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.ورقة النقاشيّة السادسة : "  سيادة القانون أساس الدولة المدنية  "ال  
 

على ما عرفها جاللة الملك عبدالله الثاني؟ نية ؟ بناءا  المقصود بالدولة المد س : ما  
المواطنة الفاعلة،  ج : هي دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية وتركز على

اللون أو العرق أو  ن بسبب الدين أو اللغة أووتقبل بالتعددية والرأي اآلخر، وتحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطني
 المستوى االقتصادي أو االنتماء السياسي أو الموقف الفكري.

 
 س : أذكر مميزات الدولة المدنية التي عرفها )حددها( جاللة الملك عبدالله الثاني؟

نية والشرعية.. هي الدولة التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدي1ج :   
. وتركز على المواطنة الفاعلة.2  
. وتقبل بالتعددية والرأي اآلخر.3  
قتصادي أو . وتحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو المستوى اال4

 االنتماء السياسي أو الموقف الفكري.
 

ك على أن سيادة القانون هي المعبًر الحقيقي واألساسي الذي تبنى علية الديمقراطيات س : وًضح : شدد جاللة المل
 واالقتصاديات المزدهرة والمجتمعات المنتجة ؟

لب في الوقت ج : تظهر ذلك في ان مسؤولية  تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة، حيث يتط
ية.مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ وسيادة القانون في حياته اليومية وبعيداَ كل البعد عن االنتقائذاته أن يتحمل كل   

ه النقاشية س : اذكر اإلشارات )الصور( والحوادث اليومية  التي تطرق اليها جاللة الملك لتبسيط مفهوم سيادة القانون في ورقت
 السادسة؟

ا في عرس أو احتفال تطلق فيه نيران األسلحة.. أن يرى طفلة تموت في أحضان والده1ج :   
. أن يرى أم تودع ابنها دون أن تعلم أنه لن يعود بسبب سائق لم يحترم القانون .2  
. أن يرى طالب متفوق فقد فرصته لعدم تطبيق سيادة القانون .3  
. أن يرى مجرم ينعم بالحرية دون مساءلة. 4  
 

لة الملك عبدالله الثاني الذي يخفي وجود الدولة المدنية؟س : ما العامل األساسي بنظر جال  
 ج : غياب سيادة القانون والتطبيق غير العادل له، جعل من دول المنطقة المحيطة  تعيش حالة مروعة ومحزنة.

 
 العدالةس : ما هو الميزان الذي وضعه جاللته في رؤيته لدولة القانون والمواطنة، لضمان حقوق جميع مواطنيها وتعزيز 

 االجتماعية؟
ج : الميزان هو: ضمان حقوق األقلية كمتطلب لضمان حقوق األغلبية، وأن سيادة القانون هي الضمان لحقوق الجميع وتعزيز 

 العدالة االجتماعية.
 

بدالله لك عس : ما األمور التي تعمل على انتهاك القانون واضعاف قيم المواطنة وتفتك بمسيرة المجتمعات كما يراها جاللة الم
 الثاني؟

. تساهل المسؤولين بتطبيق القانون بدقة ونزاهة وعدالة.1ج :   
. انتشار الواسطة والمحسوبية.2  
. عدم تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .3  
. عدم تطبيق مبدأ المواطنة الصالحة في المجتمعات.4  
 

مؤسساتها.فاءة يؤدي إلى ضياع الحقوق ويضعف الثقة بأجهزة الدولة و** ان التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وك  
 

 س : ما هو المعيار األساسي والوحيد الذي وضعه جاللة الملك للتعيينات للموظفين؟
 ج : المعيار هو : االلتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة. 

 
ا عن حبه لبلدنا العزيز؟س : ما الطرق التي يطلب جاللة الملك بها كل مواطن أن يعبر من خالله  

. من خالل احترامه لقوانين البلد.1ج :   
. أن يكون مبدأ سيادة القانون هو األساس في سلوكنا وتصرفاتنا.2  
. تحديد مسارنا نحو المستقبل بوعي وإدراك للتحديات التي قد تواجهنا.3  


