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شروط المجتمع الديمقراطـــي
تتضمن الديمقراطية في مفهومها العميق والشامل جملة عناصر أهمها :إقرار الحقوق والحريات الفردية
والجماعية قانونيا وفعليا ،وتحقيق سيادة القانون في دولة القانون والمؤسسات ،وإقامة تمثيلية نزيهة ،وكذلك
إقامة سلطة على أساس جديد من المشروعية والعقالنية .فالديمقراطية ،بـهذا المعنى  ،هي النظام السياسي
الذي يحقق سيادة الشعب عبر ضمان وتأطــير قانوني لمختلف الحقوق والحريات ،وعبر ضمان وتأطير قانوني
للمواطنة الحقة والتمثيلية العقالنية للسلطة.
إن العناصر المكونة لهذا التعريف هي الحرية ،والحقوق ،والتمثيلية ،وسيادة القانون ،والمواطنة ،وهي
عناصر مترابطة ،فإذا ما بطل منها عــنصر بطلت الديمقراطية ككل .وبذلك فهي تشكل كال ال يتجزأ ،ينعكس على
مستويات المؤسسات والنصوص ،والممارسات والعالقات ،والسلوكات والذهنيات ،فيما يجعل المجتمع كله
ديمقراطيا ،بل تصبح شخصية المواطـن نفسها شخصية ديمقراطية .إن هذه السيرورة العميقة ال تتحقـق إال
بتوافر شروط نجمل أهمها في عنصرين اثنين:
 العنصر األول :االستقاللية النسبية للمجال السياسي ،فمن حيث إن الديمقراطية مرتبطة بنشوء المجتمعالحديث ،فإنها تتطلب تحويرا في معنى السياسة ،وهذا يقتضي جعل المجال السياسي مجاال تداوليا قابال للنقد
والتصحيح المستمرين ،وأن تصبح الممارسة السياسية ممارسة بشرية معرضة للصواب والخطأ ،وبالتالي
للمراقبة والمحاسبة عبر قنوات مضبوطة .
 العنصرالثاني :الفصل بين السلطات الثالث األساسية ،التشريعية والتنفيذية والقضائية .والفصل أو االستقالليعني :أن لكل سلطة اختصاصاتها ومجاالتها وحدودها ،فال يطغى أحـدها على اآلخـر ويبتلع اختصاصاته
وفعالياته ،كأن تبتلع السلطة التنفيذية السلطتين األخريتين ،وتحولهما إلى مجرد توابع ولواحق ،ومن ثمة
يستوجب األمر أهمية التوازن بين السلط .وفي هذا السياق يكتسب االستقالل الفعلي للقضاء كامل أهميته
وينتصب باعتباره أحــد الشــروط األساسية للديمقراطية.
فالديمقراطية الحـقـة تنشأ من حاجة المجتمع نفسه إلى الديمقراطية،أي من التطوراالقتصادي
واالجتماعي ،مما يجعل ازدهارها ونموها في أمس الحاجة إلى مناخ وعالقات وقنوات ديمقراطية حتى تصبح
هي المـطـالبة بها والضامنة لها في الوقت نفسه .
محمد سبيال  :سلسلة شراع العدد  – 01شتـنـبر  0111ص  71وما بعدها ( بتصرف )
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اقرا النص واجب عن األسئلة االتية:

المجال الرئيس األول :مكون النصوص (  01ن )
 -0انطــلـق من عــنـوان الـنـص ومـن الفقرة األولى ،وافترض نوع الخطاب الذي ينتمي إليه النص(  0ن )
 -4حدد األفكار التي يتضمنها النص(  0ن )
 -3اشرح قول الكاتب  ":تتضمن الديمقراطية في مفهومها العميق والشامل جملة عناصر أهمها :إقــرار
الحـقـوق والحريات الفردية والجماعية قـانـونـيا وفــعـليا "  0 (.ن )
 -2في النص حقالن دالليان :حقل دال على الديمقراطية ،وحقل دال على شروط تحقيق الديمقراطية.
استخـرج األلـفـاظ والعـبارات الـدالة على كـل حـقـل ،وأبـرز العالقـة القائمة بين الحـقــلـين 0.1 ( .ن)
 -1حدد انطالقا من النص ،موقف الكاتب من الفصل بين السلط  0.5 (.ن )
 -7اعــتمـد الكاتب في عــرض أفكـاره أسلوب التفسير ،مثل لذلك بما يناسب من النص ،وأبـرز وظــيفة هـذا
األسلـوب 0 (.ن )
 -1اكتب فقرة موجزة تلخص فيها ما ورد في النص من أفكار ،مبديا وجهة نـظـرك فيـما طرحـه الكاتب حـول
شروط تحقيق الديمقراطية3 ( .ن )
المجال الرئيس الثاني :مكون الدرس اللغوي (  12ن )
 -0استخرج من النص ما يأتي :
أ -مصدرين :األول من فعل رباعي ،والثاني من فعل خماسي 4 ( .ن )
ب  -اسميـن منسوبين مع بيان االسم المنسوب إليه والمنسوب ،والتغيير الذي طرأ عليه 4 (.ن )
 -4ركب جملتين مفيدتين حسب المطلوب - :جملة تتضمن استعارة ( تصريحية أو مكنية ) – جملة تتضمن
أمرا يفيد االلتماس.
المجال الرئيس الثالث :مكون التعـبير واإلنشاء(  17ن )
المدرسة واألسرة مؤسستان تعمالن بشكل متكامل لترسيخ قيم الديمقراطية لدى الناشئة مما يساهم في خلق
مواطن متشبع بالديمقراطية ويمارسها في سلوكه وعالقاته.
توسع في تحليل هــذه القـولة مستثمـرا في ذلك ما اكـتسبته في مهارة ' تـوسيع فكــرة '

