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فئة من املختّصني

ِة للطِّباَعِة سِة العامَّ حقوُق الطِّباعِة والتّوزيعِ محفوظٌة للُمؤسَّ

بويَِّة حقوُق التَّأليِف والنَّرِش محفوظٌة للَمركِز الوطنيِّ لتطويِر املَناهِج التَّ

وريَّة بية – الُجمهوريَُّة العربيَُّة السُّ ِوزارة التَّ

طبع أّول مرّة للعام الدرايّس ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م



مة املقدِّ

ائي الطلبة: أعزَّ
بيِة الوطنيَّة  استكامالً ملا كنَّا قْد بدأناُه يف بناِء املَنظومِة املعرفيَِّة لطلبتنا األعزَّاء نضُع بنَي أيديكم كتاَب التَّ

دْت مفرداتُُه، واختلفْت أنشطتُُه بشكل يعزُِّز البناَء املعريفَّ  عْت موضوعاتُُه، وتعدَّ للصفِّ األّوِل الثَّانوي، الذي تنوَّ

ُخ القيَم الوطنيََّة لديه. ي مهاراته ويُرسِّ للطالِب ويُنمِّ

بيِة الوطنيَِّة مْن أربعِ وحداٍت درسيٍَّة ُمتسلسلٍة بطريقٍة منهجيَّة، وقْد جاءِت الوحدُة األوىل  يتألَُّف كتاُب التَّ

ا الوحدُة الثَّانيُة  ات(، تناولْت مهارَة اتِّخاِذ القراِر والنوَع االجتامعيَّ واملبادرَة والرَّأي العام. أمَّ بعنواِن )تطوير الذَّ

، والدولُة وأركانُها، وأنظمُة  فهي بعنواِن )الحقوق والواجبات(  وقد جاءت دروسها تحت عناوين الفكُر السيايسُّ

نِت املجتمَع  الحكِم وأشكالُها، وتطّوُر الّنظِم االقتصاديَّة. بينام الوحدُة الثَّالثة بعنوان )الوطن واملواطن( وقد تضمَّ

اَث اإلنسايّن، وتألَّفِت الوحدُة الرابعُة والّتي هَي بعنواِن )التنمية املستدامة( من  العريبَّ واملجتمَع الّدويلَّ والتَّ

ة. المة العامَّ غري والسَّ السياساِت الوطنيَِّة لحاميِة البيئة، ومشكالِت املجتمعِ ومرشوعَي الصَّ

دٍة  تمَّ التكيُز يف هذا الكتاِب عىل دمِج العمليّاِت يف املحتوى عرَب وضعِ الطَّالِب يف مواقف تعليميٍَّة ُمتعدِّ

ُز نشاطََه الكتساِب مهاراٍت ُتكُِّنُه من تطبيِقها يف حياتِه العمليَّة، وذلَك باعتامِده  عٍة تستثرُي تفكريَُه وتُحفِّ ومتنوَّ

ابَط بنَي أفكارِه،  ُق التَّ عىل املُحاَجَجِة والربهاِن الختباِر صحِة أفكارِه وتحقيِق التَّواصِل الفّعاِل مَع زُمالئِه مبا يُحقِّ

وتعزيَز قدرتِه عىل تثِّلِها معرفًة وقيامً وسلوكاً.

َنُه مْن موضوعات يُشكُِّل لَِبَنًة يف بناِء شخصيَِّة الطالِب الذي يعتزُّ بنفِسِه وبوطِنِه  إنَّ هذا الكتاَب مبا تضمَّ

وبانتامئِِه إىل محيِطِه العريبِّ، لجعلِِه قادراً عىل التفاعِل اإليجايّب مع التطّوراِت العامليَّة، ومع ذلك يُبِقي هذا 

الكتاُب مجاالً للحواِر والنَّقاِش بهدِف التَّطويِر واإلغناِء عرَب مقتحاِت الزُّمالِء املدرسنَي والطَّلبِة واألهل.

املؤلّفون  
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نًة: )اإلرشاداُت والتَّعليامت، تحديُد أدواِت  ة يف مدرستي ُمتضمِّ المِة العامَّ ُم مع زماليئ خطَّة )مجلَّة حائط( للسَّ أُصمِّ

ة، الجهاُت املُشارِكة...(. المِة العامَّ الوقاية، متطلَّباُت اإلسعافاِت األوَّليّة، خطَُّة اإلخالء، فريُق السَّ



٧

١

اتِّخاُذ القرار. الدرس األّول: 

النَّوُع االجتامعّي. الدرس الثاني: 

املُباَدرة. الدرس الثالث: 

الرَّأُي العاّم. الدرس الرابع: 

تطوير الذات



٨٩

١

٨٩

في كلِّ يوٍم يّتخُذ اإلنساُن عددًا من القراراِت صغيرًة كانْت أم كبيرة ... بسيطًة أم مصيرَيّة، فكثيٌر من جوانِب حياِتنا هَي 

سلسلٌة من القراراِت واالختياراِت اّلتي تؤثُّر في كِلّ مساراِتها سواء كانْت دراسًة أو عماًل أو غيرها. 

اتّخـــــــــاُذ القـــــــــرار

الخطّة.	 

مصفوفُة القرار.	 

مصطلحاٌت جديدٌة

أتعرَّف مفهوَم القرار.	 

أحّدَد خطواِت اتّخاِذ القراِر.	 

أوّضَح العوامَل املؤثّرَة يف اتّخاِذ القرار.	 

أطبَّق مهارَة اتّخاِذ القرار. 	 

أبنّيَ أثَر القراِر يف حياتنا.	 

سأكوُن قادراً عىل أن



٨٩ ٨٩

مفهوُم اتّخاِذ القرار  

القرار

ماذا؟

من؟

متى؟كيف؟

ملاذا؟

أين؟

لو استعرَض أحُدنا سلسلَة األحداِث الّتي مرّْت يف حياتِه، لوجَد أّن هذِه الّسلسلَة هَي نتيجٌة لقراراٍت إّما اتّخذها بنفِسه أو 

، يُخِضُع نفَسُه لتفكريٍ عميٍق وحساباٍت دقيقٍة قبَل أْن يختاَر بنَي  ٍ صنَعها لُه آخرون، فعنَدما يتعامُل اإلنساُن مَع موقٍف ُمعنيَّ

البدائِل املوجودِة، مستنداً إىل قدراتِِه املعرفيِّة ومهاراتِه وأهداِفه املستقبليّة، آخذاً باالعتباِر ظروفَُه املحيطة، ومستفيداً من 

إجاباتِه عن األسئلِة الّتي طرَحها عىل نفِسه:

ما الفوائُد الّتي سأحصُل عليها نتيجَة اتّخاِذ القرار؟ 	 

ما األرضاُر الّتي قد تحصُل يل نتيجَة اتّخاِذ القرار؟	 

ما الفوائُد الّتي سأحصُل عليها نتيجَة عدِم اتّخاِذ القرار؟	 

ما األرضاُر الّتي قد تحصُل يل نتيجَة عدِم اتّخاِذ القرار؟	 

لِة فإّن اتّخاَذ القراِر هَو استجابُة اإلنساِن للتّساؤالِت الّتي تُطرح عليه ومواجهة املواقف التي يتعرّض لها. ويف املحصِّ

يتعلُّق القراُر بتحديِد اإلجراِء املطلوِب اتّخاذه، للوصوِل إىل حلٍّ أو إجابٍة أو استنتاٍج نهايئٍّ، ملعالجِة املشكالت.

ٍد من بنِي خياراٍت متعّددٍة ممكنٍة،  اتّخاُذ القرار:  هو عمليٌّة عقليٌّة يقوُم بها اإلنساُن الختياِر طريقِة القياِم بفعٍل ُمحدَّ

لتحقيِق أهداٍف معيّنٍة. 



١٠١١ ١٠١١

ُخُطواُت اتّخاِذ القرار  
أجيُب مبوضوعيٍَّة عن األسئلِة اآلتية:

األســـــــــــــــــــــــــئلةالرَّقم
ال

).(

قليالً

)١(

موافق

)٢(

كثرياً

)٣(

أبِني قراراِت عىل معرفٍة جيَّدٍة بالحقائِق املرتبطِة مبوضوِعها.١

أمتلك القدرة عىل اتِّخاذ أي قرار يتعلّق بدراستي.٢

أدافُع عن القراِر الّذي أتّخُذه.٣

أميُل إىل اتِّخاِذ القراِر بال تأجيٍل.٤

ِته.٥ أتَّخُذ قراراً، وأرشُع يف تطبيِقه دوَن أْن يساوَرين شكٌّ يف صحَّ

أتَّخُذ قراِري، وأتابُع تنفيَذُه خطوًة خطوة.٦

٧
عنَدما أرى أنَّ قراري يتعارُض مع بعض العاداِت والتَّقاليِد 

الّسلبيّة، أرصُّ عىل تنفيِذه.

أميُل إىل التَّمسِك برأيي عنَدما أتَّخُذ بعَض قراراِت.٨

ال أخىش مواجهة أفراد أرست إذا تعارض قراري مع رأيهم.٩

ل مسؤوليَِّة الفشِل إذا اتّخذُت قراراً وكاَن خاطئاً.١٠ أستطيع تحمُّ

مجموع كّل تقييٍم

املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

إذا كانْت عالماتُك فوَق الـ )٢٥( فأنَت تتمتَُّع مبستوًى عاٍل مَن القدرِة عىل اتِّخاِذ القرار.	 

إذا كانْت عالماتُك بنَي الـ )٢٠ — ٢٥( فأنَت تتمتَُّع مبستوًى جيّد مَن القدرِة عىل اتِّخاِذ القرار.	 

إذا كانْت عالماتُك بنَي الـ )١٥ — ١٩( فأنَت تتمتَُّع مبستوًى وسط مَن القدرِة عىل اتِّخاِذ القرار.	 

إذا كانْت عالماتُك بنَي الـ )١٠ — ١٤( فأنَت تتمتَُّع مبستوًى دوَن الوسِط مَن القدرِة عىل اتِّخاِذ القرار.	 

إذا كانْت عالماتُك أقلَّ من )١٠( فأنَت بحاجٍة إىل تطويِر قدراتِك ومهاراتِك.	 



١٠١١ ١٠١١

مهام كاَن مستوى تقديرك لقدرتِك عىل اتِّخاِذ القرار، حبَّذا لو اتَّبعَت الخطواِت اآلتيَة لتساعَدك عىل اتِّخاِذ القراِر بطريقٍة 

علميٍَّة وعمليَّة.

غير 

ابقة. أختاُر قضيًَّة تشغُل تفكريِي، وتحتاُج إىل اتِّخاِذ قراٍر سليم، ثمَّ أطبُِّق عليها الخطواِت السَّ



١٢١٣

عوامُل وصعوباٌت تؤثُِّر في اتّخاِذ القرار  
تتعّدد العوامُل الَّتي تؤثّر يف عمليِّة اتّخاِذ القرار، فمنها ما يتعلُّق بالّناحيِة النفسيِّة للفرِد: )التّوتُّر، الغضب، الخوف، الجرأة، 

والتَّقاليد،  العادات  واألفكار،  )اآلراء  ائدِة  السَّ والثَّقافِة   ،)... املجتمع،  )األرسة،  املحيطِة:  بالبيئِة  يرتبُط  ما  ومنها  الفرح...(، 

القيم االجتامعيَّة...(، الَّتي تؤدِّي دوراً أساسيَّاً يف تحديِد خياراِت الفرِد، ألنَُّه قْد يجُد نفَسُه ُمضطرّاً إىل مراعاتِها، أو تجاوزِها 

باملبادراِت الفرديَّة.

ها عدُم إدراِك املشكلِة وتحديِدها بدقَّة، وضعُف القدرِة عىل تحديِد  عوباِت، ومْن أهمِّ تواجُه عمليَُّة اتِّخاِذ القرار بعَض الصُّ

دُِّد لدى ُمتَّخِذ القرار، ونقُص املعلوماِت حوَل املشكلِة  َق باتِّخاِذ القرار، ووجوُد حالٍة مَن التَّ األهداِف الَّتي ميكُن أْن تتحقَّ

املطروحة.

العوامُل املؤثِّرُة يف اتّخاِذ 

القرار

عوباُت الَّتي تعتُض كيفيُّة التَّعامِل معها الصُّ

عمليَّة اتّخاِذ القرار

الحلوُل املقتحُة لتجاوزِها

مصفوفُة اتّخاِذ القرار  

مَن  مجموعٍة  بنَي  العالقِة  وتحليَل  تحديَد  األفراِد  من  مجموعٍة  أو  لفرٍد،  يتيُح  جدوٌل  مصفوفُة اتّخاِذ القرار:  هَي 

املعلوماِت بشكٍل منظّم. وتكوُن ُمجديًَة عنَد وجوِد أعداٍد كبريٍة من العوامِل املُؤثِّرِة يف اتِّخاِذ 

القراِر وتقييِم األهميَِّة النِّسبيَِّة لكلِّ عامٍل منها للوصول إىل القرار السليم.

مثال:
رايسِّ األنسب له. استعاَن باسٌل مبصفوفِة اتّخاذ القراِر عنَدما وجَد صعوبًة يف اختياِر الفرِع الدِّ



١٢١٣

النِّسبُة املئويَّة لكلِّ معياراملعيار
درجُة تقييِم الخياراِت املُتَاحة )١ - ٥(

ُص املهنّيالفرُع األديّبالفرُع العلمّي التخصُّ

٥٠٣٢٥٪امليوُل والرَّغبة

حاجُة سوِق العمِل 

ِص الدرايّس للتَّخصُّ
٪٣٠٤١٥

٢٠٤٤٢٪التَّكلفُة املاديَّة

١٠٠٣.٥٢.١٤.٤٪املجموع

قيمُة الخيار =  )درجُة التَّقييِم للخيار × الوزن النِّسبّي للمعياِر األّول( + )درجة التَّقييِم للخيار × الوزن النِّسبّي للمعياِر 

الثَّاين( + )درجة التقييِم للخياِر × الوزن النسبّي للمعياِر الثّالث(

ِص املهنّي = )٥ × ٥٠٪( + )٥ × ٣٠٪( + )٢ × ٢٠٪( = ٤.٤ قيمُة خياِر التَّخصُّ

أصبح لدى باسل اآلن تقييم لكّل الخيارات املتاحة أمامه، ومن الواضح أن التخّصص املهنّي يطابق أغلب معايريه للدراسة 

املناسبة له.



١٤١٥

أثر القرارات في حياتنا  

ياِت القامئِة، وترتبُط أهميَّتُها  تعدُّ القراراُت األداَة الرّئيسَة الَّتي نستخدُمها لالستفادِة مَن الفرِص املُتاَحِة ومواجهِة التّحدِّ

هذِه  حجِم  بحسِب  أهميَّتُها  وتختلُف  املستقبل.  يف  إاّل  وانعكاساتُها  نتائُجها  تظهُر  ال  والَّتي  عليها،  املتتّبِة  باآلثاِر 

القرارات، فالّصغريُة منها أو البدهيَّة ال تحتاُج إىل كثريٍ من التّفكريِ التّخاِذها، وغالباً ما تكوُن آثارُها محدودة، بيَنام 

القراراُت الكبريُة أو املصرييُّة تربُز أهميّتُها يف الحصوِل عىل فرٍص أكرَب والقدرِة عىل التّقليِل من املخاطِر، وأحياناً قد 

تشّكُل نقطَة تحّوٍل يف تاريِخ املجتمعِ وحياتِه االجتامعيِّة والّسياسيِّة واالقتصاديّة.

حاولت بعض الدول الكربى ذات التاريخ االستعامرّي، الهيمنة عىل سورية وإخضاعها لسياساتها، ما جعل سورية أمام 

خيارين.

الخيار األول: االنصياع إلرادة تلك الدول، وهذا يعني التخّل عن القرار السيادّي املستقّل الذي تتّعت به سورية 

لزمن طويل.

الخيار الثاين: رفض محاوالت الهيمنة االستعامريّة الجديدة ومقاومتها.

أدركْت سوريَُّة أنَّ خياَر املقاومِة يحفُظ وجوَد الوطِن وكراَمته، لهذا اتّخذْت قراراً بالوقوِف يف وجِه الخطِر االستعامريِّ 

َد ذلَك عرَب الّصموِد األسطوريِّ للّشعِب العريبِّ الّسورّي وجيِشِه البطِل بقيادِة  الجديِد الّذي يهّدُد الوطَن العريّب، وتجسَّ

الّسيِد الرئيِس بّشاِر األسد، إذ جابَه بكلِّ إرادٍة وصالبٍة اآللَة الحربيَّة االستعامريَّة املتطّورَة وعرشاِت اآلالِف مَن اإلرهابيّنَي 

دٍة ومختلفٍة خدمًة للمرشوِع االستعامريِّ الجديد. املرتزقة، الّذيَن تمَّ إدخالُُهم إىل سوريّة تحَت مسّمياٍت وغاياٍت ُمتعدِّ

ار األسد عىل ذلك بقولِه: وقْد أكّد الّسيُد الرّئيُس بشَّ

»االستسالُم سيسلبنا تاريَخنا وحضارتَنا، حارضَنا ومستقبلَنا، مربّراِت وجوِدنا، فكرَنا وثقافَتنا، موارَدنا ومقّدراتنا، وإنَّ 

املقاومَة ستحفُظ لنا حقوَقنا وأرَضنا ولْن نتنازَل عنها«.

 أبنّيُ أهميَّة القراراِت يف حياتِنا	 

  

  

 

 أذكُر مثاالً عن قرار اتّخذتُه يف حيات 	 

  

  

 

 أعرّبُ بأسلويب عْن أهميَِّة املقاومِة، ورفِض االستسالِم يف حياِة الّشعوب	 

  

  

 



١٤١٥

أنشطٌة وتدريبات
أوالً- ضع كلمة صّح إىل ميني العبارة الّصحيحة وكلمة غلط إىل ميني العبارة املغلوطة يف كّل ماّم يأيت:

)   ( يكوُن استخداُم مصفوفِة القراِر ُمجِدياً كلَّام كاَن عدُد العوامِل املُؤثِّرِة يف اتِّخاِذ القراِر كبرياً.. ١

)   ( يتطلّب اتّخاذ القرار السليم إيجاد آليّة توازن بني الطموحات والقدرات.. ٢

)   ( تستنُد عمليَُّة اتِّخاِذ القراِر إىل املعرفِة، واألهداِف املستقبليَِّة املُراِد تحقيقها.. ٣

)   ( تؤثُِّر القراراُت املصرييَُّة بشكٍل محدوٍد يف حياِة املجتمع.. ٤

ثانياً- أرتُّب العباراِت اآلتيَة لتكّوَن خارطًة مفاهيمّية:

خطواُت اتِّخاِذ القرار

..................................... ..................................... .......................................................................... .....................................

١٣ ٢٤٥

نفيذ. توليُد البدائل توضيُح ا�هداف إيجاُد الحقائق النظر في ا�ثار المراجعُة والتَّ

ثالثاً: أعلُِّل ما يأيت:

أهميَّة اتِّخاِذ القرار.. ١

بِح والخسارِة أقّل كلفًة مَن االستسالم.. ٢ املقاومة بحساباِت الرِّ

رابعاً: موقٌف وقرار:

أثناء الجلسة املسائيّة ألرستنا، قال يل والدي: »يا بنيَّ ادَّخرُت ِمْن عمل يف متجِري الّصغريِ مبلغاً مُيكُِّنِني مْن رشاِء متجٍر جديٍد، 

أو منزٍل أستفيُد من تأجريِِه ويبقى ضامنًة للمستقبل، وعنَدما كنُت أّدخُر هذا املاَل كنُت أفكُِّر يف حاجِتك لُه أثناَء دراسِتَك 

الجامعيَّة، وأنا يف حريٍة، فكيَف أترصَّف؟«.

أستخدُم جدوَل مصفوفِة القراِر اآلت:

الوزُن النِّسبيُّ لكلِّ معيار
درجُة تقييِم الخياراِت املُتاَحة )١ – ٥(

ُد املعايري الّتي يف ضوئِها  أحدِّ

سأقرُِّر أفضَل خياٍر يل.

ُد الوزَن النِّسبيَّ لكلِّ معياٍر  أحدِّ

بحسِب أهميَّته بالنَّسبِة يل.

الخياُر األوَّل: 

رشاُء متجٍر 

جديد.

الخياُر الثَّاين: 

رشاُء منزٍل 

جديد.

الخياُر الثَّالث: 

ادِّخارُه 

لتغطيِة نفقاِت 

راسة. الدِّ

امليوُل والرَّغبة

الحاجة

التَّكلفة

املجموع



١٦١٧

ــوُع االجتماعّي  َـّ النـ

يشير النوع االجتماعي إلى األدوار التي يأخذها كل من الرجل واملرأة في املجتمع. وقد أّدى التباين في الثقافات واختالف 

النظرة في كيفّية ممارسة تلك األدوار إلى وجود نوع من املعاناة التي تؤّثر في شريحة كبيرة من األفراد داخل املجتمع.

لذا يتعّي بذل جهود خاّصة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة السياسات والبرامج التي تعنى بالنوع االجتماعي.

٢

أوّضح مفهوَم النَّوِع االجتامعّي.	 

أبنّيَ األدواَر االجتامعيََّة املُرتبطَة بالنَّوِع االجتامعّي.	 

أستنتَج الفرَق بنَي املساواِة والعدالِة االجتامعيّة.	 

وليَِّة 	  أبنّيَ أهمية تكامل دور الدولة مع الربامج الدَّ

. ملعالجِة قضايا النوع االجتامعيَّ

سأكوُن قادراً عىل أن

النَّوُع االجتامعّي )الجندر(. 	 

املساواة.	 

العدالُة االجتامعيَّة.	 

وليَّة.	  الربامُج الدَّ

مصطلحاٌت جديدٌة



١٦١٧

وِع االجتماعّي )الجندر(   مفهوُم النَّ
أبِدي رأيي بالعباراِت اآلتية:

أوافُق / ال أوافقالعبارة

ُتيُّز املجتمعاُت العربيُّة نسبيّاً بنَي الذُّكوِر واإلناث.

ُل أصحاُب العمِل الذُّكوَر عىل اإلناث. يفضِّ

يربُع الطَّبيُب أكرثَ مَن الطَّبيبِة يف طبِّ جراحِة القلب.

ُل األهايل املُعلِّمَة عىل املُعلِِّم يف تدريِس صفوِف الحلقِة األوىل. يفضِّ

تستطيُع املرأُة أن تكوَن وزيرَة دفاع.

التِّجارُة  مهنُة الرِّجاِل فقط.

ُل األهايل تعليَم الذُّكوِر عىل تعليِم اإلناث. يفضِّ

ورَد يف تقريِر األمِم املُتَّحدة عام ٢0١6م أنّه:

يف ١٠٠ دولٍة ُتَنُع املرأُة مْن مزاولِة بعِض املهن. 	 

يف أكرثَ من ١٥٠ دولة تتعرَُّض املرأُة للتَّمييِز يف القانون. 	 

يف ٣٢ دولة تختلُف إجراءاُت الحصوِل عىل جواِز سفٍر بنَي 	 

الرّجِل واملرأة. 

يف ١٨ دولة تضطرُّ املرأُة إىل الحصوِل عىل موافقِة زوجها 	 

للعمل. 

يف ١٨ دولة تواجُه املرأُة عوائَق قانونيَّة تحدُّ من دورِها.	 

إنكليزيّة  كلمٌة  االجتامعّي(:  )النوُع  الجندر 

إىل  وتشرُي  التينّي،  أصٍل  من  تنحِدُر   )Gender(

ُدها  العالقاِت واألدواِر االجتامعيِّة والقيِم الّتي يحدِّ

املجتمُع لكلٍّ من الجنسني )الرِّجال والنِّساء(.

يف  ألنّهن  بالنِّساِء  جندر  مفردُة  التصقْت  لقْد 

لبّي، وهو  ِالعامِل تعرّْضَن للتَّمييز السَّ معظِم دول 

الثَّقافاِت والعاداِت  له تجلِّياتُه يف مختلِف  تييٌز 

والتَّقاليِد والّنظِم االجتامعيَّة.

الفرق بني الجنِس والنَّوِع االجتامعّي

ممّيزات النوُع االجتامعّي / الجندرممّيزات الجنس

ثقافةطبيعة

مميِّزاٌت اجتامعيّة / ثقافيَّة / وضع / مكانةمميِّزاٌت جسديَّة

ٌ يف املكاِن والزمانثابٌت ال يتغريَّ ُمتغريِّ

ماذا تستنتُج من تقريِر األمِم املُتَّحدة؟  	 



١٨١٩

جاِل والنِّساء   األدواُر المشتركُة بيَن الرِّ

دوٍر  بكلِّ  وترتبُط  أفراِده،  أدواِر  تحديِد  يف  أساسيَّاً  عاِمالً  فيِه  ائدِة  السَّ الثَّقافِة  وطبيعُة  املجتمعِ  تطّوِر  تشكُِّل درجُة 

ُد وفقاً لها مكانُة الرَّجِل واملرأة، علامً أنَُّه تتشكَُّل للرِّجاِل والنِّساِء أدواٌر  لوكاِت واملاُمرساِت الَّتي تتحدَّ مجموعٌة مَن السُّ

مشتكٌة يف مختلِف جوانِب الحياة. 



١٨١٩

ابق.	  وِر الَّذي أراُه أكرثَ أهميًَّة يف تكنِي املرأِة ُمستِعيناً باملخطَِّط السَّ ُ بأسلويب عن الدَّ  أعربِّ

  

  

 

ة والمساواة   العدالُة االجتماعيَّ

 ّ

ورِة.	  ُ بأسلويب عن هذه الصُّ  أعربِّ

  

 



٢٠٢١

املساواةالعدالُة االجت�عيَّة

هي نظاٌم اجت�عيٌّ واقتصاديٌّ يهدُف

إىل إزالِة الفوارِق الكب�ِة

بَ� طبقاِت املجتمعِ عربَ املعاملِة العادلِة. 

ياسيَِّة هي التَّمتُُّع بجميعِ الحقوِق السِّ

واالقتصاديَِّة واالجت�عيَِّة دوَن �ييز بسبِب اللَّوِن

أو اللُّغِة أو الجنِس أو املستوى االجت�عّي ...،

وقد دعا اإلعالُن العامليُّ لحقوِق

اإلنساِن إىل عدِم التَّمييِز بَ� النَّاِس وإلغاِء

استغالِل اإلنساِن لإلنسان.

- تطبيِق مبدأ سيادِة القانون.

- تنمِية مناخِ الحريَّة ومكافحة الفساد بجميع أنواعه.

 - نِرش الوعي بأهميَّة العدالة.

هاتهم. - التواصِل مع اآلخرين ومعرفِة توجُّ

- دعِم املبادرات املحليَّة.

 - تحقيِق مبدأ تكافؤ الفرص.

- تبنِّي القطاعِ الخاّص مفهوَم املسؤوليَّة االجت�عيَّة.

- سيادة القانون عىل الجميع.

- توف� الح�ية القانونيَّة لعدم التَّمييز ب� األفراد.

- املساواة يف الحصول عىل فرص التَّعليم والخدمات

�ن االجت�عّي. والضَّ

- استقالل القضاء.

وÇكُن تعزيزُها عربَ:وÇكُن تعزيزُها عربَ:

املساواةالعدالُة االجتامعيّة

أثرُها يف الفرِد 

أثرُها يف املجتمع 



٢٠٢١

وِع    وريَّة للحدِّ مَن التَّمييِز على أساِس النَّ  القوانيُن والتَّشريعاُت السُّ
االجتماعّي

وريَّة: جاَء يف دستوِر الجمهوريَِّة العربيَِّة السُّ

املادَُّة /٣٣/:  املواطنوَن متساووَن يف الحقوِق والواجباِت، ال تييَز بيَنهم يف ذلك بسبِب الجنِس أو األصِل أو اللُّغِة 

أو الّديِن أو العقيدِة. تكفُل الّدولُة مبدأَ تكافِؤ الفرِص بنَي املواطنني.

ياسيَِّة واالقتصاديَِّة واالجتامعيَِّة والثَّقافيَِّة، ويُنظُِّم القانوُن ذلك. املادَُّة /٣٤/: لكلِّ مواطن حقُّ اإلسهاِم يف الحياِة السِّ

ة ... املادَُّة /٢٦/: املواطنوَن متساووَن يف تويلِّ وظائف الخدمة العامَّ



٢٢٢٣

 

أصدر السيد الرئيس بشار األسد القانون رقم ٤ لعام ٢٠١٩ القايض بتعديل بعض مواد قانون األحوال الشخصيّة 

الصادر باملرسوم الترشيعّي رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣وتعديالته وفيام يل بعض من مواد القانون

املاّدة /١٤/: لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج برشوطه الخاصة التي ال تخالف الرشع والقانون.

املاّدة: /٤٨/:  لكل من األبوين رؤية أوالده القارصين دوريّاً يف مكان إقامتهم وعند املعارضة يف ذلك فللقايض أن 

يأمر بتأمني هذا الحّق وتعيني طريقة تنفيذه فوراً.

املاّدة /٥٤/:  عند استيفاء املهر كاّلً أو بعضاً تكون العربة للقّوة الرشائيّة للمهر وقت عقد الزواج عىل أال يتجاوز 

مهر املثل يوم االستحقاق ما مل يكن هناك رشط أو عرف خالف ذلك.

املاّدة/ ٦٧/:  ليس للزوج أن يسكن مع زوجته رضة لها يف دار واحدة بغري رضاها ولها العدول بعد ذلك أن ترّضرت.

املاّدة /٧٨/: يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن اإلنفاق الواجب عليه.

إذا كانت تؤّمن رعايتهم والعناية بهم  الحاضنة بحضانة أوالدها بسبب عملها  املاّدة /٣٩/:  ال يسقط حّق األم 

بطريقة مقبولة.

النِّساُء  تأخُذ  العمل:  قواننُي 

عِن  األجِر  ذاَت  وريَّاُت  السُّ

بِه  يقوُم  الّذي  ذاتِه  العمِل 

 ٦٧ املادَُّة  تنُع  كام  الرِّجال، 

مْن قانوِن العمِل فصَل املرأِة 

الحاالِت  يف  إالَّ  العمِل  عِن 

الَّتي نصَّ عليها القانون.

أمومٍة  إجازَة  املرأُة  ُتَنُح 

ما  ولكْن  األجر،  مدفوعَة 

القانونيَّة  القيوِد  بعُض  تزاُل 

مْن  تَُحدُّ  النِّساِء  عمِل  عىل 

ُمشاركتهن.

منظَّمِة  مَع  بالتَّعاوِن  اإلمنايئِّ  املُتَّحَدِة  األمِم  برنامُج  أعّد 

االقتصاديَِّة  واللَّجنِة  كاِن  للسُّ املُتَّحدِة  األمِم  وصندوِق  املرأِة 

»سوريَّة  بعنواِن  تقريراً  )اإلسكوا(  آسيا  لغرِب  واالجتامعيَِّة 

عدالُة النَّوِع االجتامعّي والقانون، ورد فيه أنَّ القانوَن السوريَّ 

يكفُل املساواَة بنَي الجنسنِي، والحاميَة مَن العنِف القائِم عىل 

وليَّة،  النَّوِع االجتامعّي، وهو متّسٌق إىل حدٍّ كبريٍ مع املعايريِ الدَّ

قانوِن  يف  وخصوصاً  املساواِة  انعداِم  أوجِه  بعِض  باستثناِء 

الجنسيَّة.

فيام يخصُّ قانون الجنسيَّة سنة ١٩٦٩، ال تتمتَُّع النِّساُء بالحقوِق 

ذاتِها كالرِّجاِل يف نقِل الجنسيَِّة ألطفالهن أو ألزواجهن األجانب، 

قانوٌن  سوريَّة  لدى  ليَس  إْذ  الجنائيَّة،  القواننُي  تتفاوُت  بيَنام 

للحاميِة من العنِف األرسّي، بينام يحظُر القانوُن رقم /٢/ عام 

٢٠١٠ اإلتجاَر باألشخاص.

النِّقاُط الَّتي أكََّدها تقريُر األمِم املُتَِّحدة
عِب عىل  الثَّغراُت الّتي عالَجتْها تعديالُت مجلِس الشَّ

خصيَّة بعِض موادِّ قانوِن األحواِل الشَّ



٢٢٢٣

أنشطٌة وتدريبات
حيحِة، وكلمَة )غلط( أماَم العبارِة املغلوطة يف كلٍّ مام يأيت: أوالً- أضُع كلمَة )صّح( أماَم العبارِة الصَّ

)   ( تؤثُّر األوضاُع االقتصاديَُّة يف حياِة املرأِة ومشاركِتها يف املجتمع.. ١

)   ( النُّصوُص القانونيُّة وحدها تضمُن مشاركَة املرأِة يف املجتمع.. ٢

ِة الَّتي تُعزُِّز املساواَة بنَي الرَّجِل واملرأة.. ٣ ياساِت الوطنيَِّة املُِهمَّ )   ( يَُعدُّ التَّعليُم من السِّ

ه.. ٤ ُه الَّذي يستحقُّ )   ( املساواُة االجتامعيَُّة تعني أْن يُعطى كلُّ فرٍد حقَّ

حيحة: ثانياً- أختاُر اإلجابَة الصَّ

مْن ميّزاِت النَّوِع االجتامعّي:. ١
ٌ يف الزَّماِن واملكان   ب. ثابٌت ال يتغريَّأ.   لُه صفاٌت جسديَّةٌ ث. مْن طبيعِة اإلنسانت. متغريِّ

دة. ُمَحدَّ
يايسُّ املُشتَك بنَي الرِّجاِل والنِّساِء عرَب:. ٢ وُر السِّ يتجىلَّ الدَّ

شيح.ث. االستقالِل املايّلت. املشاركِة يف تربيِة األبناء   ب. دعِم املبادراِتأ.  االنتخاِب والتَّ

ثالثاً: أبنّيُ أثَر تعزيِز العدالِة االجتامعيَِّة يف الفرِد واملجتمع:

األثرتعزيُز العدالِة االجتامعيَّة

نرُش الوعي بأهميَِّة العدالة. 

دة. مكافحُة الفساِد بأنواِعِه املُتعدِّ

دعُم املبادراِت املحليَّة.

ِع بنَي األفراد. تقبُُّل التنوَّ

نرُش ثقافِة العمِل التَّطوعّي.

رابعاً: تحليل النص:

ولُة للمرأِة جميَع الفرِص الَّتي  وريُّ املساواَة بنَي الرَّجِل واملرأة يف الحقوِق والواجباِت، حيُث وفَّرِت الدَّ ستوُر السُّ كفَل الدُّ

ياسيَِّة واالقتصاديَّة. اَل والكامَل يف الحياِة السِّ تتيُح لها اإلسهاَم الفعَّ

بلومايّس،  لِك الدُّ شغلِت املرأُة منصباً وزارياً منُذ عام ١٩٧٦م، وكذلك منصَب نائِب رئيِس الجمهوريَّة، وتعمُل أيضاً يف السِّ

وتشارُك يف مجالِس اإلدارِة املحليَّة، كام عملْت يف جميعِ القطاعاِت مْن مثِل: القضاِء والطّبِّ والهندسِة والتَّعليِم... إلخ.

١ .. أضُع عنواناً ُمناِسباً للنَّصِّ

؟. ٢ أستخرُج األفكاَر الرَّئيسَة يف النَّصِّ

ِر املجتمعِ، وقياِم املرأِة بدورِها فيه.. ٣ ابَط بنَي تطوُّ أفّسُ التَّ



٢٤٢٥

أتعرََّف مفهوَم املُباَدرة.	 

َح أهميََّة املُباَدراِت للفرِد واملجتمعِ.	  أوضِّ

َ صفاِت املُباِدِر وخصائِصه.	  أبنيِّ

أتعرََّف عىل بعِض املُباَدراِت يف وطني.	 

سأكوُن قادراً عىل أن

ٌة  ُمِهَمّ ُم املبادراِت وتفعيلها خطوةٌ  َر نفَسه، ويكون مواطنًا فاعاًل، فَتَعلُّ ُتَعدُّ املُباَدرُة وسيلًة لإلبداِع لكِلّ مْن أراَد أْن ُيطِوّ

غيير، ومتكينهم أفرادًا ومجموعاٍت للقياِم  نفيِذ والتَّ باِب مْن عالِم األمنياِت إلى عالِم التَّ اقاِت واملهاراِت، ونقِل الشَّ الستغالِل الطَّ

طوير. نميِة والتَّ ِة التَّ بدوٍر فاعٍل في عمليَّ

٣ الُمبـــــــــــــــــــاَدرة

املُباَدرة. 	 

املُباَدرة املُجتمعيَّة.	 

مصطلحاٌت جديدٌة



٢٤٢٥

مفهوم المبادرة  
ٍن مْن رفاقه يك يشاركوا يف البطوالِت  أراَد فادي أْن يلعَب كرَة القدِم ضمَن فريٍق ريايّض، فبدأ يفكر يف تشكيل فريٍق مكوَّ

املحلِّيَّة، ولدى عرِض فكرتِه عليِهم ُجوِبَه بالتَّشكيِك بالقدرِة عىل تأسيِسه، فمْنُهم من ظنَّ أنَُّه لْن يَنضمَّ إليه أحٌد، واعتقَد 

بعُضهم اآلخر أنَّهم لن يَِجدوا الوقَت الكايَف لذلك، فيام رأى آخروَن أنَّ املُشِكلَة تكمُن يف عدِم توفِّر املَملَْعِب، ومنُهم مْن َسِخَر 

من فكرتِه...

لكنَّ فكرَة الفريِق بقيْت يف ذهِن فادي، وقاَم بالبحِث عن طريقٍة لحلِّ تلَك املشكالت.

وبالفعِل استطاَع حلَّ مشكلِة املَملَْعِب حنَي القى تشجيعاً مْن إدارِة أحِد النَّوادي، الَّتي سمحْت لُه ولرفاِقه باستخداِم ملعِبها 

عنَدما يكوُن َشاِغراً، وعمَل عىل تنظيِم الوقِت وتحديِد ساعاِت التَّدريِب ليحلَّ مشكلَة مْن تذّرَع مبشكلِة الوقِت، وبعَد ذلَك 

حاوَل إقناَع املُتدِّديَن واملُشّككنَي بنجاِح فكرتِه... ومببادرِة فادي لتذليِل العقباِت واالنطالِق للفعِل، بدأَ زمالُؤه ينضّموَن إىل 

الفريِق واحداً تلَو اآلخر.

  



٢٦٢٧

ما الفرُق بنَي سلوكاِت مْن يتمتَّع بروِح املُباَدرة وسلوكاِت مْن ال يتمتّع بها؟	 

خِص املُباِدر؟	  ما اآلثاُر النَّاتجُة عْن سلوكاِت الشَّ

الحايلِّ،  الوضعِ  تغيرَي  مضمونِها  تحمُل يف  مبتكرًة،  تكوُن  وقْد  ذاتّ،  بدافعٍ  فريٌق  أو  فرٌد  بها  يقوُم  املُباَدرة:  ُمامرسٌة 

، للتّأكِّد  ُن هذه املبادرُة مجموعًة من العمليَّاِت املُخطَّطِة بانتظاٍم وبأسلوٍب علميٍّ ومعالجَة مشكالتِه. وتتضمَّ

مْن قدرتِها عىل تحقيِق الهدف املطلوب منها، مبا يحّقُق االستدامَة والفاعليََّة للُمباَدرة.

أهمّيُة الُمباَدرة  

ما نطمح أن نكون عليه

يف املستقبل

ما نحن عليه األن

التنمية

بالنِّسبة للمبادرين:

ننّمي قدراتِهم ومهاراتِهم الحياتيَّة يف التَّخطيِط 	 

والتَّواصل والعمِل ضمَن فريٍق، واتّخاذ القراراِت 

وحّل املُشكالت.

تغني تجاربهم الحياتَّية، مامَّ يزيُد من فرِص 	 

نجاِحهم يف حياتِهم املستقبليّة.

تنّمي مهاراتِهم القياديّة.	 

يتعلّموَن إدارَة املرشوعاِت، والعمَل وفَق مفهوِم 	 

املشاريع.

باِب بأنفِسهم، وتقديرَهم لذواتِهم.	  تزيُد ثقَة الشَّ

تحفز عىل اإلبداع لدى الشباب وتنّمي ثقافة 	 

العمل التطوعي لديهم.

بالنِّسبِة للمجتمع:

استثامُر طاقاِت أفراِد املُجتمعِ بطريقٍة 	 

إيجابيَّة فاعلة.

تعزيُز التغيريِ البنَّاِء واإليجايّب يف املجتمع.	 

تعزيُز مفهوِم املُواطَنة.	 

ِل 	  تأهيُل قياداٍت ُمستقبليٍَّة قاِدرة عىل تحمُّ

ي ملشكالِت املُجتَمع. املَسؤوليَِّة والتَّصدِّ

صياغُة حلوٍل تنمويٍَّة ُمبتكرٍَة من أفكاِر 	 

ومبادراِت املبادرين.



٢٦٢٧

خصائُص األفراِد الُمباِدرين  

الفرُق بنَي ما نفعلُُه، وما ميكُن أْن نفعلَه يكفي لحلِّ كثري من املُشكالِت وتغيري واقعنا نحَو األفضل.

قيِّم نفسَك. كْم أنَت مبادر؟ )كم لديك من سامت املبادرين؟( )هل تتمتُّع بروِح املُباَدرة؟(

الصــــِّــــــــــــــــــــــــــــــفاتالرَّقم
ال

).(

قليالً

)١(

موافق

)٢(

كثرياً

)٣(

أثُق بقدرات عىل الفعِل والتَّأثري.١

أشعُر مبسؤوليٍّة والتزاٍم تجاه مجتمعي واآلخرين.٢

يات الَّتي تواجههم وأشعُر بأملهم.٣ أشارُك النَّاَس هموَمهم والتَّحدِّ

أمتلُك التَّصميَم واإلرادَة لتحويِل الفشِل إىل نجاٍح. ٤

ال أتهرَُّب من الواقع، و أحاوُل أستخدَم قدرات لتغيريه.٥

أبحُث عن أفكاٍر وحلوٍل للمشكالت.٦

أضُع أفكاري الجديدَة واملبتكرَة حيَّز التَّنفيذ.٧

أتابُع أعاميل وأهدايف بال كلٍل أو ملٍل.٨

أطمُح إىل إحداث تغيريٍ وعالماٍت فارقٍة يف الوسط املحيط.٩

أسهُم يف مبادراٍت تخدُم األشخاَص أو املجتمع.١٠

مجموع كّل تقييٍم

املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

إذا كانْت عالماتُك فوَق الـ )٢٥( فأنَت تتمتَُّع مبستوًى عاٍل من روح املبادرة.	 

إذا كانْت عالماتُك بنَي الـ )٢٠ — ٢٥( فأنَت تتمتُّع مبستوًى جيٍِّد من روح املبادرة.	 

ٍط من روح املبادرة.	  إذا كانْت عالماتُك بنَي الـ )١٥ — ١٩( فأنَت تتمتَُّع مبستوًى متوسِّ

إذا كانْت عالماتُك بنَي الـ )١٠ — ١٤( فأنَت تحتاُج إىل تنمية روح املبادرة.	 

يواكُب الّناُس الحدث، أّما املُباِدر فيصنعه، ويتبعه اآلخرون.



٢٨٢٩

مبادرات متنّوعة  

مسابقة القارئ األول
بهدِف تعزيِز روِح الثَّقافة، وإيجاِد مجتمعٍ قارٍئ، وألهميَِّة الثَّقافِة عىل مستوى الفرِد واملجتمع، أطلقْت وزارُة 

أْن  املُستهدفُة من سنِّ /١٥/ فام فوق. عىل  الفئُة  الثَّقافِة ُمسابَقَة »القارئ األوَّل« يف كلِّ ُمحافظَة. وكانْت 

تُقّدَم الوزارُة الكتاَب للقارِئ عرَب مراكزِها الثقافيَِّة يف املحافظات. وباملقابِل يقّدم القارئُ بياناً عن عدِد الكتِب 

املُستعارَة وتقريراً مفّصالً عن كّل كتاٍب قرأه، ويتمُّ تكريم القارئ األوَّل يف كّل محافظٍة، وعىل مستوى القطِر 

عن طريِق لجنٍة مختّصٍة.

االقتصاُد املنزيلُّ / املرشوُع الخاّص
هي مبادراُت إنشاِء مشاريع خاّصة يف املنزل، وتعتمُد بشكٍل أسايسٍّ عىل قّوِة العمِل وبعض املهارات 

ناعات  والصِّ املحليّة،  الغذائيّة  ناعات  الصِّ بعض  تعليِب  مثل  لألرسة،  دخٍل  تأمنِي  إىل  تهدُف  الخاّصة، 

اليدويّة والزِّراعات املنزليّة ... إلخ. وبعض هذه املبادرات قد يتطّور إىل مشاريَع صغرية أو متوّسطة.

إيقاعاٌت لونيٌَّة بيئيَّة
بدأْت فكرُة العمِل لدى الفريِق لتزينِي شوارع وجدران العاصمة باأللواِن واللَّمسات الفنيّة مبا يليُق بالعاصمِة 

العريقة.

وبعَد أشهٍر تناقلْت وسائُل اإلعالِم يف عام ٢٠١٤ دخوَل سوريّة موسوعَة غينس لألرقاِم القياسيّة بلوحٍة فنيٍّة باسِم 

»إيقاعات لونيّة بيئيّة« مبساحة )٧٢٠( متاً مربعاً عىل جداِر مدرسة الشهيدة نهلة زيدان. واللوحة مصنوعٌة من 

رياميك ومخلفات أخرى. وعّد فريق »إيقاع الحياة« املَُؤلَّف  أدوات منزليّة تالفة وأنابيب معدنيّة وقطع من السِّ

عيٌّ نابٌع من حبِّ الوطن. من مجموعٍة من مدرِّيس الفنوِن الجميلِة أنَّ هذا العمَل عمٌل تطوُّ

ُصِنَع وُزِرَع يف سورية
ريَن السورينّي. هدفُها دعُم القطاِع  هي مبادرٌة من تنظيِم غرفِة صناعِة دمشَق وريِفها واتّحاد املصدِّ

ناعاِت الغذائيّة، وتسويُق فكرِة الّصناعِة اليدويّة،  الزِّراعّي، وربُط املُْنتَِج األرسّي الفاّلحّي برشكاِت الصِّ

ناعّي، وتعريُف املستهلك الّسورّي ببعض املنتجات  وتشجيُع املواطننَي عىل العمِل اإلنتاجّي الزِّراعّي والصِّ

الوطنيّة وميّزاتها.



٢٨٢٩

مبادرُة القارِئ األوَّلُصِنَع وُزِرَع يف سوريَّةاملبادراُت الخاّصةإيقاعاٌت لونيٌّة بيئيّة

الهدف

األثُر يف الفرد

األثُر يف املجتمع

الجهُة املُباِدرة



٣٠٣١

ل: خطواُت إنشاء مبادرة مشروُع الفصِل األوَّ
فكرُة املبادرة:. ١

تثُِّل فكرُة املُبادرة احتياجاً للرشيحة املُستهَدفة.	 

بسيطٌة وممكنُة التَّنفيِذ من قبل املبادرين.	 

ذاُت تأثري )تنموّي، ثقايّف، بيئّي، ...(.	 

صياغُة املُباَدرة. ٢

ُح والتَّفصيلاملضمون مثاٌل تطبيقـّيالرشَّ

ل أْن يكوَن اسُم املُباَدرة اً عن مضموِن املُباَدرة ، ويفضَّ يجُب أْن يكوَن بسيطاً و معربِّ

مع شعاٍر ُمؤثِّر.

وصُف املُباَدرة 

)القضيَّة(

وصٌف مفّصٌل للمبادرة من بدايِة الفكرة، والهدف العاّم منها، 

ورضورتها.

التَّطّور الَّذي سينشأُ عن القيام باملبادرة، واألثُر الَّذي ستحدثه.أهميَُّة املُباَدرة

حلُّ مشكلة، أو إحداُث تغرّي ما. أهداُف املُباَدرة

خطَُّة العمِل لتنفيِذ 

املُباَدرة

تشمُل اإلجراءاِت املتّخذَة لنقِل املُباَدرة إىل حيِّز التَّطبيق )االجتامعات، 

واالتِّصاالت، واملوافقات، واألبحاث، واألعامل الروتينيّة واإلداريّة، ...(، 

ويجُب أْن تكوَن مرتبطًة بجدوٍل زمنيٍّ له بدايٌة ونهايٌة.

يحَة املقصودَة الجهاُت املشاركة هي جهاٌت ذات صلٍة مبارشٍة باملبادرة، وتشمُل الرشَّ

باملبادرة، وفريَق املبادرة، واملشاركني الخارجيِّني ...

اعمة لطاُت املحلِّيَُّة، والرسميَُّة والوزارات، واألشخاُص الفاعلون واملؤثِّرون، الجهاُت الدَّ السُّ

كات، ... والرشَّ

النَّفقاُت الَّتي يحتاُجها التَّنفيُذ، ومصادُر تأمينها، وبعُض املُباَدرات ال امليزانيّة

تحتاج مليزانيّة.

عوبات، ثُمَّ أضُع حلوالً مناسبًة لها.الصعوباُت املتوقّعة يات والصُّ أتوقُّع التّحدِّ

وهي مرتبطٌة باألهداِف مبارشة، ويجُب أْن تكوَن قابلًة للقياس النَّتائُج املتوقّعة

ات نوعيّة أو كميّة وزمنيّة. مبؤرشِّ

ُن الطموَح بتطويِر املبادرة، أو بناَء مبادرٍة جديدة.تطلُّعاٌت مستقبليّة تتضمَّ

املبادرُة كام يراها 

اآلخرون

تقييُم جميعِ الجهاِت للمبادرِة مبختلِف مراحلها )مدى اقتناع اآلخرين 

بها، التَّصميم، التَّنفيذ، األثر(.



٣٠٣١

أنشطٌة وتدريبات
حيحِة، وكلمَة )غلط( أماَم العبارِة املغلوطة يف كّل ماّم يأيت: أوالً- أضُع كلمَة )صّح( أماَم العبارِة الصَّ

ي املواهَب القياديَّة لألفراد.. ١ )   ( االشتاُك باملبادراِت ينمِّ

)   ( إنَّ تطويَر واقعٍ ما يرتبُط بنجاِح املُبادراِت الفرديّة أو املجتمعيّة.. ٢

)   ( )ال أستطيع( عبارٌة يردُِّدها املبادرون بشكٍل دائم.. ٣

)   ( استجاباتُنا التَّقليديَُّة لألحداِث هَي الحلُّ األفضُل لتغيريِ الواقع.. ٤

حيحَة لكلٍّ مامَّ ييل: ثانياً- أختاُر اإلجابَة الصَّ

يتَّصُف املُباِدُر بـ:. ١
تقدير عاٍل للذات.ث. االستسالِم للواقع.ت. تقيُِّدِه بالبيئة.ب. االستجابِة التَّقليديَّة.أ. 

خِص غري املبادر بـ:. ٢ خُص املُباِدر مع الشَّ يشتُك الشَّ
التَّأثُِّر باملجتمع.ث. استخداِم الخيال.ت. التكيِز عىل املشكالت.ب. االستجابِة العاديَّة.أ. 

: تركيُز تفكريِنا عىل الهموِم واملشكالِت يُسهُم يف تفاقِمها. ُ ثالثاً: أُفسِّ

رابعاً: أذكُر بعَض املُباَدرات الَّتي ميكُن أْن أطلقها يف املجاالِت اآلتية، ومضموَن كلٍّ منها، والفوائَد املرجّوة منها.

فوائُد املبادرِة وآثارُهامضموُن املبادرةمجاُل املبادرة



٣٢٣٣

أُي العامُّ عن االّتاهات نحَو ظاهرٍة أو مشكلٍة ُيثاُر حولها اجلدُل والنِّقا ُش، وقد أصبَح له قّوُة تأثيٍر فاعلٌة في كلِّ  ُيعبُّر الرَّ

. مجتمع، كتأثيره في األحداث التي تعرفها مجتمعاتنا سواٌء على املستوى احملليِّ أو اإلقليميِّ أو الدوليِّ

4 أُي العـــــــاّم الـــــــــرَّ

أتعرَّف مفهوَم الرَّأي العاّم.	 

أبنّيَ عنارَص الرَّأي العاّم.	 

أميَّز مراحَل تكويِن الرَّأِي العاّم.	 

أحّدَد أنواَع الرَّأي العاّم.	 

أوّضَح وظائَف الرَّأِي العاّم.	 

أستنتَج العالقَة بنَي وسائِل اإلعالِم والرَّأي العاّم.	 

سأكوُن قادراً عىل أن

الرَّأُي العاّم. 	 

العقل الجمعي.	 

استطالُع الرَّأي. 	 

االستبيان. 	 

الرَّأُي العاّم اإللكتويّن.	 

مصطلحاٌت جديدٌة



٣٢٣٣

أِي العاّم   مفهوُم الرَّ

وله  املجتمع،  ِر  تطوُّ لدرجِة  تبعاً  تختلُف  الَّتي  وقضاياه  ومشكالتُه  وخصائُصه  ظروفُه  املجتمعاِت  من  مجتمعٍ  لكلِّ 

منظومتُُه القيميَّة واألخالقيَّة الَّتي يسعى للحفاِظ عليها عرَب غرِس ُمامرساٍت اجتامعيٍّة تتحوَُّل مَع مروِر الزَّمِن إىل سلوٍك 

لوِك وترسيخه، إذ تتقارُب هذه اآلراُء أو  فردّي ومجتمعّي، ويسهُم األفراُد بآرائِهم ووجهاِت نظرِهم يف تعزيز هذا السُّ

. تتباعُد، لتكّوَن بالنَّتيجِة رأياً جامعيَّاً حياَل قضيٍَّة أو موضوٍع ُمعنيَّ



٣٤٣٥

ة.  ٍ يتعلَُّق باملصلحة العامَّ الرَّأُي العاّم: هو مجموُع اآلراِء الفرديَّة املعربَّ عنها إزاء قضيٍَّة أو موضوٍع ُمعنيَّ

 ما الفرُق بنَي الرَّأِي العامِّ والعقِل الجمعّي؟	 

 

 ما أهميَُّة الوعِي يف تصويِب الرَّأي العاّم؟ 	 

 

 أُعطي مثاالً عن قضيّة شغلت الرأي العاّم.	 

 

أي العاّم   مراحُل تكويِن الرَّ
ُن الرَّأُي العاّم من مجموعة عنارص: )القضيَّة أو املوضوع – املعرفة - حريَّة التَّعبري( تتفاعُل مع بعِضها يف جميعِ مراحِل  يتكوَّ

تشكُّله.

مراحُل تكويِن
أي العاّم الرَّ

ة أو القضيَّ
الموضوع

عبير حريَّة التَّ

المعرفة



٣٤٣٥

املوضوُع أو القضيَُّة املطروحة

إدراُك املوضوعِ أو القضيَّة

من الجمهوِر املهتمِّ بها

حريّة التَّعب�ِ عن الّرأي

ظهوُر املقرتحاِت لحلِّ املشكلة

تقارُب اآلراء

التَّوافُق الج�عّي

وجوُد قضيّة تكوُن محوَر اهت�ِم الجمهور.

ال �كُن تشكيُل رأٍي عامٍّ بال وجوِد قضيٍّة أو موضوع

ُن تحديد املشكلِة بدقَّة، وإدراك أبعاِدها يتضمَّ

ومدى تأث�ِها وشعور األفراد بها.

مجمُل التَّساؤالِت حوَل مدى أهميَّة املشكلِة

املطروحِة، واستعراض وجهاِت النَّظِر املُتعلِّقِة بها.

تربُز باملناقشِة وتبادِل اآلراء.

يتمُّ بضمِّ اآلراِء املُتقاِربة، واستبعاِد اآلراِء

عيفة. غ� الواقعيَّة أو الضَّ

ًة وواقعيًَّة يجعلُه رأياً عاّماً، التَّوافُق حوَل الرَّأِي األكµِ قوَّ

ويساعُد يف تشكُّلِه التَّفاعُل املُستِمرُّ ب¹َ فئاِت

الرَّأي: (القائد والقارئ واملُنَقاد). 

أُي القائد (المستنير):  الرَّ
ويقصُد بِه رأي الفئُة 

المثّقفُة الواعيُة التي 
تجذُب إليها الّرأي العاّم 
في المجتمع، وتؤثر فيه 

بآرائها وأفكارها 
وتوجهاتها.

ف):  أُي القارُئ أو (المثقَّ الرَّ
ُن من الفئِة التي تقرُأ  يتكوَّ

وتستوعُب المعلومات 
وا�راء، وهَي تتأثَُّر بوسائِل 

عايِة بدرجات  ا�عالِم والدِّ
متفاوتة، كما تتأثَُّر بآراء 

الفئِة ا¢ولى، وتنقُلها إلى 
الية. الفئة التَّ

ابع): أي المنقاد (التَّ الرَّ
ُن من غيِر القادريَن  يتكوَّ

الِع  على مواصلِة االطِّ
والبحِث ومتابعِة ا¢حداِث 

وتتأثَُّر هذه الفئُة بوسائِل 
ُل  عايِة وتتقبَّ ا�عالِم والدِّ

ُل  ائعات، حيُث تتشكَّ الشَّ
من ا¢كثريَّة الَّتي ال تحظى 
عليم  بدرجاٍت عاليٍة من التَّ

قافة. والثَّ



٣٦٣٧

يَُعدُّ وجوُد القضيَّة أهّم عنرٍص مْن عنارِص الرَّأي العاّم، أعلُِّل ذلك. 	 

ُح كيفيَّة انتقاِل الرَّأي العاّم القائد إىل الرَّأي العامِّ املُنقاد.	  أوضِّ

وظائف الرأي العام  

ابقة؟	  كيَف تجلَّْت وظائُف الرَّأي العاّم يف الحالِة السَّ



٣٦٣٧

أي العاّم   دوُر وسائِل اإلعالِم في صناعِة الرَّ

إن وسائل اإلعالم مهام بلغ تأثريها ال تستطيع تشكيل وتوجيه الرأي العام بشكٍل كامل، ولكنها تستطيع من خالل ما تقدمه 

من أخباٍر وبياناٍت ومعلومات، أن ترتب أفكار النقاش العام، وتحّدد أهميّة املوضوعات التي تشغل أفراد املجتمع. تعمل 

كثري من وسائل اإلعالم إىل استدراج الرأي العام، وذلك عرب سعيها إىل تبّني قضايا الجمهور املستهدف ومخاطبة غرائزه وميوله 

لتكوين رأي عام تجاه قضيّة ال تستحّق كّل هذا الحشد والتكيز إال لغايات وأهداف تعمل من أجلها الجهة التي تستثمر 

وسائل اإلعالم، وباملقابل تقوم بالتعتيم أو التغايض عن موضوعات قد تكون بالغة األهمية بالنسبة للجمهور املستهدف.

قارن يف جدول بني دور وسائل اإلعالم اإليجايّب ودورها السلبّي يف التأثري يف الرأي العام	 

الدور اإليجايّب لوسائل اإلعالم

يف تشكيل الّرأي العام

الدور السلبّي لوسائل اإلعالم

يف تشكيل الّرأي العام



٣٨٣٩

أنشطٌة وتدريبات
حيحة، وكلمَة )غلط( أماَم العبارِة املغلوطة. أوالً- أضُع كلمَة )صّح( أماَم العبارِة الصَّ

)   ( تقارُب اآلراِء يؤدِّي إىل التَّوافِق الجامعّي.. ١

ُهه العواطُف واملشاعر.. ٢ )   ( الرَّأُي العاّم توجِّ

ُن الرَّأُي العاّم املنقاد من الفئِة الَّتي تقرأُ، وتستوعُب املعلوماِت واآلراء.. ٣ )   ( يتكوَّ

اً.. ٤ )   ( إنَّ التوافَق حوَل الرَّأي األكرث قوَّة وواقعيَّة، يجعلُه رأياً عامَّ

حيحَة لكلٍّ مامَّ يأيت: ثانياً- أختاُر اإلجابَة الصَّ

من عنارِص الرَّأي العاّم:. ١
ياسيَّة.ت. حريَُّة التَّعبري.ب. إذكاُء الرُّوح املعنويَّة.أ.  التَّعبئُة الجامهرييَّة.ث. الوظيفُة السِّ

بُط االجتامعّي الذي يعني:. ٢ مْن وظائِف الرَّأي العامِّ الضَّ
ياسيَّة.أ.  كّل ما سبق صحيح.ث. الحفاظ عىل العادات.ت. وجود قضيَّة.ب. القرارات السِّ

ثالثاً: أصوُغ تعريفاً ُمناِسباً لكلٍّ مامَّ يأيت:

العقُل الجمعّي. وسائُل اإلعالم.

رابعاً: استنتج من النَّصَّ اآليت:

يعرّب الّرأي العام اإللكتويّن عن أراء تلك الرشيحة املستخدمة لشبكة اإلنتنت يف نقاشاتها وحواراتها، من خالل ما 

تقدمه من أفكار أو اقتاحات أو مشاركات تعرّب عن توّجه معنّي. وترتبط فّعاليّة هذا الرأي مبستوى التعليم ومدى 

معها  والتَّعامُل  ائعاِت،  الشَّ انتشاِر  بسعُة  اإللكتوين  العام  الرأي  وميتاز  اإلنتنت.  وخدمات  االتّصال  شبكات  توافر 

يَّة  ابكة، وممتليك التّقنيَّات الحديثة، افتقارُه إىل الجدِّ عىل أساِس أنَّها قضيَُّة رأٍي عاّم، واقتصارُه عىل مستخدمي الشَّ

واملصداقيَّة.

الرَّأُي العاّم اإللكتويّنالرَّأُي العاّموجُه املقارنة

املفهوم

الفئُة املُشارِكة

املصداقيَّة

مدى التَّأثري



٣٨٣٩

٢

يايّس. الفكُر السَّ الدرس األّول: 

ولُة وأركانُها. الدَّ الدرس الثاني: 

أنظمُة الحكم. الدرس الثالث: 

ُر النُّظِم االقتصاديَّة. تطوُّ الدرس الرابع: 

حقوق وواجبات



١

٤٠٤١

ُعّدت  العصور، والتي  املفّكرون على طرحها عبر  التي تعاقب  السياسّي مجموعة األفكار واملبادئ واآلراء  بالفكر  يقصد 

تفسيرًا للظواهر السياسّية وعالقتها باملجتمع وأمنه واستقراره في كل مراحل تطّوره.

ياســــّي الفكـــــــــــــُر السِّ

أتعرَّف مفهوَم الّسياسة.	 

ِر الفكِر الّسيايّس.	  أوّضَح مراحَل تطوُّ

أحّدَد وظائف علم السياسة.	 

أبني بعَض موضوعاِت علِم الّسياسة.	 

أستنتَج عالقَة علِم الّسياسِة بالعلوِم األخرى.	 

سأكوُن قادراً عىل أن

ياسة.	  السِّ

ياسة.	  علُم السِّ

ياسة.	  نظريَّاُت السِّ

وليَّة.	  العالقاُت الدَّ

مصطلحاٌت جديدٌة



٤٠٤١

ياسة   مفهوُم السِّ
يرى كثريوَن أنَّ الجذوَر األوىل للفكِر الّسيايّس تعوُد إىل العرِص اليونايّن القديم، حيُث تناوَل فالسفُة اليونان )سقراط وأفالطون 

وأرسطو( جملًة من األفكاِر الّسياسيَّة برؤيٍة فلسفيٍّة شّكلْت أساساً لعلِم الّسياسة، بعَد أْن كاَن فكراً تهيمُن عليِه األساطرُي 

والخرافاُت البعيدة عن الواقع، وتحّوَل إىل فكٍر منظٍَّم يستمدُّ مادَّتَُه مَن الواقعِ، ويحاوُل أْن يكوَن قريباً منه، بهدِف تفسريِه 

أنتجته  الذي  السيايس  الفكر  من  كثرياً  استفادوا  قد  اليونان  بأن فالسفة  العلم  تحّوالته وحّل مشكالته. مع  وتتبُّعِ  وفهِمه 

الحضارات الرشقيّة، والحضارة الفرعونيّة يف مرص القدمية.

ة من مصدِر الفعِل »ساس، ويسوس« مبعنى رعاية شؤون النَّاِس،  ياسُة لغًة تعني رعاية شؤون الناس، وهي ُمشتقَّ السِّ

دة مثَل: القيادة والحكم والتبية. واالهتامم مبصالحهم، وحلِّ مشكالتهم، كام تستخدُم للداللِة عىل معاٍن أخرى متعدِّ

جمُة العربيَُّة لكلمة Politics املشتّقة من الكلمِة اليونانيِّة األصل Polis، ومعناها املدينة، حيُث  كلمُة سياسة هي التَّ

كانِت املدُن اليونانيَُّة القدميُة وحداٍت سياسيًّة قامئًة بحدِّ ذاتِها )دول(.



٤٢٤٣

تطّوُر الفكِر الّسياسّي  



٤٢٤٣

أصّنُف يف الجدوِل األفكار املثاليَّة واألفكار الواقعيّة:	 

األفكـاُر الواقعيـــَّـةاألفكـــاُر املثاليَّـــة

ياسِة   موضوعات علِم السِّ
ياسيَِّة يف تنظيِم املجتمع، والحفاِظ عىل  السِّ الّسلطِة  ولة، وَدوِر  الدَّ ِر مفهوِم  ارتباِطه بتطوُّ ياسِة من  السِّ تنبثُق أهميَُّة علِم 

ياسيَّة  ياسيَّة القامئة، وعمليِّة صنعِ القراراِت لتحقيِق أهداِف املجتمعِ ومصالحه يف املجاالت السِّ قيِمه، وإدارِة املؤّسسات السِّ

واالقتصاديّة واالجتامعيّة والعسكريّة. وكذلك تنشئة املواطِن عرب تنميِة مهاراتِه السياسية املتّصلة بصنعِ القراِر والتّفاوض، 

ولة. وفّن التَّعامل مع اآلخرين، وإعداده لتويّل املناصب العليا داخَل الدَّ

وتقسم موضوعات علم الّسياسة إىل:



٤٤٤٥

أستنتج وظائف علم السياسة.	 

أحّدد بعض الجهات واملؤّسسات التي تتوىّل نقل موضوعات علم السياسة من النظريّة إىل التطبيق أو الواقع	 

ياسِة بالعلوِم األخرى   عالقُة علِم السِّ
ُ االرتباَط الوثيَق بنَي علِم الّسياسِة ومختلِف العلوم. ياسِة هَو إدارُة مناحي الحياة كافة، األمر الذي يُفسِّ إّن أوسَع تعريٍف للسِّ

ُ ما يأت:	   أفسِّ

 - الّسياسُة واالقتصاُد وجهاِن لعملٍة واحدٍة.

ياسِة بعلِم التَّاريخ. - أهميَُّة ارتباِط علِم السِّ



٤٤٤٥

أنشطٌة وتدريبات
أوالً- أضُع كلمَة )صّح( أماَم العبارة الّصحيحة، وكلمَة )غلط( أماَم العبارِة املغلوطة يف كّل ماّم يأيت: 

يايّس إىل العرِص الرُّوماين القديم.. ١ )   ( تعوُد الجذوُر األوىل للفكِر السِّ

)   ( دعا أفالطون إىل إقامِة السياسِة عىل التَّجارِب والخربات.. ٢

)   ( تشمُل العالقاُت الّدوليَّة دراسَة القانوِن الّدويّل.. ٣

ستورّي.. ٤ ياسِة بعلِم االقتصاِد عرَب القانوِن الدُّ )   ( يرتبُط علُم السِّ

حيحَة لكلٍّ مامَّ يأيت: ثانياً- أختاُر اإلجابَة الصَّ

ارتبَط مبدأُ: الغاية تربُِّر الوسيلَة باملفكِّر:. ١
ميكافيلِّل.ث. كارل ماركس.ت. ابن خلدون.ب. الفارايب.أ. 

ياسيَُّة بدراسِة:. ٢ ساُت السِّ تهتمُّ املؤسَّ
ياسيَّة.أ.  ستور.ب. النَّظريَّة السِّ وليَّة.ث. األحزاب.ت. الدُّ العالقات الدَّ

ؤالنِي اآلتيني: ثالثاً: أجيُب عن السُّ

ياسُة كلَّ يشٍء فهي تدخُل يف كلِّ يشٍء.. ١ ُ مقولة: إْن مل تكِن السِّ أفسِّ

ياسِة وعلِم القانون.. ٢ ُح العالقَة بنَي علِم السِّ أوضِّ

رابعاً: أقارُن بنَي االشرتاكيَّة الخياليَّة، واالشرتاكيِّة العلميِّة:

الهدفاألسلوب

االشتاكيَُّة الخياليّة

االشتاكيَُّة العلميَّة



٤٦٤٧

ٍة إلدارِة شؤونها وصواًل إلى  دة أسهمْت في تنظيِم العالقاِت بَي أفراِدها، وإنتاِج آليَّ ِرها مبراحل ُمتعدِّ مرَِّت البشريَُّة عبَر تطوِّ

ة. عاِت اإلنسانيَّ جمُّ ولِة التي ُتَعدُّ الشكَل األرقى للتَّ الدَّ

٢ ولُة وأركاُنها الدَّ

ولة.	  أتعرََّف مفهوَم الدَّ

ولة.	  َح نظريَّاِت نشأِة الدَّ أوضِّ

ولة.	  َد أركاَن الدَّ أحدِّ

ولة.	  أميََّز مظاهر سيادة الدَّ

ولة.	  َ وظائَف الدَّ أبنيِّ

سأكوُن قادراً عىل أن

املاركسيَّة.	 

اُع الطَّبقّي.	  الرصِّ

العقد االجتامعي.	 

مصطلحاٌت جديدٌة



٤٦٤٧

ولة   مفهوُم الدَّ

اميّل، فالحَظ أنَّ هذه املنطقَة مَن العامِل ال يوجُد فيها دولٌة، وال تخضُع  ِد الشَّ حرَض نجيب برنامجاً وثائقيَّاً عن القطِب املُتجمِّ

وِل. األمُر الَّذي أثاَر لديِه فضوالً معرفيَّاً. لسيادِة أيٍّ مَن الدُّ

ؤاَل  ويف اليوِم التَّايل بادَر بسؤاِل مدرّسه عن سبِب عدِم وجوِد دولٍة يف هذه املنطقة، فطلَب املدرُِّس من نجيب أن يطرَح السُّ

بَب  ّف، فقال أحُدهم: إنَّها منطقٌة بعيدٌة، وأجاَب آخُر: بسبِب انخفاِض درجِة الحرارة، وأضاَف بأنَّ السَّ ب يف الصَّ عىل الطالَّ

يعوُد إىل عدِم وجوِد أفراٍد يقيموَن يف هذه املنطقِة بشكٍل دائم، وأنَُّه ال ميكُن أْن تقوَم دولٌة بدون وجوِد أفراٍد ينظِّموَن 

دوَن عالقتَهم مع بعِضهم. أجاب املدرِّس: يف الواقع، يوجد مجلس للقطب الشاميل يتكون من الدول التي لها  حياتهم، ويحدِّ

حدود مع الدائرة القطبية الشاملية ويناقش هذا املجلس القضايا التي تواجه األمم والشعوب التي لها مصالح اقتصادية 

وسياسية يف هذه املنطقة، ويتكون هذا املجلس من ممثلني عن الدول اآلتية: الدمنارك، فنلندا، آيسلندا، الرنوج، روسيا، 

السويد، الواليات املتحدة األمريكية. ولكن ال يتضح فيه مفهوم الدولة بكل تجلياته كام يتضح يف معظم دول العامل

 ، واِم يِف إقليم جغرايفٍّ معنيَّ الدَّ ولة:  جامعٌة مَن األفراِد تقيُم عىل وجِه  الدَّ

وتخضُع يف تنظيِم شؤونها لسلطٍة سياسيَّة.

األصِل  التينيَُّة  كلمٌة  ولُة  الدَّ

)Status، وتعني االستقرار.

ولِة يف حياِة األفراد؟	  ما أهميَُّة وجوِد الدَّ

ولة   بعُض نظريَّاِت نشأة الدَّ

ِر االجت�عّي: نظريَُّة التَّطوُّ
ولِة إىل األرسِة الَّتي انبثقْت منها العائلُة،  تُرِجُع نشأَة الدَّ

و�روِر الزَّمِن أصبحْت قبيلًة كب�ًة، وباستقرارِها تكوَّنِت 

القريُة ثُمَّ �َْت هذِه القريُة، فتكوَّنِت املدينَة ومن اجت�ِع 

ولة. هذه املدِن تكوَّنِت الدَّ

ة: نظريَُّة القوَّ
ِة والعنِف املُتمثِّل بالنِّظاِم  ولِة بعامِل القوَّ ْت نشأَة الدَّ فرسَّ

االجت�عّي الذي فرَضُه شخٌص أو مجموعُة أشخاٍص عىل 

ِة أو اإلكراه،  باقي أفراِد املجموعة، وذلك باستخداِم القوَّ

يطرِة عىل اآلخرين. للسَّ

نظريَُّة التَّضامِن االجت�عّي: 
 Àَولِة بقياِم تعاوٍن ب ُ نشوَء الدَّ تفرسِّ

األفراِد إلشباِع حاجاٍت مشرتكٍة، 

والتَّضامن بتقسيم العمل عن طريق 

تخصيص كّل فرٍد من أفراِد الج�عِة يف 

عمٍل يجيُده، وهو ما يُؤدِّي إىل قياِم 

حركِة تبادٍل للمنافعِ والخدمات.

النظريَُّة التعاقديَّة:
ولِة إىل فكرِة العقِد  تُرجع نشأِة الدَّ

االجت�عّي، وأنَّ األفراَد انتقلوا مَن الحياِة 

ياسِة  البدائيَّة التي يعيشونها إىل حياِة السِّ

ة �وجب هذا العقد، وقْد حمَل  املنظمَّ

لواَء هذه النظريَّة ثالثُة مفكريَن: توماس 

هوبز - جون لوك - جان جاك روسو

النَّظريُّة املاركسّية:
ولِة ووجوَدها مرتبٌط بظاهرِة  إنَّ ظهوَر الدَّ

اِع الطَّبقّي، إذ تسيطُر إحدى الطَّبقاِت  الرصِّ

يف املجتمع عىل غ�ِها من الطَّبقاِت األخرى، 

ة قوَّتها م�َّ Øلكه من أدواِت اإلنتاِج  ُمستمدِّ

وسيطرتها عىل الجانِب االقتصادّي الَّذي 

ياّيس. تتبُعه سيطرٌة حتميٌَّة عىل الجانِب السِّ



٤٨٤٩

أكمل الجدول اآلت مبا يناسب:	 

ولةالنَّظريَّة سبُب نشوِء الدَّ

ولة   أركاُن الدَّ

الّنظام،  إىل  املجتمع  حاجة  من  لطة  السُّ أهميُّة  تكمُن 

األفراد  اعرتاف  عىل  الّسلطة  تحصل  أن  يتوّجُب  لهذا 

القّوة  استخداِم  حّق  تتلُك  الّتي  وهي  بها،  وقبولهم 

لتحقيِق األمِن والّسلم واالستقرار. 



٤٨٤٩

ويتمتّعون  معيَّنٍة،  دولٍة  إقليِم  يف  يستقرُّوَن  الَّذيَن  األفراِد  مجموِع  إىل  عب  الشَّ مصطلح  كان:  يشرُي  عُب والسُّ الشَّ

كان يتَّسُع ليشمَل كلَّ مْن يقيُم عىل  بجنسيَّتها، ويُطلَُق عليهم رعايا )مواطنون(، لكن مصطلح السُّ

ولِة سواء كاَن مواِطناً أو أجنبيَّاً، أي سواء كاَن يحمُل جنسيَّتها أو ال يحملها. أرِض الدَّ

ولة.	  ة الدَّ اِت قوَّ أستنتُج مؤرشِّ

ولة   سيادُة الدَّ

ولِة عنَد توافِر أركانها )الشعب، واإلقليم الجغرايّف، والسلطة املنظّمة(. تعني أن  يادة:  وضٌع قانوينٌّ يُنَسُب إىل الدُّ السِّ

يكون لها الكلمة العليا عىل إقليمها. 

دٌة أهّمها: يادِة آثاٌر متعدِّ ولِة بالسِّ يتتَُّب عىل تتُّعِ الدَّ

بلومايّس، . ١ وليَّة، تبادل التَّمثيل الدُّ وِل بالحقوِق وامليِّزاِت الكامنِة يف سيادتِها كلِّها، مثَل: )إبرام املعاهدات الدَّ تتُُّع الدُّ

ولة حقُّ التَّرصُّف يف مواردها األوَّليَّة وثرواتها الطَّبيعيَّة. كمـا ميكُنهـا اتِّخاُذ التَّدابري الَّتي تراها مناسبًة حياَل  وللدَّ

األفراد املوجودين عىل إقليمها(. 

يادات، فالحقوُق والواجباُت الَّتي . ٢ وِل متساويٌة قانونيَّاً، وليَس هناَك تدرُّج ٌيف السِّ وِل، جميُع الدُّ املساواُة بنَي الدُّ

وُل متـساويٌة مـن النَّاحية القانونيَّة، حتَّى ولو كاَن هناك اختالٌف بيَنها من ناحيِة الكثافة  تتمتَّع أو تلتزم بها الدُّ

كانيَّة أو املـساحة الجغرافيَّة أو املوارد االقتصاديَّة. الـسُّ

واالقتصادّي . ٣ يايّس  السِّ نظاِمها  وتطويِر  اختياِر  يف  حرٌَّة  دولٍة  فكلُّ  األخرى،  وِل  الدُّ شؤوِن  يف  التَّدخِل  جواِز  عدُم 

واالجتامعّي والثَّقايّف.

ينشأُ عن سيادِة الدولِة يف الداخِل املساواُة بني جميعِ املواطنني، وإلغاُء جميعِ االمتيازاِت لألفراِد أو الطبقاِت.. ٤

يف ظّل السيادة، يُتاح لإلنسان فرصة التحّول إىل املواطنة القامئة عىل الحقوق والواجبات يف العالقة مع اآلخرين . ٥

أو الدولة.

أصنُِّف يف الجدول اآلت:	 

اخليَّة ولة الدَّ ولِة الخارجيَّةمظاهُر سيادِة الدَّ مظاهُر سيادِة الدَّ
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ولة   وظائف الدَّ

ولة: من وظائِف الدَّ

ولِة مواطنيها ِمْن أيِّ اعتداٍء خارجّي.. ١ فاِع الخارجّي: تأمنُي الدَّ وظيفُة الدِّ

اخّل: تحقيُق األمِن واالستقرار االجتامعّي، وحاميُة املواطننَي من أيِّ اعتداٍء ميكُن أْن يتعرَُّضوا له، . ٢ وظيفُة األمِن الدَّ

ِب ُمرتكِبيها إْن وقعت. األمُر الَّذي يقتيض إنشاء قوَّات األمن والرّشطة، ملنعِ وقوِع الجرميِة، وتعقُّ

ع إىل )ترشيعيَّة – تنفيذيَّة – قضائيَّة(. ٣ ولُة وظائَفها عرَب سلطاتِها الَّتي تتفرَّ تارُس الدَّ

لطُة التَّرشيعيَّة: تتوىلَّ سنَّ القوانني والتَّرشيعات، ومراقبَة عمِل الحكومة. - السُّ

األخرى، ورسَم  وِل  الدُّ العالقاِت مع  ولِة واألفراِد، وتأمنَي  الدَّ بنَي  العالقِة  تنظيَم  الحكومُة  تتوىلَّ  التَّنفيذيَّة:  لطُة  -  السُّ

عِب. ة وتعزيزها، وهَي مسؤولٌة أماَم مجلس الشَّ ولِة وتنفيذها لتحقيِق املصلحِة العامَّ ة للدَّ ياسِة العامَّ السِّ

لطة القضائيَّة تحقيُق العدِل، والفصل يف املنازعات الَّتي تنشأُ بنَي األفراد. ُة السُّ - مهمَّ

أكمُل املُخطََّط اآلت:	 

ولة وظائُف الدَّ

ة ةوظيفٌة داخليَّ وظيفٌة خارجيَّ
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أنشطٌة وتدريبات
أوالً- أضع كلمة )صّح( إىل جانب العبارة الّصحيحة وكلمة )غلط( إىل جانب العبارة املغلوطة يف كّل ماّم يأيت:

)   ( يشتط لقيام الدولة من وجهة نظر قانونيّة عدٌد محّدٌد من األفراد.. ١

)   ( يقترص إقليم الدولة عىل املجال الرّبّي والبحرّي.. ٢

)   ( السيادة وضع قانويّن ينسب إىل الدولة عند توافر أركانها.. ٣

)   ( تتوىل السلطة القضائيّة تأمني العالقات مع الدول األخرى.. ٤

ثانياً- أختار اإلجابة الّصحيحة ماّم يأيت:

أحد هؤالء املفّكرين من أنصار النظريّة التعاقديّة:. ١
الفارايب.ث. جون لوك.ت. سان سيمون.ب. ميكافيلل.أ. 

مراقبة عمل الحكومة تقوم بها السلطة:. ٢
الترشيعيّة.ث. القضائيّة والتنفيذيّة.ت. القضائيّة.ب. التنفيذيّة.أ. 

ثالثاً: أفّس ما يأيت:

املساواة يف السيادة بني الدول.. ١

قّوة الدولة تكمن يف نوعيّة أفرادها.. ٢

رابعاً: أقارن بني مفهوم الشعب ومفهوم السكان:

السكانالشعب
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٣

انبثقْت أنظمُة احلكِم عن إرادِة املجتمعاِت تلبيًة حلاجِتها في تنظيِم حياِتها وحتقيق استقرارها، وبشكٍل ُمتناِسٍب مع طبيعِة كلِّ 

ياسّي واالجتماعّي واالقتصادّي ... ِته ومستوى تطّوره مبا يحافظُ على وحدِة كياِنه السِّ مجتمٍع وخصوصيَّ

أنظمــــــُة الحــكـــــــم

أتعرَّف مفهوَم أنظمِة الحكم.	 

أوّضَح أشكاَل أنظمِة الحكم.	 

أحّدَد السامِت الرئيسَة لكلِّ نوٍع من أنظمِة 	 

الحكِم.

لطات.	  أبنّيَ مبدأَ فصِل السُّ

أقارَن بنَي بعِض مناذج أنظمِة الحكِم يف العامل.	 

سأكوُن قادراً عىل أن

أنظمُة الحكم.	 

النِّظاُم الرِّئايّس.	 

النِّظاُم الربملايّن.	 

النِّظاُم شبه الرِّئايّس.	 

لطات.	  فصُل السُّ

مصطلحاٌت جديدٌة
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مفهوُم أنظمِة الحكم  

يعوُد سبُب اختالِف أنظمة الحكم يف العامِل بنَي )إمرباطوريَّة، مملكة، سلطنة، إمارة، جمهوريّة( إىل أنَّ لكلِّ دولٍة نظام 

اليابايّن، واململكُة  الّشعِب  الَّذي يحظى بقدسيٍّة لدى  فالياباُن تسّمى إمرباطوريّة نسبة لإلمرباطور  بها،  حكٍم خاّص 

اكرة الجامعيّة للربيطانيّني بالرَّغم من أنَّها ال تحكُم فعليَّاً،  عبيّة والذَّ املتِّحدُة نسبًة إىل امللكِة الَّتي تَُعدُّ رمزاً للثَّقافِة الشَّ

لطاِن، وإمارُة موناكو يوجُد فيها أرسٌة من األمراِء يتوارثوَن اإلمارَة جيالً  وسلطنُة عامن التي يُسّمى من يحكمها بالسُّ

وِل  عب، وهكذا تختلُف أسامُء هذه الدُّ وريَُّة يحكُمها رئيٌس منتخٌب من قبِل الشَّ بعَد آخر، والجمهوريَُّة العربيَُّة السُّ

ائِد يف هذه الدولِة أو تلك. تبعاً لنظاِم الحكِم السَّ

ياسيَّة  السِّ الحياِة  وتنظيِم  صالحيَّاتها،  ُمامرسِة  وكيفيَِّة  لطِة  السُّ لتنظيِم  الدولة  يف  املتّبعة  اآلليّة  نظاُم الحكِم  هو 

واالقتصاديَّة واالجتامعيَّة، مبا يضمُن مامرسَة األفراِد حقوقَهم وواجباتِهم، وتنظيَم العالقات فيام بيَنهم.

أشكاُل أنظمِة الحكم  
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حّدد شكل نظام الحكم يف كّل من الحاالت اآلتية:	 

ولة شكُل نظاِم الحكمنظاُم الحكِم يف الدَّ

عِب( من  يف سورية يُنتَخُب الرَّئيُس والربملان )مجلُس الشَّ

ُ الرَّئيُس رئيَس الوزراء. عِب باالقتاِع العاّم، ويُعنيِّ الشَّ

يف الوالياِت املتَّحدِة األمريكيَّة يُنتَخُب الرَّئيُس من 

عِب وال يوجُد رئيٌس للحكومة. الشَّ

ه بالوراثة،  ويد منصُب امللِك فخريٌّ ويتوالَّ يف السُّ

عب. وينتخُب الربملاُن )الريكسداغ( من الشَّ

عوديَّة يتوىلَّ امللُك منصبَه عن طريِق الوراثة  يف السُّ

ويتمتَُّع بصالحياٍت مطلقٍة.

لطات والذي تعوُد أصولُه التاريخيَّة إىل الفيلسوف  تعتمُد معظُم أنظمُة الحكِم يف العرِص الحديِث عىل مبدأِ فصِل السُّ

هري )روح القوانني(.  »جون لوك«، إالَّ أنَّ هذا املبدأَ ارتبَط بالفيلسوِف الفرنيّس »مونتيسكيو« يف كتاِبه الشَّ

ولة الثَّالث )التَّرشيعيَّة  لطاِت أّن كل سلطة تقوم بعملها املنوط بها، وعدُم تركيز وظائف الدَّ يقصُد مببدأِ فصِل السُّ

والتنفيذيَّة والقضائيَّة( يف يِد هيئٍة واحدٍة؛ سواء كانت ترشيعيَّة أو تنفيذيَّة أو قضائيَّة.

نماذج ألنظمة الحكم في العالم  
تعّددْت أشكاُل أنظمِة الحكِم يف دوِل العامِل املعارصة، ولكنَّ معظَمها يعتمُد إّما النظام الربملايّن أو النظام الرئايّس أو النظام 

شبه الرئايّس.

أوالً: النظاُم الربملايّن

من  تَُعدُّ  املتَّحدة(.  )اململكُة  لربيطانيا  الرسمّي  االسُم 

ال  التي  )اإلمرباطوريَّة  عليها  يطلُق  كاَن  الكربى.  وِل  الدُّ

مس( إذ كانْت تبسُط نفوَذها وسيطرتَها  تغيُب عنها الشَّ

أربعِة  إىل  تقسُم  العامل.  مساحة  ربعِ  من  أكرثِ  عىل 

أقاليم رئيسة هي )إنكلتا وإيرلندا الشامليّة واسكتلندا 

باإلضافة إىل ويلز(. ونظام الحكم يف بريطانيا هو نظام 

ملك  وجود  أّولهام:  أساسني،  عىل  يقوم  برملايّن  مليّك 

بصالحيّات فخريّة، وثانيهام: تحقيق التوازن بني السلطة 

الترشيعيّة )مجلس اللوردات ومجلس العموم( والسلطة 

التنفيذيّة، إذ يحق للحكومة حّل مجلس العموم، الذي 

يستطيع بدوره سحب الثقة من الحكومة.

تقُع إيطاليا يف جنوِب القارَِّة األوروبيَّة، 

أساسيَّة:  أجزاء  ثالثِة  من  وتتكوُن 

األرض املتَّصلة بأوروبا وجزيرت صقلية 

األرايض  داخل  يوجُد  كام  ورسدينيا، 

اإليطاليَّة دولتاِن مستقلَّتاِن هام دولة 

الفاتيكان وإمارة سان مارينو. 

إيطاليا جمهوريٌَّة برملانيٌَّة يرأُسها رئيٌس 

)مجلس  الربملان  من  منتخٌب  فخريٌّ 

ويقوُم  النواب(،  ومجلس  الشيوخ 

بعَد  الوزراِء  رئيِس  بتعينِي  الرَّئيُس 

مشاورة وتصويت أعضاء الربملان.
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أكمُل املُخطََّط اآلت:

عب ُلينتخُبالشَّ يشكِّ

النِّظاُم الجمهوريُّ الربملايّنالنِّظاُم املليكُّ الربملايّن

أوجُه التَّشابه

أوجُه االختالف

ثانياً: النِّظاُم الرِّئايّس

بدأ املستوطنوَن األوروبيّوَن بغزِو القارَّة األمريكيَّة بعَد اكتشاِفها يف نهايِة القرِن الخامس عرش امليالدّي، حيُث قاُموا 

امليَّة من اتّحاد  ة األمريكيَّة يف قارة أمريكا الشَّ كاِن األصليني )الهنود الحمر(، ثمَّ نشأْت الواليات املتحدِّ بالقضاِء عىل السُّ

عدٍد من الوالياِت التي حصلْت عىل استقاللِها من االحتالِل الربيطايّن عام ١٧٨٣م.

لطات  تتألَُّف الوالياُت املتَّحدة األمريكيَّة من خمسنَي واليًة، ونظام حكمها جمهوري رئايسٌّ يقوُم عىل الفصِل التامِّ بنَي السُّ

الترشيعية )الكونغرس مبجلسيه: الشيوخ والنواب( والتنفيذية والقضائية، وعىل أساِس جمعِ رئيِس الجمهوريَّة لرئاسِة 

لطِة التنفيذيَّة بنفِسه أو عن طريِق َمْن يختارُهم من وزراء  ولِة ورئاسِة الحكومة، بحيث ميارَس جميَع مظاهِر السُّ الدَّ

)مساعدين(.

لطاِت يف الواليات املتَّحدة األمريكيَّة. 	  ُ اعتامَد مبدأ الفصِل التَّامِّ بنَي السُّ أفسِّ

أكمُل الجدوَل اآلت:	 

جمهوريٌّ رئايّسجمهوريٌّ برملايّنشكُل النِّظام

انتخاُب رئيِس الجمهوريَّة

صالحياُت رئيِس الجمهوريَّة
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ثالثاً: النِّظاُم شبُه الرِّئايّس

تَُعدُّ فرنسا من أكرِب دول أوروبا، وقد اشتقَّ اسُمها من كلمِة فرانك وتعني فرنجة.

 نظاُم الحكِم فيها جمهوريٌّ شبُه رئايّس، وهو خليٌط بنَي الرئايسِّ والربملايّن، ويختلُف هذا النِّظاُم عن النِّظاِم الربملايّن 

عِب باالقتاِع العامِّ املبارش، ويختلُف عن النِّظاِم الرئايّس بوجوِد رئيٍس للوزراء  ولِة يتمُّ انتخابه من الشَّ يف أنَّ رئيَس الدَّ

ولة، وهو مسؤوٌل أماَم الربملاِن )الجمعيّة الوطنيّة ومجلس الشيوخ( ويستطيُع الربملاُن محاسبتَه وعزلَه. يعيُّنه رئيُس الدَّ

مسؤولة 
أمام 

 أبنّيُ أوجَه الشبِه بنَي النِّظاِم الرِّئايسِّ والنِّظاِم شبِه الرئايّس.	 

 

: »النِّظاُم الجمهوريُّ شبُه الرِّئايّس هو خليٌط بنَي الرِّئايّس والربملايّن«.	   أفّسُ

 

وريَّة: نظاُم الحكِم يف الجمهوريَِّة العربيَِّة السُّ

نظام الحكم يف الدولة نظام جمهوري.	 

عب.	  يادُة فيه للشَّ شبُه رئايّس والسِّ

يَُعدُّ هذا النظاُم خليطاً بنَي النِّظامنِي الرِّئايسِّ والربملايّن.	 

ميارس رئيس الجمهوريّة ومجلس الوزراء السلطة التنفيذيّة نيابة عن الشعب.	 

عب، والذي يقوُم بدورِه بتسميِة رئيِس مجلِس 	  يتمُّ انتخاُب رئيِس الجمهوريَِّة باالقتاِع العامِّ املبارِش من قبِل الشَّ

الوزراء ونواِبه والوزراء.

عب.	  تعّد الحكومُة مسؤولًة أماَم رئيِس الجمهوريَّة وأماَم مجلِس الشَّ

لطِة دميقراطيَّاً عرَب االقتاع.	  ياسيَّة، وتتمُّ مامرسُة السُّ يقوُم هذا النِّظاُم عىل مبدأِ التَّعدديَِّة السِّ
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أنشطٌة وتدريبات
أوالً- أضُع كلمَة )صّح( أماَم العبارِة الّصحيحة، وكلمَة )غلط( أماَم العبارِة املغلوطة يف كّل ماّم يأيت:

)   ( صالحيّاُت الرئيِس يف نظاِم الحكِم الربملايّن واسعة.. ١

)   ( نظام الحكم املليّك الربملايّن يقوم عىل أساس وجود ملك بصالحيّات فخريّة.. ٢

لطُة التنفيذيَُّة يف النِّظاِم الرِّئايّس برئيِس الحكومة. . ٣ )   ( تنحرُص السُّ

وريَِّة مسؤولٌة أماَم رئيِس الجمهوريَّة.. ٤ )   ( الحكومُة يف الجمهوريَِّة العربيَِّة السُّ

ثانياً- أختاُر اإلجابَة الصحيحة:

لطتنِي التَّنفيذيَِّة والتَّرشيعيَّة يف النِّظام:. ١ ُق التَّوازُن بنَي السُّ يتحقَّ
املجليّس.ث. شبُه الرِّئايّس.ت. الرِّئايّس.ب. الربملايّن.أ. 

ثالثاً: أكمُل املُخطََّط اآليت: يف النِّظام شبِه الرِّئايّس:

 ّ

ُ ما يأيت: رابعاً: أفسِّ

ميقراطيَّة.	  لطاِت يُعزُِّز الدِّ مبدأُ فصِل السُّ

خامساً: أقارُن بنَي النِّظاِم الجمهورّي الربملايّن، والنِّظاِم شبِه الرِّئايّس من حيث:

ولة ولة تعينُي رئيِس الحكومة صالحيَّاُت رئيِس الدَّ انتخاُب رئيِس الدَّ

ولةشكُل النِّظام ولةانتخاُب رئيِس الدَّ تعينُي رئيِس الحكومةصالحياُت رئيِس الدَّ

الربملايّن

شبُه الرِّئايّس
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إن سعي اإلنساِن الّدائِم إلى تلبية احتياجاته أّدى إلى تطويِر وسائِل اإلنتاِج ونشوء عالقات وتشكيالت تعّبر عن كّل مرحلة 

من مراحل تطّوره. والتي ميكن تسميتها بالنظام االقتصادّي الذي كان له انعكاساته على تطّور احلياة اإلنسانّية بجوانبها 

املختلفة.

4 ُر النُّظـِم االقتصاديَّـــة تطــوُّ

أتعرََّف النُّظَم االقتصاديَّة.	 

ِر النُّظِم االقتصاديَّة.	  َ مراحَل تطوُّ أبنيَّ

أميَِّز بنَي النُّظِم االقتصاديَّة.	 

وِل 	  أستنتَج أثَر األزماِت االقتصاديَّة يف الدُّ

واملجتمعات.

سأكوُن قادراً عىل أن

املشاعيَّة.	 

اإلقطاعيَّة.	 

اإلمربياليَّة.	 

الشيوعيَّة.	 

وِق االجتامعّي.	  اقتصاُد السُّ

البورصة.	 

مصطلحاٌت جديدٌة



٥٨٥٩

رِ النُّظِم االقتصاديَّة   مراحُل تطوُّ
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ابقة:	  أمألُ الجدوَل مبا يناسبُُه من النُّصوِص السَّ

العملعالقاُت اإلنتاجملكيَُّة وسائل اإلنتاجالنَّشاُط االقتصادّي

األرُض والصيداملشاعيَّة ُالبدائيَّة

خاصٌة لألسيادالرِّقُّ والعبوديَّة

االستغاللاإلقطاع

الرأساميّل

تتكُز الرثوُة 

وامللكيَّة بيِد الطبقِة 

الرَّأسامليَّة

االشتايكّ
ملكيٌَّة عاّمة ترشُف 

ولة عليها الدَّ

مشاركُة الجميعِ 

)كّل حسب جهده(

الخصائص
النِّظاُم االقتصادي

لكلِّ نظاٍم من النُّظم االقتصاديَّة أسلوُب عملِه ومشكالته، والتي تظهُر نتيجَة تداخِل العالقاِت بنَي مْن ميلُك وسائَل 

وِل عىل النِّظاِم االشتايكّ بغيَة تلبيِة حاجاِت املجتمع،  اإلنتاِج وبنَي مْن يعمُل ِبها، ويف العرِص الحديِث اعتمَدْت بعُض الدُّ

بح واملنافسة،  ول يف تطبيِقه، واعتمدْت دوٌل أخرى عىل النِّظاِم الرَّأساميّل القائِم عىل الرِّ والتي أخفقْت كثرٌي من الدُّ

دة. الذي أسهَم يف إنتاِج الفوارِق الطبقيَّة واالحتكار...، مامَّ أفرَز تناقضاٍت وأزماٍت ُمتعدِّ
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األزمات االقتصاديّة وأسبابها  
وق  ظهرِت األزماُت االقتصاديَّة مبفهوِمها الحديث مَع ظهوِر النِّظاِم الرَّأساميّل يف أوروبا نتيجَة الخلِل يف آليّاِت اقتصاِد السُّ

)العرض والطلب واملنافسة(، ومع بروِز ظاهرِة االحتكاِر للوصوِل إىل أكرِب قدٍر من األرباح، وتراكم رأس املال، أصبَح االقتصاُد 

الرَّأساميّل عرضًة لكثريٍ من األزمات االقتصاديَّة.

من أسباِب األزمات االقتصاديَّة:

لعِ، وانخفاَض 	  بح: الذي أدَّى إىل إحداِث االختالِل بنَي العرِض والطَّلب )وتعني زيادَة عرِض السِّ السعُي إىل الرِّ

الطلِب عليها(.

ِل منخفضًة، وأدَّى ذلَك إىل تناقِص 	  لعِ، مَع بقاِء أجوِر العامَّ ارتفاُع تكاليِف اإلنتاج: مامَّ أسهَم يف ارتفاِع أسعاِر السِّ

ائيَّة للطبقِة العاملة، وبالتَّايل انخفاض الطَّلب. القدرِة الرشِّ

ولِة االقتصادّي يف الفكِر الرَّأساميّل.	  تهميُش دوِر الدَّ

لع(، إىل االقتصاِد املايّل )بنوك، بورصات، أسهم...(، 	  تحوُُّل االقتصاِد الرَّأساميّل عن جوهرِه اإلنتاجّي )إنتاج السِّ

حيُث أصبَح ٩٠٪ مَن األنشطِة االقتصاديَّة للرَّأسامليَّة تتكَُّز يف القطَّاِع املايّل.

وائِر المغلقِة معادلُة الدَّ
ل�زماِت االقتصاديَّة

تقليُص حركِة
ا�نتاج

انحداُر
لب الطَّ

خفُض ا�جورتدنِّي ا�رباح

اِل تسريُح العمَّ
وانتشاُر
البطالة

يعتمُد االقتصاُد المالّي على 
ة،  ٍة ومصرفيَّ تقديِم خدماٍت ماليَّ
واالقتراض مقابل رهن الملكية، 
ر عن  وتداول ا�سهم التي تعبِّ

ِة شركة ما،  ٍة في ملكيَّ حصَّ
ة  وتداولها في سوق ا�وراق الماليَّ

(البورصة).

ما أسباُب تعرِّض النِّظاِم الرَّأساميّل لألزماِت االقتصاديَّة؟	 

ل؟	  ما العالقُة بنَي تقليِص حركِة اإلنتاِج وتسيِح العامَّ
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ة   نماذُج مَن األزماِت االقتصاديَّة العالميَّ

أزمُة الكساِد الكبري:  مْن عاِم ١٩٢٩- ١٩٣٣ وتَُعدُّ مْن أشدِّ األزماِت 

يف  بدأَْت  وقْد  العاملّي،  االقتصاُد  التي شهَدها 

مظاهُر  تثَّلْت  األمريكيَّة.  املتَّحدِة  الوالياِت 

ساِت املاليَّة،  األزمِة يف إفالِس عدٍد كبريٍ مَن املؤسَّ

وإغالِق كثريٍ من املصانعِ، وتوقُِّف اإلنتاِج نتيجَة 

ديِد  عدَم القدرِة عىل ترصيِفه، واالنخفاِض الشَّ

يف االستهالك، وانخفاِض االستثامراِت يف القطاع 

إىل  لتصَل  البَطالِة  الِت  معدَّ وارتفاِع  اإلنتاجّي، 

آثاُر  ْت  امتدَّ وقد  األمريكيَّة.  العمِل  ِة  قوَّ ثلِث 

هذه األزمِة لترضَب دوَل أوروبَّا الغربيَّة، عىل 

د أركاَن النِّظاِم الرَّأساميّل العاملّي. نحٍو هدَّ

عِ يف منِح القروِض العقاريَّة  أزمُة الرَّهِن العقارّي:  تعرَّض االقتصاُد األمرييّك عام ٢٠٠٨ م ألزمٍة ماليٍَّة كبرية، بسبِب التَّوسُّ

لرشاِء عقارات، لكْن بال ضامناٍت كافية، وبسبِب عجِز معظِم املُقتِضنَي عْن سداِد القروِض قامِت 

البنوُك بعرِض العقاراِت املرهونِة للبيع، فأصبَح حجُم العرِض أكرَب مْن حجِم الطَّلِب عىل هذِه 

القروِض املمنوحِة عليها، وانعكَس ذلك  تَُعْد تساوي قيمَة  العقارات، فانخفضْت أسعارُها وملْ 

ساٍت  ساِت الرَّهِن العقارّي وأّدى إىل إفالِس وانهياِر أكرث من ١١٠ بنوٍك ومؤسَّ عىل البنوِك ومؤسَّ

مكثٍَّف  بتسيٍح  فقامْت  العامليَّة(،  سات  املؤسَّ هذه  بني  الكبري  التابط  )نتيجة  العامل  يف  ماليٍَّة 

ل واملوظفني، وبذلك تراجعْت القدرُة الرشائيَّة، وانخفَض الطَّلُب واالستهالُك، مامَّ أدَّى إىل  للعامَّ

لع والخدمات وانخفاض قيمة النَّقد(، وكذلَك  ِم النَّقدّي )ارتفاع أسعار السِّ ارتفاِع نسبِة التَّضخُّ

الُت النُّموِّ االقتصادّي، وأصبَح حوايل ثالثة ماليني أمرييك يواجهوَن  نسبة البطالة، وتراجعْت معدَّ

خطَر فقداِن منازلهم لصالح رشكات الرَّهِن العقارّي.

اآلثاُر والنتائجاملظاهراألسباباألزمات

أزمُة الكساِد العاملّي

أزمُة الرَّهِن العقارّي

- أمأل الّجدول مبا تراُه مناسباً.
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أنشطٌة وتدريبات
حيحة، وكلمَة )غلط( أماَم العبارِة املغلوطة يف كّل ماّم يأيت: أوالً- أضُع كلمَة )صّح( أماَم العبارِة الصَّ

يطرُة بالقوَّة.. ١ ُع والسَّ )   ( اإلمربياليَّة هي الهيمنُة والتَّوسُّ

)   ( ظهرِت األزماُت االقتصاديَّة مع ظهوِر النِّظاِم اإلقطاعّي.. ٢

)   ( نظاُم الرِّقِّ والعبوديَّة هو أوَُّل نظاٍم اقتصاديٍّ اجتامعيٍّ عرفتُْه البرشيَّة. . ٣

ًة يف مرحلِة الّشيوعيَّة.. ٤ ولُة وتزداُد قوَّ )   ( تتوطَُّد الدَّ

حيحَة مامَّ يأيت: ثانياً- أختاُر اإلجابَة الصَّ

بُح الحافَز األسايسَّ لإلنتاِج يف النِّظام:. ١ يَُعدُّ الرِّ
االشتايكّ.ث. املشاعّي.ت. اإلقطاعّي.ب. الرَّأساميّل.أ. 

من أسباِب أزمِة الكساِد العاملّي:. ٢
لع.ب. عدُم القدرِة عىل ترصيِف اإلنتاج.أ.  زيادُة الطَّلِب عىل السِّ

انخفاُض معّدالِت البطالة.ث. زيادُة االستثامراِت يف القطاِع اإلنتاجّي.ت. 

ُ اآليت: ثالثاً: أفسِّ

حدوث األزماِت االقتصاديَّة.. ١

وِق االجتامعّي يجمُع بنَي النَّموذجنِي الرَّأساميّل واالشتايكّ.. ٢ اقتصاد السُّ

رابعاً: أكمُل خارطَة املفاهيِم اآلتية:

لب تدنِّي ا�رباحانخفاُض الطَّ

أزمة  اقتصاديَّة خفض ا�جور
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خامساً:

ادِس مْن ترِشيَن األوَّل ١٩٧٣م حرباً عىل الكياِن الّصهيويّن اإلرهايّب،  وريَُّة واملرصيَُّة يف السَّ شّنِت القواُت املسلَّحُة السُّ

لتحريِر األرايض العربيَِّة التي احتلَّها إثَر عدواِن حزيران ١٩٦٧م، واستجابًة ملا كاَن يدعو لُه الرَّئيُس حافظ األسد برضورِة 

رة للنفِط )أوابك( عىل استخداِم  وُل العربيَّة املُصدِّ حشِد الطاقاِت العربيَّة يف معركِتنا مَع العدوِّ الّصهيويّن اتَّفقِت الدُّ

النِّفِط كسالٍح يف املعركة، فقامْت بتخفيِض اإلنتاِج الكلِّ للنفِط العريبِّ بنسبة ٥٪ فوراً، وتخفيِض ٥٪ من اإلنتاِج كّل 

وِل التي يثبُت تأييدها للكياِن  شهٍر حتَّى ينسحَب العدوُّ مَن األرايض املُحتلَّة، وكذلك حظَرَِت املنظَّمة تصديَر النفط للدُّ

مْن حزيران  الرَّابعِ  تُرَغْم هذه الدول عىل مامرسة الضغط عليه إلجباره عىل االنسحاِب إىل حدوِد  الّصهيويّن، حتى 

١٩٦٧ م.

رِة للنفِط »أوبك« برفعِ سعِر بتولها بنسبة ٧٠٪. وِل املُصدِّ باإلضافِة إىل ذلك قامْت ستُّ دوٍل نفطيّة مْن ُمنظَّمِة الدُّ

م،  الِت البطالة والتَّضخُّ يَت »صدمة النفط« كاَن مْن نتائِجها ارتفاُع معدَّ وهذا ما أدَّى إىل حدوِث أزمٍة اقتصاديٍَّة ُسمِّ

ول الغربيَّة. الت النُّمو يف معظم الدُّ وانخفاض معدَّ

أضُع عنواناً مناسباً للنَّّص.. ١

أستخرُج األفكاَر الرئيسَة يف النَّّص.. ٢

ما أسباُب أزمِة النِّفط عام ١٩٧٣ م؟. ٣

ُ بأسلويب عن أهميَِّة حشِد الطَّاقاِت العربيَّة يف مواجهِة العدوِّ الّصهيويّن.. ٤ أعربِّ

وِل الغربيَّة؟. ٥ الِت الّنمّو يف معظِم الدُّ أستنتُج العالقَة بنَي صدمِة النِّفِط وانخفاِض معدَّ
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٣

املجتمُع العريّب. الدرس األّول: 

املجتمُع الدويّل. الدرس الثاني: 

الرتاُث اإلنسايّن. الدرس الثالث: 

الدرس الرابع:  املواطن العريّب يف مواجهة الفكر 

الصهيويّن.

الوطن والمواطن



١
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العربياملجتمع  ض

ة في قياِم  كيزَة األساسيَّ دة، واشتراكهم في املصالِح واألهداِف ُيَعُدّ الرَّ ًة محدَّ إنَّ تآلَف مجموعٍة مَن األفراِد يقطنوَن بقعًة جغرافيَّ

ِة  اريِخ وحدًة بشريًَّة تمُعَها الَّلغُة واملصيُر املشترك واالنتماُء لألمَّ ل عبَر التَّ املجتمع، وهذا ينطبُق على املجتمِع العربيِّ الذي شكَّ

الواحدة ...

المجتــمـــــــــُع العـــــــربـــــــــّي

أتعرََّف مفهوَم املجتمعِ العريّب.	 

َ عوامَل وحدِة املجتمعِ العريّب.	  أُبنيِّ

أقتح الحلوَل ملواجهِة مشكالِت املجتمعِ العريّب.	 

أستنتَج رضوراِت التَّكامِل االقتصادّي العريّب.	 

أقارن بني التجربتني العربيّة واألوروبيّة.	 

سأكوُن قادراً عىل أن

الغزو الثَّقايّف.	 

وثيقة كامبل برنمان	 

مصطلحاٌت جديدٌة



٦٦٦٧

مفهوُم المجتمِع العربّي  

أذكُر الروابَط التي تجعُل املجتمَع العريبَّ مجتمعاً واحداً.	 

ُ تآمَر قوى االحتالِل عىل وحدِة املجتمعِ العريّب.	  أفسِّ

أضُع تعريفاً للمجتمعِ العريّب.	 



٦٨٦٩

عوامُل الوحدِة وواقُع التَّجزئِة في المجتمِع العربّي  

مقتحاٌت للقضاِء عىل التَّجزئةعوامُل التَّجزئةعوامُل الوحدة

اللُّغة العربيَّة: وهَي وسيلُة 

التَّواصِل بنَي العرِب وتشكُِّل 

الرَّكيزَة األساسيََّة للثَّقافِة العربيَِّة 

يف إنتاِج الفنوِن واآلداِب والفكر.   

الغزُو الثَّقايّف: حاولْت قوى 

االحتالِل فرَض لغِتها وثقافِتها عىل 

يطرِة  املجتمعِ العريّب بهدِف السَّ

عليِه من داخلِه. 

األرض: ميتدُّ املجتمُع العريبُّ عىل 

رقعٍة واحدٍة متَّصلٍة من األرِض 

تحتلُّ موقعاً متميِّزاً وتشكُِّل 

ملتقى الطُّرِق بنَي آسيا و أوروبَّا 

وأفريقيا.

التَّجزئُة السياسيَّة: تمَّ تقسيُم 

الوطِن العريبِّ إىل ٢٢ دولًة، ملنعِ 

دًة تقُف يف وجِه  ًة موحَّ تشكيلِه قوَّ

مصالِح قوى االحتالل.

: ميتلُك الوطُن  التَّكامُل االقتصاديُّ

دًة وتتمثَُّل  العريبُّ موارَد ُمتعدِّ

ُة االقتصاديَّة يف املجتمعِ  القوَّ

وِة البرشيَِّة )األيدي  العريّب يف الرثَّ

العاملة الخبرية( واملوارِد الطبيعيَّة 

) الزراعيَّة - الحيوانيَّة - املعدنيَّة 

- النِّفط(.

التَّخلُف والتَّبعيَّة: أدَّى انعداُم 

وِل  التَّعاوِن والتَّنسيِق بنَي الدُّ

العربيَّة، وكذلَك ارتباُط معظِم 

قراراتِها بالخارج، إىل تخلُِّف 

ناعِة وانتشاِر األميَّة وانخفاِض  الصِّ

خِل، والعجِز عن  مستوى الدَّ

تحقيِق األمِن الغذايّئ.

التَّاريُخ واملصرُي املشتُك: إنَّ 

األحداَث التَّاريخيََّة التي مرَّْت 

باملجتمعِ العريّب عرَب مسريتِه، 

ً يف خلِق شعوٍر  شكَّلْت عاِمالً مهامَّ

مشتٍك باالنتامء.  

قوى االحتالِل والّصهيونيَّة.

عاش الشعب العريّب عرب تاريخه 

الطويل آماالً وآالماً مشتكًة، وقدم 

دروساً يف وحدة االنتامء واملصري 

ميكن االستفادة منها لصناعة 

املستقبل.



٦٨٦٩

بعُض مشكالِت المجتمِع العربّي  

الحلولاملشكلة

تبايُن املواقِف السياسيَّة العربيَّة 

تجاه القضايا العربيَّة املشتكة

العاداُت والتَّقاليُد البالية

األميَُّة األبجديَّة واملعلوماتيَّة

نرُش ثقافِة اإلنتاجالفقر

هجرُة األدمغة

الديوُن الخارجيَّة

ثقافُة االستهالك 

ناعة وضعُف القدرِة  تخلُُّف الصِّ

عىل توطنِي التِّكنولوجيا

العريّب تقُع عىل عاتِق اإلنساِن  ياِت التَّاريخيَّة وتحقيِق النَّهضِة يف املجتمعِ  إنَّ املسؤوليََّة األساسيََّة يف مواجهِة التَّحدِّ

فُة والواعية. العريّب، أو باألحرى العقِل العريّب الَّذي تثِّلُه إىل حدٍّ بعيٍد النُّخُب املثقَّ



٧٠٧١

دوُر التَّكامِل االقتصاديِّ في وحدِة المجتمِع العربّي  

إطاِر  يف  التَّعاوِن  إىل  الحارِض  الوقِت  يف  وُل  الدُّ تتَّجُه 

تكتُّالٍت اقتصاديٍَّة لتعزيِز قدرتِها عىل مواجهِة األوضاِع 

التَّطوراِت  ومواكبِة  دِة،  املعقَّ والسياسيَِّة  االقتصاديَِّة 

غرية  الصَّ وُل  فالدُّ املتسارِعة،  والتكنولوجيَّة  العلميَِّة 

والكيانات الضيَّقة، مهام كاَن عمُق جذورِها التَّاريخيَّة، 

مل تعْد قادرًة عىل مواكبِة الحياِة الحديثِة ومتطلباتِها، 

استثامِر  يف  بعِضها  مع  التَّعاون  منها  يتطلَُّب  وهذا 

املوارِد الطَّبيعيَِّة، والكفاياِت والخرباِت البرشيَّة، ورؤوِس 

األمواِل والطَّاقاِت اإلنتاجيَِّة واالهتامِم بالبحِث العلمّي. 

تتفاوُت األقطاُر العربيَُّة مْن حيُث املوارُد واإلمكاناُت 

املتواِفرة فيها، فبعُضها ميتلُُك قدراٍت تويليًّة ضخمًة، 

وبعُضها اآلخُر ميتلُك موارَد برشيٍَّة كبرية، وهذا يتطلَُّب 

مَن  التَّحرُِّر  عرَب  العريّب  االقتصادّي  التَّكامِل  تحقيَق 

ثرواتِها  استثامَر  العربيِّة  وِل  للدُّ يتيُح  الَّذي  التبعيَِّة 

بعيداً عن هيمنِة قوى االحتالل، والتَّعاوَن والتَّنسيَق 

املة، للوصوِل  فيام بيَنها إلقامِة املشاريعِ التَّنمويَِّة الشَّ

الوحدة  تحقيِق  يف  يسهُم  عريبٍّ  اقتصاديٍّ  نظاٍم  إىل 

العربيَّة.

كامُل االقتصادي� ضرورة التَّ

ة ةاقتصاديَّةسياسيَّ اجتماعيَّ



٧٠٧١

بداياٌت متشابهٌة ونتائُج مختلفة  

تِها  ُن من دوٍل تتبايُن يف أحجاِمها وقوَّ ها أنَّ كليهام يتكوَّ دة، أهمُّ تتشابُه كلٌّ مْن أوروبَّا والوطِن العريبِّ بجوانَب متعدِّ

وُل العربيَُّة ترتبُط بروابِط اللُّغِة والتَّاريِخ  وثرواتِها، وترتبُط فيام بيَنها بروابَط مشتكٍة، تدفُعها للتَّعاوِن مع بعِضها، فالدُّ

املصلحِة وسامٍت  بروابِط  بيَنها  فيام  كبري، وتشتُك  إىل حدٍّ  ياسيَّة  السِّ نظُمها  فتتشابُه  األوروبيَُّة  وُل  الدُّ ا  أمَّ والثَّقافِة، 

ة. مع أنَّ تجربتَي املنطقتنِي انطلَقتا يف وقٍت واحٍد تقريباً بعَد الحرِب العامليَِّة الثَّانية، إالَّ أنَّ نتائَجهام  حضاريٍَّة عامَّ

كانْت مختلفة.

ُل ظهوٍر لفكرِة االتِّحاِد ا�وروبّي كاَن  - أوَّ
لب عام  ِة للفحِم والص� بتشكيِل الجماعِة ا�وروبيَّ

١٩٥١م.
سة  ٍة ُعِرَفْت باسم المؤسَّ ُل وحدٍة جمركيَّ - أوَّ

وق المشتركة) حيُث  ة (الس� االقتصاديَّة ا�وروبيَّ
ِة روما عام ١٩٥٧م. سْت في اتفاقيَّ تأسَّ

- في عاِم ١٩٩٣ وضَع مجلُس االتِّحاِد ا�وروبّي ما 
يعرُف بشروِط كوبنهاجن لعضويَِّة االتِّحاد. 

وِل ا�عضاِء في االتِّحاد ا�وروبيِّ بعَد  - عدُد الد�
خروِج بريطانيا ٢٧ عضو¯. 
- العملُة الواحدة (اليورو).

ة ١٩٤٥م. وِل العربيَّ - جامعُة الد�
فاِع العربيِّ المشترك ١٩٥٠م. - معاهدُة الدِّ

ة ١٩٥٧م. - الوحدُة االقتصاديَُّة العربيَّ
ة المشتركُة ١٩٦٤م. وُق العربيَّ - الس�

- ظهوُر مصطلِح ا�مِن القومّي العربّي ١٩٨٠م. 
ة الكبرى ١٩٩٧. ة الحرَّ جارِة العربيَّ - منطقُة التِّ

ُة تعاني مْن ضعِف اÂنجازاِت  ما زالِت الجامعُة العربيَّ
ِة واالقتصاديَّة و...، بسبِب  ياسيَّ عِد السِّ على الص�

ة،  تغليِب المصالِح القطريَِّة على المصلحِة القوميَّ
وِل الكبرى  ِة بالد� وِل العربيَّ وارتباِط بعِض الد�

ٍة  يِر في فلِكها. إنَّ نجاَح أيِّ تجربٍة تكامليَّ والسَّ
مرهوٌن بقدرِة القائميَن عليها على فهِم وتحديِد 

عِف، ومحاولِة االستفادِة مْن  ِة والضَّ عوامِل القوَّ
ِة إلى أقصى حدٍّ ممكن، واختياِر أنسب  عوامِل القوَّ

ة.  الوسائِل لتحقيِق أهداِفها المرجوَّ
جربِة  الٌت يجُب امتالُكها لنجاِح تطبيِق التَّ هناَك مؤهِّ

ِة  ياسيَّ Ò، مثل تحييِد الخالفاِت السِّ ِة عربيَّ ا�وروبيَّ
الٍة ُثمَّ ترتيِب ضماناٍت  ساٍت فعَّ وبناِء مؤسَّ

الستمراريَِّة الوحدِة وبقاِئها.

ُل نموذجÒ ناجحÒ للعمِل الجماعّي، ونجَح في  ظلَّ العمُل ا�وروبي� المشترُك على مداِر عقوٍد خلْت يمثِّ
ياسّي  الِم واالستقراِر السِّ زاعاِت بيَن دوِلها إلى قارٍَّة تنعُم بالسَّ نقِل أوروبَّا من قارٍَّة تعج� بالحروِب والنِّ

َس بموجِب  َجْت هذه الجهوُد المشتركُة بنموذِج االتِّحاِد ا�وروبّي، الَّذي تأسَّ خاِء االقتصادّي، وُتوِّ والرَّ
نْت من حلِّ ثالِث  كامِل ا�وروبّي �نَّها تمكَّ ِة ماستريخت عام ١٩٩٢م، وقْد نجَحْت تجربُة التَّ اتفاقيَّ

ِة  ة المحتملِة في العمليَّ لبيَّ ة وعزُل تأثيراِتها السَّ ياسيَّ ُلها تحييُد الخالفاِت السِّ ة: أوَّ معضالٍت أساسيَّ
ِم  ة، وآخُرها ضماُن تقد� كامليَّ ِة التَّ الٍة قادرٍة على إدارِة العمليَّ ساٍت فعَّ ة، وثانيها بناُء مؤسَّ كامليَّ التَّ

ِة إلى ا�ماِم واستمراِرها. كامليَّ ِة التَّ العمليَّ



٧٢٧٣

أوجُه االختالِف بنَي التَّجربتني العربيَّة واألوروبيَّةأوجُه التَّشابِه بنَي التَّجربتني العربيَّة واألوروبيَّة

رِس املستفاِد مّن التَّجربِة األوروبيَّة )مقتحاٌت لنجاِح املرشوِع الوحدوّي العريّب( بناًء عىل الدَّ



٧٢٧٣

أنشطٌة وتدريبات
حيحة، وكلمَة )غلط( أماَم العبارِة املغلوطة يف كّل ماّم يأيت: أوالً- أضُع كلمَة )صّح( أماَم العبارِة الصَّ

)   ( يُنظُر إىل املجتمعِ العريب كمجتمع واحد دون التقيّد باألوضاع السياسيّة الراهنة.. ١

)   ( يكوُن الخروُج مَن التَّخلِّف بالتَّحرُِّر من التَّبعيَّة.. ٢

يايّس. . ٣ )   ( إقامُة نظاٍم اقتصاديٍّ عريبٍّ يؤدِّي إىل التَّوافِق السِّ

ياسيَّة مَن األخطاِر الخارجيَّة.. ٤ )   ( تعّد التَّجزئُة السِّ

حيحَة لكلٍّ مامَّ يأيت: ثانياً- أختاُر اإلجابَة الصَّ

إحدى ركائِز الثَّقافِة العربيَِّة وأهمُّ أدواتِها:. ١
اللُّغة.ث. الفكر.ت. اآلداب.ب. الفنون.أ. 

يعني مصطلُح األمن القومّي العريّب:. ٢
ياِت واألخطار.أ.  ياِت واألخطار.ب. قدرة أيِّ دولٍة عربيٍَّة عىل مواجهِة التَّحدِّ وِل العربيَِّة عىل مواجهِة التَّحدِّ قدرة الدُّ

يات.ث. قدرة العرِب عىل مواجهِة بعِض األخطار.ت.  قدرة العرِب عىل مواجهِة بعِض التَّحدِّ

: ُ ثالثاً: أفسِّ

غريِة والكياناِت الضيَّقة. وِل الصَّ ال مستقبَل للدُّ

رابعاً: أقارُن بنَي التَّجربتني العربيَّة واألوروبيَّة:

التَّجربُة األوروبيَّةالتَّجربُة العربيَّةوجُه املقارنة

الخطوات

أسباُب النَّجاح

أسباُب اإلخفاق

ُ بأسلويب عن وجهة نظري يف املجتمعِ العريّب بني الواقع والطموح خامساً: أعربِّ



٧٤٧٥

ولّي، ويكوُن هذا  يُّ الَّذي ال يعلُوه مجتمٌع آخر، وال تنضوي في إطاِر مجتمٍع آخَر إالَّ املجتمع الدُّ
ولُة هَي املجتمُع الكلِّ الدَّ

ولِة أو سيادَتها. االنضواُء بشكٍل جزئيٍّ ال ُيلغي كياَن الدَّ

٢ المجتمع الدولّي

ويّل.	  أتعرَّف مفهوَم املجتمعِ الدَّ

ويّل.	  أبنّيَ مكوناِت املجتمعِ الدَّ

ويّل.	  َد مظاهَر املجتمعِ الدَّ أحدِّ

أكتشَف دوَر سوريََّة يف النِّظاِم العاملّي.	 

سأكوُن قادراً عىل أن

ويّل. 	  املجتمُع الدَّ

املنظَّامُت غرُي الحكوميَّة.	 

املنظَّامُت اإلقليميَّة.	 

مصطلحاٌت جديدٌة



٧٤٧٥

ولّي   مفهوُم المجتمِع الدَّ

ُق عربُه مصالَحها وتحدُّ من النِّزاعاِت والحروِب  ويلِّ عىل إقامِة نظاٍم للعالقاِت بنَي دوِل العامل، تحقَّ تقوُم فكرُة املجتمعِ الدَّ

ويّل إىل أسٍس وقواعَد أسهمْت يف  الدَّ وليَِّة بشكٍل سلمّي، ويستنُد مفهوُم املجتمعِ  فيام بيّنها بغيَة حلِّ الخالفاِت الدَّ

وليَّة  وِل واملنظَّامِت اإلقليميَّة والدَّ ساٍت وهيئاٍت دوليَّة، ويضمُّ جميَع الدُّ تنظيِمه نظريَّاً عرَب وجوِد أعراٍف وقواننَي ومؤسَّ

املتفاعلة مع بعِضها يف العامل، عىل قاعدِة التَّعاوِن واالحتاِم املتبادِل يف إدارة شؤونِه.

ولِة الواحدة؟	  ما الفرُق بنَي املجتمعِ الّدويّل واملجتمعِ يف الدَّ

ويّل عن تحقيِق أهداِفه.	  أعلُِّل قصوَر املجتمعِ الدَّ

ُد األسَس الَّتي تقوُم عليها العالقاُت  ويّل، وتحدِّ ويّل:  هَو مجموعُة القواعِد القانونيَّة الَّتي تنظُِّم املجتمَع الدَّ القانوُن الدَّ

وليَّة. الدَّ

ولّي   ُة للمجتمِع الدَّ المكّوناُت األساسيَّ

وليَّة؟	  ما الفرُق بنَي املنظَّامِت اإلقليميَّة واملنظَّامِت الدَّ

ما العالقُة بنَي املنظَّامِت غريِ الحكوميَّة والحكومات؟	 



٧٦٧٧

ولّي   بعُض مظاهِر المجتمِع الدَّ

عدُم استقراِر 
موازيِن الِقوى في 

العالم
نتيجة انهياِر قوى ُعظمى 

وظهوِر قوى جديدة، إضافًة 
ًة ذات  إلى وجوِد دوٍل أقلَّ قوَّ

مكانٍة وتأثيٍر في سيِر 
ة. وليَّ العالقات الدَّ

فاوت التَّ
وِل  َة مساواٌة بيَن الد�  ثمَّ
ة،  احيِة القانونيَّ مْن النَّ

ها تتفاوُت من حيُث  ولكنَّ
ُة وعدُد  المساحُة الجغرافيَّ

ة،  روُة والقوَّ اِن والثَّ كَّ الس�
ا يؤثُِّر في العالقاِت  ممَّ

فيما بيَنها.

الحوار
زاِع  إنَّ وجوَد النِّ

فرَض وجوَد الحوار، 
ِة  ُف مْن حدَّ وهَو ما ُيخفِّ

نازِع بيَن أعضاِء  التَّ
ولّي. المجتمِع الدَّ

نازع التَّ
اسِخ في  َرغَم المبدِأ الرَّ

ول، وهَو  العالقاِت بيَن الد�
ِة أو  عدُم استخداِم القوَّ
هديِد بها، إلَّا أنَّ حالَة  التَّ
زاِع ما تزاُل قائمًة في  النِّ

ولّي. المجتمِع الدَّ

لبّياملظهر األثُر اإليجايبُّ أو السَّ

التَّفاوت

التَّنازع

الحوار

عدُم استقراِر موازين 

الِقوى يف العامل



٧٦٧٧

ولّي   راُت الَّتي طرأْت على المجتمِع الدَّ غيُّ التَّ
واستقاللِها  أراضيها  وحدِة  واحتاِم  يادِة  بالسِّ املرتبطِة  الحقوِق  بكامِل  دولٍة  كلُّ  تتمتََّع  أن  يجُب  ويلِّ  الدَّ املجتمعِ  إطاِر  يف 

وِل متساويًة قانونيَّاً، وتحظى بحقوٍق دوليَّة، ويتتَُّب عليها التزاماٌت دوليَّة.  يايّس، إذ تكوُن جميُع الدُّ السِّ

يطرِة عرَب إقامِة نظاٍم عامليٍّ مُيكِّنها  وِل الكربى إىل الهيمنِة والسَّ إالَّ أنَّ تفاوَت موازيِن الِقوى يف العامِل أسهَم يف سعِي بعِض الدُّ

ياِق برزْت نظٌم عديدٌة لتوازِن الِقوى يف مراحَل مختلفة، وهي: وِل األخرى. يف هذا السِّ من استمراِر فرِض إرادتِها عىل الدُّ

نظاُم توازِن الِقوى التَّقليدّي ١٧٠٠ – ١٩٤٤م: وجود عّدة قوى دوليّة تتنافس عىل النفوذ والسيطرة مثل: الربتغال – 	 

إسبانيا - بريطانيا - فرنسا – إيطاليا - أملانيا ...

وفييتي – الوالياُت املتَّحدُة 	  نظاُم الثُّنائيَّة القطبيَّة : ١٩٤٥ –١٩٩١م امتلَك كلُّ طرٍف من طريف النِّظام )االتِّحاُد السُّ

ه. األمريكيَّة( القدرَة عىل ردِع الطرِف اآلخِر عن القياِم بعمٍل عسكريٍّ مبارٍش ضدَّ

وليَّة، وتحوََّل النِّظاُم العامليُّ من نظاٍم ثنايئِّ القطبيَِّة إىل 	  وفييتّي إىل اختالِل موازيِن الِقوى الدَّ أّدى تفكُُّك االتِّحاِد السُّ

ياسِة العامليَّة، وأطلقْت مصطلَح النِّظاِم  أحاديِّ الُقطبيَِّة بزعامِة الواليات املتَّحدِة األمريكيَِّة الَّتي هيمنْت عىل السِّ

العامليِّ الجديد.



٧٨٧٩

سوريَُّة والنِّظاُم العالمّي  

يتَّصُف النِّظاُم العامليُّ حاليَّاً بأنَُّه نظاٌم غرُي مستقرٍّ وما زاَل يف طوِر التَّكويِن والتَّشكُّل، وتختلُف وجهاُت النَّظِر تجاَهه 

ٍة محتملٍة قْد  أيَِّة قوَّ باختالِف الرُّؤى والتَّوجهات واملصالح، يف ظلِّ سعِي الوالياِت املتَّحدِة األمريكيَّة إىل منعِ ظهوِر 

ساِت  واملؤسَّ الجنسيَّات،  دِة  املُتعدِّ كاِت  الرشَّ ذلك  يف  مستغلًَّة  العامل،  عىل  يطرِة  السَّ يف  لها  منافسًة  أو  موازيًة  تكوُن 

ِة العسكريَِّة،  وليَّة(، وأيضاً استخدام القوَّ ويّل - منظَّمُة التِّجارِة الدَّ االقتصاديَّة العامليَّة )صندوُق النَّقِد الدويّل -البنُك الدَّ

وليَّة )منظَّمُة األمِم املتَّحدة(.  سات الدَّ واملؤسَّ

ويف إطاِر هذا الواقع، استطاعْت سوريَّة عرَب مواجهِتها قوى االحتالل، ومقاومِتها مرشوَع تفتيِت وتجزئِة الوطِن العريبِّ 

وليَّة، ال تهيمُن  وفَق املصالِح األمريكيَّة والّصهيونيَّة، أْن تقوَم بدوٍر فاعٍل يف التَّأسيِس ملرحلٍة جديدٍة مَن العالقات الدَّ

فيها الوالياُت املتَّحدُة األمريكيَّة عىل القراِر العاملّي، ويتأكَُّد عربها أنَّ النِّظاَم العامليَّ القائَم عىل سيطرِة القطِب الواحِد 

ياسِة  ني ( تسعى جاهدًة لتأخَذ دورَها يف السِّ غرُي قادٍر عىل االستمرار، بسبِب وجوِد قوى دوليٍَّة أخرى ) روسيا – الصِّ

العامليَّة.

ما األفكاُر الرَّئيسُة يف النَّّص؟	 

ما أهداُف الوالياِت املتَّحدِة األمريكيَّة؟	 

وريَِّة يف مواجهِة املرشوِع االستعامريِّ الجديد.	  ُ دوَر الجمهوريَِّة العربيَِّة السُّ أبنيِّ



٧٨٧٩

أنشطٌة وتدريبات
أوالً- ضع كلمة )صّح( إىل جانب العبارة الّصحيحة وكلمة )غلط( إىل جانب العبارة املغلوطة يف كّل ماّم يأيت:

)   ( يقترص املجتمع الدويّل عىل الدول واملنظاّمت الدوليّة.. ١

)   ( تتساوى جميع الدول من الناحية القانونيّة.. ٢

)   ( املجتمع الدويّل هو مجموعة القواعد القانونيّة التي تقوم عليها العالقات الدوليّة.. ٣

)   ( النظام العاملّي القائم عىل سيطرة القطب الواحد قادر عىل االستمرار.. ٤

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة مام يأيت:

تصّنف منظمة آسيان من:. ١
املنظاّمت غري الحكوميّة.ب. الدول.أ. 

املنظاّمت الدوليّة.ث. املنظاّمت اإلقليميّة.ت. 

ظهر نظام الثنائية القطبية:. ٢
بعد تفّكك االتّحاد السوفييتي.ب. بني الحربني العامليّتني.أ. 

بعد الحرب العامليّة الثانية.ث. أثناء الحرب العامليّة األوىل.ت. 

ثالثاً: أفّسُ ما يأيت:

الّنظام العاملّي حاليّاً غري مستقّر.. ١

أّدى تفّكك االتّحاد السوفييتي إىل اختالل موازين القوى الدوليّة.. ٢

رابعاً: أكمل الجدول اآليت:

األثراملظهرالنظام الدويّل

نظام توازن القوى التقليديّة 

١٧٠٠ - ١٩٤٤

نظام الثنائية القطبيّة

١٩٤٥ - ١٩٩١

نظام األحاديّة القطبيّة

    - ١٩٩١



٨٠٨١

اِث اإلنسايّن.	  أتعرََّف مفهوَم التُّ

اِث اإلنسايّن.	  َ أهميََّة التُّ أبنيِّ

اِث 	  َح املعايرَي املعتمَدة يف اختياِر مواقعِ التُّ أوضِّ

اإلنسايّن.

أتعرََّف أبرَز املواقعِ الَّتي تَُعدُّ تراثاً إنسانيَّاً.	 

أستنتَج أنَّ تراثَنا الوطنيَّ يف سوريََّة هو جزٌء مَن 	 

اِث اإلنسايّن. التُّ

اِث اإلنسايّن.	  َد واجباِت تجاَه التُّ أحدِّ

أستنتج أثر ثقافة السالم عىل التاث اإلنساين.	 

سأكوُن قادراً عىل أن

ة، من فنوٍن وعلوٍم ومواقَع  ُل التُّراُث العاملّي ُمْلكًا مشتركًا للمجتمعاِت، ويشمُل املعالَم واملواقَع ذاَت القيمِة العامليَّ يشكِّ

ِة صوِنه وحمايِته، فهو يعدُّ مجموعًة من  رًا بتقديِر أهميَّ وليُّ مؤخَّ ة، حيُث بدأ املجتمُع الدَّ ة استثنائيَّ ٍة وتكويناٍت جيولوجيَّ طبيعيَّ

ُم دلياًل ماديًَّا عن املاضي. املعالم التي تقدِّ

٣ ــــــراُث اإلنســــــانـــــّي ُـّ الـتـ

اُث اإلنسايّن.	  التُّ

اتِّفاقيَُّة )الهاي( لحاميِة املمتلكاِت 	 

الثَّقافيَّة.

مصطلحاٌت جديدٌة



٨٠٨١

راِث اإلنسانّي   مفهوُم التُّ

ا اليوم فقْد اتَّسعْت لتشمَل شواهَد مَن  يف املايض كانْت معظُم املواقعِ الثَّقافيَِّة عبارًة عن معاملَ أثريٍَّة أو حرضيَّة، أمَّ

ناعة والزِّراعة، ولتضمَّ مفهوَم املناظِر الطَّبيعيَِّة. العلوِم والتَّكنولوجيا والصِّ

اِث الثَّقايّف  اث العاملّي( يف عام ١٩٧٢ م عنَدما تبنَّْت منظَّمُة اليونيسكو االتِّفاقيََّة املتعلِّقَة بحاميِة التُّ تبلوَر مفهوُم )التُّ

اُث قيمًة لإلنسانيَِّة بأرسِها، وأصبحت إدارته أوسع من  اِث العاملّي( حيُث يشكُِّل التُّ والطبيعّي املعروفة )باتِّفاقيَّة التُّ

مستوى املسؤوليّة الوطنيّة.

الطَّبيعيَّة،  أو  الثَّقافيَِّة  النَّاحيِة  من  اُث  التِّ هذا  بها  يتمتَُّع  الَّتي  الفائقُة  اللُة  اث:  الدَّ القيمُة العامليَُّة االستثنائيَُّة للرتِّ

واملقبلِة  الحارضِة  لألجياِل  مشتكًة  أهميّة  وأصبحت  الوطنيّة  الحدود  تجاوزت 

للبرشيَِّة جمعاء.

اِث، وكرثِة معاملِه وأسباِب بقاِء هذه املواِقع.	   عربِّ بأسلوبك عن مفهوِم التُّ

 



٨٢٨٣

راِث اإلنسانّي    ُة مواقِع التُّ أهميَّ

عوِب وقيِمها ومعارِفها 	  اِث اإلنساينِّ يف معرفِة معتقداِت الشُّ تتابُط ُهويَّاُت األمِم جميعها، ويساعُدنا فهُم التُّ

وحضارتِها، كام مُيكُِّننا من إدراِك جذورِنا وهويَِّتنا الثَّقافيَّة واالجتامعيَّة بشكٍل أعمق، ويسهُم يف بناِء الحضارِة 

ُع عىل إرساِء القواسِم املشتكِة بنَي الثَّقافاِت واحتاِم االختالِف  ب، ويشجِّ اإلنسانيَّة، بعيداً عن االنحياِز والتَّعصُّ

بيَنها.

اِث، والَّتي ال ميكُن أْن تُحَمى مبعزٍل عن 	  اِث وتزايَد االهتامِم به، استدعى حاميَة أمكنِة التُّ إنَّ توسيَع مفهوِم التُّ

إقليمها، كام أنَُّه ال ميكُن فصلُها عن نشاطاِت التَّطويِر العمرايّن، وال عزلُها عامَّ يحدُث من تحوُّالٍت اجتامعيٍَّة أو 

االبتعاُد بها عن اهتامماِت املجتمعِ ومخاوِفه.

اِث اإلنساينِّ عرَب عقِد اتفاقيٍَّة 	  بيِة والعلِم والثَّقافِة »اليونسكو« عىل حاميِة التُّ وليَُّة للتَّ عْت املنظَّمُة الدَّ وقد شجَّ

اِث اإلنساينِّ الثَّقايفِّ والطَّبيعّي، ومن أهمِّ ما أكَّدتْه:  دوليٍَّة عام ١٩٧٢م، ُعرفْت باسِم اتِّفاقيَِّة حاميِة التُّ

يجُب عىل كلِّ دولٍة ُتثُِّل طرفاً يف االتِّفاقيَّة أْن تتعهََّد بحاميِة كلِّ ما عىل أراضيها من تراٍث ونقلِه إىل األجياِل 	 

املقبلة.

إنشاُء مراكَز وطنيٍّة أو إقليميٍّة تسعى لتدريِب األفراِد عىل حاميِة تراثِهم وتشجيِعهم عىل إقامِة األبحاِث العلميَِة 	 

املتعلّقِة به.

زمِة يف حاِل 	  اِث وإحيائِه، واتِّخاُذ اإلجراءاِت الالَّ اتِّخاُذ التَّدابريِ القانونيَِّة والعلميَِّة واملاليَِّة واإلداريَِّة لحاميِة التُّ

اِث للتَّهديد. تعرِّض التُّ

وُل األطراُف يف االتِّفاقيَّة بعدِم التَّعرِض بشكٍل سلبيٍّ لتاِث دولٍة أو إقليٍم آخَر يُعدُّ طرفاً يف االتِّفاقيَّة.	  تتعهَُّد الدُّ

وِن 	  اِث العامليِّ يؤدِّي إىل الصَّ ِل املسؤوليَِّة عرَب االنضامِم إىل اتِّفاقيَِّة التُّ ويلِّ واملشاركُة يف تحمُّ ضامُن التَّعاوِن الدَّ

ي االحتاَم والتَّفاهَم بنَي مجتمعاِت العامِل وثقافاتِه يف تنميِتها املستدامة.  ، ويغذِّ اِث الثَّقايفِّ والطَّبيعيِّ اِل للتِّ الفعَّ

اِث اإلنساينِّ. اقتْح حلوالً للمشكلتنِي اآلتيتني:  مستفيداً مامَّ أكَّدتُْه اتِّفاقيَُّة حاميِة التُّ

ع العمرايّن:  . ١ التَّوسُّ

رسقة اآلثار:  . ٢

راِث اإلنساني    المعايير المعتمدة في اختيار مواقِع التُّ

اِث  التُّ لقامئِة  األثريَِّة والطَّبيعيَِّة  املواقعِ  عديدًة لضمِّ  والثَّقافِة رشوطاً  بيِة والعلِم  للتَّ املتَّحدِة  األمِم  دْت منظَّمُة  حدَّ

اِث اإلنسايّن. وِط عىل األقلِّ فستعدُّ جزءاً مَن التُّ حُة إحدى تلَك الرشُّ اإلنسايّن، ويف حاِل استوفِت املواقُع املرشَّ
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املعايريُ الثَّقافيَُّة هَي:

قًة من ُصنعِ اإلنسان.	  أْن تثَِّل تحفًة عبقريًَّة خالَّ

ِر الهندسِة املعامريَّة أو التقنيَّة، أو 	  ً للقيِم اإلنسانيَّة، أثناَء حقبٍة مَن الزَّمِن سواء يف مجاِل تطوُّ أْن تُظهَر تباُدالً مهامَّ

الفنون األثريَّة، أو تخطيِط املدن، أو تصميِم املناظِر الطَّبيعيَّة.

أْن تشهَد بشكٍل فريٍد أو استثنايئٍّ عىل تقاليَد ثقافيٍَّة أو حضاريٍَّة قامئٍة أو مندثرة.	 

ًة يف تاريِخ البرشيَّة.	  أْن تكوَن مثاالً بارزاً )عىل نوعيٍَّة من البناِء أو املعامِر، أو التَّقانة( ميثُِّل مرحلًة مهمَّ

أْن تكوَن مثاالً رائعاً ملامرساِت اإلنساِن التقليديَّة، يف استخداِم األرايض، أو مياِه البحِر مبا ميثُِّل ثقافًة، أو تفاعالً 	 

إنسانيَّاً مَع البيئة، وخصوصاً عنَدما تُصبُح ُعرضًة لتأثرياٍت ال رجعَة فيها.

أْن تكوَن مرتبطًة بشكٍل مبارٍش أو ملموٍس باألحداِث أو تقاليِد العيِش، أو األفكاِر، أو املعتقداِت، أو األعامِل 	 

الفنيَِّة واألدبيَِّة ذاِت األهميَِّة العامليَِّة الفائقة.

: تشكُِّل القالُع العموَد الفقريَّ للمواقعِ األثريَِّة القدمية.	  ُ أفسِّ

اِث اإلنسايّن؟	  ملاذا يشكُِّل تراثُنا الوطنيُّ يف سوريََّة جزءاً مَن التُّ
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ا املعايريُ الطَّبيعيَُّة فهي: أمَّ

أْن تحتوَي عىل ظواهَر طبيعيٍَّة هي األفضُل، أو أن تكوَن ذاَت جامٍل طبيعيٍّ استثنايّئ.	 

أْن تثَل جيِّداً املراحَل الرئيسَة يف تاريِخ األرض، مبا يف ذلَك سجّل الحياِة والتَّطوراِت الجيولوجيَّة لسطِح األرض.	 

أْن تثَل جيِّداً العمليّاِت البيئيََّة والبيولوجيََّة يف عمليَِّة التَّطويِر والنَّشأِة لسطِح األرِض واملياِه، إضافًة إىل 	 

مجتمعاِت الحيواناِت والنَّباتات.

ِع 	  َن البيئاِت الطبيعيََّة األكرثَ أهميًَّة الَّتي تعيُش فيها النَّباتاُت والحيواناُت، واملحافظَة عىل التنوُّ أْن تتضمَّ

دِة بالخطر. البيولوجّي، مبا يف ذلك حامية فصائِل الحيواناِت والنَّباتاِت والطُّيوِر املُهدَّ

حاميِة  يف  كبريٍ  بشكٍل  اإلنسايّن  اِث  التُّ صوُن  يسهُم 

ِعها الطَّبيعيِّ والتَّفاعالِت بنَي النَّاِس والبيئة،  البيئِة وتنوُّ

السيَّام  الرَّئيسة،  البيئيَّة  القضايا  لبعِض  ي  التَّصدِّ عرَب 

دِة  األعداد املتزايدة مَن األنواِع النَّباتيَِّة والحيوانيَِّة املُهدَّ

باالنقراض.

 ١٧٤ اإلنسايّن  اِث  التُّ قامئِة  يف  ورَد  ٢٠٠٨م  عام  ومنُذ 

موقعاً طبيعيَّاً ذا أهميٍَّة كبريٍة وجامٍل فريد، تشكُِّل ١٠٪ 

مْن مساحِة الكرِة األرضيَّة )برَّاً وبحراً( تتمُّ فيها حاميُة 

واملواقعِ  البيئيَِّة  والنُّظِم  والحيوانيَِّة  النَّباتيَِّة  األنواِع 

الجيولوجيَّة.

تتبنَّى  إحداُهام  ِب  الطُّالَّ من  مجموعتني  اختيار  يتمُّ 

واألخرى  تجاهه  وواجباتها  األثريَّ  املوقَع  أهميّة  إبراز 

الطَّبيعيَّ وواجباتها تجاهه،  املوقَع  إبراز أهميّة  تتبنَّى 

ثالثُة  لهم  يحقُّ  جمهوٌر  التَّالميِذ  وبقيَُّة  حكم.  ولجنة 

ُ طالٌب  أسئلٍة بعَد انتهاِء املجموعتنِي من الحوار. ويُعنيَّ

مديَر حواٍر لإلرشاِف عىل الحواِر بنَي الفريقنِي وتوزيعِ 

األدواِر بيَنهام.

اِث العاملّي:  من إستاتيجيَِّة لجنِة التُّ

اِث العاملّي.. ١ تعزيُز مصداقيَِّة قامئِة التُّ

اِث العاملّي. . ٢ اِل ملمتلكاِت التُّ وِن الفعَّ ضامُن الصَّ

الجمهوِر . ٣ وعِي  زيادِة  عىل  اإلعالِم  مع  العمُل 

اِث العاملّي.  ومشاركِته ودعِمه للتُّ

اِث . ٤ التُّ اتِّفاقيَِّة  تنفيِذ  يف  املجتمعاِت  دوِر  تعزيُز 

العاملّي. 
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الم   التراُث اإلنساني وثقافُة السَّ

اِث اإلنسايّن يف الحرب: حاميُة التُّ

دٍة لتدمريِ الرُّموِز  من املحتمِل أْن تتعرََّض املواقُع الثَّقافيَُّة والطَّبيعيَُّة إىل أرضاٍر يف أيَِّة حرب، وقْد تتعرَُّض لهجامٍت ُمتعمَّ

ة. الَِّة عىل هويَِّة بلٍد أو أمَّ واملعامِل الدَّ

اِث الثَّقايفِّ أثناَء الحرِب العامليَِّة الثَّانية، تبّنى عام ١٩٥٤م يف مدينة  امَل للتُّ ماَر الشَّ ويلُّ الدَّ وبعَد أْن َشِهَد املجتمُع الدَّ

)الهاي( يف هولندا، اتِّفاقيَّة حاميِة املُمتلكاِت الثَّقافيَّة يف حالِة نزاٍع مسلَّح،ٍ وجعلْت من احتاِم تلك املمتلكاِت أمراً 

إلزاميَّاً، ويتعهَُّد كلُّ بلٍد )طرٍف( يف اتَّفاقيَّة )الهاي( بـ:

اِث الثَّقايّف، واتخاِذ إجراءاٍت وقائيٍَّة ملثِل هذه الحامية.	  تقليِل عواقِب النِّزاِع املُسلَّح بالنِّسبِة إىل التُّ

ة، وإعالنها أماكَن يجُب 	  ٍة معيَّنٍة برموٍز حامئيٍَّة ووقائيٍَّة خاصَّ وضعِ آليَّاٍت للحامية؛ أي تحديد مباٍن ومعاملَ مهمَّ

حاميتُها. 

اِث الثَّقايّف.	  ٍة يف القوَّاِت العسكريَِّة، تكوُن مسؤولًة عن حاميِة التُّ تشكيِل وحداٍت خاصَّ

النصب التذكارّي يف حديقة هريوشيام للسالم

إلقاء  الذي صمد بعد  الوحيد  الحديديّة هي اليشء  القبة  اليابانية، حيث إن هذه  الصمود يف مدينة هريوشيام  يُعّد رمز 

الواليات املتّحدة األمريكيّة القنبلة النوويّة عىل املدينة، وما زالت حتّى اليوم عىل حالها، ومل يتم ترميمها لتظّل شاهداً يذكِّر 

العامل بهذا العمل الوحيّش.
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رسقة وتدمري آثار العراق من قبل املجموعات اإلرهابّية

رسقة وتدمري آثار تدمر من قبل املجموعات اإلرهابّية

الم،  للسَّ دِة  املُتعدِّ األوجِه  فهِم  عىل  تساعُد  اإلنساينِّ  اِث  التُّ قامئِة  يف  الواردِة  والطَّبيعيَِّة  الثَّقافيَِّة  املواقعِ  معرفَة  إنَّ 

يَِّة والتَّفاهِم واالحتاِم  وذلك بتذكريِنا باإلبداعاِت العظيمِة للطَّبيعِة واإلنسان، الَّتي تعكُس تطلُّعاتِنا نحَو العدالِة والحرِّ

املتبادل.

اِث اإلنساينِّ والثَّقايفِّ والطَّبيعيِّ عىل عمٍل دويلٍّ جامعيٍّ لحاميِة أهمِّ املناطِق يف  وتعتمُد االتِّفاقيَُّة املتعلِّقُة بحاميِة التُّ

العامل.

بنّي أهميّة حامية مواقع التاث العاملي يف تكريس ثقافة السالم.	 
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أنشطٌة وتدريبات
أوالً- أضُع كلمَة )صّح( أماَم العبارِة الّصحيحة، وكلمَة )غلط( أماَم العبارِة املغلوطة يف كّل ماّم يأيت:

َب بنَي الثَّقافاِت اإلنسانيَّة.. ١ اِث اإلنساينِّ يكرُِّس التَّعصُّ )   ( إنَّ فهَم التُّ

ولِة صاحبِة املوقع.. ٢ اِث اإلنساينِّ عىل الدَّ )   ( تقترُص مسؤوليَُّة حاميِة التُّ

ناعة والزِّراعة.. ٣ )   ( اتَّسعِت املواقُع الثَّقافيَُّة لتشمَل شواهَد مَن العلوِم والتِّكنولوجيا والصِّ

دِة . ٤ اِث اإلنساينِّ تساعُدنا عىل فهِم األوجِه املُتعدِّ الثَّقافيَِّة والطَّبيعيَِّة الواردِة يف قامئِة التُّ )   ( معرفُة املواقعِ 

الم. للسَّ

حيحَة لكلٍّ مامَّ يأيت: ثانياً- أختاُر اإلجابَة الصَّ

اِث اإلنسايّن. ١ مَن املناطِق األثريَِّة يف سوريََّة الَّتي أُدرَِجْت عىل الئحِة التُّ
نهُر بردى.ث. نهُر العايص.ت. مدينُة تدمَر األثريَّة.ب. نواعرُي حامة.أ. 

تنصُّ اتفاقيَُّة )الهاي( لحاميِة املمتلكاِت الثقافيَّة يف حالِة نزاٍع مسلٍَّح عىل:. ٢
اِث اإلنسايّن.ب. استكشاِف املواقعِ األثريَّة.أ.  وضعِ آليٍَّة لحاميِة التُّ

اثيَّة.ت.  اِث اإلنسايّن.ث. دراسِة املواقعِ التُّ رشوِط إدراِج بعِض املواقعِ عىل الئحِة التُّ

ثالثاً: أفُس ما يأيت:

عوِب والحضارات.. ١ اِث اإلنساينِّ عىل معرفِة معتقداِت وقيِم ومعارِف الشُّ يساعُدنا فهُم التُّ

وِل الَّتي احتلَّتْها.. ٢ محاولة االستعامِر طمَس ورسقَة تراِث الدُّ

بَب: حاً السَّ ، موضِّ اِث العامليِّ رابعاً: أذكُر بعَض املواقعِ األثريَِّة يف سوريََّة التي من الرضوريِّ إدراُجها عىل قامئِة الرتُّ

خامساً:

العربيَِّة  الهويَِّة  الّصهيويّن اإلرهايبِّ منُذ اإلعالِن عْن قياِمه عام ١٩٤٨م يف محاوالتِه طمَس  الكياِن  عْت ُمامرساُت  تنوَّ

الفلسطينيَِّة عرَب تزويِر وتشويِه الحقائِق واملعامِل التَّاريخيَّة واألثريَّة فيها، وتغيريِ أسامَء كثريٍ مَن املواقعِ )تسميُة حائِط 

الرُباِق بحائِط املَبىْك(، يف محاولٍة منُه لنسِب هذه املواقعِ لُه وتربيِر احتاللِِه لفلسطني. 

ما األفكاُر الرئيسُة يف النَّّص؟. ١

ما مدى توافِق هذه املامرساِت مَع اتِّفاقيَِّة )الهاي( لحاميِة املمتلكاِت الثَّقافيَِّة يف حالِة نزاٍع مسلَّح؟. ٢

اثيَِّة من حيُث: . ٣ قارْن بنَي مامرساِت الكياِن الّصهيويّن يف فلسطنَي واملجموعاِت اإلرهابيَِّة يف سوريََّة والعراِق تجاَه املعامِل التُّ

املامرساُت واألهداف.
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هاينُة عىل تشويِه  يرتكُز الفكُر الّصهيويّن عىل ادِّعاءاٍت ومزاعَم ليَس لها أساٌس يف التَّاريِخ والجغرافيا، ولهذا عمَل الصَّ

الحقائِق وتزييِف الوقائعِ لتجسيِد ادِّعائِهم بأنَّهم »شعٌب بال أرٍض ألرٍض بال شعب« تحقيقاً للُحلُِم الّصهيوينِّ الّذي يستنُد 

إىل خرافِة )أرض امليعاد(.

4 المواطن العربي في مواجهة الفكر الصهيوني

أتعرََّف مفهوَم الّصهيونيَّة.	 

هيونيَّة.	  وِل االستعامريَِّة والصُّ َح العالقَة بنَي الدُّ أوضِّ

أربط بني مرتكزات الفكِر الّصهيوينِّ ومامرساته.	 

أكتشف الرّد الصحيح عىل االّدعاءات الصهيونيّة.	 

أسترشَف حتميّة انهيار املرشوِع الّصهيويّن.	 

سأكوُن قادراً عىل أن

الّصهيونيّة.	 

العنرصيَّة.	 

العرقيَّة	 

مصطلحاٌت جديدٌة



٨٨٨٩

مفهوُم الّصهيونّية  

عرفِت البرشيَُّة عرَب التَّاريِخ حركاٍت سياسيًَّة عديدًة تبنَِّت الفكَر العنرصيَّ لتحقيِق أهداِفها، والّتي شكَّلْت خطراً جسيامً 

عىل املجتمعِ اإلنساينِّ، ومنها الحركُة الّصهيونيَُّة، إذ ظهرْت محاوالٌت كثريٌة يف القرِن التَّاسَع عرَش لوضعِ أسٍس فكريٍَّة 

وتنظيميٍَّة لها، وتمَّ استغالُل اسِم جبِل صهيوَن يف فلسطني العربيَّة بالقرِب من القدِس لتستمدَّ منُه تسميَة الحركِة 

ولة القوميَّة( للّصحفّي النِّمساويِّ )ناثان برينباوم(، واعتمَدها  الّصهيونيَّة، إذ ظهرْت هذه الكلمُة ألوَِّل مرٍَّة يف كتاب )الدَّ

بعَده الّصحفيُّ النِّمساويُّ اليهودّي ) تيودور هرتزل(، فنقلَها من إطاِر الفكِر إىل التَّنظيِم عرَب عقِد أوَِّل مؤتٍر صهيويّن 

ست الحركُة الّصهيونيّة. عام ١٨٩٧م يف مدينِة )بال( يف سويسا, وفيه تأسَّ

فلسطني  يف  لليهوِد  قوميٍّ  وطٍن  إقامِة  إىل  تهدُف  توسعيٌَّة،  استيطانيٌَّة  عدوانيٌَّة  عنرصيٌَّة  سياسيٌَّة  الصهيونيَّة:  حركٌة 

العربيَّة.

ُ بأسلويب عن مفهوِم الّصهيونيَّة.	  أعربِّ

أكمُل املخطََّط اآلت:	 

 ّ



٩٠٩١

ة   وِل االستعماريَِّة والحركِة الّصهيونيَّ العالقُة بيَن الدُّ

 أستنتُج: العالقة بنَي قوى االستعامِر والحركة الّصهيونيَّة.	 

 

 أعلُِّل: األيديولوجيا الّصهيونيَّة أيديولوجيا تلفيقيَّة بامتياز	 

 



٩٠٩١

ة   اّدعاءاُت ومزاعُم الّصهيونيَّ



٩٢٩٣

مرتكزات الفكر الصهيوني وممارساته  



٩٢٩٣

أصنُِّف املامرساِت الّصهيونيَّة اإلرهابيَّة مع ما يناسبها من مرتكزاِت الفكِر الّصهيويّن:

املرتكزاتاملامرسات

 احتالُل الجوالن . ١   

 استخداُم األسلحِة املحرَّمِة دوليَّاً. ٢   

 الحفرياُت تحَت املسجِد األقىص. ٣   

ناعاِت العسكريَّة. ٤  تطويُر الصِّ   

 حصاُر قطاِع غزَّة . ٥   

 اغتياُل القياداِت العربيَِّة الفلسطينيَّة. ٦   

االقتصاديَِّة . ٧ املساعداِت  وصوِل  منُع 

عِب العريبِّ الفلسطينّي للشَّ
    

 بناُء جداِر الفصِل العنرصّي. ٨   

حتمية انهيار المشروِع الّصهيونّي  
قاَم عىل  ألنَُّه من جهٍة  انهياره،  داخلِِه عوامَل  يحمُل يف  أنَُّه  إىل  تشرُي  الّصهيوينِّ  للمرشوِع  األوىل  النَّشأِة  إنَّ ظروَف 

مزاعَم وادعاءاٍت وأباطيَل ال سنَد لها يف الحقيقة، وإنَّ محاولَة تجسيِد هذا املرشوع من خالل دفع كثري من يهود 

العامل ملغادرة بلدانهم واالستيطان يف فلسطنَي ستنتهي إىل الفشل الذريع، كونها محكومًة مبجموعٍة من التَّجاذباِت 

والتَّنافراِت داخل املستوطنات، والتي يتمُّ ضبطها بعسكرِة املجتمعِ بغيَة الحفاِظ عىل استمراريَِّته ومنِعِه من االنهيار.

عِب العريبِّ يف فلسطنَي ولبناَن وسوريَّة،  ومْن جهٍة أخرى تشكُِّل اعتداءاُت الكياِن الّصهيوينِّ اإلرهايبِّ املستمرَّة عىل الشَّ

عِب يف حشِد طاقاتِه وتسخريِها يف تعزيِز مقاومِة هذا الكياِن الغاصِب لألرِض والحقوق،  دافعاً قويَّاً الستمراِر هذا الشَّ

خاصًة بعَد أْن بدأَْت نتائُج املقاومِة باإلمثاِر بعَد تحريِر جنوِب لبنان عام ٢٠٠٠م مَن العدوِّ الّصهيويّن.

ِة ٣٣ يوماً بدعٍم من سوريَّة،  وكذلَك شكََّل صموُد املقاومِة اللُّبنانيَِّة والنَّرُص املؤزَُّر يف حرِب تّوز ٢٠٠٦م الّتي خاضتْها ملدَّ

َم أثناَءها أكرثُ من ٣٠٠ ألف »إرسائيّل« بطلباِت هجرٍة  َ األبرَز عىل عدِم وجوِد مستقبٍل لهذا الكيان )حيُث تقدَّ املؤرشِّ

العريبِّ  عِب  للشَّ املستمرَُّة  واالنتفاضاُت  املقاومِة  تؤكُِّد حركاُت  العكسيَّة(. كام  بالهجرِة  َي  ُسمِّ ما  الكياِن وحصَل  من 

يدحُض  ما  الزَّمن، وهذا  أرِضها مهام طاَل  ها يف  تنىس حقَّ لن  املتعاقبَة  الفلسطينيََّة  العربيََّة  األجياَل  أنَّ  الفلسطينيِّ 

االدعاءاِت الّصهيونيََّة بأنَّ القضيَة الفلسطينيََّة ستسقُط بالتَّقادِم مع مروِر الزَّمن.

ما األفكار الرئيسة يف النّص؟	 

: الكيان الصهيوين اإلرهايب يحمل بداخله عوامل انهياره.	  فسِّ

بنيِّ أثر انتصار املقاومة اللّبنانيّة يف حرب توز ٢٠٠٦ عىل الكيان الصهيويّن.	 

علّل تسك األجيال العربيّة الفلسطينيّة بخيار املقاومة ضد الكيان الصهيويّن اإلرهايّب.	 



٩٤٩٥ ٩٤٩٥

أنشطٌة وتدريبات

أوالً- أضُع كلمَة )صّح( أماَم العبارِة الّصحيحة، وكلمَة )غلط( أماَم العبارِة املغلوطة يف كّل ماّم يأيت:

هم التَّاريخّي يف فلسطنِي مستنديَن إىل وعد بلفور.. ١ هاينُة حقَّ )   ( يّدعي الصَّ

)   ( خياُر املقاومِة املسلَّحِة هَو الحلُّ األمثُل ملواجهِة الكياِن الّصهيويّن.. ٢

)   ( يرتكُز االدعاُء العرقيُّ عىل أحقيَِّة اليهود بأرِض فلسطني.. ٣

)   ( تسميُة الحركِة الّصهيونيَّة نسبة اىل جبِل صهيون يف فلسطني.. ٤

حيحَة لكلٍّ مامَّ يأيت: ثانياً- أختاُر اإلجابَة الصَّ

هيونيَّة يف:. ١ ظهرِت الحركُة الصِّ
أوائِل القرِن التَّاسع عرش.ب. القرِن الثَّامن عرشأ. 

القرِن العرشين.ث. أواخِر القرِن التَّاسع عرش.ت. 

انعقَد املؤَتُر الّصهيوينُّ األوَّل عام:. ٢
١٨٧٩ث. ١٩١٧ت. ١٨٩٧ب. ١٩٤٨أ. 

اتبعِت الصهيونيَُّة لالستيالِء عىل فلسطنَي سياسة:. ٣
هدم املنازلب. ارتكاب املجازرأ. 

كّل ما سبق صحيحث. إقامة مستوطناٍت صهيونيَّةت. 

بناُء املستوطناِت عىل أْن تكوَن لليهوِد فقط يُعّد من مرتكزاِت الفكِر الّصهيويّن:. ٤
كّل ما سبق غلط.ث. التَّوسعيَّةت. العنرصيَّةب. العدوانيَّةأ. 

شنُّ الحروِب لتحقيِق أهداِف الحركِة الّصهيونيَِّة يُعّد من مرتكزاِت الفكِر الّصهيويّن:. ٥
كّل ما سبق غلط.ث. التَّوسعيَّةت. العدوانيَّةب. العنرصيَّةأ. 

ثالثاً: أعلُِّل كاّلً ما يأيت:

ارتباُط الّصهيونيَّة بالعنرصيَّة.. ١

عّي.. ٢ الفكُر الّصهيوينُّ فكٌر توسُّ

عيَِّة واالستيطانيَِّة يف الفكِر الّصهيويّن(. ُح بعبارٍة )العالقَة بنَي العدوانيَِّة والتَّوسُّ رابعاً: أوضِّ



٩٤٩٥ ٩٤٩٥

٤

ياسُة الوطنيَُّة تجاه البيئة. السِّ الدرس األّول: 

مشكالُت الفقر. الدرس الثاني: 

غري. مرشوعي الصَّ الدرس الثالث: 

المة العاّمة. السَّ الدرس الرابع: 

التَّنميُة املستدامة



١

٩٦٩٧

الّسياسُة الوطنّيُة تجاَه البيئة

ٍة، إحدى أبرِز القضايا العاملّيِة الّراهنة، باعتباِر أنَّ  ُتَعدُّ حمايُة البيئِة بجميِع عناصِرها من ماٍء وهواٍء وتربٍة وكائناٍت حيَّ

َة اهتمامًا كبيرًا، عبَر إرساِء  وريَُّة املسألَة البيئيَّ ُة السُّ هذه احلمايَة هَي في جوهِرها حمايٌة لإلنساِن. وقْد أولِت اجلمهوريَُّة العربَيّ

ة. نمَيِة البيئيَّ ث، وحتقيِق التَّ ِة لسالمِة البيئة، وحمايِتها مَن التلوُّ القواعِد األساسيَّ

أتعرََّف التَّرشيعاِت البيئيََّة يف سوريَّة.	 

أربط بني مرشوع العالمة البيئية السورية وبني 	 

خفض اآلثار السلبية للمنتجات.

َ أهداَف االستاتيجيَِّة الوطنيَِّة البيئيَّة.	  أبنيَّ

أميََّز املشكالِت ذات األولويَّة البيئيَّة.	 

أستنتَج الواجباِت املتتِّبَة عىل سوريََّة تجاَه 	 

وليَّة. االتّفاقيَّاِت البيئيَّة الدَّ

أقتح خطّة لنرش الوعي البيئّي يف املدرسة.	 

سأكوُن قادراً عىل أن

املجلُس األعىل لحاميِة البيئة.	 

وريَّة.	  العالمُة البيئيَُّة السُّ

االستاتيجيَُّة الوطنيَُّة البيئيّة.	 

الّنادي البيئيُّ املدريّس.	 

التَّقويُم البيئّي.	 

مصطلحاٌت جديدٌة



٩٦٩٧

وريَّة   البيئُة في التَّشريعاِت السُّ
عُة يف سوريََّة مختلَف الجوانِب البيئيَّة، ومنها: تغطِّي التَّرشيعاُت البيئيَُّة املتنوَّ

وِة الحيوانيَّة، وقانوُن حاميِة املياِه الجوفيَّة، وقانوُن املقالعِ وغريها... وهناَك ترشيعاٌت بيئيٌَّة أخرى، منها قانوُن حاميِة الرثَّ

ة بها في  ة لحماية البيئة والبرامج الخاصَّ ة الوطنيَّ إقراُر االستراتيجيَّ

ولة.  ياسة العاّمة للدَّ إطار السِّ

ة التي يجُب توّفرها في المنشآت  إقراُر ا�نظمة والشروط البيئيَّ

ة والنشاطات ا�خرى التي لها تأثير ضار في البيئة.  الصناعيَّ

اتخاُذ قرارات بتوقيف أو فرض قيود على أّي نشاط يرى المجلس 

أنَّه يسبِّب ضرر£ للبيئة أو خلًال في توازنها.

ة وارئ لمواجهِة الكوارِث البيئيَّ الموافقُة على خطِط الطَّ

ُأحِدَث بموجب القانوِن رقم 

١٢ لعام ٢٠١٢ مجلٌس أعلى 

ته:  لحمايِة البيئة، مهمَّ

٢٠١٦ Label-ECO ُة السوريَُّة العالمُة البيئيَّ

  وهو وضُع ختٍم من قبِل وزارِة البيئِة على المنتِج الذي يجتاُز كلَّ االختباراِت 

دة ويتمÃ تجديدها سنويÂَّ بعد اجتياِز جميِع  ٍة محدَّ ة المطلوبة، لمدَّ والمعايير البيئيَّ

االختبارات.

من أهمِّ أهدافه: حمايُة البيئِة وتشجيُع التنمية المستدامة، والحدÃ من استهالِك 

ة لكلِّ  ُق باÅثاِر البيئيَّ ة، وخلُق الوعي بيَن المستهلكين فيما يتعلَّ الموارِد الطبيعيَّ

ِة  منتٍج يستخدموَنه، وتحفيُز المنتجين والمستوردين على خفِض اÅثاِر البيئيَّ

ة  ٍة ميزًة تنافسيَّ ة للمنتجات، ومنُح المنتجيَن الحاصليَن على عالماٍت بيئيَّ السلبيَّ

بالمقارنة مع المنتجين اÅخرين باعتبار منتجاِتهم صديقًة للبيئة.



٩٨٩٩

أعلُِّل أهميََّة وجوِد التَّرشيعاِت يف الحفاظ عىل البيئة.	 

لبيَّة ملنتجاتِهم.	  ُم مقتحات لجعل مرشوع العالمة البيئيَّة فّعاالً يف حّث املنتجني عىل خفض اآلثار البيئيَّة السَّ أقدِّ

أُبنّيُ أسباَب املشكالت اآلتية:	 

أيَن تكمُن 

املشكلة؟

وجود / عدم 

وجود قانون

األسباُب 

املتعلِّقُة 

باملكلَّفني 

بتطبيِق 

القوانني

األسباُب 

املتعلِّقُة مبن 

يخالفوَن هذه 

القوانني 

ة   ُة البيئيَّ ُة الوطنيَّ االستراتيجيَّ
ياساِت الوطنيَِّة يف إطاِر التَّنميِة املُستدامة. ففي عام ٢٠٠٢م،  وريَُّة عىل ترسيِخ البعِد البيئيِّ يف جميعِ السِّ عملِت الحكومُة السُّ

تمَّ تكويُن مجموعاِت عمٍل إلعداِد الخطَِّة الوطنيَِّة للعمِل البيئيِّ أثناَء الفتِة الزَّمنيَِّة من ٢٠٠٣م إىل ٢٠١٥م عىل املستويني 

االستاتيجّي والتَّنفيذّي، وركَّزت هذه الخطَّة عىل أهداٍف استاتيجيَّة، أهّمها:



٩٨٩٩

اإلجراءاتالهدُف االستاتيجّي

ة إىل مستويماٍت  ِة العامَّ حَّ تخفيُض أثِر التَّلوُِّث يف الصِّ

مقبولة

ِب النَّقيَّة. يفيَّة مبياِه الرشُّ تزويُد املناطِق الرِّ

ّي  حِّ خفُض تلوُِّث املوارِد املائيَِّة مبياِه الرصِف الصِّ

والصناعّي.

لبة. تحسنُي إدارِة النِّفاياِت الصُّ

ِث الهواء. الِت تلوُّ خفُض معدَّ

التقليُل من التَّعرُِّض للكيامويَّاِت واملبيدات.

تطويُر تخطيِط املدِن وتنظيِم املناطِق العشوائيَّة
كن العشوايّئ. التَّحكُُّم يف مناطق السَّ

ناعيَّة. إنشاُء وتشغيُل املناطِق الصِّ

اثيَِّة مَن  حاميُة التَّنوِع الحيوّي واملوارِد الطَّبيعيَِّة والتُّ

املخاطِر املتنوِّعة

تنفيُذ االستاتيجيَِّة الوطنيَِّة لحاميِة التَّنوِع الحيوّي.

ِر  منُع استمراِر تدهوِر املناطِق األثريَِّة، ومنُع الرضَّ

الَّذي يصيُب املناطَق األثريََّة األقلَّ شهرًة، وحاميُة 

املناطِق غريِ املعروفة.

احليَّة. تطويُر قواننِي التَّخطيِط وحاميِة املناطِق السَّ

دِة استخداُم الطَّاقاِت النَّظيفِة واملتجدِّ

زيادُة إنتاِج الغاِز الطَّبيعّي بتطويِر واستثامِر موارده 

محليَّاً.

دة. زيادُة مساهمِة مصادِر الطَّاقِة الجديدِة واملتجدِّ

باعتامِد اسرتاتيجيَّة العمِل التَّعاويّن:

يوزُِّع املدرُِّس الطُّالَب عىل املجموعات.	 

ابقِة يف تحقيِق األهداِف االستاتيجيَِّة 	  يُكلُِّف املُدرُِّس بعَض املجموعاِت بدراسِة مدى كفايِة اإلجراءاِت السَّ

الوطنيَِّة، واقتاِح إجراءاٍت أخرى مناسبة.

ابقِة واقتاِح آليٍَّة مناسبٍة لتنفيذها.	  يكلُِّف املُدرُِّس املجموعاِت األخرى باختياِر أحد اإلجراءاِت السَّ
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ة في سوريَّة   المشكالُت ذاِت األولويَِّة البيئيَّ
ُح الجدوُل املشكالِت ذات األولويّة البيئيّة يف سوريَّة، ومصدَر املشكلِة واملوقَع الجغرايفَّ الَّذي تظهُر فيه هذه املشكلة: يوضِّ

املوقعمصدُر املشكلة املشكلة

استنزاُف موارِد املياه

حوُض بردى واألعوجزيادُة الطَّلِب عىل املياه

بكاِت يف دمشق. ب عرَب الشَّ ضياُع ٢٧٪ من مياه الرشُّ

استنزاُف نبعِ بردى.

تلّوُث موارِد املياه

ّي. حِّ ِف الصِّ مياُه الرصَّ

نهُر العايص - بحريُة قطينة
معمُل األسمدة.

ناعة الغذائيَّة. نفاياُت الصِّ

غرية. ناعاُت الصَّ الصِّ

حوُض بردى واألعوجصباغُة النَّسيج.

غرية. ناعاُت الصَّ منطقُة الدبَّاغات – دمشقالدبَّاغاُت والصِّ

ّي. حِّ ِف الصِّ حوُض القويق - نهُر مياُه الرصَّ

اجور – نهر العايص السَّ كر. صناعُة السُّ

رصُف مخلَّفاِت معارِص الزَّيتون.
احل، درعا،  حوُض السَّ

إدلب

تدهوُر األرايض وتعريُة 

بة التُّ

يحيَُّة واملائيَّة. التَّعريُة الرِّ
حوُض البادية – حوُض 

احل السَّ
حوُض الفرات: الرقَّة التَّملُّح.

)مشاريع الري( تدهوُر الغطاِء النَّباتّ.

تدهوُر نوعيِة الهواء

مصفاُة النِّفط.

حمص معمُل األسمدِة.

مكباُت النِّفاياِت املفتوحة.

دمشق - حلبوسائُل النَّقل.

عدرامعمُل اإلسمنت.

بانياسمصفاُة النِّفط.

طرطوسمعمُل اإلسمنت.

بانياسمحطَُّة توليِد الطَّاقة.

ليِم من  التَّخلُص غرُي السَّ

لبة النِّفايات الصُّ

ناعيَُّة الخطرة. حمص – حلبالنِّفاياُت الصِّ

يئُة ملواقعِ املكبَّات. معظُم املحافظاتاإلدارُة السِّ

ُث البيئِة الحرضيَّة حوُض بردىمنوُّ املناطِق العشوائيَّة.تلوُّ
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ابقِة برأيك؟ وملاذا؟	  ما أخطُر املشكالِت السَّ

أختاُر إحدى هذه املشكالت، وباعتامِد استاتيجيَِّة حلِّ املشكالت، أقتُح الحلَّ األفضَل ملعالجِة هذه املشكلة.	 

لَت إليه )إن أمكن(.	  أذكُر املشكالِت الّتي ميكُن معالجتها اعتامداً عىل الحلِّ الذي توصَّ

ة لسوريَّة   وليَّ ة الدَّ االلتزاماُت البيئيَّ

وليَّة. 	  وريَِّة الواسعِة يف الجهوِد البيئيَّة الدَّ أفّسُ أسباَب املشاركِة السُّ

وريَّة نتيجَة التزامها بهذه االتفاقيَّات؟	  ما الواجباُت املتتِّبُة عىل الحكومِة السُّ

برأيِك، ما املحاوُر األساسيَُّة الَّتي ميكُن بناُء سياسٍة بيئيَّة عليها؟	 
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فكرٌة يمكُن تطبيقها
النادي البيئّي المدرسّي

، ويعملوَن من أجِل بيئٍة مستدامة. ب ِواملعلِّمني الَّذيَن ينرشوَن الوعَي البيئيَّ عٌة من الطُّالَّ هو مجموعٌة متطوِّ

خطواُت تشكيِل النَّادي البيئّي:

 تشكيُل نواٍة أساسيٍَّة للنادي. . ١

سنَي للبيئة  َ املتحمِّ ، يطلبوَن مْن أحِد املعلِّمنَي أو اإلدارينيَّ نَي بإنشاِء ناٍد بيئيٍّ ب عىل األقّل مهتمِّ يتكّوُن النادي من ٦ طالَّ

املساعدَة بصفِة مرشٍد للمجموعة.

 التعرُُّف عىل املدرسِة واملحيط. . ٢

عنَدما تكتمُل املجموعُة تجتمُع ملناقشِة أهداِف النَّادي ونشاطاتِه ومشاريِعه املحتملة. 

 عرُض فكرِة النَّادي البيئّي عىل إدارِة املدرسة. . ٣

ُد املرشُد موعداً  عِم املتوقَّعِ من املدرسة، يحدِّ ِر املبديّئ للنَّادي، وتحديِد أهداِفه ونشاطاتِه املمكنِة، والدَّ بعَد وضعِ التَّصوُّ

لالجتامِع مع إدارِة املدرسِة، لعرِض املرشوِع عليها، من أجِل الحصول عىل موافقِتها ودعِمها.

 النِّظاُم األسايسُّ للنَّادي. . ٤

ت  ُد أهدافَه ورشوَط العضويَِّة فيه، وأوقات االجتامعاِت والنَّشاطاِت املقتحة، ومهامَّ البدَّ من وضعِ نظاٍم للنَّادي يُحدِّ

األعضاء وآليَّة االنتخاِب إْن ُوِجَدْت.

 التويُج للنَّادي. . ٥

ُح مهاَم النَّادي، ونشاطاته  ُن ملصقاٍت وإعالناٍت ولوحاٍت حائطيًَّة توضِّ ويُج للنَّادي بحملٍة دعائيٍَّة واسعٍة تتضمَّ يتمُّ التَّ

وكيفيَّة االنتساِب إليه وموعَد االجتامِع األوَِّل فيه.

 االجتامُع األوَّل. . ٦

ُد  يبدأ االجتامُع بإعطاِء فكرٍة عن النَّادي للمجموعة، ثمَّ يعرُض النِّظاَم األسايسَّ للنَّادي، ويوزُِّع املهامَّ عىل األعضاء، ويحدِّ

موعداً لالجتامعات الالحقة.

ُم اقتاحاٌت حوَل نشاطاِت النَّادي، وتتمُّ مناقشة أفكار حوَل: )اسمه وشعاره، وانتخاب املسؤولني عنه(. وتُقدَّ

ِب مشاعَر إيجابيًَّة بالنِّسبِة إىل البيئِة عرَب معرفِة دورِهم يف املحافظِة عليها،  للنَّادي البيئيِّ دوٌر مهمٌّ يف اكتساِب الطُّالَّ

فاِت اإليجابيََّة الَّتي ستافُقهم  ات، وتعزُِّز الصِّ فاملعارُف واملهاراُت الَّتي سيكتسبونَها تعطيهم إحساساً هائالً بالرِّضا الذَّ

كلَّ حياتِهم من مثل: )الثَّقة بالنفس، واحتام الذات، والعمل التَّطوعّي...(.



١٠٢١٠٣

التقويُم البيئّي
صُة لهذِه املناسباِت فرصٌة  البيئيَّة، فاألياُم املخصَّ الَّتي ميكُن للنَّادي املدريّس القياُم بها االحتفاُل باملناسباِت  مَن النَّشاطاِت 

ب املدرسة وأهاليهم وأهايل املنطقة، حوَل املوضوِع البيئّي الَّذي يتمُّ االحتفال به.  للقياِم بحمالِت توعيٍة ألعضاِء النَّادي وطالَّ

وهي أيضاً فرصٌة لالستفادِة من الحمالِت وامللصقاِت الَّتي تقوُم بها الجمعيَّاُت البيئيَُّة واملنظَّامُت األخرى يف املناسبة. - أدّوُن 

هذه التَّواريخ، ثمَّ أقوُم بإعداِد خطواٍت ألعرَِّف املدرسَة ببعِض هذه املناسبات يف مواعيدها:

املناسبةاليوم
يوُم الغاباِت العاملّي.٢١ آذار

يوُم املياِه العاملّي.٢٢ آذار

اليوُم العامليُّ لألرصاِد الجويَّة.٢٣ آذار

ِة العاملّي.٧ نيسان حَّ يوُم الصِّ

اِث العاملّي.١٨ نيسان يوُم التُّ

اليوُم العامليُّ للتَّنوِع البيولوجّي.٢٢ أيار

يوٌم بال تدخني.٣١ أيار

يوُم البيئة العاملّي.٥ حزيران

يوُم املحيطاِت العاملّي.٨ حزيران

ر.١٧ حزيران اليوُم العامليُّ ملكافحِة التَّصحُّ

رات.٢٦ حزيران اليوُم العامليُّ ملكافحِة املخدِّ

باِب العاملّي.١٢ آب يوُم الشَّ

اليوُم العامليُّ لحاميِة طبقِة األوزون.١٦ أيلول

اليوُم العامليُّ ملكافحِة الكوارث.١٢ ترشين األول

يوُم البيئِة العريّب.١٤ ترشين األول

يوُم الغذاِء العاملّي.١٦ ترشين األول

اليوُم الوطنيُّ للبيئة.٢ ترشين الثاين

اليوُم العامليُّ للحدِّ من استنزاِف البيئِة يف الحروِب والنِّزاعاِت املسلَّحة.٦ ترشين الثاين

يوُم األطفاِل العاملّي.٢٠ ترشين الثاين

بِة العاملّي.٥ كانون األول يوُم التُّ

يوُم الجباِل العاملّي.١١ كانون األول

الخميُس األخري من 

شهِر كانوَن األوَّل.

جرة. عيُد الشَّ
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أنشطٌة وتدريبات
حيحة، وكلمَة )غلط( أماَم العبارِة املغلوطة يف كّل  ماّم يأيت: أوالً- أضُع كلمَة )صح( أماَم العبارِة الصَّ

)   ( اقترصِت القواننُي يف سوريََّة عىل حاميِة بعِض الجوانِب البيئيَّة.. ١

دة.. ٢ )   ( مْن أهداِف االستاتيجيَِّة الوطنيَِّة البيئيَّة يف سوريَّة استخداُم الطاقاِت النَّظيفِة واملتجدِّ

وليَِّة الَّتي وقَّعتها سوريَّة، وبنَي التَّرشيعاِت البيئيَِّة الوطنيَّة.. ٣ )   ( يوجُد تناقٌض بنَي االتِّفاقيَّاِت الدَّ

)   ( التلوُُّث الضجيجّي من املشكالِت ذات األولويَّات البيئيَّة يف سوريَّة.. ٤

ولُة ملعالجِتهام،  ثانياً-  أحّدُد مشكلتنِي بيئيتنِي أرى أنَّ لهام أولويَّة أكرث من غريهام، ثمَّ أحّدُد أهمَّ اإلجراءاِت الَّتي اتَّخذتها الدَّ

كل اآليت: مبّيناً رأيي، عىل الشَّ

ولةاملشكلة رأيي يف هذِه اإلجراءاتاإلجراءاُت الَّتي اتّخَذتْها الدَّ

مشكلة  

مشكلة  

عر، ولكن إحداهام تحمُل العالمَة البيئيَّة الوطنيَّة واألخرى ال  ثالثاً:  إذا خرّيَك البائُع بنَي سلعتني متساويتني بالجودة والسِّ

تحملُها، أيّهام تشرتي؟ علِّل إجابتك.
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رابعاً: موقٌف وقرار:

يشرُي ملفُّ »االستاتيجيَّة الوطنيَّة للبيئة يف سوريَّة« إىل أنَّ هناَك أرضاراً كبريًة تلحُق باملواقعِ األثريَِّة ناجمة عْن عدِم 

بالغاً يف تردِّي هذه  ُث الهواء )األمطار الحامضيَّة( دوراً  الوعِي بالقيمِة املتميّزة لها وسوِء استثامرها، كام يلعُب تلوُّ

ياِح وما تحملُه من غبار، والَّذي يؤدِّي  املواقع، حيُث يؤدِّي إىل سهولِة تفتُِّت أحجار ومعامل تلَك األوابد، إضافًة إىل الرِّ

كبرياً من هذه األوابِد األثريَِّة يكرُثُ يف املناطِق املزدحمِة واملكتظَِّة  العلِم أنَّ قسامً  إىل حتِّ وتخريِب مكّوناتها. مع 

نُها بالّسواد، وبالتَّايل خسارة  بوسائط الّنقل )باب توما وباب رشقي يف دمشق...( مامَّ يعرُِّضها لهباِب الفحِم الذي يلوِّ

ثروٍة وطنيٍّة وإنسانيٍّة ال تُقّدر بثمٍن.

ما املشكلُة الَّتي يطرُحها النَّّص؟	 

ُم هذا الحلَّ عىل ما يشابُهَها 	  باعتامِد استاتيجيَّة حلِّ املشكالت، أقّدُم الحلوَل الَّتي أراها مناسبًة لهذِه املشكلِة، ثمَّ أعمِّ

من مشكالت.
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٢مشـــــــــــكالُت الفقــــــــــــر

ُل بيئًة خصبًة  ِة واالقتصاديَِّة الَّتي تواجُه املجتمعاِت البشريَّة، كونها تشكِّ ُتَعدُّ ظاهرُة الفقِر مْن أبرِز املشكالِت االجتماعيَّ

ِة واالقتصاديَّة. نميِة االجتماعيَّ النتشاِر املرِض واجلهِل...، فهَي تؤثُِّر سلبًا في حياِة األفراد، وفي أهداِف التَّ

أتعرَّف مفهوَم الفقر.	 

أميَّز مفهوَم الفقِر من ثقافِة الفقر.	 

أستنتَج أسباَب وآثاَر الفقر.	 

أقتَح الحلوَل لتجاوِز ظاهرِة الفقر.	 

أربَط بنَي أسباِب الفقِر، ونتائَجه اجتامعيَّاً 	 

واقتصاديَّاً وسياسيَّاً.

وليَِّة يف مكافحِة الفقر.	  أتعرََّف بعَض التّجارِب الدَّ

سأكوُن قادراً عىل أن

هرُم ماسلو.	 

خطُّ الفقر.	 

ثقافُة الفقر.	 

مصطلحاٌت جديدٌة



١٠٦١٠٧

مفهوُم الفقر  

اً عىل حالِة الفقر من وجهِة نظرك.	  ما الحاجاُت الَّتي يَُعدُّ نقصها مؤرشِّ

برأيك، ما مستقبُل البرشيَِّة يف حال كاَن عدُد الفقراِء يف ازدياد؟	 

ُ اعتامَد منظَّمِة األمِم املتَّحدِة فكرة اليوِم العامليِّ للفقر؟	  أفسِّ



١٠٨١٠٩

أسباُب الفقر  

كَّايّن املتزايد يف ظلِّ محدوديَِّة املوارِد الطبيعيَّة، وضآلُة حجِم األرايض  ُد العوامُل املسبِّبُة ملشكلة الفقر، فالنُّموُّ السُّ تتعدَّ

الزراعيَّة، وانخفاُض الصادرات، وارتفاُع األسعار، كّل ذلك يؤدِّي إىل انتشار ظاهرة الفقر.

واِت، وتركيِز املشاريع التَّنمويَّة  خِل والرثَّ ياساِت الحكوميَّة، والتَّوزيعِ غري العادِل للدَّ تزداد مشكلُة الفقِر بسبِب فشِل السِّ

سات )النقابات والجمعيَّات  يف مناطَق دون أخرى... هذا من جانب، ومن جانٍب آخر انتشار الفساِد وضعُف املؤسَّ

والتَّعاونيَّات...( الَّتي تُعَنى بالفقراِء، وعدم قدرتِها عىل تلبيِة املتطلّبات األساسيَّة لهم.

الفقر )التقدير الوهمي للذات، الكسل،  كبرياً يف تكريِس ظاهرِة  العوامُل املتعلِّقُة باألفراِد أنفسهم دوراً  كام تؤدِّي 

التَّقاعس عن العمل، االتِّكال عىل اآلخرين، املرض والعجز، التَّفكُّك األرسّي، والبطالة(.

وليَّة، واالحتالُل، واستخداُم العقوبات والحصار االقتصادّي من قبل  اخليَّة، والضغوُط الدَّ وتسهُم الحروُب والنِّزاعاُت الدَّ

وِل النَّاميِة يف تفاقِم مشكلة الفقر. قوى االحتالل تجاه الدُّ

أكمُل الجدوَل اآلت:	 

آثاُر الفقر

السياسيَّةاالقتصاديَّةاالجتامعيَّة

الفرد

التهميُش وعدُم 

مامرسِته حقوقه 

وواجباته

املجتمع

التَّرشُد واالنحراُف 

لويكّ لألفراِد،  السُّ

وضعُف التَّامسِك 

االجتامعّي

ضعُف املشاركِة يف 

ة الحياة العامَّ



١٠٨١٠٩

الفقُر وثقافُة الفقر  

اقتصاديٌَّة  مشكلٌة  هَي  الفقِر  مشكلَة  إنَّ 

الفرُد  يستطيُع  ال  حنَي  تبدأُ  واجتامعيٌَّة، 

مْن  أرستِه  واحتياجاِت  احتياجاتِه  تلبيَة 

مأكٍل وملبٍس ومسكٍن...

متطلباتِه  إشباِع  عىل  الفرِد  قدرِة  وعدَم 

األماِن  بعدِم  شعوراً  لديِه  يولُّد  األساسيَِّة 

األفراِد  ملعاناِة  مصدٌر  فالفقُر  واالستقرار، 

واملجتمعات.

مثَّة فرٌق بنَي الفقِر املادِّي وفقِر القدراِت، فالفتاُة التي ال تحصُل عىل حّقها يف التَّعليِم ألنَّها أنثى تَُعدُّ فقريًة لضعِف 

قدراتِها التعليميَِّة، والطفُل الذي ال يحصُل عىل عنايٍة طبّيٍّة ولقاحاٍت دوريٍَّة يعدُّ فقرياً يف قدراتِه الجسديِّة، والّشاُب 

الذي يبحُث عن عمٍل وال يجُدُه فقرٌي يف قدراتِِه العمليِّة واالقتصاديِّة... إلخ

الفرِد مبجتمِعه، والَّتي تؤثُّر يف  لعالقِة  انعكاساً  الفقِر  تُّعدُّ ثقافُة 

توقُّعِه املستقبلِّ ألموِر حياتِه، وحياِة أبنائِه مْن بعده، فيعتقُد بأنَّ 

الفقِر حالٌة مستمرٌة وليست مؤقَّتة، ويسوُد لديِه الشعوُر باليأِس 

واإلحباِط، ماّم يؤدِّي إىل استسالِمه للواقع، وعدِم اإلرادِة يف تغيريه، 

كام أنَّ غياَب  ثقافِة املُباَدرة، والخوَف من الفشِل يزيداِن األموَر 

سوءاً، فيصبُح خياره االتِّكاَل عىل اآلخرين )سواء بالعمل لديهم أو 

باالعتامد عليهم( يف تأمنِي احتياجاتِه األساسيَّة، بدالً مَن املبادرِة 

الفرديَّة الَّتي تشكُِّل الثَّقافَة النقيضَة لثقافِة الفقر.

أستنتُج الفرَق بنَي ثقافِة الفقِر واملبادرِة الفرديَّة.	 

ُ ذلك؟	  إنَّ الفقَر ليَس قََدَراً محتوماً أو قانوناً ثابتاً. أفسِّ

ٌة في مواجهِة ظاهرِة الفقر   تجارُب عالميَّ

ماليزيا
َل الفقِر لديها من ٥٢,٤٪ عام ١٩٧٠ إىل ١,٧٪ عام ٢٠١٢، ويعوُد ذلك إىل استاتيجيَِّة  َض معدَّ استطاعْت ماليزيا أْن تخفِّ

ى )مرشوع  دة ملواجهِة ظاهرِة الفقِر تحَت مسمَّ التَّنميِة واالستثامِر يف املوارِد واإلمكانات، وقد تبنَّْت ماليزيا برامج متعدِّ

ناعات البسيطة  ن العمَل عىل زيادِة دخل الفرد، عرَب دعِم املشاريعِ التَّجاريَّة الصغرية والصِّ عب( الَّذي تضمَّ رفاهيَّة الشَّ

والزِّراعة وتشجيع اإلنتاج الغذايّئ، بحيث ال يصعُب عىل البسطاِء القياُم بها ألنَّها تتامىش مع إمكاناتِهم وموارِدهم، 

كيِز عىل التَّعليِم املهنّي، واالهتامِم باالقتصاِد  وعملْت عىل مكافحِة الفساد، والقضاِء عىل األميَّة، وتوفريِ التَّعليِم، والتَّ

املعريّف، وتقديِم تسهيالٍت إداريٍَّة ورضيبيٍَّة ملختلِف أنواِع املشاريع، وفتحِت الباَب أماَم املنظَّامِت غري الحكوميَِّة للقياِم 

غر بال ضامنات استفاَد منها نحَو ١٥٠ ألَف عائلٍة فقرية. بدورِها بتقديِم قروٍض متناهيِة الصِّ



١١٠١١١

سنغافورة من جزيرِة الفقِر إىل دولة غنية
ات التنمية البرشيّة واالقتصاديّة مرتفعة  ال تتلُك سنغافورة موارَد طبيعيَّة، ولكنَّها تتلُك اإلرادَة الَّتي جعلت مؤرشِّ

القيم الحضاريَّة، وتعميِم  وِة البرشيَِّة واالستثامِر فيها، من خالل تربية اإلنسان عىل  الرثَّ فيها، بسبب اعتامدها عىل 

والتَّنمية،  النُّمو  مراحِل  من  مرحلٍة  كلِّ  وفق  لديها  العمل  مبتطلبات سوق  التَّعليم  برامج  وربِط  وتحديثه،  التَّعليم 

خص  الشَّ اإلدارّي واملايّل )وضع  الفساد  الشفافيَّة وتخفيض نسبة  اإلبداِع واالبتكاِر، واعتامد مبدأ  قامئاً عىل  وجعلته 

عود املذهلة  خول يف العامل، لذلك تثل رحلُة الصُّ املناسب يف املكان املناسب(، فأصبَح دخل الفرد فيها أحد أعىل الدَّ

لسنغافورة واحدًة من معجزات القرن العرشين.

روس الَّتي ميكُن االستفادة منهاتجربة الدُّ

سنغافورة

ماليزيا

 	. ُم مقتحاِت ملعالجِة مشكلِة الفقر يف مجتمِعي املحلِّ  أقدِّ

  

  

  

 



١١٠١١١

أنشطٌة وتدريبات
أوالً- أضُع كلمَة )صح( أماَم العبارِة الّصحيحة، وكلمَة )غلط( أماَم العبارِة املغلوطة يف كّل ماّم يأيت:

)   ( يُّعدُّ الفقُر ظاهرًة اقتصاديًَّة واجتامعيًَّة يف الوقِت ذاتِه.. ١

ة يحدُّ مْن تفاقِم ظاهرِة الفقر.. ٢ حَّ وِل واملجتمعاِت بالتَّعليِم والصِّ )   ( اهتامُم الدُّ

)   ( الفقُر واقٌع ال ميكُن تجاوزه.. ٣

)   ( تعني ثقافُة الفقِر عدَم االستسالم للواقع.. ٤

ثانياً- أفّسُ ما يأيت:

ملْ يعْد ازدهاُر املجتمعِ يقاُس بعدِد أغنيائِه بْل بعدِد فقرائِه.. ١

العالقُة بنَي ثقافِة الفقِر وثقافِة املبادرِة عالقٌة عكسيَّة.. ٢

اعاِت والحروِب يف تفاقِم ظاهرِة الفقر. ُح دوَر الصِّ ثالثاً: أوضِّ

رابعاً: أكمُل الجدوَل اآليت:

اآلثاُر املتوقَّعةمقتحاٌت ملواجهِة مشكلِة الفقر

اعتامُد املبادراِت الفرديَِّة للقياِم باملرشوعاِت 

غر. غريِة  ومتناهية الصِّ طة والصَّ املتوسِّ

بيِة والتَّعليم. االهتامُم بالتَّ

واِت، وزيادة فرِص  التَّوزيُع العادُل للدخِل والرثَّ

العمل.

تحقيُق األمِن الغذايّئتطويُر القطاِع الزِّراعّي.

تقديُم القروِض والتَّسهيالِت اإلداريَّة والقانونيَّة 

إلقامِة املشاريع.

مكافحُة الفساِد بجميع مظاهره.

خامساً: دراسُة حالة:

ولِة يف سورية يف عام ٢٠١٢ م ، بلغْت نسبُة الفقِر يف سورية  ١١.٣٪ ، وعدُد األفراِد  بحسِب إحصائيَّاِت هيئِة تخطيِط الدَّ

الَّذيَن يعيشوَن عنَد مستوى الفقِر ٢.١ مليون.

أقتُح بعَض الحلوِل الَّتي أراها مناسبًة لتخفيِض نسبِة الفقِر يف سوريَّة.



١١٢١١٣

ًا  ي دورًا مهمَّ ًا مْن مداخِل النُّموِّ االقتصادّي ووسيلًة ملعاجلة الفقر والبطالة، حيُث تؤدِّ غيرُة مدخاًل مهمَّ ُل املشروعاُت الصَّ تشكِّ

نميِة االقتصاديَّة. في ضماِن استدامِة التَّ

٣ ـــــغيــــــــــر مشروعــــــي الصَّ

غرية.	  أتعرََّف مفاهيَم املشاريعِ الصَّ

غرية.	  َ أهميََّة املشاريعِ الصَّ أبنيَّ

غرية.	  َد عنارَص تشغيِل املشاريعِ الصَّ أحدِّ

غرية.	  َح أنواَع املشاريعِ الصَّ أوضِّ

غرية.	  َ خطواِت إنشاِء املشاريعِ الصَّ أبنيَّ

غريِة يف سوريَّة.	  أتحّدَث عن واقَع املشاريعِ الصَّ

سأكوُن قادراً عىل أن

الجدوى االقتصاديَّة.	 

الجدوى الفنيَّة.	 

التَّكاليُف االستثامريَّة.	 

مصطلحاٌت جديدٌة



١١٢١١٣

غيرة   مفهوُم المشاريِع الصَّ

  

اٍت  غ�ِ بَ� دولٍة وأخرى تبعاً لدرجِة تطوُّرِها االقتصادّي، إالَّ أنَّ هناَك مؤرشِّ يختلُف مفهوُم املرشوِع الصَّ

تؤدِّي دوراً رئيساً يف تحديِده، مثل: (عدد الع�ل، حجم رأس املال، التَّكنولوجيا املستخدمة، ملكيَّة 

املرشوع، مستوى طاقته اإلنتاجيَّة، ومحدوديَّة املنطقة التي ²ارس فيها نشاطه).

لعِ  غُ� هَو نشاٌط استث�رّي يقوُم به صاحُب املرشوِع لتحقيِق منفعٍة اقتصاديَّة عَرب تقديِم بعِض السِّ فاملرشوُع الصَّ

أو الخدمات.

شّكلْت نسبُة العاملَ� يف املرشوعاِت

غ�ِة يف اليابان ما يقارُب ٧٠٪ من إج�يلِّ  الصَّ

ِة العاملة. القوَّ

غ�ة: املشاريُع الصَّ

 "وحداٌت صغ�ُة الحجِم تبيُع وتوزُِّع خدمات، وتتألَُّف من منتجَ� يعملوَن لحساِبهم الخاّص برأس ماٍل 

صغ�ٍ جداً".

وليَّة                         منظَّمُة العمِل الدَّ

غريُة بنَي مشاريَع زراعيٍَّة وصناعيٍَّة وتجاريٍَّة وخدميَّة منها )مزارع أبقار، مداجن، ورشات أعامل حرفيَّة،  ُع املشاريُع الصَّ تتنوَّ

بيوت بالستيكيَّة...(.

تُعنى باإلنتاِج النَّباتّ أو الحيوايّن.املشاريُع الزراعيَّة

ناعيَّة يكوُن أساسها التحويل؛ أي تحويل املواّد الخاّم إىل منتٍج نهايّئ أو وسيط.املشاريُع الصِّ

يكوُن أساسها رشاء وبيع وتوزيع سلعة ما بغية تحقيق الربح.املشاريُع التِّجاريَّة

ُم خدماٍت لصالِح اآلخريَن مقابَل أجر.مشاريُع الخدمات تقدِّ

غري.	  ات األساسيَّة لتحديِد املرشوِع الصَّ أستنتُج املؤرشِّ

ول.	  غريِة بنَي الدُّ ُ اختالَف تصنيِف املشاريعِ الصَّ أفسِّ

 ما الدالالُت الَّتي تحملُها هذه العبارة:	 

ِة العاملة«؟ غريِة يف اليابان ما يقارب 70% من إجاميلِّ القوَّ »شكَّلْت نسبُة العاملنَي يف املرشوعاِت الصَّ



١١٤١١٥



١١٤١١٥

عناصر المشروع الصغير  

عناصُر تشغيِل 
غير المشروِع الصَّ

وق: وهَو  الس�
ضرورٌة لتصريِف 

منتجات المشروع.

رأُس المال: وهَو 
الماُل الالزم 

لتنفيِذ وتشغيِل 
المشروع.

ناُت المشروِع الماديَّة ال تكفي لنجاِح المشروع،  مكوِّ
ًة عن العناصِر  ُة ال تقل� أهميَّ فالعناصُر المعنويَّ

الماديَّة. 
(الفكرة المناسبة -ا�صرار والمثابرة – مواجهة 

قة بالنفس) يات -الثَّ التحدِّ

ُح مدى تأثريِ العالقِة بنَي اإلدارِة والقوى العاملة يف نجاِح املرشوع.	  أوضِّ

أُبنّيُ أثَر العنارِص املعنويَّة يف نجاح املرشوع.	 

غريِة هي تلَك الَّتي تقوُم عىل موارَد وخاماٍت محليٍَّة متاحٍة يف البيئِة الَّتي سيقاُم فيها املرشوع. أنجُح املرشوعاِت الصَّ
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غير   خطواُت إنشاِء المشروِع الصَّ
َب إىل مجموعاٍت ليقوموا بوضعِ دراسٍة مبدئيٍَّة ملرشوِعهم الخاّص. يتمُّ توزيُع الطُّالَّ

ئيسة  الخطوُة الرَّ

راسُة الدِّ

مهيديَّة التَّ
 

للمشروع

ة تطبيُق مشروِع المتعلِّمالمثالالخطوُة الفرعيَّ

عف في المشروع. ة والضَّ حديات، ونقاُط القوَّ تحليُل وضِع المشروع، مْن حيُث الفرص والتَّ

تحديُد الهدِف من 
المشروع

تحديُد البدائِل 
المتاحة

اختياُر البديُل 
ا�فضل

ّي بُح المادِّ ..............................................................الرِّ

..............................................................

..............................................................

متجر، مشغل 
ألبسة، ...

مشغل ألبسة

اخليَّة والخارجيَّة املؤثِّرة يف املرشوِع  لبياِت واإليجابيَّاِت والعوامل الدَّ نقوم بالتحليل الرباعي للمرشوع من خالل تحديد السَّ

الَّذي نقوُم باختياره.

العوامل 

ة  الداخليَّ

العوامل

ة  الخارجيَّ

ات  ات إيجابيَّ سلبيَّ

- توافُر اليِد العاملة
................................................................   
................................................................   
................................................................   

- طلٌب مرتفٌع على منتجاِت
   المشروع ................................................
.................................................................   
.................................................................   

- ضعُف مهاراِت ا�دارِة 
   والمحاسبة ...........................................
................................................................   
................................................................   

- وجوُد منافسيَن أقوياء .....................

.................................................................   

.................................................................   

.................................................................   

قوة
داخلية

فرص

ضعف
داخلي

تهديدات 
خارجية

يات الَّتعامل استراتيجَّ
باعي حليل الر� مع التَّ

استغالُل واقتناُصللمشروع
الفرص

ٌب وحذر تجن�

حليل. عامِل مَع كلِّ مربٍَّع في التَّ اِت ا�تيَة للتَّ ُق االستراتيجيَّ قيِق لوضِع المشروِع نطبِّ حديِد الدَّ بعَد التَّ

تحسين وتدريباستثمار وتوسيع
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غيرِة في سورية   واقُع المشاريِع الصَّ
الفقِر  عىل  للقضاِء  كاستاتيجيٍَّة  غريِة  الصَّ املشاريعِ  اعتامِد  نحَو  الوطنيِّ  االقتصاِد  مسريِة  يف  نوعيَّاً  تحوُّالً   ٢٠٠١ عاُم  شّكَل 

والبطالة.

ل واملوجودات( 	  ِل وحجم املبيعات أو عدد العامَّ اعتمدْت وزارُة االقتصاِد والتِّجارِة الخارجيَِّة عىل معيارين: )عدد العامَّ

طة. غريِة واملتوسِّ وفَق دليِل املشاريعِ الصَّ

املرشوعات الصغريةالوحدةاملعيارالقطّاع

القطّاُع الزِّراعي

٦ - ٢٠عاملعدُد العامل

٥ - أقل من ٥٠مليون ل.ساملبيعاُت

٥ - أقل من ٥٠مليون ل.ساملوجودات

ناعّي القطّاُع الصِّ

ل ٦ - ٢٥عاملعدد العامَّ

٥ - ٥٠مليون ل.ساملبيعاُت

٥ - ٥٠مليون ل.ساملوجودات

القطّاُع التِّجارّي

ل ٦ - ١٠عاملعدُد العامَّ

٢٠ - إىل أقل من ١٠٠مليون ل.ساملبيعاُت

١٥ - إىل أقل من ٧٥مليون ل.ساملوجودات

قطّاُع الخدمات

ل ١١ - ٢٥عاملعدُد العامَّ

١٥ - إىل أقل من ٥٠مليون ل.ساملبيعات

٧.٥ - إىل أقل من ٢٥مليون ل.ساملوجودات

غ�ِة يف سورية: معوقاُت املشاريعِ الصَّ

ُد الجهاِت الحكوميَِّة املرشفِة عليها. -  تََعدُّ

قيِق عىل املشاريع. - عدُم املتابعِة واإلرشاِف الدَّ

يحِة  - ارتفاُع تكلفِة االقرتاِض مقارنًة مع مستوى دخِل الرشَّ

  املستهدفة.

- الب¢وقراطيَّة والرُّوت� وصعوبُة اإلجراءاِت لتأسيِس هذه املشاريع.

- ضعُف املهاراِت اإلداريَِّة ألصحاِب املشاريع.

قة يف دراساِت الجدوى االقتصاديَّة  - عدُم االهت»ِم وافتقار الدِّ

   للمرشوع.

- مرشوعي:

عام  يف  وريَُّة  السُّ الحكومُة  أطلقتْه 

املحليَِّة  اإلدارِة  وزارِة  عَرب   ٢٠١٥

للتنمية  وريَّة  السُّ األمانِة  بالرشاكة مع 

(منظمة غ¢ حكوميَّة).

غ�ِة  الصَّ املرشوعاِت  تنميِة  هيئُة   -

طة، صدرْت بالقانون /٢/ عام  واملتوسِّ

٢٠١٦ وتتبُع لوزارِة االقتصاِد والتِّجارِة 

الخارجيَّة.

غريِة يف القضاِء عىل الفقِر والبطالة؟	  برأيَك، ما مدى نجاِح استاتيجيَِّة اعتامِد املشاريعِ الصَّ

غريِة يف سوريَّة؟	  ما مقتحاتُك إلزالِة معّوقاِت املشاريعِ الصَّ
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أنشطٌة وتدريبات
حيحِة، وكلمَة )غلط( أماَم العبارِة املغلوطة يف كل مام يأيت: أوالً- أضُع كلمَة )صح( أماَم العبارِة الصَّ

ُد الجهاِت الحكوميَِّة املرشفِة عليها.. ١ غريِة يف سورية تعدُّ قاِت املشاريعِ الصَّ )   ( مْن أهمِّ معوِّ

لعة.. ٢ غريِ تحديُد سعِر السِّ )   ( مْن خطواِت دراسِة الجدوى الفنيَِّة يف املرشوِع الصَّ

غري.. ٣ )   ( تَُعدُّ مكونات املرشوِع املادِّيَّة كافيًة إلنجاِح املرشوِع الصَّ

غريِة هَي الَّتي تعتمُد عىل موادَّ خام مستوردة.. ٤ )   ( أنجُح املشاريعِ الصَّ

حيحة: ثانياً- أختاُر اإلجابَة الصَّ

ِل بـ:. ١ مِة مْن حيُث عدُد العامَّ غريُة يف البلداِن املتقدِّ تصنَُّف املشاريُع الصَّ
أكرثُ من ٧٠عامالًث. أقّل من ٩٩ عامالًت. أكرث من ٩٩ عامالًب. أقّل من ١٠عاملأ. 

من عنارِص الجدوى التَّسويقيَّة.. ٢
حساُب تكاليِف املرشوعب. املوادُّ الخامأ. 

وق.ث. تصميُم البناِء أو املصنعت.  تحديُد حجِم املنافسنَي يف السُّ

ُ ما يأيت: ثالثاً: أفسِّ

اخليَِّة والخارجيَّة.. ١ غرية من الهجرِة الدَّ تحدُّ املشاريُع الصَّ

ٌة ملكافحِة الفقر.. ٢ غرية وسيلٌة مهمَّ املشاريُع الصَّ

غريِة يف سورية وفَق الجدول: رابعاً: أصنُِّف العوامَل املتعلِّقَة بواقعِ املشاريعِ الصَّ

غرية.	  إحداُث هيئِة التَّنميِة للمشاريعِ الصَّ

العقوباُت االقتصاديَّة.	 

غرية.	  ُه الحكوميُّ لدعِم املشاريعِ الصَّ التوجُّ

ارتفاُع الرُّسوِم الجمركيَِّة عىل استرياِد املوادِّ األوليَِّة ومستلزماِت اإلنتاج.	 

بة.	  قلَُّة األيدي العاملة املدرَّ

وِق املحلّيَّة.	  ضيُق السُّ

غرية.	  وليَّة لدعِم املشاريعِ الصَّ ديقِة واملنظَّامِت الدَّ وِل الصَّ االتفاقيَّاُت املوقَّعُة مَع الدُّ

اخليَّة والخارجيَّة.	  غريِة مبساحاِت عرٍض مجانيٍَّة يف املعارض الدَّ تخصيُص أصحاِب املشاريعِ الصَّ

عفنقاُط القوَّة مقتحاتنقاُط الضَّ
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تِه في حياة اإلنسان، حيُث زادِت املخاطُر الَّتي  مِة ألهميَّ وِل املتقدِّ رِة والدُّ عوِب املتحضِّ ِة اهتماَم الشُّ المِة العامَّ ُر موضوُع السَّ يتصدَّ

نميِة  ِة في منظومِة التَّ كائِز املهمَّ يتعرَُّض لها بشكٍل كبيٍر مع تعّقِد احلياِة الَّتي يعيُشها، وأصبَح االهتماُم بهذا املجاِل أحَد الرَّ

ة. ة عامَّ ة، واملنظومِة االقتصاديَّة واالجتماعيَّ البشريَِّة خاصَّ

ــــــــــــة المُة العــــــامَّ السَّ

ة.	  المِة العامَّ أتعرََّف مفهوَم السَّ

ة.	  المِة العامَّ َد مجاالِت السَّ أحدِّ

ة.	  المِة العامَّ َح إجراءاِت السَّ أوضِّ

َ كيفيََّة إدارِة األخطار.	  أبنيَّ

المِة 	  ساِت املعنيَّة بالسَّ َح دوَر بعِض املؤسَّ أوضِّ

ة يف سوريَّة. العامَّ

سأكوُن قادراً عىل أن

ة.	  المُة العامَّ السَّ

المُة املهنيَّة.	  السَّ

الخطر.	 

إدارُة املخاطر.	 

مصطلحاٌت جديدٌة
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ة   المُة العامَّ السَّ

ريِ ستصبُح يف املركِز الثَّالِث يف 	  ِة العامليَِّة بأنَّ اإلصاباِت النَّاجمَة عن حوادِث السَّ حَّ قدرْت إحصائيَّاُت منظَّمِة الصِّ

خِل، بسبِب عدِم اتِّخاِذ اإلجراءاِت املالمئِة ملنعِ تفاقِم حجِم املشكلِة، وما ينجُم  وِل املنخفضِة الدَّ عام ٢٠٢٠ يف الدُّ

عنها مْن خسائَر مادِّيَّة وجسديَّة.

ميوُت حوايل )١,٢( مليون شخٍص بسبِب حوادِث الطُّرِق سنويَّاً، وهناَك بني )٣٠ إىل ٥٠( مليون إصابٍة، وقْد تصُل 	 

وِل النَّاميِة، عىل الّرغِم  نسبُة العجِز والقصوِر إىل نسبِة )٣٠ ٪( ويعيُش أكرث من نسبِة )٨٠ ٪( من هؤالء يف الدُّ

من أنَّها ال تلُك أكرثَ من )٢٠ ٪( من عدِد املركبات يف العامل.

ُ ما يأيت: أفسِّ

وِل النَّامية، عىل الّرغِم مْن أنَّها ال تلُك 	  يارات يف العامِل يعيشوَن يف الدُّ أكرث من نسبِة )٨٠ ٪( من املصابنَي بحوادِث السَّ

أكرثَ من )٢٠ ٪( من عدِد املركبات.

يٍّ لألفراِد يف مجتمعاتِهم، والحدِّ من وقوِع حوادث أو إصابات،  ِة بهدِف توفريِ مناٍخ آمٍن وصحِّ المِة العامَّ برَز مجاُل السَّ

الَّتي  املخاطِر  الالزمِة ملعرفِة  والتَّعليامِت  املعلوماِت  يطرِة عليها، ولتوفريِ  الطارئِة والسَّ الحوادِث والحاالِت  وملواجهِة 

المِة، وتقويم عملياِت  ِة والسَّ حَّ كَّاَن وإرشادهم إىل طرائق الوقاية منها، واإلسهام يف ترسيِخ عاداِت الصِّ قْد تواجُه السُّ

المِة املرتبطِة بها. السَّ
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ة   المِة العامَّ مجاالُت السَّ

ساِت وأماكن العمل،  ِة لتمتدَّ مْن تأمِ� سالمِة املواطنِ� إىل سالمِة املؤسَّ المِة العامَّ توّسعْت مجاالُت السَّ

املواطن�  تواجِد  مجاالِت  تفّرِع  نتيجَة  ِة  العامَّ المِة  السَّ مجاالُت  فتفرَّعْت  لهم،  مناسبٍة  بيئة  وض�ن 

سِة واملهنة، فنشأَ  ِة تختلُف بحسِب املكاِن واملؤسَّ المِة العامَّ وأماكن عملهم الَّتي تتطلَُّب إجراءاٍت للسَّ

والجامعات)  (املدارس  التَّعليميَِّة  ساِت  املؤسَّ ويف  العمل،  أماكن  يف  املهنيَِّة  ِة  العامَّ المِة  السَّ مفهوُم 

المة املنزليَّة. المة املروريَّة والسَّ والسَّ

ة مجاالُت الّسالمِة العامَّ

الّسالمُة املهنيَّة: 

يف  للعاملَ�  خوٍذ  وضُع  ١ـ 

األماكِن املرتفعة.

عازلٍة  ارتداِء مالبس  من  التَّأكُُّد  ٢ـ 

مجاِل  يف  للعاملَ�  الكهرباء  عن 

األجهزِة الكهربائيَّة.

ماٍت للعاملَ� يف  ٣ـ ارتداُء ك�َّ

ناعاِت الكيميائيَّة. مجاِل الصِّ

املؤّسساِت  يف  الّسالمُة 

الّتعليميَّة (مدارس، جامعات): 

١ـ ...............................................

٢ـ .................................................

٣ـ ............................................

الّسالمُة املروريَّة:

١ـ ..................................

٢ـ .......................................

٣ـ ..................................

ة: تعني وضَع الخطِط والربامِج واإلجراءاِت الوقائيَِّة الَّتي تهدُف إىل الحدِّ من الحوادِث أو  المُة العامَّ السَّ

منعِ وقوِعها، لض�ِن سالمِة اإلنساِن وممتلكاتِه، والحفاِظ عىل مقوِّماِت املجتمعِ البرشيَِّة واالقتصاديَّة.

يتعرَُّض اإلنساُن لحوادث نتيجًة ألسباٍب طبيعيٍَّة كالزالزل والحرائِق، أو ألسباٍب برشيٍَّة من مثِل اإله�ِل 

كاِت أو املجتمعات، لذلَك ابتكَر  ِع، م�َّ يسبُِّب خسائَر ماديٍَّة ومعنويٍَّة عىل مستوى األفراِد أو الرشَّ والتَّرسُّ

اإلنساُن طرقاً ملواجهِة هذه الخسائر واألخطار وهو ما يسّمى بـ "إدارة الخطر".
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ة: المِة العامَّ إجراءاُت السَّ
تنميُة الوعِي الوقايئِّ مَن الحوادِث والكوارِث ومسبِّباتِها، وتوفرُي وسائِل الوقايِة والحاميِة منها.	 

سات.	  َة يف جميعِ املجاالِت واملؤسَّ المَة العامَّ وضُع قوانني تضمُن السَّ

التدريُب عىل طرائِق الوقاية )خطُط اإلخالء، واإلسعافاُت األوَّليَّة...(.	 

وريَِّة للمنشآت،ِ وألماكِن تواجِد املواطننَي بغيَة التَّأكِد من تطبيِقها 	  يارِة الدَّ التفتيُش واملراقبُة عن طريِق الزِّ

ة. المِة العامَّ للقواننِي واألنظمِة والتَّعليامِت املتعلِّقِة بالسَّ

سة، مدرسة...(.	  عٍ )مركز سكنّي، منطقة، مؤسَّ ِة يف كلِّ تجمُّ المِة العامَّ تشكيُل فريٍق إلدارِة األمِن والسَّ

وضُع إستاتيجيٍَّة متكاملٍة للتَّعامِل مَع املشكالِت والكوارِث الطبيعيَِّة والبرشيَّة.	 

ساٍت وأجهزٍة للرَّصِد، والتَّنبُُّؤ باألزماِت والكوارِث قبَل وقوِعها.	  وجوُد مؤسَّ

سات، أجهزة، مجتمع محّل، ...( أثناَء وقوِع الحوادِث واألزمات 	  التَّنسيُق بنَي جميعِ الجهاِت )وزارات، مؤسَّ

واإلغاثة.

إدارُة األخطار  
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طرُق إدارِة الخطـــــــــــر  

 طرُق إدارِة 

الخطـــــــــــر

 الوقايُة واملنع:

الخطر،  تخفيِض  سياسُة  وهي 

أو  كلّيَّاً  الخطِر  منع  عربها  ويتمُّ 

الحدُّ من الخسائِر إن وقعْت، عن 

طريِق استخداِم وسائل الوقاية.

       الّتجزئُة والتَّنويع:

ِء املعرَّض للخطِر بشكٍل  وهو تجزئُة اليشَّ

يضمُن عدَم تعرُِّض جميعِ األجزاِء للخطر 

يف الوقِت ذاتِه.

   تحويُل الخطر:

وفيها يتمُّ مواجهة الخطر بتحويله 

مبلغٍ  دفعِ  مقابَل  آخر  لطرٍف 

نقدّي، مع احتفاِظ صاحِب امللِك 

 ·لكيَِّته، ويعدُّ التَّأمµُ طريقًة من 

      طرِق تحويِل الخطر.

أصنُِّف إجراءات إدارِة الخطِر اآلتية:

إجراءاُت مواجهِة 

الخطر

تركيُب مطافئ للحريق

استث�ر مبلغ يف رشكات متعّددةالتَّأمُ� ضدُّ الحريق

وضُع البضاعِة يف مخازن متنّوعة

المة التَّدريُب عىل قواعِد السَّ دة االستث�ُر الزِّراعّي يف مناطق متعدِّ

تأج¢ُ أرٍض أو مطعٍم ملستثمر 

املباعدُة بَ� البضاعِة يف املخازن

منُح عقوِد نقِل البضاعِة لجهٍة 

َل املسؤوليَّة عنها أخرى لتتحمَّ

تحويُل الخطرالتَّجزئُة والتَّنويعالوقايُة واملنع
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ُة في سوريَّة   المُة العامَّ السَّ

فاعِ املد�ِّ رقم /٣٩/ لعام ٢٠٠٥ قانوُن الدِّ

فاعِ املد�ِّ اآل�: ة /٣/: تشمُل تداب� الدِّ املادَّ

- تنظيُم وسائِل اإلنذاِر املتعلِّقِة باألخطاِر والغاراِت الجويَِّة واإلرشاُف عليها، وتقيَّيُد 

   اإلضاَءة واملرور وإطفاء األنوار وتنظيم وسائل النَّقل واالتِّصاالت وغ�ها.

ة ... - إعداُد خطِط الوقايِة ألخطاِر األع�ِل الحربيَِّة والحرائق والكوارث العامَّ

- اإلرشاُف عىل تطبيِق نظاِم الح�يِة الذاتيَِّة للمنشآت.

.ªّفاِع املد َ̄ عىل أع�ِل الدِّ - تدريُب املواطن

ة ... فاِع املدªّ واملالجئ العامَّ - إقامُة غرِف عمليَّات الدِّ

الستقبال  حيَّة  الصِّ املراكِز  وتهيئُة  وتنفيُذها  الالزمِة،  حيَّة  الصِّ الخطِط  وضُع   -

املصاب¯ 

  ومعالجتهم.

 ªّفاع املد - توفُ� الخدماِت وتخزين مختلف املواّد والتَّجهيزات الالزمة ألع�ِل الدِّ

  وتوزيعها عند الحاجة.

.ªفاع املد - تنظيُم استخدام وسائِل اإلعالم ¼ا يخدم مهاّم الدَّ

فاعِ املد�ِّ رقم /٣٩/ لعام ٢٠٠٥م. قانوُن الدِّ

فاعِ  الدِّ تداب�  تنفيِذ  يف  يُعَتَمُد   :/٤/ ة  املادَّ

املدّ� عىل:

ِة واملنشآت املشمولِة  ِة والخاصَّ - الجهاِت العامَّ

اتيَّة.   بنظاِم الح�ية الذَّ

- الوحداِت اإلداريَِّة والبلديَّات.

(ªّفاع املد - املديريَِّة (مديريَّة الدِّ

.ªّفاِع املد َ̄ لصالِح الدِّ - املدعوين مَن املعبئ

- وحداِت القواِت املسلَّحِة والجيِش 

عبّي...    الشَّ

- قوى األمن الداخّيل الَّتي تقرِّر وزارة 

   الداخليَّة تكليفها باملؤازرة.

- املتطوع¯.

وّيل: وليَُّة للصليِب األحمِر الدَّ اللَّجنُة الدَّ

منظَّمٌة مستقلٌَّة ومحايدٌة تضمُن الح�يَة 

لضحايا   ِّªاإلنسا املجاِل  يف  واملساعدَة 

العنِف  وحاالِت  املُسلَّحِة  النِّـزاعاِت 

األخرى. وتتَّخُذ إجراءاٍت ملواجهِة حاالِت 

احرتاَم  ذاتِه  الوقِت  يف  وتعزُِّز  الطَّوارِئ 

يف  وإدراّجُه   ِّªاإلنسا ويلِّ  الدَّ القانوِن 

القوان¯ الوطنيَّة.

ورّي: الهالُل األحمُر العر�ُّ السُّ

للصليِب  وليَّة  الدَّ اللجنة  مع  بالتَّعاوِن  ورّي  السُّ  ِّÖالعر األحمِر  الهالِل  منظَّمُة  تَعِقُد 

¼خلّفاِت  املتأثّرُة  املجتمعاُت  لها  تتعرَُّض  الَّتي  "املخاطر  حوَل  عمٍل  ورشات  األحمِر 

قي ومتطوعي  المة الواجب اتّباعها عنَد مصادفِة تلَك املخاطر" ملنسِّ األزمِة، ورسائل السَّ

برنامج التوعيِة ¼خاطِر األلغام ومخلَّفات الحروب.

يف هذه الورشاِت يتدرُّب املشاركوَن عىل آليِة جمعِ بياناِت املصاب¯، وتقييم املناطِق 

الخطرِة ورصِد احتياجاتِها اإلنسانيَّة األساسيَّة، وكيفيّة دمِج هذه البيانات مع نشاطات 

ناعيَّة وسبل  الصِّ األطراف  مراكز  ة،  حَّ الصِّ واإلع�ر،  (املياه  املنظَّمِة  األخرى يف  الربامج 

العيش...).

املجتمع،  مَن  فئٍة  لكلِّ  املالâة  المِة  السَّ رسائل  اختياِر  آلياِت  املشاركوَن عىل  يتعرّف 

رين. وطرائِق نِرش وإيصاِل هذه الرَّسائِل بطريقٍة صحيحٍة إىل املُترضِّ

وليَّة للصليِب األحمِر 	  فاِع املديّن، واللجنة الدَّ ة للدِّ ابقة: )املديريَّة العامَّ أذكُر األعامَل واألهداَف املشتكَة بنَي الجهاِت السَّ

ورّي(. والهالِل األحمِر السُّ



١٢٦١٢٧

أنشطٌة وتدريبات
حيحة، وكلمَة )غلط( أماَم العبارِة املغلوطة يف كّل ماّم يأيت: أوالً- أضُع كلمَة )صّح( أماَم العبارِة الصَّ

ِة بعَد الحادِث أو الكارثة.. ١ المِة العامَّ )   ( تنحرُص إجراءاُت السَّ

ول.. ٢ ِم الدُّ ِة بتقدُّ المِة العامَّ )   ( يرتبُط االهتامُم بإجراءاِت السَّ

وُل الَّتي هي بأمسِّ الحاجِة للوقايِة من الكوارِث تجُد صعوبًة أكرثَ مْن غريِها بذلك.. ٣ )   ( الدُّ

ولة.. ٤ ساِت الدَّ ة البدَّ من التَّنسيِق بنَي جميعِ مؤسَّ المِة العامَّ )   ( لضامِن السَّ

حيحَة لكلٍّ مامَّ يأيت: ثانياً- أختاُر االجابَة الصَّ

ِة املطلوبِة يف كلِّ مجاالِت الحياة )املنزليَّة، املهنيَّة، التَّعليميَّة...(:. ١ المِة العامَّ من إجراءاِت السَّ

وريَّة.ب. لباٌس عازٌل للكهرباء.أ.  إجراءاُت التَّفتيِش الدَّ

وجوُد خوِذ الحامية.ث. وجوُد مطافئ للحريقت. 

ِة يف حاِل وقوِع أيِّ نوٍع من الحوادِث أو الكوارث:. ٢ المِة العامَّ من اإلجراءاِت املشتكِة للسَّ

ماِت الوقايِة مَن املعامل.ب. اللباُس املالئُم للمهنة.أ.  وجوُد كامَّ

ة.ت.  المِة العامَّ التَّرشيعاُت امللزمة بإجراءاٍت معينَّة.ث. التَّوعيُة والتَّثقيُف بإجراءاِت السَّ

يارِة يندرُج ضمن:. ٣ وريِّ لسالمِة السَّ إدارُة الخطِر بالفحِص الدَّ

ل الخطرأ.  التَّجزئة والتَّنويع.ب. تََحمُّ

منع الخطر.ث. تحويل الخطرت. 

ثالثاً: أذكُر اإلجراَء املناسَب لكلِّ حالة:

الخوُف من اندالِع حريٍق يف أحِد 

مستودعاِت التَّخزين.

 .١

 .٢

انتشاُر أمراٍض ُمعدية.
.١

.٢

ٍد آلفٍة  الخوُف من تعرُِّض محصوٍل محدَّ

تتكرَُّر كلَّ عام.

.١

.٢

اإلصاباُت النَّاتجُة عن مخلفاِت الحروب.
.١

.٢

المِة الَّتي ميكُن أن تتَِّبَعها يف املنزِل أو يف املدرسة؟ ة، ما إجراءاُت السَّ المِة العامَّ رابعاً: استناداً لتعريِف السَّ
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توزيع الفصل الدراسي األّول

 

املوضوعاألسبوعالشهر

أيلول

٢

الوحدة األوىل: تطوير الذات

الدرس األول: اتِّخاُذ القرار

الدرس األول: اتِّخاُذ القرار٣

الدرس الثاين: النَّوُع االجتامعّي٤

ترشين األول

الدرس الثاين: النَّوُع االجتامعّي١

الدرس الثالث: املبادرة٢

الدرس الرابع: الرأي العام٣

الدرس الرابع: الرأي العام٤

ترشين الثاين

١

الوحدة الثانية: حقوق وواجبات

الدرس األول: الفكر السيايّس

الدرس األول: الفكر السيايّس٢

اختبار كتايب٣

الدرس الثاين: الدولة وأركانها٤

كانون األول

الدرس الثاين: الدولة وأركانها١

الدرس الثالث: أنظمة الحكم٢

الدرس الثالث: أنظمة الحكم٣

مراجعة + امتحان الفصل األّول٤

كانون الثاين
امتحان الفصل األّول١

عطلة انتصافيّة٢
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توزيع الفصل الدراسي الّثاني

املوضوعاألسبوعالشهر

كانون الثاين

الدرس الرابع: تطّور النظم االقتصاديّة٣

٤

الوحدة الثالثة: الوطن واملواطن

الدرس األول: املجتمع العريّب

شباط

الدرس األول: املجتمع العريّب١

الدرس الثاين: املجتمع الدويّل٢

الدرس الثالث: التاث اإلنسايّن٣

الدرس الثالث: التاث اإلنسايّن٤

آذار

الدرس األول: الفكر الصهيويّن١

الدرس األول: الفكر الصهيويّن٢

اختبار كتايّب٣

٤

الوحدة الرابعة: التنمية املستدامة

الدرس األول: السياسات الوطنية تجاه البيئة

نيسان

الدرس األول: السياسات الوطنية تجاه البيئة١

الدرس الثاين: مشكالت الفقر٢

الدرس الثالث: مرشوعي الصغري٣

الدرس الثالث: مرشوعي الصغري٤

أيار

ة١ المُة العـامَّ الدرس الرابع: السَّ

ة٢ المُة العـامَّ الدرس الرابع: السَّ

مراجعة + امتحان الفصل الثاين٣

امتحان الفصل الثاين٤


