتوجب على المواطنين في  :  )Citizen Responsibilities(مسؤوليات المواطن  .32
فالديمقراطيات تمنح مواطنيها العديد من الحريات، ومن ضمنها حرية المعارضة . التقيد بالقوانين والواجبات التي تحكمهم

وحرية انتقاد الحكومة لكنها تطلب مشاركة المواطنين في العملية السياسية وفي كل ما يطلب منهم بشكل قانوني مثل الخدمة 
 في االنتخابات والترشيح للمناصب الشاغرة في حال توفر الرغبة، واالقتراعالعسكرية اإللزامية والخدمة في هيئات المحلفين، 

 .إضافة إلى استخدام الصحافة الحرة لإلعراب عن آرائهم إلى آخر ذلك من الواجبات

 )Civil Society: (المجتمع المدني .33

ن عشر للداللة على مجتمع المواطنين الذين ال تربطهم عالقات بعائالت أو عشائر استخدم هذا االصطالح في القرن الثام
سياسية ، بعدها تم فصل مفهوم المجتمع المدني عن مفهوم الدولة، وأصبح معناه المنظمات غير الحكومية والنقابات التي تمثل 

 .القوى العاملة وغيرها

 

 


