




املُقّدمة

إّن تعريف املواطن بالوطن الّذي يعيش فيه، وبنظمه وقوانينه وقيمه، بل بتقاليده وأعرافه، هو ما نسميه 

الرتبيّة الوطنيّة، واّلتي هي ذلك الجزء من املنهاج الذي يجعل الفرد يتفاعل مع أفراد مجتمعه، ومن أهدافها 

بناء شخصية املتعلّم املتوازنة واملتكاملة معرفيّاً وقيميّاً ومهاريّاً، وتعزيز االنتامء الوطنّي لديه، والتعرّف إىل 

املؤسسات السياسيّة ونظامها، وتنمية الفعل والتفاعل معها مبا يخدم املصالح الوطنيّة العليا. 

هاتُنا الوطنيَّة يف بناء املواطن عىل أسس تطوير الذاِت وتنمية مهارات التواصل  وانسجاماً مع ما تقتضيه توجُّ

التاسع  للصفِّ  الوطنيَّة  الرتبيّة  كتاب  تأليف  تّم  املستدامة،  التنميّة  املواطنة وتعزيز مفهوم  وترسيخ مفهوم 

، الّتي أكدت رضورَة معالجة املوضوعاِت  األسايّس وفقاً لوثيقة املعايري الوطنيَّة للتعليِم العامِّ ما قبل الجامعيِّ

عة والشاملة، بالشكل الّذي يلبّي حاجات املتعلِّم, ويكسبه مهارات التفكري واألداء. املتنوِّ

بيِة الوطنيَِّة مْن أربعِ وحداٍت درسيٍَّة ُمتسلسلٍة بطريقٍة منهجيَّة، وتتألّف كلُّ وحدٍة من  ويتألَُّف كتاُب الرتَّ

ات(، تناولْت دروس: مهارَة التفكري الناقد، واملثابرة،  أربعة دروس، وقْد جاءِت الوحدُة األوىل بعنواِن )تطوير الذَّ

ا الوحدُة الثَّانيُة فهي بعنواِن )الوطن واملواطن( جاَء  واملشاركة املجتمعيّة، ودور اإلعالم يف حياة املجتمع. أمَّ

فيها دروس: املجتمع السورّي، وتطوره االجتامعّي والثقايّف، والهويّة الوطنيّة، واإلدارة املحليّة يف سورية، بينام 

نا يف أرضنا، وأشكال انتهاكات  نِت دروس: فروع القانون، وحقُّ الوحدُة الثَّالثة بعنوان )الحقوق والواجبات( تضمَّ

حقوق اإلنسان، وإرادتنا تصنُع مستقبلنا، وتألَّفِت الوحدُة الرابعُة والّتي هَي بعنواِن )التنمية املستدامة( من 

دروس: مواردنا وأهمية استثامرها واملوارد االقتصاديّة، والطاقة والبيئة، ومشكالت الناشئة.

وأملنا أن نكوَن قد قّدمنا يف هذا الكتاب ما يفيد طلبتنا األعزّاء الّذين يُعقد عليهم األمل ببناء املستقبل 

املنشود، كام يسعدنا أن يكون هذا الكتاب مجاالً للحواِر والنَّقاِش بهدِف التَّطويِر واإلغناِء عرَب مقرتحاِت الزُّمالِء 

املدرّسنَي والطَّلبِة واألهل.
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١ التفكير الناقد 

89

إّن فهم املوضوعات بجوانبها املختلفة للتعامل معها بصورة صحيحة ال يتطلب منا بالضرورة كثرة التفكير، وإّنا 

التفكير بطريقة نوعّية تتمّثل بالتفكير الناقد، باعتباره فن استخدام العقل في حتليل األفكار وبناء رؤًى وتصورات 

جديدة.

التفكير الناقد

ماذا؟
كيف؟

أين ؟

من ؟

لماذا ؟

التفكري الناقد.	 

االستنتاج العقيّل.	 

األدلّة والرباهني العلميّة.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرَف مفهوم التفكري الناقد.	 

أبنّيَ أهميّة التفكري الناقد.	 

أحدَد خطواِت التفكري الناقد.	 

أستخدَم مهارات التفكري الناقد.	 

سأكوُن قادرًا على أن
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نقد تجربة  
جلس عىل صخرٍة يتأمل بيته املهجور منُذ ثالثني عاماً, وتداَعت لديه الذكريات وأخذ يحدث نفسه: اغرتبت من أجل أحالم 

داعبتني يف الصبا بتغيري الواقع الّذي كنت أعيشه, وها أنا أعود ألكتشَف أّن الغربة ومشقتها أخذت من العمر أجمله ومن 

الحلم معناه، فلو أنّني بذلت جزءاً صغرياً من الجهد الّذي بذلته يف الغربة يف بيتي وأريض لغدا حلمي حقيقًة منُذ زمن بعيد، 

فكم ساهمت يف بناء بيوت وكم هندست حدائق، واآلن سأبحث عمن يبني يل بيتي ويستصلح يل أريض. 

بعد اطاّلعي عىل التجربة السابقة أحدُد مدى موافقتي:	 

غري موافقموافقالعبارات

الغربُة هَي السبيُل الوحيُد لتحقيِق األحالِم.

املعاناُة الّتي يتحّملُها اإلنساُن يف الغربِة كبريٌة جداً.

الرثوُة الّتي نجنيها يف الغربِة مصدر سعادة.

للغربِة آثاٌر سلبيٌة عىل حياِة املغرتِب وعالقاتِه األرسيّة واالجتامعيّة.

الجهُد الّذي يبذلُه اإلنساُن يف غربِتِه أكرُب بكثريٍ ماّم يقوُم به يف وطنه.

قضاُء اإلنساِن سنوات طويلة يف الغربة قد تُضعف انتامءه لوطِنِه.

نجاح اإلنسان يف وطنه يسهم يف تطوره وتقدمه.

جهوُد اإلنساِن قد تنعكُس مبا يحقُق التطور والتقّدم لوطِنِه.

العيُش يف أرِض الوطِن أفضُل من جمعِ الرثوِة يف الغربِة.

التفكير الناقد: هو عملية ذهنّية ُيؤديها الفرُد

عندما يحتاُج إلى الحكِم على قضّيٍة أو مناقشِة

موضوع أو إجراِء تقويٍم، عن طريِق تحليِل 

المعلومات و فرِزها و اختبارها بهدف التمييِز 

بيَن ا�فكاِر.

عّبر عن وجهة نظرك حول مزايا ومساوئ الغربة

مع تبرير رأيك؟

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

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

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

أهمية التفكري الناقد:

االعرتاف بأخطائنا والتعلّم منها.. 1

تحليل األفكار واملعلومات التي نتلقاها مع تقييمها.. 2

التحّقق من املعلوماِت والقضايا من خالل البحِث عن دليل أو برهان إلثباتِها أو دحِضها.. 3

تعزيز االستقالليّة يف التفكري والتحّرر من التبعيّة لآلخرين.. 4

تطوير قدراتنا عىل قبول اآلخرين وفهمهم بعقلية منفتحة.. 5
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خطوات التفكير الناقد:  

شعور الفرد بحالة من 

التناقض حيال قضية ما، 

األمر الذي يستث� تفك�ه، 

وعندها يبدأ الفرد بأخذ 

دور املفكر الناقد.

محاولة اكتشاف 

التناقضات من خالل 

طرح األسئلة والبحث 

عن أفكار وأجوبة 

جديدة.

نناقُش يف هذِه املرحلة 

األفكار املختلفة، و�ييُز 

نواحي القّوِة والضعِف يف 

األفكاِر املتعارضِة، بطريقٍة 

موضوعيٍّة بعيدٍة عن 

التحيّز.

نصُل إىل أجوبٍة 

وتفس�اٍت للموضوع، 

اعت²داً عىل األدلّة 

والرباه³.

يف حاِل ظهَر التناقُض 

ب³َ األفكاِر والتصوراِت 

القد¹ِة والجديدِة، نبدأُ 

بالتخّيل عن القد¹ِة 

ونتبنى الجديدَة، 

لنستفيَد منها يف حياتنا.

بعض الناس يعتقدون أن مهنة الطب هي األفضل ب³ املهن، والبعض اآلخر يرى 

أنها مهنة املتاعب واملشقات، وأّن هناك مهناً أخرى أفضل منها. 

-هل فعالً مهنة الطب هي األفضل من النواحي اإلنسانية واملادية واملركز االجت²عي؟

-أال يوجد مهن أخرى توازي هذه املهنة وقد تكون أفضل منها؟

-أال يوجد مهن أكÉ إنسانية من الطب كالجندي واإلطفاÈ واملعلم.

-أليست مهنة التاجر والصناعي مثالً أكÉ دخالً من الطبيب؟

-أليس األهم من املهنة، هو اإلنسان ورغباته وطموحاته؟

- إّن مهنة الطب من املهن الشاقة فهي تستهلك سنوات طويلة من عمر اإلنسان يف الدراسة، 

إضافة إىل ساعات العمل الطويلة واملرهقة يف الليل والنهار.

- أّن مهنة الطب هي مهنة إنسانية بامتياز، لكن األكÉ إنسانية منها هي مهنة صنع اإلنسان 

(التعليم)، كذلك من يضحي بنفسه فداًء لآلخرين لهو أكÉ إنسانية من الجميع (الجندي 

.(... Èواإلطفا

- من الناحية املادية: هناك العديد من األطباء يجنون أمواالً كث�ة، ولكن هناك مجموعة أخرى 

ال تجني إال القليل. إضافة إىل وجود مهن أخرى ¹كن أن تحقق دخالً ال يستهان به ويفوق دخل 

الطبيب بدرجات.

- إن العمل الذي ال يقدم فيه اإلنسان شيئاً جديداً هو فقط مصدٌر للرزق، وهو أمر ممل وال 

يخلو من الرتابة واملشقة.

- إن اإلنسان هو من يعطي العمل قيمة وليس العكس، فكل² أحب اإلنسان عمله وأتقنه وأبدع 

فيه، كل² سمت قيمة هذا العمل.

- إّن املعيار األسايس يف نوع العمل الذي ¹تهنه اإلنسان هو تالؤم هذا العمل مع طبيعة اإلنسان 

وشخصيته ومدى استمتاع اإلنسان بعمله، عندها يستطيع اإلنسان أن يحقق ذاته من خالل 

عمله.

االستكشاف

المالحظة 

مناقشة
ا
راِء 

صياغة ا�دلّة 
والبراهين

تبّني
التصورات 
الصحيحة

قالت املدرّسة لطالبها: البارحة مساًء، كنت أستمع إىل أحد الربامج اإلذاعية، وكان اللقاء مع أحد الكفاءات الطبية السورية، 

والتي حققت نجاحاً باهراً يف املجتمع، وما لفتني يف اللقاء هو السؤال الذي طرحته املذيعة عىل ضيفها، حيث قالت له: 

هل ترى أّن مهنة الطب هي األفضل ب³ املهن األخرى؟ وهل ستوجه ولدك لدراسة هذا االختصاص لتضمن له مستقبالً 

ناجحاً؟ هنا، قامت املدرّسة بتوجيه السؤال اآلá لطالبها، فقالت لهم: إّن الكث�ين يف مجتمعنا يوّجهون أوالدهم إىل دراسة 

الطب، ويرون أّن مهنة الطب هي األفضل ب³ املهن األخرى، لنحاول البحث يف هذا املوضوع باتباع خطوات التفك� الناقد:

أجاب الطبيب عن سؤال املذيعة قائالً: أنا لن أفرض عىل ولدي مهنة بعينها، بل سأترك له الحرية يف اختيار العمل الذي 

يحبه ويتالءم مع شخصيته وطموحاته، فأنا ال يهمني إن كان نجاراً أو معل²ً أو طبيباً، ولكن ما يهمني هو أن يكون األمهر 

يف املهنة التي يختارها.
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مهاراُت التفكيِر الناقِد:   
يُكسبنا التفكرُي الناقُد القدرَة عىل التعامِل مع املواقِف ومعالجة املوضوعات الّتي تَحظى باهتاممنا وهذا يتطلُب الكثرَي من 

املران والتدريب عىل عّدة ِمهاراٍت، من أهّمها:

هو إعالُن نتائج التفك�، وتقريره يف ضوء األدلّة والحجج الّتي ال �كن إنكارها.

مثال: 

إّن الواقَع العر� املجزّأ أدى إىل تعرّض الوطن العر� لالحتالل وتخلّفه, وإّن التفكَ� برضورة التعاون والتنسيق بَ� 

الدوِل العربيّة هَو الطريق املؤّدي إىل نهضٍة عربيٍّة حقيقيٍّة.

الشرح وعرض النتائج:

تحديد درجة ارتباط املعلومات والرباه� املقدمة �وضوع النقاش أو القضية املطروحة، فإّما أن تكون العالقة 

وثيقًة، أو ضعيفًة، وكال األمرين يحتاُج إىل توضيح املربرات وتقديم األدلّة والرباه�

 مثال: 

أكّدت تجارُب الدول بأّن التعاوَن والتكامَل في� بينها يزيُد من قدرتها عىل مواجهة التحديات.

التقويم:

تجزئة املوضوع بحيث نستطيع فهمه بشكٍل أفضل من خالل التفك¨ بكّل جزٍء من األجزاء عىل حدة.

مثال: 

عنارص قّوِة العرِب: ١- تعدد املوارد وال·وات. ٢- املوقع الجغرايف املتميّز واملساحة الواسعة. ٣-الطاقات البرشيّة... 

التحليل:

الرأي: القول املعّرب عن الشعور واالعتقاد حيال موضوٍع ما، أما الحقيقة: فتشمُل التجربة املوضوعيّة الثابتة 

واالستنتاج العقّيل واألدلّة والرباه� العلميّة.

مثال: الرأي: Âتلك كلُّ دولٍة عربيّة ٍمقوماِت قوتها دون الحاجة إىل الدول األخرى.

       الحقيقة: قّوة العرِب يف وحدتهم.

التمييز بين ا�راء والحقائق:

إضاءة:

عىل  القدرَة  مينُحنا  الناقُد  التفكرُي 

األفكاِر  وتحريِر  الوقائِع،  تحليِل 

وعقِد  اآلراء،  وتحديِد  وتنظيمها، 

لالستنتاجات  والتوّصل  املقارنات، 

وتقوميها، وحلِّ املشكالت.
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خامساً : أختربُ نفيس

أقرأ بتمّعن كّل عبارٍة يف الجدول اآليت وأضُع عالمة )√( أماَم العبارة، وذلك يف مربع الدرجات الذي ميثل املوافقة الّذي ميثّل 

رأيك، ثّم أجب عام بعده من أسئلة:

32١العبــــــــــــــــــارات

أتأّن يف الحكم عىل األشياء.١

أتأكد من صّحة املعلومات.2

أنظُّم أفكاري وأربُط بينها.3

أفرُّق بنَي الحقيقِة والرأي.4

أدعُم آرايئ بأدلّة.5

أبحُث عن روابَط وعالقاٍت بنَي األشياء.6

أنظُر إىل املوضوِع من جوانَب متعددة.7

املوضوعيّة يف الرأي وعدم التحيز إىل فكرٍة دوَن أخرى.8

أتوصُل إىل نتائَج وأحكاٍم سليمة.9

أربُط ما تعلّمته مبواقف حياتيّة.١0

مجموع الدرجات

أجمُع الدرجات الّتي حصلُت عليها من الجدول بعد اإلجابة عليها، ثّم أضُع عالمة )√( عىل البطاقة التي حصلت عليها:

لديك مهارة

التفكير الناقد 

٢١ - ٣٠

تتجه نحَو

التفكير الناقد

١١ - ٢٠ 

تفكير عادي

٠ - ١٠ 
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املثابرة.	 

اإلرصار.	 

الطموح.	 

قّوة اإلرادة.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرَّف مفهوم املثابرة. 	 

أوضَح أهميّة املثابرة. 	 

أحّدَد األسس الّتي ترتُكز عليها املثابرة.	 

أبنَّي أثر املثابرة يف حياِة األفراِد واملجتمعات.	 

سأكوُن قادرًا على أن

يتطّلع اإلنساُن إلى النجاح في حياته، وهذا يتطلُب امتالَك اإلرادِة والقدرِة والفاعلّيِة واملثابرِة والدوام على إجناِز املهاِم 

املطلوبِة، األمُر ّالذي ينعكُس إيجابًا على تطوير ذاته وتقّدِم مجتمِعه.

المثابرُة طريُق النجاِح 2
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مفهوم المثابرة  

فقد ها� إحدى قدميه يف حادٍث مؤٍ�، وعا� بعدها

من ظروٍف صعبٍة، إّال أنَّ ذلك � �نعه من تحقيق

النجاح تلو اآلخر يف حياته. لقد أدرك أنَّ الطريَق

الوحيد للوصول إىل ما يطمح إليه هو العز�ة واإلرصار

والثقة بالنفس، فبدأ يخطُط لتحقيق هدفه انطالقاً

من أنَّ أّي هدٍف �كن بلوغه من خالل التخطيط

الجيد له واالجتهاد يف تحقيقه بجدٍّ ومثابرة.

قاَل حكيٌم لولِده: ال تعجزنَّ يا بُنيَّ عن يشٍء تتمناه،

واتّخذ الصرب والعمل الجاد وسيلًة للوصول إليه. 

أال ترى يا بنيَّ بأنَّ املاَء عىل لينه يقطُع الصخَر عىل

ا لطول مّدة تساقطه. َّÅشّدته، ليس لقّوته وإ

: وقلَّ من جدَّ يف أمر هكذا هو اإلنسان يا بنيَّ

يطالبه واستصحب الصرب إال فاز بالظََفر وكذلك،

قالت العرب: املÌُرس غلب الفارس.

استنتج من

القصت�

املثابرة: هَي مواصلُة العمِل بجدٍّ وعزميٍة لتجاوز املصاعِب والعراقيل الّتي تواجهنا، أي اإلرصار عىل النجاح من خالل 

املحاوالت املستمرّة مع اإلميان بحتميّة الوصول إىل ما نريد.

ترتكز املثابرة عىل عّدة أسٍس أهّمها:

اإلرادة.. 1

االستمرار يف العمل.. 2

القيام مبحاوالٍت متكررٍة.. 3

التغيري يف كّل محاولٍة.. 4

تغليب الرغبة يف النجاح عىل الخوف من الفشل.. 5
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أهمية المثابرة  

يقوُل مدرّسنا: ليَسِت الحياة كم حققنا؛ بل هَي جملُة األفعال والتجارب التي مررنا بها. وأيضاً، ما امتلكناه من  خرباٍت 

مرتاكمٍة وسابقٍة فإذا أرْدَت أْن تكوَن ناجحاً حّدد هدفك وركّز عليه واحرص عىل مرافقة األشخاص اإليجابيني، وال 

تستسلْم مطلقاً وتعلّْم من العقبات, وكيف تجاوزها اآلخرون.

ويقوُل فادي: تقّدمُت بطلباٍت عّدة للحصول عىل

وظيفة و� أحَظ بفرصٍة، ولكن هذا األمر � �نعني

من املحاولة مجّدداً، فمن خالل مثابر� وبحثي

الدائم تغلّبُت عىل الشعوِر باليأِس ألنّني كْنُت أتعلُّم

من أخطا© وأعتُرب الفشَل تجربًة تُغني خرب�، فاملرء

ستعرتضه عقباٌت وصعوباٌت يف مس¬ته ال �كن

تذليلها إّال من خالل مواجهتها بالصرب واملثابرة

كسبيٍل لحلّها. 

يقوُل  فراس: أعرتُف بكلِّ صدٍق أنّني يف بعِض األحيان

أشعُر باإلحباِط و الخوِف من الفشِل، األمر الّذي

يجعلني يف حالٍة من الح¬ِة واالرتباِك ما بÃ اإلقداِم

واإلحجاِم عÆ أريد، ولكن ما كان يحسُم القضية هو

ثقتي بنفيس وإ�اÇ بقدرا� الشخصيّة يف اإلقدام

والّذي يجعلني أنهُض من جديد وأستمُر ألصَل إىل

هديف. 

اآلثار املرتتبةكيفّية التعامل مع الحالةالدافعالحالة

)تجربة املدرّس(
التشجيع عىل النجاح، 

وإسداء النصيحة.

االستفادة من تجارب 

اآلخرين، وعدم االستسالم، 

مرافقة األشخاص 

اإليجابيني.

تجاوز العقبات واملصائب، 

واكتساب الخربة يف 

مواجهة التحّديات، 

وتحقيق الذات.
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١- القدرُة عىل تحديد األهداف ووضع الخطط إلنجازها.

٢- التحّيل باإلرصار وقّوة العز ة والصرب حتّى تحقيق 

النجاح.

٣- العمُل عىل تجاوِز الصعوباِت وتحويلها إىل فرٍص 

متاحة.

٤- تجديُد الثقة بالنفس من خالل تقدير الذات.

سمات المثابر:

١- اتّخاذ املبادرة نحو تحقيق الهدف املحدد.

٢- الحفاظ عىل االنضباط والتصميم وقّوة اإلرادة من 

أجل الوصول إىل النجاح.

٣- بذل الجهد واملثابرة بجدٍّ وإخالٍص.

٤- تنمية املهارات وتعزيزها.

٥- االهت´م باملواهب والعمل عىل تنميتها وتطويرها.

أربُط ب  كلِّ سمٍة من س�ت املثابر وما يقابلها من عوامِل النجاح.

عوامُل النجاح في الحياة:



1819

أثر المثابرة في حياة الفرِد والمجتمِع:  
يعدُّ االهتامم بكيفيّة تطوير طرق التفكري وتنمية حس االجتهاد واملحاولة واإلرصار ترسيخاً للمفهوم الحقيقّي للمثابرة لدى 

الّتي تهتمُّ  األفراد، األمر الذي ينعكُس بدوره عىل املجتمع ككّل، من خالل تكريس ثقافة املثابرة يف الدوائر واملؤسسات 

بشؤون املواطنني ومتابعة إنجاز أعاملهم، ماّم يساعد يف إيجاد بيئة اجتامعيّة وثقافيّة تعطي قدراً من املسؤوليّة ألفرادها، 

وتحفزهم عىل التفكري يف كيفيّة حّل مشكالتهم بطرٍق مبتكرٍة، وهذا يؤدي إىل تعزيز الثقة بنَي أبناء املجتمع وزيادة قّوته 

ومتاسكه.

أّكد بعُض المختصين في الشأن التنموّي أنَّ من أهمِّ 
أسباب فشل معظم المشاريع التنموّية في الوطن 

العربي، يعود إلى غياب المتابعة واالستمرارّية والمثابرة 
في إنجاز هذه المشاريع، مّما يحول دوَن الوصول بها إلى 

مرحلة تحقيق الفائدة المرجوة، ولذلك اقترحوا غرس 
وترسيخ مفهوم المثابرة لدى ا©فراد وضرورة تركيز 

اهتمام المؤسسات الّتي تدير تلك المشاريع على متابعة 
مراحل التنفيذ حّتى تحقيق ا³نجاز وإدخالها في دورة 

االنتاج.

في المجتـــــــــمعفي الفـــــــــــرد

أثـــــر المثــــــــــــابـــــرة

..................................................... -١

.................................................... -٢

................................................... -٣

.................................................... -٤

..................................................... -١

.................................................... -٢

................................................... -٣

.................................................... -٤
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تحرير األرض مسيرة ال تتوقف: )المثابرة الستعادة الحقوق(  
يؤّدي التوقف عن املطالبة بالحقِّ إىل ضياعه، وتلك الحقيقة أدركها الشعب السوري يف رصاعه املستمّر مع القوى االستعامريّة 

ومشاريعها الّتي استهدفت احتالل أرضه ونهب خرياته، والنيل من سيادته واستقالله، ولذلك مل ولن تتوقف مسريته حتّى 

استعادة أرضه وحقوقه كاملًة.

- كان جالء آخر جندي فرنّيس عن األرايض السوريّة يف ١٧ نيسان ١٩٤٦م  بعد مقاومة ال هوادة فيها 

وعز�ة وإرصار عىل التحرر واالستقالل.

-  يف ١٥ أيار١٩٤٨م حدثت نكبة فلسط¡، فتحّولت منطقة الجوالن إىل ساحة مواجهة مبارشة مع العدّو 

.ّ̈ الصهيو

ّ̄ أراٍض عربية، وهي (الجوالن، سيناء،  ّ̈ اإلرها - يف عدوان ٥ حزيران عام ١٩٦٧م احتّل الكيان الصهيو

قطاع غزّة والضفة الغربيّة الفلسطينيّة). 

- يف ٦ ترشين األّول عام ١٩٧٣م، شّن الجيشان السورّي واملرصّي عىل جبهتي الجوالن وسيناء هجوماً 

متزامناً عىل العدّو الصهيوّ�، حيث �ّكن الجيش العرّ� السورّي من تدم� خّط "آلون" والتقّدم محرراً 

أجزاء كب�ة من أرايض الجوالن املحتّل وصوالً لبح�ة طربيا، في¢ تقّدم الجيش املرصّي مدّمراً "خّط بارليف" 

الصهيوّ�. ورغم توقّف الحرب عىل الجبهة املرصيّة استمّر الجيش العرّ� السورّي بحرب استنزاف عىل 

مرتفعات جبل الشيخ والجوالن، تُوجت بتحرير جزٍء من األرايض السوريّة ورُفع العلم السورّي يف س¢ء 

مدينة القنيطرة املحّررة يف ٢٦حزيران ١٩٧٤م.

دخلت سوريّة عام ١٩٩١م، مفاوضات مؤ�ر مدريد للسالم وفق مبدأ "األرض مقابل السالم"، الّتي 

استمرّت ما يقارب عقداً من الزمن دون أن تفيض إىل نتيجٍة، ويعود ذلك إىل التعنت الصهيوّ� والطبيعة 

العدوانيّة والنزعة التوسعيّة، والدعم األمريّ¦ ملواقفه، ما دفع سورية إىل تعزيز جبهات املقاومة الستعادة 

األرايض املحتلّة من خالل دعمها حركات املقاومة العربيّة يف فلسط¬ ويف الجنوب اللبناّ� الّذي تحّرر 

بفعلها عام ٢٠٠٠م. م²ّ أحيا األمل بأهميّة التمسك بخيار املقاومة لالنتصار عىل األعداء، مه² كانت 

هويتهم وقّوتهم واستعادة الحقوق.
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ويف عام ٢٠١١م لجأت الدول االستع�ريّة إىل أساليَب وأدوات جديدة يف تنفيذ مشاريعها يف املنطقة، 

باستخدام الج�عات اإلرهابيّة من أجل تفتيت الدولة السوريّة، ولكّنها ُهزمت �قاومة الشعب السورّي 

وجيشه وقائده وصمودهم األسطورّي يف مواجهة تلك املخططات.

 لقد كان الشعب العر³ّ السورّي عىل ثقٍة بأنَّ مص» املشاريع الّتي تستهدفه ستبوُء بالفشل، استناداً إىل 

خربته التاريخيّة و¼رسه الطويل ومثابرته بعزºة ال تل¹ يف الرصاع مع القوى االستع�ريّة بدءاً من 

الغزوات الصليبيّة واملغوليّة واالحتالل العث�ّ¿ (الرتÃّ) فالفرنّيس فالصهيوّ¿. 

بناًء عىل ما سبق أحّدُد كالًّ مام يأيت:	 

الهدف الذي نسعى إىل تحقيقه

التحديات واألخطار الّتي نواجهها

الرؤية للتعامل مع التحديات واألخطار

النتيجة املتوقّع تحقيقها



غير الصحيحة 
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املشاركة املجتمعيّة.	 

املنظامت األهليّة.	 

املجتمع املديّن.	 

املبادرة.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرَّف مفهوم املشاركة املجتمعيّة	 

أبنّيَ أهمية املشاركة املجتمعيّة.	 

أحّدُد أشكاَل املشاركِة املجتمعيّة.	 

أوّضُح العوامل املؤثرة يف املشاركة املجتمعية.	 

أستنتُج معوقات املشاركة املجتمعيّة.	 

سأكوُن قادرًا على أن

تعدُّ املشاركة املجتمعّية عاماًل مكّماًلً  ملؤسسات الدولة في تلبية احتياجات املجتمع ومتطلباته، وفي تهيئة املناخ 

املالئم ملجتمع أكثر تطورًا وازدهارًا.

المشاركة المجتمعّية 3
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عرس وطنّي  

دعا مازن والديه وبعض أقاربه من الجوالن املحتّل لحضور حفل زفافه، الّذي قّرر أن يقيمه يف دمشَق الّتي تخرج للتوِّ 

يف جامعتها، إاّل أنَّ قوات االحتاّلل الصهيويّن منعتهم من املجيء، وهذا ما جعله يشُعر بالحزن، الّذي مل يبدده سوى 

تعاطف أصدقائه الّذين قاموا بحملة تضامنيٍّة معه. انضمَّ إليها العديد من املواطنني والجمعيات األهليّة واملؤسسات 

الحكوميّة، وأبدوا استعدادهم لحضور حفل زفافه وتقديم كّل أشكال الدعم واملساندة له. غمرت السعادة قلَب مازٍن 

من جديد، وقّرر أن يكون موعد زفافه يف السادس والعرشين من شهر حزيران، يف منطقة وادي الدموع املقابلة لقرية 

مجدل شمس املحتلّة, ليتسنى لوالديه وأهله حضور زفافه. تحول عرُس مازٍن إىل عرس وطنّي, اختلطت فيه مشاعر 

الحزن والفرح وتجلّت فيه معاين االنتامء والوفاء والتعاون والتآخي واملشاركة بني أبناء الوطن الواحد، الذين جّددوا 

العهد عىل مواصلة النضال لتحرير كلِّ شرٍب من أرض جوالننا الحبيب.

اختار مازن السادس والعرشين من حزيران موعداً لزفافه ملا له من داللة وطنية، أوضح ذلك.	 

أقدم الدالئل عىل أهمية املشاركة يف املناسبات االجتامعية والوطنية.	 

دافعه   ، تطّوعيٍّ بشكٍل  األهليّة  ومنظامته وجمعياته  املجتمع  أفراد  به  يقوم  نشاط  كّل  تعني  املجتمعّية:  املشاركة 

الشعور باالنتامء وتحّمل املسؤولية تجاه املجتمع بغية االرتقاء به سواء بالفكر أو العمل أو متويل املرشوعات.

يعتمد مفهوم املشاركة املجتمعيّة - باعتباره أحد املؤرشات الهاّمة لتحقيق التنميّة املستدامة - عىل التفاعل بني ثالثة 	 

مكونات أساسيّة هي:

المؤسسات الحكومية

تقوم بتهيئة البيئة السياسّية
والقانونّية التي تساعد على

المشاركة المجتمعّية.

القطاع الخاص

يعمل على تحريك العملّية
 التنموّية وتوفير فرص

عمل جديدة.

منظمات المجتمع

تقوم بتهيئة المناخ المالئم
للمشاركة في ا�نشطة
السياسّية واالقتصادّية

واالجتماعّية.
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أشكال المشاركة المجتمعّية  
تتجىّل املشاركة املجتمعيّة يف عّدة أشكال أهّمها:

األهدافاألهمّيةاملفهومشكل املشاركة املجتمعّية

 العمل

التطوعّي

العمل أو الجهد الّذي 

يقّدم دون مقابل مادي 

بدافع تحمل مسؤوليّة 

معينة أو تقديم خدمة 

للمجتمع.

يسهم يف متتني أوارص 

املحبة واملودة بني أفراد 

املجتمع، كام يسهم يف 

تنميّة املهارات الشخصيّة 

للفرد كمهارة التواصل 

وإدارة الوقت والقيادة.

تخفيف حجم األعباء 

املاديّة عن الدولة وتوفري 

املوارد.

املشاركة يف املناسبات 

الوطنيّة

الحضور الفّعال يف األعياد 

الوطنيّة، واّلذي يتيح 

التفاعل والتواصل بني 

أبناء الوطن.

متنح أفراد املجتمع 

مشاعر االنتامء والتعاون 

لبناء الوطن والدفاع عنه.

الحفاظ عىل الهويّة 

الوطنيّة.

املشاركة يف االنتخابات

مساهمة املواطنني يف 

إدارة الشؤون العاّمة عرب 

مرّشحيهم.

تسهم يف ترسيخ قيم 

املواطنة، وترفع من درجة 

الوعي السيايّس، وتدعيم 

الدميقراطيّة وترسيخها يف 

أذهان الناس.

احرتام الرأي والرأي اآلخر 

وتنشيط الحياة السياسيّة 

مبا يسهم يف بناء مجتمع 

دميقراطي متامسك.

املبادرات لتحقيق 

املصلحة العاّمة

اقرتاح لفكرة مل تكن 

موجودة، ينتج عن 

تنفيذها تلبية حاجة 

أفراد املجتمع.

تنمية مهارة التفكري 

اإلبداعي لألفراد 

للمساهمة يف حّل 

املشكالت املجتمعيّة.

توظيف املوارد البرشيّة 

واملاديّة لتحقيق التنميّة.
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العوامل المؤثّرة في المشاركة المجتمعّية:  

الوعي السياسّي والثقافّي
واالجتماعّي 	فراد المجتمع. 

حرّية التعبير وإبداء الرأي 

 ا�يمان بمبدأ تغليب المصلحة
العاّمة على المصلحة الخاّصة.

وجود شهادات تقدير ونظام حوافز معنوّية
تقّدمه الفعاليات االجتماعّية، أو تنويه من الحكومة

للمواطنين الّذين يقومون بأعمال يمكن إدراجها في هذا ا�طار.

درجة اهتمام المؤسسات الحكومّية
بالمشاركة في الخطط التنموّية. 

التواصل بين المؤسسات الحكومّية
والمؤسسات ا	هلّية وا	فراد.

درجة تقدير أبناء المجتمع لجهود
المشاركين وتشجيع الدولة 

العوامل المؤّثرة في
المشاركة المجتمعّية

أستنتج معوقات املشاركة املجتمعيّة:	 
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اإلعالم.	 

إعالم تنموّي.	 

التضليل اإلعالمّي.	 

كلماٌت جديدٌة
أوّضَح مفهوم اإلعالم.	 

أّحدَد عنارص اإلعالم.	 

أبنّيَ أهمية اإلعالم.	 

أوّضَح أنواع اإلعالم.	 

أبنّيَ دور اإلعالم يف املجتمع.	 

سأكوُن قادرًا على أن

يحظى اإلعالم بأهمّية كبيرة باعتباره مصدرًا أساسيًا لتثقيف الناس ورفع مستوى وعيهم، إضافة لدوره في نقل 

املعلومات وتبادلها بني الشعوب.

4 اإلعــــــــــالم ودوره في المجتمع
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مفهوم اإلعالم وعناصره  

يف ظّل الحرب عىل سورية والتي بدأت منذ عام ٢٠١١م،

أطلقت حملة كب�ة عرب وسائل اإلعالم تحت عنوان:

"سورية تناديك" والّتي القت استجابة صادقة ورسيعة

من الشباب السورّي الّذين هبّوا لالنض�م إىل صفوف

الجيش العرّ» السورّي ªختلف تشكيالته لتعزيز

صموده يف تصديه للج�عات اإلرهابيّة املدعومة من

الكيان الصهيو³ّ والدول االستع�ريّة.

ّ̧ "الربيطا³ّ والفرنّيس والصهيو³ّ" أثناء العدوان الثال

عىل مرص عام ١٩٥٦م، ¼كنت الطائرات الربيطانيّة من

تدم� هوائيات إرسال إذاعة القاهرة، فشعر الناس

بخيبة أمل رسعان ما تبدَدْت مع صوت مذيع إذاعة

دمشق عندما صدح قائالً: "من دمشق ..... هنا القاهرة"

حيُث تحّولت إذاعة دمشق إىل إذاعة مرصيّة أثناء

.ّ̧ العدوان الثال

كيف تجّسد نجاح الحملة اإلعالميّة »سورية تناديك«؟	 

ما داللة عبارة »من دمشق... هنا القاهرة«؟	 

مقروءة

(صحف، مجالت)

مسموعة

(مذياع)

مرئيّة

(تلفاز)

إلكرتونيّة

(حاسب، جوال)

الوسيلة : األداة الّتي تستخدم إليصال األخبار واملعلومات. سواء كانت:

الجهة الّتي توجه إليها املعلومات واألخبار. المتلقي:

الرسالة: هي املعلومات واألخبار التي يريد املرسل تقد§ها للمتلقي من خالل الوسيلة للتأث£ يف آرائه وأفكاره.

الجهة الّتي تصدر منها املعلومات واألخبار سواء كانت رسميّة أو غ£ رسميّة المرسل:

يقصُد با�عالم: تزويد الناس با�خبار والمعلومات الّتي تساعدهم على تكوين آرائهم ورفع مستوى 
وعيهم وثقافتهم وتحملهم للمسؤولّية، حيُث تقوم به جهة رسمّية أو غير رسمّية عبر توجيه 

رسائل إلى جمهور مستهدف،
ول�عالم أربعة عناصر أساسّية هي:
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أهمّية اإلعالم  

تتجّلى أهمّية ا�عالم في أنه

يعمل عىل توف	 التسلية والرتفيه من خالل تقديم

األفالم واملسلسالت والربامج املنّوعة. 

التنشئة عىل القيم اإليجابيّة من خالل مراقبة الربامج

وأفالم الرسوم املتحركة.

اإلعالن والرتويج للمنتجات والسلع. 

يسهم يف رفع مستوى الوعي والثقافة لألفراد.

التعريف بالرتاث الحضارّي اإلنساّ�، وتبادل

الثقافات ب¤ الشعوب.

مجاالت اإلعالم  

الوظيفةاملضموناملجال

األخبار والربامج السياسيّة والوقائع اآلنيّة.اإلعالم اإلخبارّي
تزويد الناس باملعلومات والتعريف بأهمِّ 

األحداث املحليّة والعامليّة.

اإلعالم التنموّي
التعريف بالخطط واملشاريع التنمويّة 

واملشاكل الّتي تعرتضها.

تشجيع الناس عىل املشاركة يف األنشطة 

التنمويّة، وتقديم املبادرات لتنمية 

املجتمع وتطّوره.

تقديم برامج تعليميّة وتربويّة للطالب.اإلعالم الرتبوّي
تنمية مهارات الطالب وقدراتهم وإثراء 

تجاربهم ومعارفهم.

اإلعالم البيئّي
توعية الناس وتزويدهم باملعلومات 

املتعلّقة بالقضايا البيئيّة.

تحريك الرأي العام لوقف تدمري البيئة 

والحدِّ من التلّوث.

اإلعالم الرتفيهّي

اإلعالم الريايّض
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اإلعالم التفاعلّي  

أّدى التطّور الكبري يف وسائل االتّصال واإلعالم، إىل ظهور نوع جديد من اإلعالم هو اإلعالم التفاعيّل، الّذي غرّي النظرة التقليديّة 

لإلعالم؛ فالرسائل اإلعالمية ووسائل اإلعالم مل تعد محصورًة مبؤسسات الدولة، ومل يعد اإلنسان مجرَّد متلقٍّ لها بل أصبح فاعالً 

وُمرسالً وجزءاً من شبكة تفاعليّة ضخمة ميكن الوصول إليها بأقلِّ جهٍد وأقلِّ تكلفٍة.

املتعددة واألجهزة  الحاسوب والشبكات والوسائط  ناتجة عن االندماج بني  اتّصال تفاعليّة  التفاعيّل: عملية  اإلعالم 

الذكيّة، ومن أبرز خواصه: التفاعل بنَي املرسِل واملتلقي – تحّول املتلقي إىل مرسل متى أراد – سهولة استخدامه وهو 

متاح للجميع يف أّي وقٍت وأّي مكاٍن.

أهم وسائل اإلعالم الجديد:

• مواقع التواصل االجتامعّي

• الصحف اإللكرتونيّة

• صفحات اإلنرتنت

متطلبات اإلعالم الجديد:

• وجود جهاز الكرتوين

(حاسوب، هاتف جوال)

• شبكة إنرتنيت

 

• بريد إلكرتويّن 

• حساب بأحد مواقع

التواصل االجتعّي.

يتطلب التعامل مع وسائل اإلعالم الجديدة 

واالنرتنت عموماً امتالك مهارات استخدامها 

وتوظيفها، واستخدام مهارة التفك� الناقد 

بسبب حالة الغموض وعدم وضوح 

الشخصيات الحقيقيّة الّتي تتفاعل يف إطار 

اإلعالم الجديد، ك أن هامش الحريّة العريض 

وعدم وجود رقابة فعليّة، يتيح نرش أخبار غ� 

صحيحة وأفكار خاطئة ¹كن أن تضلل املتلقي 

وقد تؤدي إىل ارتباطات خط�ة بشبكات 

الجر¹ة املنظمة واإلرهاب وغ�ها من املخاطر.
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أقارن بني اإلعالم التقليدي واإلعالم التفاعيل من حيث:

اإلعالم التفاعيّلاإلعالم التقليدّي

الوسائل

التفاعل واملشاركة

االنتشار والوصول

أثر وسائل اإلعالم في المجتمع  

ا�ثــــــــر ا�يجابّي

التعريف بحقوق وواجبات املواطن� وتعزيز االنت�ء الوطنّي.

تشجيع املبادرات واألع�ل التطوعيّة إلحداث تغي  إيجا� يف املجتمع.

مراقبة عمل مؤسسات الدولة.

إتاحة الفرصة للمواطن� للتعب  عن الرأي.

التضليل ونرش األخبار غ  الصحيحة.

إضاعة الوقت وهدره ¦تابعة برامج غ  مفيدة.

الرتويج للعنف والسلوك العدواّ° من خالل األفالم والربامج.

التحيّز وعدم املوضوعيّة عند تقديم الخرب ألغراض متعددة.

ا�ثـــــــر السلبّي
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2. املجتمُع السوريُّ ُل:  الدرُس األوَّ

ُر االجتامعيُّ والثقايفُّ يف سورية. التطوُّ الدرُس الثاني: 

الُهويَُّة الوطنّيُة. الدرُس الثالُث: 

اإلدارُة املحلّيُة يف سورية. الدرُس الرابُع: 

الوطُن والمواطُن
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المجتمُع السوريُّ 

، وعنصَر  َل مصدَر غنًى معرفيٍّ ُع شكَّ دًا، وهذا التنوُّ عًا وتعدُّ املجتمُع السوريُّ من أكثِر املجتمعاِت في الوطِن العربيِّ تنوُّ

املشترِك، والتعاوِن،  العيِش  على  قائمًة  قوّيٍة  أفراِدِه، وإقامِة عالقاٍت  بنَي  للتفاعِل  ، وفضاًء رحبًا  تفاعٍل حضاريٍّ

ِم متطلَّباِتِه. واالنفتاِح الواعي على اآلخِر، وتقبُِّل أفكاِرِه، وتفهُّ

 	. ُع االجتامعيُّ التنوُّ

االنتامءاُت الفرعيُّة.	 

كلماٌت جديدٌة
 	. أحّدَد خصائَص املجتمعِ السوريِّ

 	. ِع االجتامعيِّ يف املجتمعِ السوريِّ َ أهّميَّة التنوُّ أبنيِّ

ِع يف متاسِك املجتمعِ.	  َد أثَر التنوُّ أحدِّ

ِع وحاميِتِه.	  َح كيفيََّة رعايِة التنوُّ أوضِّ

سأكوُن قادرًا على أن

تناغُم الفسيفساِء السورّي.. أكبُر وأجمُل لوحٍة في العالٍم 600 متٍر مربٍَّع / طيبة اإلمام
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: هَو ذلَك الكلُّ املتكامُل الناتُج عن تآلِف السوريِّنَي وتوافِقهم عىل أسٍس وقواننَي وعاداٍت وقيٍم  املجتمُع العريّب السوريُّ

وتقاليَد ضمَن إطاِر الجغرافيا السوريِّة.

ٍة وغنًى للمجتمِع السوريِّ   ُع مصدُر قوَّ التنوُّ

ُط لسوريَة جعَل منها موطَن جذٍب للعديِد من املجموعاِت البرشيَِّة التي تفاعلْت قدمياً وحديثاً  املوقُع الجغرايفُّ املتوسِّ

عىل األرِض السوريَِّة، وشكَّلِت املجتمَع العريّب السوريَّ بكلِّ ما يتمتَُّع بِه من شخصيٍَّة متميِّزٍة وخصائَص عديدٍة، متثُِّل 

قاسامً مشرتكاً بنَي أبنائِِه.

من دستوِر الجمهورّيِة العربّيِة السورّيِة:

_ املواطنة مبدأ أسايس ينطوي عىل حقوق و واجبات يتمتع بها كل مواطن، و�ارسها وفق القانون.

_ املواطنون متساوون يف الحقوق والواجبات ال �ييز بينهم يف ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة

أو الدين أو العقيدة.

أسس للعيش املشرتك ب¦ السوري¦ الذي يقوم عىل تكامل املصالح وإغناء 

التفاعل الثقايف باملحافظة عىل الس®ت الخاصة للمجتمعات املحلية، األمر 

الذي يقوي االنت®ء للوطن.

ساعد عىل انطالق حرية الفرد، 

وزاد من قدرته عىل اإلبداع 

واالبتكار.

حقق مجتمعا متمّسكاً بوحدته 

الوطنيَّة، يرفض املشاريع 

ة. االستع®ريَّة التقسيمَّ

إن مفهوم املواطنة ¿ضامينه االنت®ء واملشاركة واملساواة، يعدُّ الرابطة 

األقوى التي تجمع املواطن¦، وتكفل لهم حقوقهم األساسيَّة، وهذا ما جعل 

وري ألنَّه: التّنوع مصدر قوة وغنى يف املجتمع السَّ
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، وهذا الغنى يعني القّوَة.. ٌع غنيٌّ ٌع جميٌل، وهَو تنوُّ ُع السوريُّ هَو تنوُّ التنوُّ

السّيد الرئيس بّشار األسد  

ْ أثرَها يف املجتمعِ.	  ِع، وبنيِّ أستخرُج من النصوِص السابقِة العباراِت الدالَّة عىل التنوُّ

أثـــــــــــــــــــــــرها عىل املجتمعالعبارة

القبول واحرتام خصوصية كل مكونات 

املجتمع السوري.

يؤدِّي إىل خلِق بيئٍة يسوُدها األماُن والتسامُح والرعايُة، ويسهُم 

يف إعالِء قيِم التعاوِن واملساواِة، ويقوِّي االنتامَء إىل الوطِن، 

ويضعُف االنتامءاِت الفرعيَّة )العشائريَّة والقبليَّة ...(
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ُر الثقايفُّ.	  التطوُّ

 	. ُر االجتامعيُّ التطوُّ

ُة.	  األرسُة املمتدَّ

كلماٌت جديدٌة
ِر االجتامعيِّ والثقايفِّ.	  أتعرََّف مفهوَم التطوُّ

ِر.	  َد العوامَل املؤثِّرَة يف عمليِّة التطوُّ أحدِّ

 	. َح التطّوراِت التي طرأْت عىل املجتمعِ السوريِّ أوضِّ

ِم املجتمعِ.	  ِر الثقايفِّ وتقدُّ َ العالقَة بنَي التطوُّ أبنيِّ

ِر التقنيِّ يف املجتمعِ وثقافِتِه.	  أستنتَج أثَر التطوُّ

سأكوُن قادرًا على أن

ُر االجتماعيُّ والثقافيُّ في سورية التطوُّ 2
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ِر االجتماعيِّ والثقافيِّ   مفهوُم التطوُّ

� عن عاداٍت وتقاليَد جميلٍة � نعْد نألُفها قائلًة: كاَن الناُس يف بلدتِنا يقصدوَن والدي للتقايض  ثتْنا جدَّ حدَّ

في£ بينهم، وكانوا يتعاونوَن لحلِّ املشكالِت والخالفاِت، ويف بناِء البيوِت الرتابيّة، ويف رصِف الطرقاِت، وكانوا 

يساعدوَن بعَضهم يف األعراس واألعياد واألحزاِن، ويف الحصاد؛ ويف كل األع£ل التي يتطلب إنجازُها جهداً 

ج£عياً.

ُ جد� عىل تلَك األيّاِم قائلًة: "كّنا نعيُش مّ£ ننتُج، فكلُّ يشٍء كّنا نصنُعُه بأيدينا من الخبِز والصابوِن  وتتحرسَّ

َص  واملربَّياِت والسمِن العرÂِّ وحلوياِت العيِد، وكانِت األُرس تتبادُل في£ بيَنها ما تنتُجُه، أّما اآلَن فقد تخصَّ

أفراٌد ومنشآٌت إلنتاِجها". وهي إذ تحّدثُنا عن قساوِة الحياِة مقارنًة بهذِه األيّاِم، إال أّن الناَس كانوا يجتمعوَن 

كعائلٍة واحدٍة، وكانت العالقاُت االجت£عيُّة أكÌ متانًة وبساطًة. أّما اآلَن فتعقيداُت الحياِة جعلِت الناَس 

صوَن معظَم وقِتهم للعمِل من أجِل تأمÎِ نفقاِت األرسِة، وحلت وسائل التواصل املتنوعة بدل اللقاءات  يخصِّ

ِص للعالقاِت االجت£عيِّة واألرسِة والتواصِل والزياراِت. املبارشة، مّ£ قلََّل من الوقِت املخصَّ

ة  �عملّية التفاعُل االجتماعي

مدخالت

الوحداُت االجت�عيُّة

طبيعُة األدواِر

األعراُف والعاداُت والتقاليُد

العالقاُت االجت�عيُّة

األنشطُة االقتصاديُّة

ٌر اقتصاديٌّ تطوُّ

ٌر اجت�عيٌّ تطوُّ

ٌر ثقايفٌّ تطوُّ

مخرجات
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ماذا يحدُث كلاّم تحّولِت املخرجاُت إىل مدخالٍت جديدٍة؟	 

االجتامعيِّة  األدواِر  وطبيعِة  وعالقاتِِه  املجتمعِ  بنيِة  عىل  تطرأُ  التي  اِت  التغريُّ الثقايفُّ: هي جملُة  االجتامعيُّ  ُر  التطوُّ

نتيجَة  ماً  والعاداِت والتقاليِد يف فرتٍة زمنيٍّة قد تطوُل أو تقرُص ينتقُل عربَها املجتمُع من مرحلٍة إىل أخرى أكرثَ تقدُّ

التفاعالِت الحاصلِة يف املجتمعِ.

ِر االجتماعيِّ الثقافيِّ   العوامُل المؤثِّرُة في التطوُّ
ها: ِر االجتامعيِّ والثقايفِّ، أهمُّ ُة عوامَل متنّوعٍة ومتداخلٍة تتبادُل التأثرَي فيام بيَنها، وتؤدِّي بالنتيجِة إىل التطوُّ هناَك عدَّ

العامُل

هَو ما يؤثُِّر يف الحياِة البرشيِّة مثل:َ املوقعِ واملناِخ والتضاريِس واألمطاِر وفيضاناِت األنهاِر...البيئيُّ

العامُل
يظهُر دوُر االقتصاِد عَرب تأث�ِِه يف طبيعِة البنى االجت�عيِّة القا�ِة، ويف األع�ِل واملهِن،االقتصاديُّ

واملستوى املعييشِّ والرفاِه االجت�عيِّ والخدماِت التعليميِّة والصّحيِّة... إلخ.

العامُل
ُّيقصُد بِه العناُرص املتعلِّقُة بالسّكاِن من حيُث أجناُسهم، وأعداُدهم، وفئاتُهم العمريُّة، السكّا

 ونسُب توزُِّعهم واستقرارُهم وترحالُهم والسياساُت السّكانيُّة كتنظيِم النسِل.

العامُل
تؤثُِّر عمليُّة الرتبيِة والتعليِم يف النواحي الصّحيِّة والوقائيِّة والرتبويِّة والسلوكيِّة يف املجتمعِ، الرتبويُّ

ِم املجتمعاِت. ُن رأَس املاِل البرشيِّ الذي يعدُّ أهمَّ دعاماِت تقدُّ وهذا العامُل األهمُّ ألنُّه يؤمِّ

العامُل
تؤثُِّر املتغّ�اُت السياسيُّة يف املجتمعاِت كاالحتالِل والحروِب والتبعيِّة وطبيعِة النظاِمالسيايسُّ

، واالضطراباِت الداخليِّة. السيايسِّ
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َر االجتماعيَّ والثقافيَّ أليِّ مجتمٍع   قاعدٌة تحكُم التطوُّ

رِِه، أّما يف حاالِت  »كلَّام كاَن املجتمُع مستقرّاً استطاَع تسخرَي إمكاناتِِه املتاحِة يف تحقيِق التنميِة وإنتاِج عوامِل تطوُّ

الرصاِع فإنَّ املجتمَع يوّجُه كلَّ إمكانيّاتِِه وقدراتِِه من أجِل حسِم الرصاِع لصالِحِه والحفاِظ عىل بقائِِه«.

ِر املجتمعِ؟	  ما اآلثاُر التي ترتكُها حالُة عدِم االستقراِر عىل حركِة تطوُّ

المجتمُع السوريُّ بيَن الماضي والحاضِر  
، فقد يكوُن نحَو األسوأ،  ٍ مستمرٍّ من الصعِب أن تجَد مجتمعاً من املجتمعاِت يف حالٍة من الثباِت املطلِق فهَي دامئاً يف تغريُّ

َ تطوُّراً، وهذا ما ينطبُق عىل  ي ذلَك تفكُّكاً أو تدهوراً، وقد يكوُن نحَو األفضِل، وبذلَك ندعو هذا التغريُّ وبذلَك ميكُن أن نسمِّ

ِر الذي شهَدُه. َق عرَب التاريِخ قفزاٍت يف تطوُّرِِه، وميكُن أن نالحَظ عرَب هذِه املقارنِة مدى التطوُّ املجتمعِ السوريِّ الذي حقَّ

املجتمُع السوريُّ حديثاًاملجتمُع السوريُّ قدمياًوحدُة املقارنِة

الحارُض مرتبٌط باملستقبِل.الحارُض مرتبٌط باملايض.رؤيُة الواقعِ

مكتسبٌة عرَب الدوِر الذي يؤدِّيِه يف املجتمعِ.موروثٌة عن العائلِة.دوُر األفراِد ومكانتهم

نقابيّة، حزبيّة، مهنيّة وبعض العالقات العفوية.بسيطة - عفويّة.العالقاُت االجتامعّيُة

أعراٌف، وتقاليُد وعاداٌت.الضبُط االجتامعيُّ
دستوٌر وقواننُي وأنظمٌة وبعض العادات 

والتقاليد املوروثة.

تشارُك املرأُة يف كلِّ مياديِن الحياِة.ربُّة منزٍل - العمُل يف الزراعِة.دوُر املرأِة

صغريُة الحجِم.ممتّدٌة كبريُة الحجِم.األرسة

التعليم
املدارُس الرسميُّة محدودٌة، 

وانتشاُر ظاهرِة الكتاتيِب.

انتشار كبري للمدارس والتعليم األسايس إلزاميٌّ 

ومجاينٌّ.

ُ االجتامعيُّ التغريُّ
بطيٌء والحدُث املتغرّيُ يحتاُج 

عّدَة أجياٍل.

رسيٌع والحدُث املتغرّيُ يحدُث ضمَن الجيِل 

الواحِد.

النشاطاُت الثقافّيُة
حكاياٌت شعبيٌّة - شعٌر محيكٌّ – 

أغاٍن زجليٌّة.

روايات – مرسح – سينام – أمسياٌت شعريٌّة – 

ندوات - محارضات - مهرجانات.

ْ كيَف تجىّل مجتمُع املواطنِة الذي ننشُدُه؟	  من دراسِتَك للجدوِل السابِق بنيِّ
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ـتــــــي ــــــويَّ ـُ ه

الـــــوطــــنّية

نحن أبناء سورية

الُهويّة الوطنيّة.	 

رموز السيادة الوطنيّة.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرّف مفهوم الُهويَّة الوطنيّة.	 

أحّدد عنارص الُهويّة الوطنيّة.	 

أبنّي أهّميّة الوعي بالهويّة الوطنيّة وااللتزام بها.	 

أستنتج التحّديات التي تواجه الهويّة الوطنيّة. 	 

سأكوُن قادرًا على أن

الهويَُّة الوطنّيُة 3
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مفهوم الُهويّة الوطنّية  

نجح عاّمر يف األوملبياد العلمّي السورّي، وسافر لتمثيل سورية عىل املستوى العاملّي، حيث التقى هناك مبجموعة من 

الطاّلب من دول مختلفٍة، وقام كلٌّ منهم بالتعريف عن نفسه وعن دولته، فقال لهم: اسمي عاّمر، وأنتمي إىل سورية 

م لهم ُهويَّتَُه الوطنيّة.   مهد الحضارات، وأخذ يقدِّ

ُهويَّتي الشخصّية

االسم:    ................................ 

النسبة:    ...............................

األب:    .................................. 

األم:    .................................. 

تاريخ الوالدة:    ......................

العنوان:    ............................... 

املستوى التعليمّي:    ............... 

الدولة: ................................ 

الَعلَم:

النشيد الوطنّي: ...................

شعار الدولة: 

املوقع: ............................... 

اللّغة: العربيّة

العملة الوطنيّة:  .......................

تاريخ االستقالل: ......................

املجتمع والثقافة: عرّ� _ رشقّي

الجنسية: العربيّة السوريّة

الُهويّة الوطنّية السوريّة

الهويّة الوطنّية: هي مجموعة الخصائص التي يشرتك فيها شعب ينتمي لوطن واحد ومتيّزه عن غريه من شعوب العامل، 

وتتمثّل يف اللّغة والقيم والعادات والتقاليد واملصالح املشرتكة والرموز الوطنيّة.
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عناصر الهويّة الوطنّية  

الّلغة
هي األداة األساسيّة للتفاهم ب� أبناء الوطن، ووعاء لكّل إنجازات األّمة.

الموقع الجغرافّي
أرض الدولة وحدودها.

 هو شعور أبناء الوطن بارتباطهم به والسعي لتطويره، والدفاع عنه، وأداء واجباتهم بدقّة االنتماء الوطنّي

وإتقان، واحرتام الحقوق.

التاريخ المشترك
هو األحداث التي عاشها األجداد، والحضارات التي تعاقبت عىل أرض الوطن.

الثقافة
 هي اإلنجازات الفكريّة واملاّديّة التي قّدمتها األّمة عَرب مس£ة تطوُّرها التاريخيّة.

الرموز الوطنّية
الَعلَم، النشيد الوطنّي، الجيش، شعار الدولة.

العملة الوطنية 
تصك الدولة عمالت نقدية، وتعّدها رمزاً من رموز سيادتها الوطنية ال يجوز املساس بها.

َعلَم الجمهوريّة العربيّة 

السوريّة:

يُعدُّ َعلَم البالد الراية 

الجامعة واملوّحدة التي ال 

يجوز املساس بها تحت 

أّي عنوان.

النشيد الوطنّي السورّي:

يبدأ النشيد الوطنّي 

لسورية، الذي ألّفه خليل 

مردم بك عام ١٩٣٦م، 

بالتحيّة لح�ة الوطن، 

واإلشادة �اضينا املجيد، 

ثمَّ يتغّنى بالَعلَم الوطنّي 

الذي يرفرف عالياً، ويدّل 

عىل عمق الوحدة الوطنيّة 

التي تجمع مختلف 

أطياف الشعب السوري. 

شعار الجمهوريّة العربيّة 

السوريّة:

يتألّف الشعار الرسمّي 

للجمهوريّة العربيّة 

السوريّة من ترس عر²ّ 

نُقش عليه الَعلَم الوطنّي، 

ويحتضن الرتَس ُعقاٌب 

¼سك �خالبه رشيطاً 

كتب عليه «الجمهوريّة 

العربيّة السوريّة»، ويف 

أسفل الرتس سنبلتا قمح 

ترمزان إىل الخصوبة 

والحياة.

الجيش العر² السوري:

تكرّس دور الجيش العر²ّ 

السورّي التاريخّي 

سة وطنيّة،  والوطنّي كمؤسَّ

مهّمتها ح�ية الوطن يف 

الداخل وعىل الحدود يف 

آن معاً، وضّم بÉ مكّوناته 

كّل فئات املجتمع 

ورشائحه دون Íييز، وقّدم 

يف كّل حÉ تضحيات 

عظيمة ال نظÏ لها.

يعّبر عن الُهوّية الوطنّية برموز تدّل على المشتركات بين أبناء الوطن الواحد
كالَعَلم والِشعار والنشيد الوطنّي والجيش.  
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حّدد مشاعرك ودورك تجاه املواقف والسياسات اآلتية:	 

املوقف أو الدورالشعورالحـــــــــــــــــــــــــــــــــالة

ترديد النشيد الوطنّي

املساس بالرموز الوطنيّة

االعتداء عىل أرض الوطن

متثيل سورية يف املسابقات العلمية والرياضية واملؤمترات الّدولية.

التهرّب الرضيبّي.

سياسة الترتيك والفرنسة التي اتَّبعتها كلٌّ من تركيا وفرنسا.

التآمر مع جهات خارجيّة لزعزعة األمن الوطنّي.

محاوالت فرض الهويّة »الصهيونيّة« عىل أهلنا يف الجوالن

أصنِّف األخطار والتحّديات اآلتية التي تواجه الهويّة الوطنيّة: )الفضائيّات ووسائل التواصل االجتامعّي - االحتالل - 	 

الطائفيّة - العشائريّة - التعّصب - التخلّف( يف الجدول اآليت:

أخطار خارجّية

أثرها عىل 

الهويّة الوطنّية 

والدولة

كيفّية مواجهتها
تحّديات 

داخلّية

أثرها عىل 

الهويّة الوطنّية 

والدولة

كيفّية مواجهتها

الفضائيّات 

ووسائل التواصل 

االجتامعي

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

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

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

تخرتق 

الخصوصيّات 

الوطنيّة

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

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

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

الوعي مبا تبثّه 

من برامج

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

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

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

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

التعّصب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................
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دور مؤّسسات الدولة في تعزيز الوعي بالهويّة الوطنّية  

أهّمّية الوعي بالهويّة الوطنّية وااللتزام بها: يسهم الجهل والتخلّف والتعّصب لدى بعض أفراد املجتمع يف إنتاج حالة 

عدم القدرة عىل تجاوز االنتامءات الضيّقة )الطائفيّة، املناطقيّة، العشائريّة، القبليّة، ...«، األمر الذي ينعكس سلباً عىل 

الهويّة الوطنيّة التي وحدها تستطيع استيعاب كّل االنتامءات األخرى لصالح االنتامء الوطنّي.  ويرّسخ الوعي بالهويّة 

الوطنيّة قيم االعتزاز بها واملحافظة عليها، ويعّزز حّب الفرد لوطنه واالنتامء له، ويظهر القيم اإليجابيّة التي ميتاز 

بها مجتمعه عن غريه من املجتمعات، ويذيك روح التعاون بني أبناء الوطن، ويضمن إعطاءهم حقوقهم بالتساوي، 

ويدفعهم للميضِّ قُُدماً يف سبيل خدمته والتضحية من أجله، حفاظاً عىل الوحدة الوطنيّة ورضورة صيانتها، وإدراكاً من 

مه عىل الصعد كافّة االقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة والسياسيّة. املواطنني ملعناها وأهّميّة دورها يف قّوة الوطن وتقدُّ

تتجّسد الهويّة الوطنيّة يف مؤّسسات الدولة عرب مشاركة أبناء الوطن يف إدارة شؤون وطنهم، وبدورها تسهم الدولة يف تعزيز 

الوعي بالهويّة الوطنيّة لدى أبناء الوطن عرب:

وزارة السياحةوزارة اإلعالموزارة الدفاع وزارة الرتبية
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السلطة الاّلمركزيّة.	 

املرّشع.	 

القائد اإلداري.	 

اإلدارة الدميقراطية.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرّف مفهوم اإلدارة املحلّيّة.	 

أوّضح العالقة بني اإلدارة املحلّيّة والدميقراطيّة.	 

أتعرف دور اإلدارة املحلية يف ترسيخ الوحدة 	 

الوطنية.

أبني الوحدات اإلدارية يف سورية.	 

أحدد مجالس اإلدارة املحلية يف سورية.	 

أميز مهام مجالس اإلدارة املحلية يف سورية.	 

سأكوُن قادرًا على أن

احملّلّية  الوحدات  إعطاء  عبر  املناطق،  بني  التنموّي  التوازن  حتقيق  هو  احملّلّية  اإلدارة  إليه  تهدف  ما  جوهر  إّن 

الصالحّيات لتطوير مناطقها اقتصادّيًا وعمرانّيًا وثقافّيًا وخدمّيًا، وما يعنيه ذلك من مساهمة في رفع املستوى 

املعيشّي للمواطنني، عبر تأسيس املشاريع وخلق فرص العمل، إضافة إلى تخفيف األعباء عنهم عبر تقدمي اخلدمات 

 لهم محّلّيًا وخاّصة في املناطق النائية والبعيدة عن مراكز املدن. 

)من خطاب السّيد الرئيس بّشار األسد أمام رؤساء املجالس احملّلّية(  

4 اإلدارة المحّلّية في سورية
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مفهوم اإلدارة المحّلّية  

يف أثناء زياريت إىل قريتي، جلست مع جّدي نتجاذب أطراف الحديث، فقال يل: عندما كنت يف عمرك، كانت مدرستي 

اإلعداديّة بناًء ذا طابٍق واحٍد يحوي ستَّ غرٍف، ثالٌث منها شعب صّفيّة، وثالث أخرى قاعات إداريّة، أّما عدد التالميذ 

فيها فلم يتجاوز العرشين يف كّل شعبة صّفيّة، وكان املدير يرشف بشكٍل مبارش عىل دوامنا وتعليمنا ونشاطاتنا بكّل 

يرس وسهولة.

فسألته: وهل كان املدير قادراً مبفرده عىل القيام بهذه املهّمة؟ فأجابني: نعم بالتأكيد، ألّن العدد القليل من الطاّلب 

مل يكن يتطلّب وجود أكرث من شخص للقيام بهذا الدور. فقلت له: نحن اليوم يف مدرسة مؤلّفة من ثالثة طوابق، فيها 

أكرث من عرشين شعبة صّفيّة، وكّل شعبة تضّم أكرث من ثالثني طالباً؛ لذا أصبح املدير غري قادر مبفرده عىل متابعة كّل 

شؤون الطاّلب، فاستدعت الرضورة وجود موّجهني يتوزّعون بني الطوابق الثالثة، ويتابعون أمورنا ويحلّون مشكالتنا، 

وال يعودون إىل مدير املدرسة إاّل يف املسائل األساسيّة التي تحتاج إىل قرار منه، وهكذا أصبح املدير أكرث قدرة عىل 

متابعة شؤون العمليّة التعليميّة والرتبويّة مع مديريّة الرتبية وأولياء األمور واملهتّمني بالشأن الرتبوّي، فأردف الجّد: إّن 

التغرّي الذي طرأ عىل املدرسة يشبه إىل حّد كبري التغرّيات التي طرأت عىل الدولة واملجتمع األمر الذي اقتىض االستجابة 

لها بتطبيق مفهوم اإلدارة املحلّيّة.

ما األسباب التي استدعت وجود املوّجه اإلدارّي يف املدارس؟	 

كيف انعكس وجود املوّجهني اإلدارينّي عىل دور مدير املدرسة؟	 

مع تزايد عدد السّكان يف الدولة وتنامي حاجاتهم ونشاطاتهم السياسيّة واالقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة، أصبحت 	 

الحكومة غري قادرة مبفردها عىل متابعة شؤونهم وتلبية احتياجاتهم. ما الحّل الذي تقرتحه ملساعدة الحكومة عىل 

القيام بهذه املهاّم بالشكل األفضل؟

اإلدارة املحلّّية: توزيع الوظيفة اإلداريّة بني السلطة املركزيّة والسلطات الاّلمركزيّة )املجالس املحلّيّة( التي يتّم تشكيلها 

باالنتخاب الحّر واملبارش ومتارس عملها تحت إرشاف ورقابة السلطة املركزيّة.
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اإلدارة المحّلّية والديموقراطّية  

تسهم اإلدارة املحلية يف إعداد مواطن� د�وقراطي� قادرين 

وفاعل�، ألنها تعطيهم الخربات املتعلقة بالشأن العام، هذا 

باإلضافة إىل إبراز العنارص الصالحة للقيادة وتدريبها عىل 

تحمل املسؤوليات، فأبواب املجالس املحلية املفتوحة، 

سوف تفسح املجال أمام النخب الشابة الصاعدة للدخول 

إىل الحياة السياسية وم©رسة دورها سواًء يف القيادة أو 

الترشيع أو اإلدارة.

إن تطبيق اإلدارة املحلية يعد تجسيداً ملبدأ 

الد�وقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل 

سلطة، من خالل االختيار الحر ملمثيل الشعب عىل 

املستوى املحيل، وتدريب السكان املحلي� عىل 

تسي« شؤونهم، واتخاذ القرارات التي تخص 

مصالحهم يف جو د�قراطي يضمن الحريات 

ويسمح ¿شاركة املواطن� بحل مشكالتهم وتنظيم 

حياتهم.

أبنّي كيف تؤّدي مامرسة اإلدارة املحلّيّة إىل تطبيق الدميوقراطيّة 	 

األثر الدميوقراطّيمامرسات اإلدارة املحلّّية

مشاركة املواطنني

متثيل املنتخبني بشكل صادق وسليم للمجتمع املحيّلّاالنتخابات الحرّة

وصول الشخص املناسب إىل املكان املناسبمعرفة الناخبني للمرّشحني

اتّخاذ القرارات عىل املستوى املحيّلّ

إعداد القادة اإلدارينّي
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اإلدارة المحّلّية وترسيخ الوحدة الوطنّية  
إّن مامرسة اإلدارة املحلّيّة يف املجتمعات املتنّوعة توطِّد أسس االستقرار االجتامعّي والسيايّس، وتعّزز تكامل مكّونات الوحدة 

الوطنيّة: )املواطنة، التمثيل واملشاركة، عدالة توزيع املوارد، السياسات الوطنيّة، إعداد قيادات وطنيّة( عىل الشكل اآليت:

ية
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ــــ

الـ
ة 

د
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ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

لـــ
ا

إّن القيادات املحلّيّة هي األك� معرفة �ناطقها، وبالتايل تكون الخطط والسياسات الوطنيّة واملحلّيّة

 التي يشاركون يف صناعتها أك� استجابة للحاجات والخصوصيّات املحلّيّة.

تكتسب القيادات املحلّيّة يف أثناء م�رستها ملهاّمها الخربة اإلداريّة والسياسيّة، فتغدو أك� اضطالعاً بالشأن العاّم مّ�

يؤّدي لتولّيها مهاّم ومسؤوليّات يف اإلدارات والسلطات املركزيّة، وتصبح جزءاً من هذه القيادة، األمر الذي يعّزز

الوحدة الوطنيّة. 

تسهم اإلدارة املحلّيّة يف ترسيخ الثقة لدى املواطن واحرتام رغباته يف التمثيل واملشاركة يف الشأن العاّم،

.µوتعمل عىل تقريب القرارات العاّمة من املواطن ،µوتنّمي اإلحساس باالنت�ء للوطن لدى املواطن

تؤّمن السياسات املحلّيّة توزيعاً أك� عدالًة للموارد بµ املواطنµ، مّ� يجعل هذه السياسات أك� تعبºاً واستجابًة

ملطالبهم، وبالتايل يزداد والؤهم وانت�ؤهم للدولة، ويؤّدي إىل تقوية العالقة بµ املواطنµ ومؤّسسات الدولة.

إّن منح املواطنµ الصالحيّات واملسؤوليّات إلدارة شؤونهم الذاتيّة، ينّمي شعور الثقة املتبادلة بµ املواطن

والدولة  لحصوله عىل حقوقه وقيامه بواجباته.

إعداد قيادات وطنّية

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

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

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

......................................
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وحدات اإلدارة المحّلّية ومجالسها في سورية   

ظهر نظام الاّلمركزيّة اإلداريّة يف سورية بعد االستقالل، بوضع قوانني اإلدارة املحلّيّة )البلديّات واملخاتري( األمر الذي 

تكرّس بشكل واضح مع مرحلة االستقرار والتصحيح، عرب قانون اإلدارة املحلّيّة رقم 15 لعام 1971م الذي تّم العمل 

به حتى صدور القانون الحايل رقم 107 لعام 2011م.

تتكّون الجمهوريّة العربيّة السوريّة من وحدات إداريّة تتمتّع باالستقالل املايّل واإلدارّي بإرشاف الحكومة املركزيّة وهي 

)املحافظة – املدينة – البلدة - البلديّة( ولكّل وحدة إداريّة مجلس مقرّه مركز الوحدة، ويتألّف من أعضاء منتخبني وفق 

أحكام قانون االنتخابات العاّمة باالقرتاع العاّم والرّسّي واملبارش واملتساوي ويحّدد وفق اآليت:

املحافظة: حيّز جغراّيف ضمن التقسيم اإلدارّي 

واملحّيلّ يف الجمهوريّة العربيّة السوريّة 

يضّم عّدة مدن وبلدات وبلديّات وقرى.

املدينة: كّل مركز محافظة أو منطقة

أو تجّمع سّكاّ� يزيد عدد سّكانه 

عن ٥٠ألف نسمة

البلدة: كّل مركز ناحية أو تجّمع سّكاّ�،

أو مجموعة تجّمعات سّكانيّة يرتاوح عدد 

سّكانها ب¡ ١٠٠٠١نسمة و٥٠ألف نسمة.

البلديّة: كّل تجّمع سّكاّ� أو مجموعة

تجّمعات سّكانيّة يرتاوح عدد سّكانها 

ب¡ ٥٠٠١ و١٠٠٠٠ نسمة.

الوحدات ا�دارّية

مجلس املحافظة وفيه: ممثّل لكّل ١٠٠٠٠ مواطن

©ا ال يقّل عن ٥٠ عضواً، وال يزيد عن ١٠٠ عضوٍ.

مجلس املدينة وفيه: ممثّل لكّل ٤٠٠٠ مواطن

©ا ال يقّل عن ٢٥ عضواً، وال يزيد عن ٥٠ عضواً.

مجلس البلدة وفيه: ممثّل لكّل ٢٠٠٠ مواطن، ©ا

ال يقّل عن ١٠ أعضاء، وال يزيد عن ٢٥ عضواً.

مجلس البلديّة: وفيه ١٠ أعضاء.

مجالس ا�دارة
المحّلّية

يكون لكّل مجلس مكتب تنفيذّي، مّدته أربع سنوات.
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أسّمي الوحدة اإلداريّة التي أسكن بها.	 

برأيك أيّهام أفضل تعيني مجالس اإلدارة املحلّيّة من قبل الحكومة املركزيّة أو انتخابهم من قبل املواطنني مبارشًة؟ 	 

وملاذا؟

مهاّم مجالس اإلدارة المحّلّية في سورية  

مهاّم مجالس ا�دارة المحّلّية في سورية

من اختصاصات مجلس المحافظة

وضع أسس استث�ر ال�وات املحلّيّة.

إقرار خطط إدارة الكوارث للتخفيف من آثارها.

املوافقة عىل استجرار القروض.

إحداث مراكز لخدمة املواطن

التعاون مع مجالس املحافظات األخرى.

قبول املنح والهبات والتربّعات.

من اختصاصات مجلس المدينة
والبلدة والبلدّية 

املوافقة عىل األنظمة املع�ريّة وفق القوان¡ الناظمة.

اإلرشاف عىل خطط الدفاع املدّ¥ والح�ية من الكوارث.

مراقبة التقيّد باألمن الصناعّي والسالمة املهنيّة.

إحداث مراكز خدمة املواطن يف املدينة أو البلدة أو البلديّة.

رعاية الشباب والرياضة ودعم األنشطة املتعلّقة باألندية.

أذكر مهاّم أخرى ميكن أن تقوم بها مجالس اإلدارة املحلّيّة.	 

برأيك هل تقوم مجالس اإلدارة املحلّيّة يف منطقتك مبهاّمها؟ وّضح ذلك.	 





3
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فروع القانون. الدرس األّول: 

نا يف أرضنا. حقُّ الدرس الثاني: 

أشكال انتهاك حقوق اإلنسان. الدرس الثالث: 

إرادتنا تصنع مستقبلنا. الدرس الرابع: 

الحقوق والواجبات
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الحّق العاّم.	 

الحّق الشخيّص.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرّف مفهوم الحّق العاّم والحّق الشخيّص.	 

أبنّي أقسام القانون العاّم وفروعه. 	 

أوّضح أقسام القانون الخاّص وفروعه.	 

أميّز بني فروع القانون العاّم والقانون الخاّص.	 

أوضح معايري تقسيم القانون إىل عام وخاص. 	 

سأكوُن قادرًا على أن

فروع القانون





العقوبات 
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فروع القانون العاّم  

يقسم القانون العاّم إىل 

قانون عاّم دوّيل أو 

خارجّي، وقانون عاّم 

داخّيل يتفّرع بدوره إىل 

الفروع اآلتية:

 القانون الدستورّي: مجموعة القواعد 

القانونيّة املحّددة لشكل الدولة ونظام 

الحكم فيها وتنظيم السلطات العاّمة 

والحقوق والحريّات العاّمة لألفراد.

 القانون اإلدارّي: مجموعة القواعد 

القانونيّة التي تنظّم عالقة اإلدارة العاّمة 

باألفراد أو عالقة اإلدارات في� بينها والتي 

تهدف إىل تحقيق املصلحة العاّمة.

 القانون املاّيل: يتضّمن مجموعة القواعد 

املاليّة من حيث اإليرادات والنفقات، ويبّ� 

أوجه اإلنفاق ومراقبتها ووسائل اإليرادات 

من رضائب ورسوم.

قانون العقوبات: يتضّمن مجموعة القواعد 

التي تبّ� األفعال املجرّمة يف املجتمع 

والعقوبات املقّررة لها.

أ

ج

د

ب

القانون العاّم:
مجموعة القواعد املنظّمة لعالقة الدولة مع األفراد، وتهدف جميعها إىل تحقيق املصلحة العاّمة.
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فروع القانون الخاّص  

القانون الخاّص هو قانون موّجه نحو ضبط عالقات األشخاص مع بعضهم ومنحهم مساحًة من الحّريّة يف اختيار نوع 

هذه العالقة، ويقسم لعّدة فروع وهي:

فروع القانون الخاّص

القانون التجارّي: 

مجموعة القواعد القانونيّة التي 

تحّدد شكل العالقة التي تربط 

ب� التّجار والرشكات،  والرشوط 

التي يجب عىل املؤّسسات 

االلتزام بها.

القانون املدّ�: 

مجموعة القواعد القانونيّة التي 

تنظّم طبيعة العالقات ب� 

األشخاص لح�ية حقوقهم 

كأفراد، وض�ن حصول الفرد عىل 

أمالكه دون التفرقة عىل أساس 

الدين أو الوظيفة.

القانون الدوّيل الخاّص: 
مجموعة القواعد القانونيّة التي تحّدد 

ما يجب أن يلتزم به األجنبّي يف الدولة 

التي يقيم فيها, واختيار املحكمة 

املختّصة للنظر يف أمر النزاع يف حال 

حدوثه، ويرسي هذا القانون يف حال 

كان طرفا النزاع من األجانب

أو واحداً منه� فقط.



العقوبات 



قانون العقوبات 

غري 



القانون اخلاص  القانون العام 
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األرايض املحتلّة. 	 

املامرسات اإلرهابيّة.	 

النضال املرشوع.	 

كلماٌت جديدٌة
أبنّي أهّميّة األرايض العربيّة املحتلّة.	 

أحّدد أسباب احتاللها.	 

أوّضح املامرسات اإلرهابيّة يف األرايض العربيّة 	 

املحتلّة.

أبنّي أشكال النضال السرتجاع األرايض العربيّة 	 

املحتلّة.

سأكوُن قادرًا على أن

ميتاز الوطن العربي مبوقع استراتيجّي مهّم يربط بني قاّرات العالم القدمي الثالث آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما يشرف 

على أهّم املمّرات املائّية، فضاًل عن امتالكه ثروات متنّوعة جعلت منه محّط أطماع املستعمرين منذ القدم.

2 حُقنا في أرِضنا
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مواقف وطنّية:  

استيقظ أبو ماجد باكراً وكعادته حمل معوله متّجهاً نحو حقله، وبين	 هو يقلّب األرض، توّجه إليه أحد 

املستوطن� الصهاينة تسانده وتؤازره ثلّة من قّوات االحتالل مهّدداً إيّاه قائالً: عليك أن تغادر هذه األرض لقد 

أصبحت مل¨، و§ تعد أرضك، عليك الخروج منها حاالً وإّال قتلتك. نظر إليه أبو ماجد نظرة تحدٍّ وقدماه 

مزروعتان يف األرض قائالً:                           

أفّضل املوت عىل أن يكتب التاريخ أّن فّالحاً فلسطينيّاً ترك أرضه للمستوطن� الصهاينة وغادرها دون مقاومة.

بين	 كان الجنود األتراك وبالتآمر مع املحتلّ� 

الفرنسيّ�  يرغمون األهايل لدفعهم نحو املكان 

الذي يتّم فيه االستفتاء لسلخ لواء اإلسكندرون 

عن وطنه األّم سورية وضّمه لرتكيا، أبدى أبو 

فارس مقاومة بطوليّة رافضاً الهويّة الرتكيّة، ف	 

كان من أحد الجنود إّال أن أطلق النار عليه، 

وقبل أن يلفظ أنفاسه األخÅة رّدد قائالً " سّجل 

أنا سورّي".

أّدى انقالب عّدة شاحنات مخّصصة لنقل التّفاح 

من كروم الجوالن السورّي املحتّل إىل 

املستوطنات الصهيونيّة إىل تناثر التّفاح عىل 

الطرقات، فمّر بهم فّالح جوالÌّ وقال: كأّن لسان 

حال التّفاح يقول للصهاينة "أنا لست من حّقكم"

شهد الوطن العريّب الكثري من الحروب والغزوات، بدءاً بالحروب الصليبيّة مروراً بغزو املغول والتتار واالحتالل العثاميّن 

الذي دام أكرث من أربعمئة عام وصوالً الحتالل الوطن العريب تدريجيّاً من قبل الدول االستعامرية )فرنسا، بريطانيا، 

إيطاليا( فضالً عن زرع الكيان الصهيويّن يف قلب الوطن العريّب . وبالرغم من أّن معظم الدول العربيّة حصلت عىل 

استقاللها، وتخلّصت من براثن االحتالل إاّل أنّه مازال هناك أراٍض عربيّة خاضعة لسيطرة االحتالل الصهيوين )فلسطني 

املحتلّة، والجوالن( ولواء اإلسكندرون السورّي الخاضع لالحتالل الرتيكّ.

أوّضح أهّميّة موقف كالّ من أيب ماجد وأيب فارس.	 

هناك الكثري من األبطال الذي قّدموا حياتهم تعبرياً عن متّسكهم بأرضهم وهويّتهم الوطنيّة، أذكر بعضاً منهم.	 



اليهودية واملسّيحية واالسالمية 

وجود األماكن املقدسة  
ألصحاب الديانات السماوية 
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الممارسات اإلرهابّية الصهيونّية بحّق الفلسطينّيين  

بعد أن منحت بريطانيا وعد بلفور يف 2 ترشين الثاين 1917م إلقامة وطن للصهاينة عىل أرض فلسطني, عملت عىل 

تشجيع هجرة اليهود إليها ومصادرة األرايض الزراعيّة ومنحها لليهود الصهاينة، الذين أعلنوا عن قيام كيانهم الصهيويّن 

الغاصب يف 15 أيار 1948م بعد أن ارتكبوا أبشع الجرائم من قتل وتهجري وترشيد واعتقال بحّق الفلسطينيّني.

النضال العربّي الفلسطينّي ضّد الصهاينة:  

اتّخذ النضال العريّب الفلسطينّي ضّد االعتداءات الصهيونيّة أشكاالً عّدة منها الثورات واالنتفاضات والكفاح املسلّح 

واللجوء إىل املنظَّامت الدوليّة السيّام مجلس األمن الذي أصدر عّدة قرارات تؤكّد رضورة انسحاب الكيان من األرايض 

الفلسطينيّة التي احتلّها فضالً عن االتّفاقات واملفاوضات التي تجريها السلطة الفلسطينيّة مع الكيان الصهيويّن. وما 

زال الشعب العريّب الفلسطينّي إىل يومنا هذا يناضل من أجل اسرتجاع حقوقه املرشوعة يف إقامة دولته عىل أرض 

فلسطني وعاصمتها القدس.

أبنّي موقف الشعب العريّب الفلسطينّي مَن االحتالِل الصهيويّن؟	 

الحلول التي أراها مناسبة الستعادة الحقوق الفلسطينيّة.	 

الجوالن السورّي المحتّل:  

الجوالن أرض عربيّة سوريّة تقع جنوب غر� سورية 

عىل حدود فلسط� ولبنان، تطّل عىل الجليل وجبل 

الشيخ وبح�ة طربيّة العذبة، سكنها العرب األنباط 

والغساسنة، وفيها الكث� من األوابد التاريخيّة التي 

تختزن إبداعات الحضارات املتعاقبة.

تحّول الجوالن إىل خّط مواجهة مع العدّو الصهيوّ£ 

منذ بداية عام ١٩٤٨م ويف عدوان حزيران ١٩٦٧م 

احتُّل من قبل العدو الصهيوّ£ وتّم اسرتجاع أجزاء 

منه يف حرب ترشين األّول ١٩٧٣م، ويبقى اسرتجاع 

أجزائه كاملًة املهّمة والهدف األسمى الذي لن يطول 

بسواعد الجيش العرّ� السورّي البطل.
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وللجوالن أهّميّة كبرية تتمثّل يف :

أهّمّية 
الجوالن 

توفّر مرتفعات الجوالن 

حاجز دفاع طبيعّي ضّد 

االعتداءات الصهيونيّة.

تشّكل هضبة الجوالن 

مصدراً مهّ�ً للمياه. 

تعّد أرايض الجوالن 

من أخصب األرايض 

الزراعية.

ع  �تاز الجوالن بتنوُّ

األماكن واملنتجعات 

السياحيّة فيه.

أستنتُج أسباَب احتالِل الكياِن الصهيويّن للجوالن.	 

الممارسات الصهيونّية العنصريّة بحّق أهلنا في الجوالن:  

ارتكاب املجازر 

بحّق األهايل 

املدنّي�
طرد السكّان 

من منازلهم 

بالقّوة

فرض ُهويّة 

الكيان الصهيوّ� 

عىل أبناء الجوالن

فرض اللّغة العربيّة 

وإلغاء املناهج 

الدراسّية السوريّة

منع املزارع� 

من ترصيف 

منتجاتهم



عام 
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املنظاّمت غري الحكوميّة.	 

انتهاك حقوق اإلنسان.	 

كلماٌت جديدٌة
أوّضح مفهوم انتهاك حقوق اإلنسان.	 

أرشح كيفيّة استغالل حقوق اإلنسان.	 

أستنتج الهدف من نشاط املنظاّمت الدوليّة غري 	 

الحكوميّة.

أبنّي االنتهاكات الصهيونيّة يف الجوالن السورّي 	 

املحتّل. 

سأكوُن قادرًا على أن

3 أشكال انتهاك حقوق اإلنسان
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مفهوم انتهاك حقوق اإلنسان:  
يشري مفهوم انتهاك حقوق اإلنسان إىل املامرسات واألفعال التي تؤّدي إىل حرمان األفراد من حّريّاتهم وحقوقهم األساسيّة، 

وما ميارس بحّق اإلنسانيّة من جرائم كاإلبادة الجامعيّة والتعذيب والتجويع...

ومتثّل املامرسات التي يرتكبها الكيان الصهيويّن منذ إعالن قيامه عام 1948م يف األرايض العربيّة املحتلّة، خرقاً واضحاً لكافّة 

القوانني واألعراف الدوليّة، وانتهاكاً صارخاً للحقوق التي أقرّها اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان واملواثيق الدوليّة.

بعض املواّد التي ينّص عليها اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان:

املاّدة ١: يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين يف الحّريّة والكرامة.

املاّدة ٢: ال يجوز التمييز ب� البرش عىل أساس اللون أو الجنس أو اللّغة أو الدين ...

املاّدة ٥: ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة القاسية أو الّالإنسانيّة.

املاّدة ٨/٧: الناس متساوون أمام القانون، ولكّل شخص حّق اللجوء إىل املحاكم املختّصة إلنصافه من أّي 

عمل ينتهك حقوقه.

املاّدة ٩: ال يجوز اعتقال أّي إنسان أو حجزه أو نفيه تعّسفيّاً.

املاّدة ١٣: لكّل فرد حّريّة التنّقل والسفر والعودة إىل وطنه.

املاّدة ١٥: ال يجوز حرمان أّي شخص من جنسيّته تعّسفيّاً.

من مظاهر 
انتهاك 
حقوق 
انسان

الحرمان من الجنسيّة وفرض 

هويّة الكيان الصهيو²ّ عليهم.

املادة: .......................

بناء املستوطنات العنرصية 

ورفض االعرتاف بحق 

الفلسطيني� بالعودة إىل 

وطنهم

املادة: .......................

بناء جدار الفصل العنرصّي 

لعزل الصهاينة عن املناطق 

العربيّة. 

املاّدة: .......................

تهجÀ أك¿ من ثلثي الشعب 

الفلسطيني واالستيالء عىل 

أراضيه.

املاّدة: .......................

ارتكاب العديد من 

املÃرسات اإلرهابيّة كالقتل 

واملجازر.

املاّدة: .......................

أعمل عىل تجريم االحتالل الصهيوين بوضع املادة املناسبة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان مقابل كل جرم ارتكبه.	 
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أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان    

بذريعة التدخل اإلنساني
الغرب يقصف ليبيا

الشكل األّول: املنظاّمت الدوليّة

تستغّل الدول الغربيّة وعىل رأسها الواليات املتّحدة األمريكيّة مفهوم

حقوق اإلنسان للتدّخل يف الشؤون الداخليّة للدول، عرب هيمنتها عىل

منظّمة األمم املتّحدة وال سيّ� مجلس األمن، الذي أصدر القرار رقم

 /١٩٧٣/ لعام ٢٠١١م للتدّخل العسكرّي يف ليبيا، بذريعة إنقاذ الشعب

 الليبّي وتقديم املساعدات له. حيث تّم تشكيل تحالف دوّيل بقيادة

 الواليات املتّحدة األمريكيّة، وكان من نتائج هذا التدّخل تدم° الدولة

 الليبيّة، وتهديم البنية التحتيّة، وقصف العديد من املبا´ العسكريّة

 واملدنيّة، ووقوع آالف الضحايا جرّاء عمليّات القصف، وتهج° اآلالف

 داخل ليبيا وخارجها، وظهور التنظي�ت اإلرهابيّة وسيطرتها عىل بعض

 املناطق الليبيّة، وغياب األمن والخدمات عن معظم املناطق الليبيّة،

وانتشار الجرائم واألمراض واألوبئة.

تعريف املنظّ�ت الدولّية 

 هيئات تضّم مجموعة من الدول،

تنشأ باتّفاق دوّيل يهدف

لتحقيق أغراض ومصالح مشرتكة.
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من دراستك للحالة السابقة، أكمل الجدول اآليت:	 

النتائج املرتتّبةالوسائل املتَّبعة يف تنفيذ السياساتالهدف املعلن

الشكل الثاين: املنظاّمت الدوليّة غري الحكوميّة

)النشاط السيايّس تحت غطاء إنسايّن(
تزعم بعض املنظاّمت الدوليّة غري الحكوميّة أّن مهّمتها القيام مبراقبة االنتهاكات التي تطال حقوق اإلنسان ورصدها، ونرش 

بيانات وتقارير دوريّة حولها، وغالباً ما تكون متوافقة هذه التقارير مبضمونها مع مصالح الجهات التي متّول تلك املنظاّمت. 

وإّن اعتامد تلك املنظاّمت بالدرجة األوىل عىل املساعدات، 

املانحة،  الجهات  إىل  بآخر  أو  بشكٍل  خاضعة  يجعلها 

املنظامت  تلك  توّجهات  رسم  يف  كبرياً  دوراً  تلعب  التي 

وسياساتها، وتحّولها إىل أداة طيّعة يتّم استعاملها كوسيلة 

ضغط سياسيّة ضّد دول معيّنة.

القوى  إليها  تلجأ  جديدة  وسيلة  املنظاّمت  تلك  وغدت 

الكربى للتدّخل يف الشؤون الداخليّة للدول بذريعة انتهاك 

العمل  املنظاّمت  تلك  متارس  الواقع  ويف  اإلنسان  حقوق 

تحت  الدعاية(   – الجاسوسيّة   – )االستخبارات  السيايّس 

املنظاّمت  تلك  توصف  أصبحت  درجة  إىل  إنسايّن  غطاء 

الكربى، كونها تهيّئ  الدول  السفارات لدى  بأنّها أهّم من 

عرب تقاريرها األرضيّة املناسبة للتدّخل بشكل مبارش. ماّم 

الذي  الدور  موضوعيّة  حول  الشكوك  من  العديد  يثري 

مصداقيّة  مبدى  يتعلّق  والذي  املنظاّمت،  تلك  به  تقوم 

كامل  بشكل  بدورها  القيام  وقدرتها عىل  املنظاّمت  هذه 

دول  مختلف  يف  اإلنسان  حقوق  انتهاك  حاالت  تبيان  يف 

العامل ومناطقه، وليس الوقوف عىل حاالت فرديّة، وتسليط 

الضوء عليها يف الوقت الذي يتّم فيه التغايض عن مامرسات 

تقوم بها الدول تجاه شعوب بأكملها، مع العلم بأّن لبعض املنظاّمت )الصليب األحمر والهالل األحمر( دور إيجايّب وفاعل 

يف مجال العمل اإلنسايّن.  

املنظّ�ت الدولّية غ� الحكومّية

عيّة إراديّة، تنشأ باتّفاق غ� حكومّي منظّ�ت تطوُّ

في� ب� األفراد أو الج�عات، الذين تجمعهم

اهت�مات ورؤى مشرتكة حول قضايا معيّنة، وينتمون

إىل جنسيّات مختلفة، وال تعمل هذه املنظّ�ت عادًة

يف مجال السياسة ك� أنّها ال تستهدف الربح،

وقد تنامى دور هذه املنظّ�ت لتصبح أحد الفاعل�

الرسميّ� يف النظام الدوّيل، متجاوزة يف نشاطها

الحدود اإلقليميّة للدول. إّال أّن بعض هذه املنظّ�ت

¹ارس النشاط السياّيس تحت غطاء إنسا³ّ.



م 



8485

من الفقرة السابقة، أكمل الجدول اآليت:	 

انتهاكات الكيان الصهيويّن لحقوق 

أهلنا يف الجوالن السورّي املحتّل

أسباب عدم تنفيذ »إرسائيل« 

لقرارات مجلس األمن
مقرتحايت السرتداد حقوقنا

عجز مجلس األمن عن تنفيذ قراراته

دعم الواليات املتّحدة األمريكيّة 

الالمحدود للكيان الصهيويّن.

مواقف الدول األوروبيّة املنحازة 

للكيان الصهيويّن.

اخرتاق الكيان الصهيويّن لبعض النظم 

الحاكمة يف الدول العربيّة.

الكيان الصهيويّن غري رشعّي لذلك فهو 

ال يلتزم بقرارات الرشعيّة الدوليّة.
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اإلرادة الوطنيّة.	 

استحقاق انتخايّب.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرّف مفهوم اإلرادة الوطنيّة.	 

أبنّي املكّونات األساسيّة لإلرادة الوطنيّة.	 

أحّدد املظاهر األساسيّة لإلرادة الوطنيّة يف سورية.	 

أقرتح أفكاراً تعّزز اإلرادة الوطنيّة يف سورية.	 

سأكوُن قادرًا على أن

تتجّلى إرادة الفرد برغبته الواعية وطموحه لتحقيق ذاته ليكون عنصرًا مهّمًا وفاعاًل في مجتمعه، ومجموع إرادات 

األفراد تشّكل اإلرادة الوطنّية التي تسهم في تطّور وتقّدم املجتمع، وتعّزز مكانته الدولّية.

إرادتنا تصنع مستقبلنا 4
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مفهوم اإلرادة الوطنّية  

حصلت سورية عىل استقاللها من 

املحتّل الفرنّيس يف ١٧ نيسان عام

١٩٤٦م، بعد مقاومة وطنيّة عّرب

السوريّون فيها عن إرادتهم الحرّة

املستقلّة ووحدتهم وإ�انهم

بوحدة وطنهم.

خاض الجيش العرّ� السورّي

بعز�ة وإرادة صلبة حرب

ترشين التحريريّة عام ١٩٧٣م

ضّد العدّو الصهيوّ¥ حيث £ّكن 

من تحقيق االنتصار  وتحرير

مدينة القنيطرة ورفع العلم

السورّي فيها. 

واجه السوريّون بإرادة وعز�ة -

عىل مدار عّدة سنوات - الحرَب

الغاشمة التي ُشّنت عليهم منذ

عام ٢٠١١م، حيث صمدوا يف

وجه املخطّطات االستعºريّة،

وحطّموا أدواتها اإلرهابيّة،

وقّدموا دروساً يف الوطنيّة

واالنتºء.  

عمَّ عرّبت الحاالت السابقة.	 

برأيك, لو مل يتّخذ السوريّون تلك املواقف، ما التوقّعات التي كان ميكن أن تحدث لكّل حالة؟	 

اإلرادة الوطنّية: هي كّل فعل يقوم به أبناء الوطن للحفاظ عىل وحدة وطنهم وحّريّته واستقالله، انطالقاً من إدراكهم 

تواجه وطنهم، ومبا يسهم يف تطوره وتقّدمه، وتحقيق  التي  به يف مواجهة األخطار والتحّديات  أهّميّة ما يقومون 

مصلحته العليا، وأداء دور إيجايّب عىل مستوى العامل.

مكّونات اإلرادة الوطنّية:  
تتحّقق اإلرادة الوطنيّة عرب تضافر مجموعة من العنارص واملكّونات التي تشّكل مبجملها العمل الوطنّي الفاعل:

االنت�ء الوطنّي 

•  شعور املواطنني

    باالنت�ء.

•  الهويّة الوطنيّة.

•  املواطنة الفاعلة.

وحدة األهداف واآلمال

•  تحقيق رفاهية

    املجتمع.

•  االزدهار االقتصادّي.

•  الحفاظ عىل وحدة

    األرض.

وحدة املص�  

•  التاريخ املشرتك.

•  العّدو املشرتك.

العدالة املجتمعّية 

•  تحسني مستوى

    املعيشة.

•  عدالة القوانني.

•  املساواة يف    

    الحقوق.

مكّونات ا�رادة الوطنّية

عرّب بأسلوبك عن دور كّل من تلك املكّونات يف متاسك املجتمع السورّي،  والحفاظ عىل الوحدة الوطنيّة السوريّة.	 
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مظاهر اإلرادة الوطنّية في سورية 

يربز عرب تناغم املجتمع 

السورّي ووحدته، وقبول أفراده للتنّوع 

واالختالف في� بينهم �ا يعّزز الوحدة 

الوطنيّة، ويخلق حالة من االستقرار 

املجتمعّي.

 مثال: املشاركة يف املناسبات الوطنيّة 

واالجت�عيّة.

يربز عرب مشاركة أفراد 

املجتمع السورّي جميعهم يف الحياة 

السياسيّة، وصياغة دستور متّفق عليه،  

وم�رستهم حّق االنتخاب والتصويت. 

 مثال: املشاركة يف انتخابات مجلس الشعب 

والتصويت عىل دستور البالد.

المظهر االجتماعّي

يربز عرب وقوف أفراد املجتمع

السورّي صّفاً واحداً يف مواجهة األزمات 

االقتصاديّة, والحصار االقتصادّي الشامل الذي 

تفرضه القوى املعادية، والعمل عىل تحس¯ 

االقتصاد الوطنّي. 

مثال: الحفاظ عىل موارد البالد االقتصاديّة 

واستدامتها.

يربز عرب اتّحاد الشعب مع  

الجيش ملواجهة أّي غزو خارجّي 

محتمل، أو لتحرير األرايض املحتلّة من 

األعداء. 

مثال: حرب ترشين التحريريّة، ومكافحة 

اإلرهاب.

المظهر العسكرّي المظهر االقتصادّي

المظهر السياسّي 

من خالل مظاهر اإلرادة الوطنيّة السوريّة، كيف ميكنني التعامل مع الحاالت اآلتية: 

آلّية التعامل معها الحالة

العقوبات االقتصاديّة

التطرّف والتعّصب

االعتداءات الصهيونيّة

استحقاق انتخاب اإلدارة املحلّيّة

خيانة الوطن
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العوامل المؤثرة في اإلرادة الوطنية
هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر يف اإلرادة الوطنيّة، وإن مدى قدرتها عىل التأثري إيجابياً أو سلبياً يتوقف عىل كيفية 

االستجابة لعوامل التأثري.

املوارد االقتصاديّةالرتبية والتعليم  

عوامل التأثير 

مستوى املعيشة 

والدخل 
فرص العمل 

العالقات  السياسّية

مع دول العا� 

أوّضح عرب الجدول اآليت كيفيّة التعامل اإليجايّب مع كّل من املقّومات السابقة، وكيف ميكن أن تؤثّر سلباً يف حال عدم  

توظيفها إيجابيّاً وانعكاس ذلك يف مظاهر اإلرادة الوطنيّة.

التأثري السلبّي  التوظيف اإليجايّبعامل التأثري 

الرتبية والتعليم
إن ضعف مردودية التعليم يؤثر سلباً عىل 

املظهر االجتامعي واالقتصادي لإلرادة الوطنية.

املوارد االقتصاديّة

مستوى املعيشة 

والدخل

إن انخفاض مستوى املعيشة والدخل 

يشكالن دافعاً لالغرتاب والهجرة

فرص العمل
وفرة فرص العمل تربز املظهر 

االقتصادي لإلرادة الوطنيّة
انتشار البطالة والفقر

العالقات السياسيّة 

مع دول العامل

 إن بناء عالقات جيدة مع دول

 العامل، تعزز الشعور بالهوية

الوطنية وترسخ اإلرادة
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دراسة حالة:  

جاء يف الكلمة املتلفزة للسيّد الرئيس بشار األسد 

بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٧ �ناسبة طرد الج�عات اإلرهابيّة املسلّحة   

من مدينة حلب:  

"إّن االنتصار يف املنطق الوطنّي يبدأ مع بداية الصمود ولو كان يف    

اليوم األّول، وبهذا املنطق فإّن حلب انترصت وسورية انترصت، انترصنا     

  جميعاً عىل الخوف الذين حاولوا زرعه يف قلوبنا، انترصنا عىل األوهام التي       

حاولوا غرسها يف قلوبنا، انترصنا عىل التفّكك، عىل الحقد، عىل الخيانة، وعىل   

كّل من ¶ثّل هذه الصفات ويحملها و¶ارسها.

إّن جيشنا العرّ½ السورّي لن يتوا« عن القيام بواجباته الوطنيّة، ولن يكون إّال

ك� كان جيشاً من الشعب وله، فالتاريخ ¾ يعرف جيشاً انترص إّال عندما توّحد

معه الشعب يف معركته، وعندما توّحد هو مع الشعب يف رؤيته، ويف قضيّته.

هذا ما رأيناه يف حلب وغÄها من املدن السوريّة حÃ احتضنتم الجيش ح�كم، 

ودافع عنكم، وضّحى من أجلكم، فمع كّل شهيد ارتقى سمت الروح الوطنيّة، 

وتجّذر اإل¶ان بالوطن.

أحبّتنا وأهلنا يف حلب أهّنئكم بانتصار إرادتكم، والتي سنخوص بها 

املعركة األكرب معركة بناء حلب، وبإرادة السوريÃّ جميعاً سنبني 

سورية، وسنتابع التحرير بإذن الله".

-  ما الفكرة العاّمة التي أراد السيّد الرئيس إيصالها يف كلمته؟

-  ما عوامل الصمود الواردة يف كلمة السيّد الرئيس؟

-  اذكر أمثلة مشابهة تجّسدت عربها اإلرادة الوطنيّة يف مواجهة األخطار يف أثناء الحرب 

الغاشمة عىل سورية.

-  اقرتح أفكاراً جديدة ¶كن عربها تكريس اإلرادة الوطنيّة. 





4

9293

مواردنا وأهمية استثامرها. الدرس األّول: 

املوارد االقتصادية. الدرس الثاني: 

الطاقة والبيئة. الدرس الثالث: 

الناشئة: تحديات وفرص. الدرس الرابع: 

التنمية المستدامة
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املوارد الطبيعيّة.	 

استنزاف املوارد.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرّف بعض املوارد الطبيعيّة.	 

أوّضح أهّميّة املوارد الطبيعيّة. 	 

أبنّي إجراءات الدولة لحامية املوارد الطبيعيّة. 	 

أحّدد بعض املشكالت التي تتعرّض لها املوارد 	 

الطبيعيّة.

سأكوُن قادرًا على أن

اإلنسان والطبيعة شطرا احلياة، فالطبيعة تهب اإلنسان كّل ما يحتاجه من هواء ومياه وخيرات، وبتفاعله الصحيح 

معها يبني احلياة األفضل له ولألجيال القادمة.

مواردنا وأهمية استثمارها
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مواردنا الطبيعّية  

يف فصل الشتاء تجود 

الس	ء باألمطار، ويف 

الصيف تعا� قريتنا من 

نقص حاّد يف كّميّة املياه،  

وبقي هذا الحال إىل أن 

اجتمع أبناء القرية، لبناء 

خزّان كب� يف منتصف 

القرية وقاموا بتغطيته 

حتى ال تتبخر مياهه، وما 

تزال القرية تستفيد منه 

حتى اليوم إلرواء األرايض 

الزراعيّة وسقاية املوايش، 

وإىل اآلن ونتيجة لنجاح 

التجربة يوجد يف القرية 

العديد من الخزّانات 

املائيّة، التي تجمع مياه 

األمطار يف الشتاء وتخفف 

من عناء الجفاف يف فصل 

الصيف.

التراب السورّي ال يقدر من الهدر إلى االستثمار
بثمن

أغلى من الذهب 
وأبقى من النفط

كعادته يف التخريب والتدم� 

املمنهج والرسقة العلنيّة 

لل³وات العربيّة، أقدم الكيان 

الصهيوّ� عىل تجريف 

األرايض الزراعيّة يف الجوالن 

العرّ¶ السورّي املحتّل، وقام 

بنقل كّميّات كب�ة من تربة 

هذه األرايض إىل داخل 

فلسط¸ املحتلّة، لتحس¸ 

نوعيّة الرتبة هناك واالستفادة 

منها يف الزراعة.

هذا ما قالته املرأة السبعينيّة 

وهي تعلّم حفيدتها كيف 

تهيّئ األرض لزراعة الوردة 

الشاميّة:

نحن يف بلدة املراح التابعة 

لريف دمشق نزرع الوردة 

الشاميّة منذ مئات السن¸ 

ويشرتك يف زراعتها أبناء 

العائلة كافّة.

قريتنا Åتلك ثروة ال تقّدر 

بثمن وهذه الورود سف�تنا 

.Çإىل العا

استفاد أهل القرية من مياه األمطار طيلة العام، كيف ميكن تعميم تلك التجربة عىل مستوى الوطن؟ 	 

ما الدالالت التي تحملها رسقة الكيان الصهيويّن لرتاب الجوالن؟	 

املوارد الطبيعيّة هي كّل ما تؤّمنه الطبيعة من عنارص طبيعيّة يحتاجها اإلنسان يف بناء حضارته وبقائها. كاملاء والهواء 

النفط والفوسفات والحديد الخام«. وترتاجع كّميّة  الطاقة  والرتبة والنبات الطبيعّي واملعادن وعىل رأسها »مصادر 

املوارد الطبيعيّة نتيجة االستغالل املفرط واإلهامل.
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األهّمّية االقتصاديّة لبعض الموارد الطبيعّية  

تتجّىل أهّميّة املوارد الطبيعيّة بالنسبة لإلنسان يف كونها مصدراً 

للغذاء، ومصدراً إلنتاج السلع والخدمات التي تلبّي حاجاته 

األساسيّة. إضافة، إىل مساهمتها يف الدخل الوطنّي. 

  الزعفران السورّي: يتميّز الزعفران السورّي بخصائص تجعل 

منه مخزوناً للفوائد الطبّيّة وخاّصة ما يتعلّق ¤رض الرسطان 

وعالج شبكيّة الع¬ فضالً عن قيمته الغذائيّة واالقتصاديّة 

العالية، ومنذ نهاية ٢٠١٧م شّكلت وزارة الزراعة لجنة وكلّفتها 

بإكثار زراعة الزعفران يف مراكز ومحطات البحوث الزراعيّة 

املنترشة يف رسغايا والطيبة والغوطة بريف دمشق وحوط 

¤حافظة السويداء ويف الالذقية  وطرطوس.

  الوردة الشامية: بتاريخ ١٣-١٢-٢٠١٩م أعلنت منظّمة األمم 

املتّحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إدراج الوردة 

الشاميّة ضمن قوائم الرتاث الالماّدي  للشعوب وما يتّصل بها 

من أنشطة وصناعات حرفيّة مثل األدوية والعطور ومواّد 

التجميل وتسهم هذه األنشطة  يف تخفيف البطالة وزيادة 

املساحات الخرضاء والحّد من التلّوث ومكافحة التصّحر.

جهود الدولة الستدامة الموارد   
الدولة كّل  اإلجراءات لحاميتها واملحافظة عليها ومواجهة ندرتها عن طريق  تتّخذ  الطبيعيّة ملك للشعب، لذلك  املوارد 

الجهود التي تبذلها مؤّسساتها ورشكاتها الوطنيّة لدراستها واكتشاف الجديد منها، وتحديد األولويّات يف عمليّات إنتاجها، مبا 

يضمن حاميتها واالستثامر األمثل لها.
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قامت الحكومة السوريّة ومنذ أوائل 

التسعينات بتسمية بعض املناطق يف سورية 

كمحميّات طبيعيّة، وذلك يف إطار برامجها 

لح�ية البيئة واملحيط البيئّي الوطنّي 

، وح�ية التنّوع البيولوجّي والتنّوع  واملحّيلّ

الحيواّ�، وأيضاً ألغراض البحث العلمّي، 

ومن أهّم املحميّات: محميّة الشوح واألرز 

ومحميّة جبل بن عبد العزيز ومحميّة 

الثورة.

من املبادئ االقتصاديّة يف الدستور السورّي:

املاّدة الثالثة عرشة 

 تهدف السياسة االقتصاديّة للدولة إىل تلبية الحاجات 

األساسيّة للمجتمع واألفراد، عرب تحقيق النمّو االقتصادّي 

والعدالة االجت�عيّة للوصول إىل التنمية الشاملة واملتوازنة 

واملستدامة. 

املاّدة الرابعة عرشة

 ال¸وات الطبيعيّة واملنشآت واملؤّسسات واملرافق العاّمة 

هي ملكيّة عاّمة، تتوّىل الدولة استث�رها واإلرشاف عىل 

إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب املواطن¼ ح�يتها.

أكمل الجدول اآليت:	 

أثرها يف حامية املواردسياسة الدولة للحفاظ عىل املوارد

لكيال تستنزف الموارد  

االستثمار ا�مثل للمواردبعض الموارد
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االستثامر األمثل للموارداستنزاف املواردبعض املوارد وممّيزاتها

الفوسفات: يتميّز بسهولة 

االستخراج وقلّة الشوائب فيه. 

الحمضيّات: تتميّز بإنتاج 

غزير ونوعيّة جيّدة.

عدم قدرة السوق املحلّيّة عىل 	 

استيعاب املنتج. 

صعوبات يف تصديرها.	 

زيادة عدد معامل العصائر 	 

استخدامها يف الصناعات الدوائيّة 	 

واملستحرضات التجميليّة.

أغنام العواس: تتميّز بأنّها من 

أجود أنواع اللحوم يف العامل

تهريبها خارج الحدود.	 

نفوق الوالدات بأعداد كبرية. 	 

األمراض.	 

زيادة عدد املحميّات الطبيعيّة 	 

للرعي.

الرتكيز عىل املحاصيل العلفيّة.	 

تحسني الطبابة البيطريّة.	 

إنشاء معامل الصناعات الغذائيّة.	 

النفط والغاز:
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االستثامر األمثل للموارد	 

االقتصاد املعريّف.	 

مردوديّة التعليم. 	 

كلماٌت جديدٌة
أوّضح مفهوم املوارد االقتصاديّة.	 

أبنّي أهّميّة املوارد يف التنمية .	 

أحّدد مرتكزات االقتصاد املعريّف.	 

أقرتح حلوالً ملعالجة مشكلة استنزاف املوارد.	 

سأكوُن قادرًا على أن

تواجه الكثير من الدول مشكلة تتمّثل في ندرة املتاح لديها من املوارد، في الوقت الذي تتعّدد حاجات سّكانها، 

وتتزايد بصفة مستمّرة، وتبدو خطورة هذه املشكلة عندما نعرف أّن هذه املوارد، حّتى في حالة زيادتها تنمو مبعّدل 

يقّل كثيرًا عن معّدل زيادة السّكان وحاجاتهم األمر الذي يدفع باملجتمعات إلى البحث عن موارد تسهم في تلبية 

حاجاتها وإشباعها واستخدام املتاح لديها من املوارد بأكثر الطرق كفاءة من الناحية االقتصادّية، أي االستثمار 

األمثل للموارد.

2 الموارد االقتصادية
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مفهوم الموارد االقتصاديّة  
املورد هو كّل وسيلة نافعة وصالحة إلشباع حاجات إنسانيّة سواء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة،  وأصبحت املوارد مصدراً 

للرثوة عندما اكتشف اإلنسان أهّميّتها، ومتّكن من تطوير أساليب استغاللها. أّما املوارد االقتصاديّة فهي نتاج أفكار اإلنسان 

وما يرتتّب عليها من ابتكارات وتطبيقات تهدف إىل إنتاج موارد جديدة. وتتّسم بعض املوارد بندرتها ماّم يتطلّب تحقيق 

التنمية املستدامة.

...........................................استث�رها بفعاليّة وعقالنيّة لتحقيقندرة املوارد يتطلّب

أنواع الموارد االقتصاديّة  

  طبيعّية: متجّددة ــ غير متجّددة.

   بشرّية: ا�نسان وما يمتلك من إمكانات جسمّية وذهنّية.

 مصّنعة: وتنتج عن تفاعل الموارد البشرّية مع الموارد 
الطبيعّية.
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الموارد االقتصاديّة والتنمية االقتصاديّة  
يتزايد اهتامم معظم الدول يف الوقت الحارض باملوارد 

االقتصاديّة، ألنّها تشّكل عنرصاً بالغ األهّميّة يف عمليّة 

يتحّدد  ما،  موارد ملجتمع  يتاح من  ما  وبقدر  اإلنتاج. 

مستوى الرفاهيّة االقتصاديّة، إضافة إىل أّن غنى الدول 

متتلكه  مبا  فقط  يقاس  ال  الحارض  الوقت  يف  وفقرها 

من موارد، بل أيضاً بقدرتها عىل استغالل هذه املوارد 

بكفاءة لتحقيق التنمية االقتصادية.

أهّمّية الموارد في التنمية االقتصاديّة  

زيادة موارد وثروات الدولة

تحقيق األرباحزيادة الصادرات
زيادة الدخل  

الوطنّي

ارتفاع معّدالت 

االستث�ر

ارتفاع معّدالت التنمية 

االقتصاديّة

أستنتج تعريفاً للتنمية املستدامة.	 

برأيك، كيف تنعكس معّدالت التنمية االقتصاديّة عىل الفرد واملجتمع؟	 

اقتصاد املعرفة: هو االقتصاد الذي 

يوظّف املعرفة أساساً يف تقديم خدمات 

متجّددة �كن تسويقها وتحقيق األرباح 

منها وتوليد ال�وة إّما بتحويل املعرفة إىل 

سلع وخدمات، أو بتطوير السلع 

التقليديّة عن طريق استع�ل املعرفة 

والتقنيّة يف اإلنتاج والتسويق .
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االقتصاد ما بين التقليدّي والمعرفّي  
شّكلت محدوديّة املوارد االقتصاديّة من جهة، وتعّدد الحاجات البرشيّة املتزايدة من جهة أخرى، أساساً لظهور علم االقتصاد، 

ونتيجة للتطّور التقنّي الهائل واملتسارع ظهر ما يعرف باقتصاد املعرفة، القائم عىل اكتساب املعلومات وتطويرها واستثامرها 

يف التكنولوجيا لتعزيز التنمية االقتصاديّة، ماّم نجم عنه وفرة هائلة يف اإلنتاج تقابل الندرة التي كانت يف االقتصاد التقليدّي، 

وأصبح ممكناً عرب التوظيف األمثل لعنارص اإلنتاج واالستثامر األفضل لتلك املوارد تلبية الحاجات البرشية املتزايدة.

مرتكزات اقتصاد المعرفة

االبتكار:
 يستند إىل موارد برشيّة مؤّهلة 

ذات مهارات تقنيّة تعتمد ثقافة 

اإلبداع، والبحث والتطوير وربط 

مؤّسسات التعليم باملؤّسسات 

الصناعيّة، بغية مواكبة الثورة 

املعرفيّة املتنامية واستيعابها 

وتكييفها مع االحتياجات املحلّيّة.

 التعليم: 
العامل األهّم واألساّيس يف 

اإلنتاجيّة والتنافسيّة 

االقتصاديّة، وهو الذي يوفّر 

رأس املال البرشّي القادر عىل 

إدماج التكنولوجيّات الحديثة 

يف العمل.

البنية التحتّية:
 املبنيّة عىل تقنيّات 

املعلومات واالتّصاالت التي 

تسّهل تبويب املعلومات 

واملعارف ونرشها وتبادلها 

(صناعة الربمجيّات، بنوك 

املعلومات).

اإلدارة:
 وتعمل عىل: 

- التخطيط الجيّد.                                

- العمل املؤّسّيس.                                

- تحقيق العدالة.                          

- سّن القوانµ التي تكفل

.µحقوق املبدع   

- اتّخاذ القرارات يف الوقت

   املناسب.
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أقارن بني اقتصاد املعرفة واالقتصاد التقليدّي من حيث:	 

االقتصاد التقليدّياقتصاد املعرفةوجه املقارنة

ترتبط الوفرة بوجود املواّد األّوليّةيحّقق الوفرة دامئاًإنتاج املوارد

تحويل املواّد األّوليّة إىل مصّنعةإدخال املعرفة يف اإلنتاجأساس تحقيق األرباح

استثامر املوارد االقتصاديّة

تقدم وتخلف الدول
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الوقود األحفورّي.	 

التوربينات.	 

قّمة األرض.	 

الطاقة املتجّددة.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرّف أهّم مصادر الطاقة املتجّددة.	 

أبنّي سلبيّات وإيجابيّات مصادر الطاقة املتجّددة.	 

أستنتج أثر استثامر الطاقة املتجّددة يف التنمية.	 

أمتثّل سلوكيّات أصدقاء البيئة.	 

سأكوُن قادرًا على أن

أّدى التلّوث البيئّي الناجت عن احتراق الوقود األحفورّي مبصادره الثالثة الفحم احلجرّي والنفط والغاز الطبيعّي، إلى 

التفكير بإيجاد مصادر بديلة للطاقة تكون صديقة للبيئة، وتسهم في التخفيف من ظاهرة تدهور املناخ العاملّي، 

خصوصًا بعد إبرام العديد من االّتفاقيات العاملّية التي تطالب الدول باحلّد من ظاهرة التلّوث البيئّي.

3 الطاقة والبيئة
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مصادر الطاقة المتجّددة  
النار  وهي  الطاقة  الستغالل  طريقة  أّول  عرف  ثّم  اليوميّة،  أعامله  إلنجاز  العضليّة  قّوته  عىل  القدم  منذ  اإلنسان  اعتمد 

فاستعملها يف مختلف أغراضه الحياتيّة مثل طهي الطعام وتدفئة املسكن واإلنارة، ثّم استخدم طاقة الحيوان واستغّل حركة 

الرياح يف تحريك السفن وإدارة الطواحني الهوائيّة، واعتمد عىل مساقط املياه يف تشغيل بعض اآلالت البدائيّة. ثّم استخدم 

الفحم يف الحصول عىل الطاقة الحراريّة ويف تشغيل املحرّك البخارّي، ثّم اكتشف بعد ذلك النفط والغاز الطبيعّي وغريها.. 

الطّاقة املتجّددة هي الطّاقة املُستَمّدة من املوارد الطبيعيّة الّتي ال تنفد، وال ينتج عنها مخلّفات كثنايئ أكسيد الكربون 

)CO2( أو غازات ضارّة أو مخلّفات تسبّب زيادة االحتباس الحرارّي، كام يحدث عند احرتاق الوقود األحفورّي أو 

املخلّفات الذّريّة الّضارّة الّناتجة عن املفاعالت النوويّة.

وتتمثّل أهّم مصادر الطاقة املتجّددة مبا يأيت:

الطاقة الشمسّية
هي الطاقة املنبعثة منف أشّعة 

الّشمس عىل شكل حرارة وضوء، ويف 

اآلونة األخ�ة أصبحت تستخدم يف 

توليد الطاقة الكهربائيّة والتدفئة 

والتربيد، ويف تسخ� املياه املنزليّة، 

ويف حال استث�رها بالشكل األمثل 

¥كن أن تلبّي جميع احتياجات 

الطاقة املستقبليّة.

-  من أهّم إيجابيّات الطاقة 

الشمسيّة أنّها تعّد بديالً 

مستداماً للوقود األحفورّي. 

فالشمس مصدر قد ال ينضب 

إّال بعد مليارات السن�.

-  هي طاقة نظيفة ال ينتج عن 

إنتاجها واستهالكها تلّوث بيئّي.

-  ال ¥كن السيطرة عليها 

واحتكارها من قبل فئات أو 

جهات أو دول، فهي متاحة 

للجميع.

-  من سلبيّاتها أنّها طاقة ال 

تكون متوافرة طوال اليوم، وال 

طوال السنة كاأليّام الغا«ة 

واملمطرة.

-  تحتاج الطاقة الشمسيّة 

ملساحات أرضيّة كب�ة للتمّكن 

من استقبالها، األمر الذي 

يستنزف املساحات األرضيّة 

ويؤثّر سلباً يف الحياة الّربيّة.
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الطاقة الهوائّية
هي الطاقة املستمّدة من حركة 

الهواء والرياح، وقد استخدمت منذ 

أقدم العصور يف تسي� السفن 

الرشاعيّة، عرب تحويلها إىل طاقة 

ميكانيكيّة تستخدم مبارشة يف إدارة 

طواح� الهواء لطحن الغالل 

والحبوب، أو رفع املياه من اآلبار، 

وحاليّاً يتّم تحويلها إىل طاقة 

كهربائيّة بوساطة املولّدات.

من أهّم إيجابيّات طاقة الرياح 

أنّها طاقة محلّيّة متجّددة، وال 

ينتج عن استغاللها أّي غازات 

ملّوثة.

- األرايض املستخدمة كمزارع 

للرياح ³كن استخدامها يف 

أغراض أخرى كالزراعة والرعي.

- ³كن توليد كّميّات كب�ة من 

الكهرباء عن طريقها وبتكاليف 

بسيطة.

- من سلبيّاتها أنّها طاقة 

متغّ�ة حسب الزمن يف اليوم 

الواحد وخالل فصول السنة 

الواحدة، كº أنّها متغّ�ة 

حسب املكان أيضاً.

- الحاجة إىل مساحات كب�ة 

 ºقد ال تكون متوفّرة دا¾اً، ك

أنّها تشّوه املناظر يف بعض 

املناطق باإلضافة إىل الضجيج 

الذي يرافق عملها.
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الطاقة المائّية
هي الطاقة املستمّدة من حركة املياه 

وخاّصة األنهار، حيث تقام محطّات 

توليد الطاقة الكهربائيّة عىل مساقط 

األنهار، وتبنى السدود والبح�ات 

االصطناعيّة لتوف� كّميّات كب�ة من 

املاء تضمن تشغيل هذه املحطّات. 

- من أهّم إيجابيّات طاقة 

املياه أنّها طاقة محلّيّة 

ومتجّددة، وغ� ملّوثة للبيئة.

- كفاءة تحويل الطاقة املائيّة 

إىل كهربائيّة هي أعىل بكث� 

من طاقة الرياح والشمس.

- إّن السدود التي تّم إنشاؤها 

ألغراض الطاقة الكهرومائيّة، 

تسهم يف رّي املزارع املحيطة 

بالّسّد، وهي أيضاً موئل أكرب 

للحياة.

- من سلبيّاتها قلّة األماكن 

املال¶ة إلنتاج هذه الطاقة 

كاملساقط املائيّة والتي ال 

تتوفّر إّال يف أماكن محّددة.

- النفقات األّوليّة، أي تكلفة 

بناء الّسّد، مكلف جّداً. 

- تتأثّر بدرجة كب�ة بالعوامل 

الطبيعيّة كالجفاف.

- انهيار السدود يتسبّب يف 

حدوث كوارث مثل 

الفيضانات.

أكمل الجدول اآليت:	 

مقرتحايت لحّل املشكلةمشكالت الطاقة القابلة للحّل

طاقة الشمس

طاقة الهواء

طاقة املاء
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دور الطاقات المتجّددة في تحقيق التنمية المستدامة  
إّن تزايد الطلب عىل الطاقة يف العامل كنتيجة حتميّة لتزايد األنشطة االقتصاديّة واالجتامعيّة، وخاّصًة يف قطاعي الصناعة 

والنقل، أّدى إىل زيادة االهتامم مبشاريع الطاقة املتجّددة، نظراً للفوائد البيئيّة واالقتصاديّة التي توفّرها، ودورها يف تلبية 

االحتياجات اإلنسانيّة األساسيّة.

استخدام
الطاقة

المتجّددة

تحقيق 

التنمية 

املستدامة 

تخفيض الغازات 

املسبّبة لالحتباس 

الحرارّي

إنقاذ األرواح 

وتحس  الصحة 

تحقيق النمّو 

االقتصادّي وتحريك 

عجلة التنمية 

القضاء عىل 

الفقر 

توف� فرص 

عمل جديدة 

للشباب

لقد تعرّض جدول أعامل القرن الواحد والعرشين )وهي خطّة عمل غري ملزمة وطوعيّة تنّفذها األمم املتّحدة فيام 

يتعلّق بالتنمية املستدامة صادرة عن مؤمتر قّمة األرض لعام 1992م( إىل العالقات بني الطاقة واألبعاد البيئيّة للتنمية 

املستدامة، حيث دعا إىل تطوير سياسات الطاقة املستدامة وبرامجها عرب العمل عىل تطوير مزيج من مصادر الطاقة 

املتوفّرة األقّل تلويثاً للحّد من التأثريات البيئيّة غري املرغوبة لقطاع الطاقة، مثل انبعاث غازات االحتباس الحرارّي، 

ودعم برامج البحوث الالزمة للرفع من كفاءة أساليب استعامل الطاقة، إضافة إىل تحقيق التكامل بني سياسات قطاع 

الطاقة والقطاعات االقتصاديّة األخرى، وخاّصة قطاعي النقل والصناعة.

أفرّس سعي دول العامل للبحث عن طاقات بديلة للطاقات التقليديّة.	 

أستنتج فوائد أخرى الستخدام الطاقات املتجّددة.	 
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سلوكّيات بيئّية  

تّم يف العام 2017م إنشاء محطّة شمسيّة لتوليد الكهرباء باستطاعة 1.26 ميغاواط بكلفة تبلغ نحو مليار لرية سورية، 

وتقع املحطّة يف منطقة الكسوة بريف دمشق، وتعّد باكورة مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات املتجّددة يف 

سورية.

تولّد املحطّة حوايل 2 مليون كيلوواط ساعي سنويّاً، ماّم يوفّر 500 طن من الفيول سنويّاً. وتكمن أهّميّة املرشوع يف 

أنّه أّول خطوة عمليّة لدعم اسرتاتيجيّة الطاقات املتجّددة يف سورية، حيث يدعم املرشوع املنظومة الكهربائيّة عىل

صعيد الشبكة العاّمة، ويعّد مصدراً للمشاريع الخاّصة، حيث بإمكان الفعاليّات الصناعيّة  والزراعيّة يف سورية تنفيذ 

مثل هذه املشاريع لتأمني التغذية الكهربائيّة ملشاريعهم ودعم املنظومة الكهربائيّة بفائض اإلنتاج.

تّم تركيب العنفة الريحيّة األوىل من نوعها يف سورية بسواعد وخربات وطنيّة متخّصصة يف عام2019 م، بالقرب من 

جرس شني يف قرية الذهبيّة عىل أوتوسرتاد حمص – طرطوس، وهي قادرة عىل االستمرار بالعمل عىل مدار 24 ساعة 

وملّدة 25 عاماً دون توقّف، كام أّن العنفة تنتج طاقة كهربائيّة تغطّي تكاليفها بالكامل بعد ثالث سنوات من تشغيلها. 

وباستطاعتها إنارة ما بني 3- 5 آالف منزل، ويوفّر تركيب 1500 عنفة ريحيّة ما بني 700 و1000 مليار لرية سورية من 

قيمة الفيول والغاز سنويّا،ً ويؤّمن الكهرباء ألكرث من 18 مليون شخص.

- املعّدل الوسطّي الستهالك املنزل يف 

سورية سنويّاً من الكهرباء يبلغ ٣٨٢٠ 

ك.و.س يف السنة، أي ما يعادل تقريباً 

٦٤٠ ك.و.س بالدورة (فرتة شهرين).

- قيمة املعّدل الوسطّي الستهالك املنزل 

من الكهرباء يف الدورة البالغة ٦٤٠ 

ك.و.س تبلغ تكلفتها ١٤٥٦٠ ل.س 

حسب أسعار الوقود العامليّة لعام ٢٠١٩

م، يدفع منها املواطن ٣٩٠ ل.س فقط.

قام مهّند برتكيب مصباح توف¨ استطاعة ٢٠ وات بدالً من 

مصباح متوهج استطاعته ١٠٠ وات:

- إّن قيمة الطاقة التي يوفّرها مهّند يف عام بفرض أّن متوّسط 

استخدام املصباح يف اليوم ٨ ساعات،

وسعر الوات = ٠٫٠٠٤ ل.س هي ( ٨ وات × ٨ ساعة ×  ٣٦٥ 

يوم × ٠٫٠٠٤ ل.س = ......... ل.س)

- لو أّن ٤ مليون مواطن سوري قاموا بهذه العمليّة البسيطة، 

فإّن التوف¨ املمكن هو(٨٠ وات ×  ٨ ساعة ×  ٣٦٥ يوم ×  ٤ 

مليون مستهلك = ٩٣٤ مليون كيلو وات ) وتحتاج هذه الكّميّة 

إىل ٢٨٠٠٠٠ طن فيول إلنتاجها، وبفرض أّن سعر الطن من 

الفيول يقّدر بـ ٢٥٠٠٠٠ ل.س تصبح قيمة التوف¨ املمكن 

٢٨٠٠٠٠ × ٢٥٠٠٠٠ = ......................... ل.س كّل عام.

لو اتّخذت الحكومة قراراً باعتامد اسرتاتيجيّة توليد الكهرباء باعتامد الطاقات املتجّددة بدالً من الفيول والغاز، ما 	 

اآلثار املرتتّبة عىل هذا القرار برأيك؟
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ترشيد استهالك الطاقة  

تختلف زراعة الزيتون 

عن الكرمة بـ :              
-  تركيب سّخانات شمسيّة

   بدالً من سّخانات املياه

  (الكهربائيّة أو املازوت) 

-  إحكام الشبابيك وإغالق

   الشقوق والفتحات حول

  أطرها باستخدام السيليكون

  أو أرشطة منع التّرسب.

-  تنظيف املداخن من

  الشّحار املرتاكم أو أيّة

  حواجز أخرى.

-  ضبط منظّم درجة حرارة

  املكيّف عند الدرجة ٢١ -٢٢

  درجة مئويّة يف فصل الشتاء.

-  تنظيف فلرت املكيّف شهريّاً 

   من الغبار املرتاكم لزيادة

  كفاءة التشغيل.

-  إطفاء جهاز التكييف عند

  ترك الغرفة.

-  إطفاء املصابيح الكهربائيّة

   غ¸ الالزمة.

-  تركيب مصابيح موفّرة

   للطاقة بدالً من املصابيح

   الكهربائيّة املتوّهجة.

-  طالء الجدران واألسقف

   بألوان فاتحة.

-  االستفادة من اإلنارة

   الطبيعيّة.

-  االبتعاد قدر اإلمكان عن

   استخدام اإلنارة املخفية.

هي االستخدام األمثل ملوارد الطاقة املتوفّرة يف الوقت واملكان املناسب، دون املساس براحة 

̧اً يف العادات والسلوك. مستخدميها أو إنتاجيّتهم، وهو إجراء مّجاÅّ، يتطلّب تغي
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4 الناشئة: تحديات وفرص

العزوف عن القراءة.	 

الرشود الذهنّي.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرّف أهّميّة القراءة.	 

أبنّي أسباب العزوف عن القراءة.	 

أقرتح حلوالً ملشكلة العزوف عن القراءة.	 

أتعرّف مفهوم الرشود الذهنّي.	 

أوّضح أسباب الرشود الذهنّي.	 

أقرتح حلوالً ملشكلة الرشود الذهنّي.	 

سأكوُن قادرًا على أن

إّن تطّور املجتمع مرتبط بتطّور فئة الشباب، ملا تتمّتع به من طاقة وحيوّية وإبداع يساعد على  بناء مجتمع ينعم 

بالعلم واملعرفة، ومن هنا تأتي أهّمّية إيجاد احللول املناسبة للمشكالت التي تعترض سبيلهم وتقف عائقًا أمام حتقيق 

آمالهم وطموحاتهم.
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مفهوم العزوف عن القراءة  
يف حفل تكريم الطاّلب األكرث قراءًة أعلنت أمينة مكتبة املدرسة نتائج إحصاء أعداد الطاّلب الذين استعاروا كتباً يف العام 

الدرايّس, والتي جاءت عىل الشكل اآليت:

7 % من طالب املدرسةنسبة الطاّلب الذين استعاروا قصصاً وروايات

8 % من طالب املدرسةنسبة الطاّلب الذين استعاروا معاجم وقواميس

8 % من طالب املدرسةنسبة الطاّلب الذين استعاروا أطلساً وخرائط

وحصلت الطالبة فرح عىل املرتبة األوىل كأكرث الطاّلب قراءًة، والتي ألقت كلمة الحفل:

تعّد القراءة من أهّم املعايري التي يُقاس بها تقّدم املجتمعات أو تخلّفها، فاملجتمع القارئ هو مجتمع ينتج العلم 

واملعرفة ويطّورها مبا يخدم تقّدمه، ويرتقي باإلنسانيّة جمعاء. لذا حرصت األمم املتقّدمة عىل نرش العلم، وجعلت 

مفتاحه يف تشجيع القراءة ودعم املكتبات العاّمة واملدرسيّة، وتوفري كّل اإلمكانات وفق خطّة شاملة موّجهة لجميع 

فئات املجتمع إىل درجة تشجيع القراءة يف وسائط النقل واألماكن العاّمة.

إذ متّكن القراءة اإلنسان من الحصول عىل العلم واملعرفة والثقافة، وتكوين شخصيّته املبدعة املبتكرة وتنمية ميوله 

واهتامماته، كام تكسبه املهارات األساسيّة والقدرة عىل الفهم والتعبري عن الرأي والقدرة عىل التعامل مع املحيط 

لالرتقاء به.  

ما الداللة التي تحملها النسب التي أعلنتها أمينة املكتبة؟	 

أفرّس أهّميّة القراءة يف بناء شخصيّة الفرد.	 

القراءة
الفهم

(تفسير, تفكير, 
استنتاج)

 االستجابة لما 
هو مكتوب

منتج أو مبدعباحثقارئ 
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يقصد بالعزوف عن القراءة: حالة عدم اإلقبال عىل قراءة الكتب أو املجاّلت أو الصحف, وغريها من مصادر املعرفة 

املكتوبة واالستفادة منها يف فهم املوضوعات التي تتناولها تلك املصادر وتحليلها.

أسباب العزوف عن القراءة  

أسباب 
العزوف

عن القراءة

عدم وجود 

مكتبة منزليّة

اعتياد سع 

القصص من األهل 

أك� من القراءة

قلّة املكتبات 

العاّمة واملنتديات 

الثقافيّة التي تحّفز 

عىل القراءة

اإلقبال عىل التلفاز 

ووسائل التواصل 

االجتعّي

االعتد عىل 

املعلومات الجاهزة 

من الشابكة 

تدّ� املستوى 

املعيّيش وارتفاع 

أسعار الكتب

ما نتائج العزوف عن القراءة؟	 

عىل مستوى املجتمععىل مستوى الفرد
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ابدأ بما تحب
- اقرأ صحفاً مجالت

شخصيات تحبها

- تاريخ الحروب

كن مثابر�
احرص عىل أال تقترص 

قراءتك يف أوقات 

الفراغ

رتب معلوماتك 
وصنفها

سجل معلوماتك 

ونظمها يف دفرت خاص 

يسهل الرجوع إليها

ضع خطة للقراءة
كم كتاباً ستقرأ؟ وعىل

ماذا سرتكز ؟

التزم التدرج 
بالقراءة

أبدأ باألسهل وابتعد 

عن املوسوعات يف 

البداية

شارك ا�خرين 
بما قرأت

تبادل املعلومات 

واألفكار واآلراء مع 

اآلخرين 

ال تسارع 
بالسؤال

ابحث ع§ تجهل ب¦ 

طيات الكتب بدالً من 

السؤال 

حدد الوقت 
والمكان 

اخرت مكاناً هادئاً مناسباً 

للقراءة وخصص كل 

يوم ساعة

أنشىء مكتبة 
منزلية

سيساعدك ذلك عىل 

القراءة ويف أي وقت 

تريد

خطوات إرشادية للتشجيع على القراءة

الشرود الذهنّي:  

لها  بأشياء ال عالقة  الطاّلب  انشغال أحد  الناشئة،  أثناء حديثه عن مشكالت  الوطنيّة يف  الرتبية  انتباه مدرّس  لفت 

بالدرس، وعندما بادره بالسؤال عاّم يفعل ,تلعثم الطالب ,وأخذ يختلق األعذار لتسويغ عدم انتباهه، طلب املدرّس 

من الطالب تغيري مكان جلوسه، والتعاون مع زمالئه يف املجموعة الجديدة لحّل األسئلة املتعلّقة بالدرس.  
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يعاين بعض الطاّلب من مشكلة عدم الرتكيز واالنتباه ونسيان املعلومات بسهولة ومن تديّن مستوى التذكّر، ماّم ينعكس سلباً 

عىل مستوى تحصيلهم العلمّي، وإخفاقهم يف تحقيق أمنياتهم وطموحاتهم.

يطلق عىل حالة عدم القدرة عىل الرتكيز واالنتباه وانشغال الطالب بالتفكري بأمور خياليّة بعيدة عن الواقع بالرشود 

الذهنّي.

هل تعرّضت للرشود الذهنّي، ما السبب؟ وكيف متّكنت من الخروج من هذه الحالة والعودة إىل تركيزك؟	 

برأيك، ما اآلثار التي يرتكها الرشود الذهنّي عىل الطالب؟	 

أسباب الشرود الذهنّي  

ب
طال

بال
ق 

عل
تت

ب 
با

س
أ

ي
هن

لذ
د ا

رو
ش

ب ال
با

س
أ

م
عل

لم
 با

ق
عل

تت
ب 

با
س

أ

انشغال الطالب �شكلة خاصة

املعاناة من أمراض نفسية (قلق، اكتئاب)

ملل الطالب من تكرار املعلومات

وجود بيئة غ� مريحة (مقعد غ� مريح)

الرتكيز عىل املظهر الخارجي للمدرس

اإلجهاد وعدم النوم بشكل كاف

طرح املدرس للموضوع بطريقة مملة

استخدام لغة تفوق مستوى الطالب

عدم استخدام وسائل إيضاح 

االنتقال غ� السلس من فقرة إىل أخرى

عدم تغي� نربة الصوت 

عدم توجيه أسئلة مفاجئة للطالب 

برأيك، كيف ميكن حّل مشكلة الرشود الذهنّي باستعامل طريقة حّل املشكالت؟	 








