


مة املقدِّ

تحقيقاً ألهداف الرتبية الوطنيَّة، واستكامالً ملا بدأناه يف بناء املنظومة املعرفيَّة لطّلبنا األعزّاء، يأيت كتاب 

هاتُنا الوطنيَّة  الرتبية الوطنيَّة للصفِّ الثاين الثانوّي، ليشكَِّل حلقة جديدة يف سلسلة البناء وفَق ما تقتضيه توجُّ

مفهوم  وتعزيز  املواطنة  مفهوم  وترسيخ  التواصل  مهارات  وتنمية  ات  الذَّ تطوير  أسس  املواطن عىل  بناء  يف 

يَّة املناهج الرتبويّة وتطويرها، والتي تشكِّل إحدى الركائز األساسيَّة يف بناء  التنمية املستدامة. انطلقاً من أهمِّ

الوطن والنهوض باملجتمع، نضع بني أيديكم كتاَب الرتبيِة الوطنيَِّة للصفِّ الثاين الثانوّي، الذي تمَّ بناُء محتواه 

عة  ، التي أكّدت رضورَة معالجة املوضوعاِت املتنوِّ وفقاً لوثيقة املعايري الوطنيَّة للتعليِم العامِّ ما قبل الجامعيِّ

والشاملة التي تنسجم مع حاجات املتعلِّم وتكسبه مهارات التفكري واملهارات العمليّة.

لذلك، يعدُّ هذا الكتاُب مادًَّة علميًَّة حديثًة بأهدافها، ومضمونها وطريقة عرضها، التي اعتمدت منهجيَّة 

االنطلق من الوثائق واملستندات )صور أو رسوم أو نصوص( لتحليل األفكار وتفسريها وإيجاد الروابط بينها 

اعتامداً عىل التفكري اإلبداعّي والتفكري الناقد وحّل املشكلت. 

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

ا  أمَّ النفسية.  األعامل والحرب  الشباب وريادة  التفاوض ودور  تناولْت مهارَة  ات(،  الذَّ )تطوير  بعنواِن  األوىل 

الوحدُة الثَّانيُة فهي بعنواِن )الحقوق والواجبات( جاَء فيها تطوُّر النظام السيايّس يف سورية والسياسات العاّمة 

نِت  والدميقراطيّة والتطّور االقتصادّي يف سورية، وجاءت الوحدُة الثَّالثة بعنوان )الوطن واملواطن( وقد تضمَّ

املواطنة يف بعدها الرقمي والحضارة اإلنسانيّة واملنظَّامت اإلقليميّة واإلرهاب، وتألَّفِت الوحدُة الرابعُة وهَي 

بعنواِن )التنمية املستدامة( من إدارة واسستثامر املوارد املائية، والتنمية البرشية ومشكلة البطالة والتأمني.

التفاعِل  الطالِب وشخصيَّته ويجعله قادراً عىل  بناِء  َنُه مْن موضوعات يسهم يف  الكتاَب مبا تضمَّ إنَّ هذا 

اإليجايّب مع التطوُّراِت العامليَّة، ومع ذلك يُبِقي هذا الكتاُب مجاالً للحواِر والنَّقاِش بهدِف التَّطويِر واإلغناِء عرَب 

مقرتحاِت الزُّملِء املدرِّسنَي والطَّلبِة واألهل.
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مهارة الّتفاوض١

التّحليلالخربة
الحوارالثّقةالتّخطيط

الهدف

الّتفاوض

الّتفاوض عملّية نقوم بها باستمرار في الّتعامل مع املوضوعات واملواقف التي تواجهنا، كالّتفاوض عند شراء سلعة، 

والّتفاوض مع أفراد األسرة، واألصدقاء،... من خالل التخاطب واالتصال مع الطرف اآلخر للحصول على ما نريد، 

ق أهدافنا علينا أن نسعى ألن تكون مفاوضاتنا ناجحة. ولكي نحقِّ

التّفاوض.	 

التفاوض التسكيني.	 

التفاوض االستكشايف.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرّف مفهوم التّفاوض.	 

أبنّي أهّميّة التّفاوض.	 

أحّدد خطوات عمليّة التّفاوض.	 

أوّضح أنواع التّفاوض.	 

أطبّق مهارة التّفاوض يف حيايت العمليّة.	 

سأكوُن قادرًا على أن



مفهوم الّتفاوض:  
 سألني املدرِّس: لو فرضنا أنّك دخلت إىل القاعة الّصّفيّة، ووجدت أحد زملئك يجلس يف مقعدك، ويرفض الخروج منه، 

ماذا تفعل؟ فأجبته: أفّكر بطريقة إلقناعه بالعودة إىل مقعده، ثّم وّجه الّسؤال إىل باقي الطّّلب.

 فقال عامر: أستعمل أسلوب اللباقة يف التّعامل معه، وقال كريم: أعمل عىل إخراجه بالقّوة من مقعدي، وأجاب فادي: 

أتجاهله وأبحث عن مقعد آخر، وردت رنا: أشكوه لإلدارة.

 فقال املدرِّس: لقد استعمل بعضكم أسلوب التفاوض من حيث يعلم أو ال يعلم، وبعضكم اآلخر غاب عنه هذا األسلوب، 

لذلك أمتنى عليكم جميعاً أن تتقنوا هذه املهارة يف التّعامل مع املشكلت التي تعرتضكم، وستلحظون مع الوقت مدى 

التأثري اإليجايّب الذي سينعكس عىل حياتكم.

واآلن، سيقوم كّل واحد منكم باإلجابة عن األسئلة اآلتية ليتعرّف مدى امتلكه مهارات التّفاوض:

العباراتاملهارة
دامئاًغالباًأحياناً

١23

الرّتّوي يف

اتّخاذ القرار
أقوم بتأجيل مناقشة موضوع ما حتّى أجهِّز نفيس ملناقشته.

أستعمل الّدعابة بشكل مفاجئ من أجل استمرار املناقشات.املفاجأة

األمر الواقع
آخذ زمام املبادرة لطرح مطالبي جميعها قبل الطّرف اآلخر.

أعمل بالقول )إنقاذ ما ميكن إنقاذه(.

التّدّرج

أتبنَّى أهدافاً مرحليَّة للوصول إىل هديف الّنهايّئ.

أرتِّب أهدايف وفق أهّميّتها )من األهّم إىل األقّل أهّميّة(.

أحصل عىل طلبايت خطوًة خطوة حتّى أحّققها كلّها يف الّنهاية.

م تنازاليت بالتّدريج وليس دفعة واحدة. أقدِّ

أحاول أن أفهم وأتفهَّم ظروف الطرف اآلخر.املشاركة

التّمويه
عندما أتنازل عن يشٍء بسيٍط بالّنسبة يل، فإنّني أُظِهر أنَّ هذا التنازل 

مهمٌّ بالّنسبة يل. 

املجموع

مجموع الدرجات من ١0- ١4 بحاجة إىل تحسني مهارات التفاوض.	 

إذا حصلت عىل مجموع من ١5- 23 فأنت مفاوض جّيد.	 

إذا حصلت عىل مجموع 24-30 فأنت متتلك مهارات تفاوضّية كبرية.	 

، تلتزم  الّتفاوض: هو عمليَُّة تبادل للمعلومات قامئٌة عىل التحاور والتفاعل واإلقناع واملساومة، للتّوّصل إىل اتّفاق معنيَّ

به األطراف املعنيَّة، ضمن مّدة زمنيّة محّددة. وتقوم املفاوضات بني طرفني أو أكرث، علامً أنّه ليس بالرضورة أن تفيض 

املفاوضات جميعها إىل نتائج.
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خطوات عملية التفاوض:  

اعتاد طّلب الّصّف الثّاين الثّانوّي الّذهاب إىل ملعب الحّي ملامرسة هواياتهم الرياضيّة مرّتني يف األسبوع، ويف أحد 

األيّام فوجئوا بأكواِم الرّمل والحىص متأل املكان، وبدؤوا يتساءلون عاّم حدث، فأخربهم العاّمل إنَّهم لن يستطيعوا 

عي أن هذه األرض له، وهو يريد أن يقيم عليها مرشوعه الخاّص. اللّعب يف هذا املكان بعد اليوم، ألّن هناك شخصاً يدَّ

استاء الطّّلب من هذا الترّصف، وبدؤوا يفكرون يف كيفية التعامل مع هذا املوقف، فقال إحسان: أنا أرى أنه يجب 

نُخرج العامل من امللعب بالقوة، فرد شادي: علينا أال نترسع يا إحسان، ما رأيكم أن يقوم كل منا بإعلم أهله مبا 

حصل؟ أضاف أيهم: وميكننا أن نتقدم بشكوى إىل املجلس البلدي. وبعد نقاش طويل بينهم اتفقوا أن يشكلوا فريقاً 

مهمته اإلعداد لعملية تفاوض مع الشخص الذي وضع يده عىل أرض امللعب.

متّر عمليّة التفاوض بالخطوات اآلتية:

الخطوات التي قام بها خطوات التفاوض
الطّلاب والشخص ا�خر.  

تحديد الطّريقة: يقوم كّل طرٍف بتحديد األساليب 

التي سيتّبعها يف املفاوضات.

اإلعداد: يتّم تحديد موضوعات التّفاوض، واألهداف 

الواجب تحقيقها يف كّل موضوع من موضوعات 

التّفاوض، وجمع املعلومات حول الطّرف اآلخر.

فهم املوقف: يقوم كّل طرٍف بتربير موقفه للطرف 

اآلخر، ويحاول أن يفهم موقفه.

بدء الّتفاوض: يقوم كّل طرٍف بتقديم طلباته 

املبدئيّة من الطّرف اآلخر أو تقديم أفكاره.

االتِّفاق: يتّم التّوّصل إىل اتِّفاٍق نها�ٍّ أو التّوقّف 

املرحّيل.

املساومة: يحاول كّل طرٍف كسب املواقف عن 

طريق تقديم التنازالت وأخذ مقابل لها.
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من سامت املُفاِوض الجيِّد:
 االستعداد وااللتزام بالتخطيط الدقيق لكّل التفاصيل وإيجاد البدائل.. 1

 الحكمة والصرب واالنتظار حتّى تظهر الصورة بأكملها.. 2

 امتلك البصرية للنظر إىل املوضوع من وجهة نظر الطرف اآلخر.. 3

 الشجاعة يف االستعانة بالفريق املُساِعد يف الوقت املناسب.. 4

الثقة بالنفس القامئة عىل املعرفة.. ٥

الشخصيّة املُتوازنِة )مزج الدعابة مع الجّد(.. 6

 االلتزام بالنزاهة والقدرة عىل إرضاء األطراف كلّها.. 7

 القدرة عىل التفاوض بفاعليّة مع الطرف اآلخر وكسب ثقته.. ٨

املعلومات الّتفاوضّية )األسئلة الرّئيسة التي تتطلّبها عملّية الّتفاوض(: 
من نحن؟	 

من اآلخر؟	 

ماذا نريد؟	 

كيف نستطيع تحقيق ما نريد؟	 

 هل ميكن تحقيق ما نريده دفعة واحدة؟	 

هل يتعنيَّ أن نحّقق الهدف عىل مراحل؟ 	 

 ما األهداف املرحليّة وكيفيّة تحقيقها؟	 

 ماذا نحتاج من دعم وأدوات ووسائل وأفراد للوصول إىل تلك األهداف؟	 

استنتج أهمّية الّتفاوض.	 

أنواع الّتفاوض:  

- التفاوض 
االستكشافّي:

في هذا النوع 
يستكشف كّل 

طرف ما لدى 
الطرف ا�خر من 
نوايا، ويتّم عن 

طريق وسيط أو 
بشكل مباشر 

بين ا�طراف 
المعنّية.

- التفاوض 
التسكينّي:

ويهدف إلى خفض 
مستويات الخالف 

في حال وجود 
عقبات تحول دون 

الوصول إلى 
حلول.

- اتِّفاق 
ق مصالح  يحقِّ

الطرفين:
وفيه يراعي 

الطرفان 
المصلحة 

المشتركة 
(اكسب وَدْع 

غيرك يكسب).

- الكسب 
على حساب 
الطرف ا�خر:
( اكسْب وإن 
خسر غيرك)

ويكون في حالة 
اختالل توازن 

القوى بين 
الطرفين

ويتَّصف بعدم 
االستمرار.
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غاً اختيارك:	  حّدد شكل التفاوض الذي تراه ملمئاً لكّل من الحاالت اآلتية، مسوِّ

املربراتشكل التفاوضالحالة

شخصان تخاصام فيام بينهام، وتدخَّل صديق ُمشرتَك 

لحّل الخلف.

صديقان يريدان مامرسة إحدى الهوايات املُشرتَكة، 

ولكن اختلفا عىل التوقيت املناسب لهام.

دولتان صغريتان، نشبت بينهام حرب استنزاف طويلة 

األمد.

دولة كبرية ودولة صغرية تتنازعان عىل جزيرة تقع 

عىل مقربة من كّل منهام.

نماذج في الّتفاوض  
ساتها املختلفة، وتطّور العلقات الّسياسيّة واالقتصاديّة والتّجاريّة بني الّدول، أصبح التّفاوض  مع ظهور الّدولة الحديثة مبؤسَّ

أداًة مهّمًة يف تسوية الّنزاعات وزيادة التّفاهم والتّفاعل وإقامة التّوازن بني املصالح املتضاربة واآلراء املُتباينة.

 بعض مجاالت التفاوض

- الّتفاوض الّسياسّي أو الّدبلوماسّي: 
ويمكن أن يتم بين مجموعة أحزاب في

الدولة أو بين الّدول، من أجل إقامة عالقات 
دبلوماسّية أو عقد معاهدٍة أو اتِّفاٍق أو حّل 

مشكلة. 
مثال: ُعقد مؤتمر للسالم في العاصمة 

ا�سبانية مدريد في ٣٠ تشرين ا�ول ١٩٩١م، 
وشمل مفاوضات سالٍم ثنائّيًة بين سورية 

ولبنان وا�ردن وفلسطين من جهة 
و"إسرائيل" من جهة أخرى.

جرى الّتأكيد أّن المؤتمر سُيعَقد على
أساس مبدأ "ا�رض مقابل الّسالم"

وقرارات مجلس ا�من (٢٤٢) و(٣٣٨) و(٤٢٥).  
سار ا�ردنّيون والفلسطينّيون في 

المفاوضات كلٌّ على حدة، بينما التزمت 
سورية ولبنان بوحدة مسارهما الّتفاوضّي.

- الّتفاوض االقتصادّي: 
يمكن أن يكون بين ا�فراد أو 
المؤّسسات، ويمكن أن يكون 

بين دولٍة ودولٍة أخرى، أو بين دولٍة 
وهيئٍة دولّيٍة أو شركٍة، بهدف 

تنفيذ أحد المشاريع االقتصادّية 
من صناعية أو زراعية أو خدمية...

مثال: "اتفاقّيات الّشراكة 
الّسورية– ا�وروبّية" والتي لم 

يكتب لها الّنجاح بسبب قسوة 
الّشروط التي كان يفرضها الّطرف 

ا�وروبّي".
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دور الشباب2

دور الشباب.	 

متكني الشباب.	 

اإلسكوا.	 

اليونسكو.	 

الهرم السكاين.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرّف مفهوم الشباب.	 

أبنّي حاجات الشباب. 	 

أستنتج التحّديات التي تواجه الشباب. 	 

ح دور الشباب يف التنمية.	  أوضِّ

أبنيِّ أسس متكني الشباب.	 

سأكوُن قادرًا على أن

ُيَعدُّ الشباُب أهمَّ ركائِز املجتمِع وعماَد النهضِة فيه، وهم ُبناُة حضارتِه وخطُّ الدفاع األّول واألخير عنه. ومرحلة الشباب 

بالشكل  قدراته واستثمارها  توظيف  فيها  بالقّوة والنشاط، ويستطيع  الفرد  فيها  ع  يتمتَّ العمر  أفضل مراحل  من 

األمثل.



ّيتهم   الشباب وأهمِّ

يُطلَق مصطلح الشباب عىل مرحلة عمريّة متثّل ذروة القّوة والحيويّة والنشاط من مراحل العمر لدى اإلنسان، وتعني 

بالعربيّة الفتاء والحداثة، وهي من أهّم املراحل التي ميّر بها الفرد، حيث تبدأ شخصيَّته بالتبلور والنضج عرب ما يكسبه 

من مهاراٍت ومعارف، ويرافق هذه املرحلة نضوٌج عقيلٌّ وجسامينٌّ وعلقاٌت اجتامعيٌّة يستطيع الفرد صياغتها باختياره.

وفقاً ملنظَّمة األمم املتَّحدة للرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو(، فقد قارب تعداد الشباب يف العامل مليار شخص ومن 

املتوقَّع زيادة عددهم مبقدار 72 مليوناً بحلول عام 202٥م.

التزايد السكاني 
في الوطن العربي

مليون

الهرم السكاني 
في سورية

2050

350

مليون 124

مليون

الرجالالنساء

املدى العمري

نسبة السكان

604

2010

1970
5.3%
5.8%
5.9%
5.7%

4.4%
3.6%
3.5%
3.2%

2.6%
2.2%
2.0%

1.6%
1.3%

0.9%
0.6%

0.4%
0.3%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%

0.1%
0.0%
0.0%
0.0%

5.6%
6.1%
6.2%
6.0%

4.8%
3.9%
3.6%
3.1%

10%
0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39

45-49

55-59

65-69

75-79

85-89
90-94

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

95-99
100+

10%8% 8%6% 6%4% 4%2% 2%0%

2.5%
2.1%
1.9%

1.5%
1.2%

0.8%
0.5%
0.3%
0.2%
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ما نتائج التزايد السكايّن عىل النمّو االقتصادّي يف الوطن العريّب؟	 

يّة استثامر طاقات الشباب يف سورية والوطن العريّب؟	  ما أهمِّ

النضج والوعي

العقيل والعاطفي

الطاقة والحيوية

الطموحات الكب	ة 

والتطلع إىل املستقبل

القدرة عىل

اإلنتاج والعطاء

القدرة عىل

تحمل املسؤولية

االنفتاح عىل الجديد 

وحب االطالع واملغامرة

التصميم عىل

تحقيق األهداف

خصائص الشباب

أشار تقرير األسكوا )لجنة األمم املتَّحدة االقتصاديَّة واالجتامعيّة لغرب آسيا( إىل:

 أّن نسبة الشباب حاليّاً هي حوايل 1٩% من إجاميل سّكان منطقة األسكوا، ويبلغ عددهم أكرث من 60 مليون 	 

. شابٍّ

 تشهد معظم دول األسكوا نسباً متدنِّية من الطلب يف املرحلة الثانويّة، ماّم قد يعكس مشاكل متعلقة برسعة 	 

االنخراط يف سوق العمل أو بعدم وجود حوافز ووعي برضورة البقاء يف املدرسة بعد إنهاء املرحلة اإللزاميّة.

ماً ملحوظاً يف 	   أّما من ناحية التوزُّع الجندرّي للطّلب، فقد حقَّقت الفتيات والشابّات يف الدول العربيّة تقدُّ

السنوات الـعرشين األخرية يف مجال التعليم، ولكّن هذا التقّدم مل يرتجم إىل مشاركة نسائيّة يف سوق العمل 

والحياة العاّمة، فنسبة مشاركة النساء االقتصاديّة يف الدول العربيّة هي األدىن يف العامل.
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تصنيف حاجات الشباب:  

�كن إج	ل أهم الحاجات األساسية للشباب بــ: 

ن  ١- االنت	ء لألرسة واملجتمع والوطن الذي يؤمِّ

للشاّب حالة الرضا عن ذاته، ويزيد ثقته بإمكاناته.

٢- الحاجات األساسيّة يف امللبس واملسكن واملأوى.

يّة.  ٣- الحاجة إىل التعليم والرعاية الصحِّ

ن له االستقالليّة  ٤- الحاجة إىل عمل الذي يؤمِّ

واالعت	د عىل النفس والعطاء. 

٥- الحاجة إىل التعب¯ عن نفسه، واملشاركة يف 

أنشطة وأع	ل مجتمعيّة تزيد من تقديره لذاته، 

ومن تقدير املجتمع له.

رتِّب هذه الحاجات بحسب أولويّتها بالنسبة إليك، مسّوغاً ذلك.	 

ما النتائج املرتتِّبة عىل عدم تلبية حاجة ما من الحاجات املذكورة؟	 

يات الشباب   تحدِّ
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أكمل الجدول اآليت:	 

يات كيفّية مواجهتهاآثارها السلبيَّةالتحدِّ

الوضع االقتصادّي )الفقر، البطالة، 

ارتفاع األسعار(

الفساد املايّل واإلدارّي

تحقيق االستقرار واألمن الداخيّل

ضعف الربط بني التعليم وسوق 

العمل

ضعف املشاركة املجتمعيّة

دور الشباب في التنمية   

- إّن ثلث سّكان الوطن العربّي من الشباب في أعمار (١٥ ــ ٢٩)، وهناك ثلث آخر يقّل عمرهم 
عن ١٥ عام�، وهذا يعني استمرار الضّخ السّكاني إلى العقدين القادمين على أقّل تقدير.

وجهة نظروجهة نظر

ترى في الزيادة السّكانية مشكلًة وعبئ� 

على التنمية والنمّو االقتصادّي، لما 

به من زيادة في ا¨نفاق على تأمين  تتطلَّ

فرص العمل، وارتفاع النفقات على 

ة والسكن  الخدمات التعليمّية والصحَّ

وا¨عالة، وفشل في القدرة على تلبية 

بات المتزايدة لهم. المتطلَّ

ترى في الزيادة السّكانية والسّيما في 

نسبة الشباب َموِردµ أساسّي� لحّل مشكالت 

التنمية في الوطن العربّي، وترى أّن في 

وسع البلدان العربّية تحقيق طفرة تنموّية 

هائلة، وضمان استقرار مستدام، إذا 

وضَعت على رأس أولوّياتها تمكين شبابها 

واالعتماد عليهم لدفع العملّية التنموّية.

متى يشكِّل تزايد الشباب عبئاً عىل املجتمع، ومتى يصبحون حاّلً تنمويّاً ملشكالت الدول؟	 

ماذا تتوّقع يف حال جرى استثامر طاقات الشباب يف عملّية التنمية؟	 
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تمكين الشباب  

إّن إتاحة الفرصة أمام الشباب ليأخذوا دورهم يف بناء املجتمع وتطويره، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم، تستدعي إيجاد 

بيئة قانونيّة وسياسيّة واقتصاديّة واجتامعيّة، متّكنهم من تحرير طاقاتهم الكامنة وتوظيفها يف خدمة وطنهم، ماّم يعزِّز 

العلقة بني املواطن ودولته، ويؤّدي إىل ارتقاء الفرد والوطن.

تعزيز مشاركة الشباب يف صنع القرار، 
عرب تفعيل املشاركة املدنيّة وتعزيز 

الوصول إىل املعلومات.

العدالة واملساواة: إيجاد بيئة قانونيّة 
وسياسيّة تحقِّق املساواة وتحّد من 

كّل أشكال التمييز عىل أساس الُهويّة 
أو الجنس أو اللون.  

سات  يّة واملساءلة: إيجاد مؤسَّ الحرِّ
شّفافة خاضعة للمساءلة تحرتم 

الحقوق األساسيّة للمواطن.

ع وُمستدام  اقتصاد ُمنِتج تنافّيس ُمتنوِّ
ع االبتكار،  يوفِّر فرص العمل، ويشجِّ

ويدعم ريادة األع±ل.

التمكµ لهم ليكونوا قّوة يف وجه 
الفساد بتثقيفهم بقيم النزاهة 
ونظم املُساءلة، وفضح مكامن 

الفساد وآليّاته وأشخاصه.

يّة ذات جودة عالية  حياة صحِّ
للوقاية من املرض، والعالج 

وض±ن جودة الحياة.

املعارف واملهارات والتعليم الجيّد 
واملنصف والشامل للجميع.

توفُّر الخدمات االجت±عيّة العاّمة 
مثل: اإلسكان واملواصالت لض±ن 

مستوى معييش الئق.

أسس التمكين للشباب

أكمل الجدول اآليت:	 

موقفيمجال التمكني )األساس(

تعزيز مشاركة الشباب

الحياة )الخدمات االجتامعيّة(

املعارف واملهارات

يّة الحياة الصحِّ
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األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

( من أهم الفرص املتاحة أمام الشباب العريب لتحقيق ذاته امتلك املهارات التقنية.. 1  (

الت التنمية.. 2 ( كّل زيادة يف عدد السّكان تؤّدي بالرضورة إىل زيادة يف معدَّ  (

( تحفيز الشباب عىل املشاركة واإلنجاز والتميز من أسس متكني الشباب.. 3  (

( املشاركة يف أنشطة اجتامعيّة تزيد من تقدير الشاّب لذاته.. 4  (

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة لكّل ماّم يأيت:

 من خصائص الشباب:  . 1

االعتامد عىل اآلخرين. ب. اللمباالة.أ. 

الخوف من املبادرة.ث. الطموح وتحديد األهداف.ت. 

يات التي تواجه الشباب العريّب: . 2  من أبرز التحدِّ

اإلصلح اإلدارّي واملايّل.ب. انخفاض النمو السكاين.أ. 

ضعف مردوديّة التعليم التقنّي.ث. تدفق االستثامرات األجنبيّة.ت. 

ثالثاً: فّس ما يأيت:

يشكِّل االستثامر يف الشباب أفضل أنواع االستثامر.. 1

تعدُّ العدالة واملساواة من أسس التمكني للشباب.. 2

رابعاً: دراسة حالة:

الشباب  تعزيز قدرات  يرتكز عىل  تنموّي جديد  تبنِّي منوذج  إىل  للعام 2016  العربيّة  اإلنسانيّة  التنمية  تقرير  دعا 

وتحرير طاقاتهم وتوسيع الفرص املتاحة لهم، مبا يفسح املجال أمامهم ملامرسة دور أكرب يف بناء مستقبلهم، ومن ثّم 

املساهمة الفاعلة يف تنمية مجتمعاتهم وبلدانهم.

م االقتصادّي واالجتامعّي  إّن العدد الكبري من الشباب يف الوطن العريّب، يشّكل طاقة هائلة قادرة عىل دفع عجلة التقدُّ

إذا أُتيحت لها الفرصة، وإّن استثامرها عىل مدى العقدين القادمني يعّد فرصًة حقيقيًّة للتنمية.

التحديات التي واجهت تلك الفرصالفرص التي أوضحها التقرير
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زاد اهتمام الدول بدعم ريادة األعمال وتعزيز قدراتها والتدريب على مهاراتها ملا لها من أهمية في إحداث التغييرات 

االقتصادية واالجتماعية بتحقيق منو اقتصادي سريع في الدول التي رعتها وخلق مجاالت جديدة لألعمال، وتوفير 

فرص عمل، وحتسن مستوى املعيشة...

3ريـادة األعمــال

ريادة األعامل.	 

رائد األعامل.	 

املرشوع الريادي.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرَّف مفهوم ريادة األعامل.	 

أوّضح خصائص روَّاد األعامل.	 

أصّنف روَّاد األعامل.	 

أميِّز بني العمل التقليدّي والعمل الريادّي.	 

سأكوُن قادرًا على أن
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اد االعمال   روَّ

قام  العيل، حيث  الحميد  املزارع عبد  إىل  الشهرة  الفضل يف هذه  اللوزيّات، ويعود  بزراعة  تشتهر محافظة حمص 

بأّول تجربة لزراعة اللوزيّات يف املحافظة، ففي البداية القت الفكرة استهجان بعضهم، وتهكُّم بعضهم اآلخر، إاّل أنّه 

قاً أرباحاً كبرية من بيع البذور. ومنذ ذلك الحني أخذت مزارع  بعد خمس سنوات أمثرت فكرته بنجاح املرشوع، محقِّ

اللوزيّات تنترش عىل مساحات واسعة من املحافظة.

إذا أردت أن تكتشف ما لديك من خصائص رّواد األعامل، قم باالختبار اآليت:	 

هات العاّمة لرّواد األعامل الرقم الخصائص والتوجُّ
ال 

)0(

أحياناً 

)١(

غالباً

)2(

دامئاً

)3(

أبادر من أجل تحويل أفكاري إىل أفعال.١

أميل إىل االستقلليّة، وأستطيع التحكُّم بذايت.2

أشعر بالقدرة عىل تحقيق إنجازاٍت كبريٍة، وأرغب بالتميُّز والنجاح.3

ي.4 أسعى إىل تحقيق أهداٍف فيها قدٌر كبرٌي من التحدِّ

ل املسؤوليّة.5 أستطيع مواجه املخاطر، وتحمَّ

أثق بنفيس، وأشعر بأنَّ لدّي قدرة عالية عىل اإلنجاز والتميُّز.٦

أمتتّع بطاقِة عمٍل هائلٍة، وأعمل بجدٍّ ومثابرٍة.٧

أعّد املحاوالت الفاشلة تجربة ال بدَّ منها للنجاح.٨

يات.٩ أفكِّر مبرونة يف كّل املواقف والتحدِّ

١0
أسعى إىل حّل املشكلت التي تهّم الجميع، وأعّد نجاحي هديَّة 

ملجتمعي.

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

كــــــــــــــــــّل

تقييـــــــــــــــــــــــــــــــــم

املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

إذا كانت علماتك فوق الـ )2٥( فأنت تتمتَّع مبستوًى عاٍل من الريادة.	 

إذا كانت علماتك بني الـ )16 ــــ 2٥( فأنت تتمتَّع مبستوًى جيِّد من الريادة.	 

إذا كانت علماتك بني الـ )10 ـــ 1٥( فأنت تحتاج إىل تنمية مهارات الريادة.	 

2021



ريادة األعامل: هي األفكار والطرق املبدعة التي متكِّن من إبداع نشاط ما، أو تطوير اإلدارة والتنظيم يف مرشوع ما، 

عن طريق مزج املخاطرة واإلبداع، يف األعامل واملشاريع.

بالرغم من أن بعض الدراسات عّدت أن أغلبية الرواد ينتمون إىل عائلت متلك أعامالً أو مشاريع صغرية، وأن لديهم 

، وأعامرهم غالباً ما ترتاوح بني 22 و4٥ سنة. إاّل أّن ذلك ليس أمراً حتميّاً عىل كّل روَّاد األعامل،  خربة يف مجال معنيَّ

ها: وهناك تصوُّرات خاطئة لدى بعضهم حول روَّاد األعامل، من أهمِّ

 الروَّاد يُولَدون مبوهبة وال يُصَنعون، والحقيقة أّن الخربة واملامرسة واملثابرة ميكن أن تصنع روَّاد األعامل.	 

الرّواد مغامرون، ولكّن الحقيقة أنّهم يقبلون املخاطرة املحسوبة.	 

 األموال الكثرية هي مفتاح نجاح الرّواد، والحقيقة أّن الكثري من الرّواد بدؤوا إّما بأموال قليلة أو ُمقرتَضة.	 

م، فاإلبداع ال 	   يجب أن يكون الرائد شابّاً أو صغري الّسّن، ويف الواقع هناك الكثري من الرّواد بدؤوا يف عمر متقدِّ

يتوقّف عىل العمر.

يجب أن يكون الرائد حاملً لشهادٍة علميٍّة، هذا صحيح، لكنه ليس رشطاً رضوريّاً للريادة.	 

اد األعمال:   أصناف روَّ
د دوافع الرّواد وأهدافهم بحسب بيئاتهم وطبيعة ظروفهم وطريقة تفكريهم، وهذا يعني أّن الرّواد ليسوا صنفاً واحداً،  تتعدَّ

إذ ميكن تصنيفهم إىل عّدة أنواع:

15%

%20

%24

%21

%20

الموازنون
يركِّزون عىل املوازنة ب� عملهم 

الخاّص وحياتهم الشخصيّة، وال 

يهّمهم �ّو العمل ليصبح كب�اً. 

المحترفون أو الخبراء
ة  ذوو طاقات هائلة وهمَّ

عالية، يستمتعون �عرفة كافّة 

التفاصيل مه� كانت صغ�ة 

وأيّاً كانت القيود التي تعوقهم.

المثابرون
طامحون بشكل دائم نحو تحقيق األفضل، 

ويعملون لساعات طويلة بجّد ومثابرة، ويسعون 

لزيادة حجم العمل لتحقيق مزيد من األرباح.

الباحثون عن ا�فضلية
يبتعدون عن الفكر النمطّي 

والتقليدّي، ويرون أنَّ ¯لُّك 

عمل مع�َّ هو الغاية 

األساسيّة، حيث يتحقَّق لهم 

الرضا الكامل بالتملُّك.

المثاليون
يفّضلون العمل الجديد املبِدع 

أو الذي يشعرون أّن له معنى 

ومتعة شخصيّة.

إذا اتّخذت قراراً بأن تصبح رائد أعامل، فأّي صنف من األصناف السابقة يتوافق مع شخصيّتك؟	 
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المشروعات الصغيرة والمشروعات الرياديّة  

ليس مفاجئاً التداخل والخلط بني املرشوع الصغري واملرشوع الريادّي، وهذا يأيت من كوِن أغلِب املشاريع الرياديّة تبدأ 

مبشاريَع صغريٍة. لذلك ال بّد من التفريق )إيضاح التشابه واالختلف( بني املرشوع الصغري واملرشوع الريادّي.

االبتكار
واإلبداع

ال�وة املتحققةاملخاطرة
بعد نجاح املرشوع

الفرص
املتاحة

الطموحات
االجت�عية

مستوى

الطموحات

املادية

حجم رأس
املال يف
البداية

متوسط
الحجم

يف البداية

السوق املتاح للمرشوعات الصغ�ة

السوق املتاح للمرشوعات الريادية

نسبة النمو السكا�
ريادة األع�ل:٤٠

املرشوعات الصغ�ة: ٢٠

املرشوعات الريادية

ريادة األع�ل
املرشوعات الصغ�ة �و املرشوعات الصغ�ة والريادية:

املرشوعات الصغ�ةاألسواق املتاحة أمام املرشوعات الصغ�ة واملرشوعات الريادية:

السنة
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املرشوع الريادّياملرشوع الصغري وجه املقارنة

الحجم يف البداية

رأس املال البدايّئ

مستوى الطموحات املاديّة

الطموحات االجتامعيّة

بناء الرثوة

حجم النمّو يف البداية

حجم النمّو يف مرحلة النضج واإلنجاز

السوق املتاح

الفرص

املخاطرة

اإلبداع واالبتكار
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مشروع الفصل األّول: الطريق إلى ريادة األعمال
مل تعد الّريادة حكراً عىل أحٍد، فرّواد األعامل ميتلكون خصائص وصفات ميكن اكتسابها وتنميتها، فكّل مهارة لها أثر حاسم 

يف إنشاء املشاريع الرياديّة القامئة عىل األفكار املبتكرة وتطويرها، منها:

الفضول وحّب االستكشاف

التفكير ا	بداعّي

امتالك الرؤية الواضحة

القدرة على التواصل

مهارة إدارة المشاريع

مهارات القيادة

ا	دارة المالّية ل�عمال

- ملعرفة العالقات ب� األشياء.

- للبحث عن الفرص واالحت�الت التي � يتطرّق إليها أحٌد من قبله.

إّن االبتكار يوِصل الرياديَّ إىل أسلوب أفضل يف إنجاز العمل، أو 

إىل منتَج متميِّز يحّل به مشكلة قا¥ة أو سلعة يخرتع لها سوقاً 

أو استع�الً، أو طريقة جديدة يف إدارة املرشوع أو التسويق أو 

تأم� األموال.

لكشف األمور غ¾ الظاهرة لإلنسان العادّي، ك� أّن ذلك رضورٌي 

لوضوح الصورة الذهنيّة حول الهدف، وكيفيّة تحقيقه عرب خطّة 

ُمحَكمة.

ليتمكَّن الشخُص الذي لديه فكرة إبداعيّة ما، من إيصال فكرته 

لآلخرين املستفيدين منها أو العامل� معه.

ليتعرَّف األساليب العلميّة التي Ìكنه تطبيقها، من حيث التنظيم 

وحسن استغالل املوارد والقوى البرشيّة والتسويق والرقابة...

لÑ يقود من يتعامل معهم من املوظَّف�، واملورِّدين، واملموِّل�، 

أو العمالء... ومن أبرز هذه املهارات: مهارة التواصل، واإلقناع، 

والتفاوض واتِّخاذ القرار يف الوقت املناسب.

لتأم� السيولة الكافية وخاّصة يف مرحلة االنطالقة، ولتحقيق 

النمّو املطلوب، ودعم عمليّات االبتكار، والحفاظ عىل سيولة 

مناسبة ملواجهة املخاطر واقتناص الفرص.

 بعد أن اتَّضحت لديك معامل الطريق إىل ريادة األعامل بنيِّ كيفيَّة االستفادة منها يف إقامة مرشوع رائد )زراعّي– صناعّي- 

خدمّي- تجارّي...( يف منطقتك.
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األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

)  ( أّي إنسان قادٌر عىل أن يجعل من نفسه رائد أعامل يف مجال ما.. 1

)  ( حجم رأس املال الكبري هو العامل األهّم النطلق مرشوع رائد األعامل.. 2

)  ( من التصورات الصحيحة أن رواد األعامل يولدون مبوهبة وال يصنعون.. 3

)  ( املبادرة سمة أساسيّة لرائد األعامل.. 4

حيحة يف كّل ماّم يأيت:  ثانياً: اخرت اإلجابة الصَّ

 من أهّم العوامل التي تساعد عىل تحّول املرشوع الصغري إىل مرشوع ريادّي: . 1

حجم رأس املال. ب. وفرة يف عدد العاّمل.أ. 

السوق الواسعة.ث. األفكار املُبتَكرة واإلبداعيّة.ت. 

 موقف رائد األعامل من املخاطرة هو: . 2

التحّمل املدروس.ب. التجنُّب واالبتعاد عنها.أ. 

كّل ما سبق خطأ.ث. التعرّض لها.ت. 

ثالثاً: فّس ما يأيت:

حجم السوق املتاح للمرشوع الريادّي أكرب بكثري من حجم السوق املتاح للمرشوع التقليدّي.. 1

الدول التي تحظى بانتشار املشاريع الرياديّة فيها، تحّقق قفزات كبرية يف النمّو االقتصادّي.. 2

م خطًّة ملرشوعٍ صغريٍ، واجعله رياديّاً، عرب أفكار جديدة ومبتكرة يف عّدة جوانب )مجاالت(. رابعاً: صمِّ

الفكرة املبتكرة واإلبداعيّة للمرشوع الريادّياملجال

نوع املرشوع

السلعة أو الخدمة

طريقة التمويل

طريقة التسويق

الزبائن املستهدفون

242٥



4 الحرب النفسّية

منذ أن عرفت البشرّية الصراعات بني أبنائها، بدأت محاوالُت فرِض إرادٍة على أخرى من قبل املتخاصمني، ولهذا فقد 

ُنهم من جتريد اخلصم من الروح املعنوّية وإرادة القتال؛ ألّن ذلك أقصر الطرق إليقاع الهزمية به  جلؤوا إلى أساليَب متكِّ

وفرض اإلرادة عليه.

الحرب النفسيّة.	 

الشائعات. 	 

نظريّة التأطري.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرّف مفهوم الحرب النفسيّة.	 

أحّدد أهداف الحرب النفسيّة.	 

أبنّي وسائل الحرب النفسيّة.	 

أوّضح طرق مقاومة الحرب النفسيّة.	 

سأكوُن قادرًا على أن

2627



مفهوم الحرب النفسّية  
دت املفاهيم والتعريفات التي تناولت الحرب النفسيّة، إاّل أنَّها جميعها تتَّفق عىل أن الحرب النفسية تستخدم أدوات  تعدَّ

عة ضّد النفوس واملعنويات إللحاق الهزمية بالخصوم، وهي مُتارس عىل كّل الصعد ويف كل املجاالت عىل مستوى الفرد  متنوِّ

واملجتمع والدولة.

قال املفكِّر الفرنّيس جان بودريار: «إّن حرب الخليج الثالثة 

(العدوان األمريّ� الربيطاّ� عىل العراق يف ٢٠ /٣/ ٢٠٠٣م) 

انتهت قبل أن تبدأ»، حيث عملت وسائل اإلعالم األمريكيّة، 

وقبل أن تشتعل فوَّهات املدافع وتنهمر الصواريخ عىل املدن 

العراقيّة، عىل إضعاف البنية النفسيّة للشعب العراقّي، 

وتثبيط معنويّات القيادة والجيش العراقّي، ُموِهمًة إيّاهم 

بأّن الهز¾ة واقعة بهم ال محالة، فُهزِموا قبل أن تبدأ الحرب.

«ل� تنترص دولة يف الحرب، عليها أن 

تشّن الحرب النفسيّة قبل أن تتحرَّك 

قّواتها يف ميدان القتال، وتظّل الحرب 

النفسيّة تساند هذه القّوات حتّى 

تنتهي مهÇّتها».

          شارل ديغول

إنَّ أعظم درجات املهارة هي تحطيم مقاومة العدّو دون قتال، فالهز¾ة حالة نفسيّة تقوم عىل أساس االقتناع 

بعدم جدوى املقاومة، أي االستسالم والتوقُّف عن الحرب، فإذا أمكن إقناع الخصم بالهز¾ة بوسيلة غÌ الحرب 

املسلَّحة Õ يعد هناك داٍع لها.

          سون أتزو «فن الحرب»

ما الطريقة التي اتَّبعتها قّوات العدوان األمرييّك- الربيطايّن لتحقق أهدافها؟	 

ه ضّدها الحرب النفسّية؟ 	  ما الفئات التي توجَّ

استنتج تعريفاً للحرب النفسّية.	 

الحرب النفسيّة هي االستع�ل املخطَّط ملختلف األساليب النفسية يف اإلعالم للتأث� عىل آراء الخصوم 

ومشاعرهم وسلوكيّاتهم بطريقة تسّهل الوصول إىل تحقيق األهداف.
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أساليب الحرب النفسّية  

كان األمريكيّون يف أثناء الحرب العامليّة 

الثانية يستعملون أجهزة إعالم بلغة أملانيّة، 

وينرشون معلومات تبدو بأنها تخدم  الشعب 

األملا�، ولكن كان هدفها الحقيقّي تحطيم 

الروح املعنويّة للشعب األملاّ�.

الفكاهة والكاريكاتير:  �كن 
توظيفها يف الحرب النفسيّة، وذلك 

بإطالقها ضمن خطّة موضوعة 
د،  د وضمن توقيت محدَّ لهدف محدَّ

ليتّم نقلها من مجرَّد موضوع 
للضحك والتسلية إىل أداة تفتك 

بقوى املجتمع وتبلبل أفكاره حتى 
يفقد ثقته بنفسه وبقياداته. 

استنتج أهداف

الحرب النفسّية
الدعاية: هي نرش معلومات 
(حقائق أو أنصاف حقائق أو 

أكاذيب) بشكل منظم بهدف التأث« 

يف الرأي العاّم وتغي« اتِّجاهات أو 

سلوك األفراد أو الجÀعات.

اإلشاعة: هي عبارة أو خرب يجري 
تناقله من شخص إىل آخر، دون أن 

يكون هناك معاي« للتأكُّد منه.

التضليل اإلعالمّي: هو عمليّة 
غرس مفاهيم تقود الخصم إىل 

االقتناع بأفكار مغايرة للحقيقة، ثّم 

القيام بالترصّف عىل أساسها، فيكون 

بذلك قد حقَّق مصلحة من يقوم 

بالتضليل.

عمل العدّو الصهيوّ� عىل ترويج فكرة 

"التفوُّق العسكرّي للجيش الصهيو� الذي 

ال يُقَهر"... وغ«ها من املقوالت التي تحقِّق له 

الهيمنة والتسلُّط، من باب التخويف الذي 

يؤدِّي إىل تد�ِّ املعنويّات واالستسالم، إىل أن 

جاءت حرب ترشين التحريريّة عام 1973م 

وحطّمت كّل تلك األساط«.

قبل عّدة أيام من حرب ترشين 

التحريريّة نُرش خرب يف الصحافة املرصيّة، 

يفيد بأّن القائد العاّم أمر بوضع قاÜة بالضباط 

الذين ينوون تأدية العمرة، إلعطاء االنطباع بأّن 

األمور تس« بشكل اعتيادّي، وال يجري التحض« 

ألّي حرب عىل الجبهتÞ السوريّة واملرصيّة.

أثناء العدوان الصهيوّ� عىل لبنان 

عام 2006م، ألقت الطائرات اإلرسائيليّة 

ذخائر عليها عبارات تخويف وتهّكم........
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نظريّات الحرب النفسّية:  

تستطيع الدول تحقيق النرص يف رصاعاتها مع الدول األخرى دون الحاجة إىل إشعال حرب تقليديّة عسكريّة، ففي 

مقدورها أن تنترص بوساطة الحرب النفسيّة ودون أن يجري قتال أحياناً، ألّن الرصاع ليس مجرَّد سلٍح ضّد سلح، وإمّنا 

إرادة ضّد إرادة، وهكذا تصبح شخصيّة اإلنسان هي ميدان الحرب النفسيّة. وقد استفاد صانعو الحروب النفسيّة من 

عّدة نظريّات لزيادة فاعليّة العمليّات النفسيّة، ومنها:

النظرية السياسّية 

النظرية ا�عالمّية  نظرية التأطير

النظرية النفسّية

يعدُّ غوبلز (وزير الدعاية النازّي) صاحَب آلة الدعاية النازية يف الحرب العامليّة الثانية، ويعّد مؤسس فّن الدعاية 
قك الناس»،  السياسيّة وأحد األساط� يف مجال الحرب النفسيّة، وصاحب الشعار الشه� «اكذب ثّم اكذب حتى يصدِّ
إّال أنّه كان صاحب الكذب املمنهج واملربمج الذي يعتمد الرتويج ملنهج النازية وتطلُّعاتها، ويهدف لتحطيم الخصوم 

من الجانب اآلخر. كان غوبلز من أبرز الذين وظّفوا واستثمروا وسائل اإلعالم يف الحرب، حيث أكّد أّن الذي °لك 
وسائل اإلعالم °لك القول الفصل يف الحروب الباردة والساخنة. قام غوبلز «حاكمة كّل من يخالف الفكر النازّي، 

 Àّوإحراق العديد من الكتب العلميّة يف جميع املجاالت التي ال تتَّفق مع الدعاية النازيّة. ومن أقوالِه املشهورة: "كل
يس". ست مسدَّ سمعت كلمة مثقَّف تحسَّ

ومن أمثلة نظريّة التأط� ما جرى يف معركة املطار يف بداية العدوان األمريÓّ- الربيطاÑّ عىل العراق عام 2003م، 
حيث قامت وسائل اإلعالم بتعبئة الطرف× عىل أنّها املعركة الحاسمة، فأصبحت جميع الوحدات العسكريّة ترتقَّب 
تلك املعركة إىل أن سقط املطار، فانتاب الجميع شعوٌر بأّن العراق كلّه قد سقط، فÀتت الروح املعنويّة عىل الرغم 

من أنّه ß يسقط سوى املطار يف ذلك الوقت.

 يدرس علÀء النفس السياّيس أسس 

السلوك السياّيس عند األفراد كالدور 

القيادّي، والسلوك السياّيس، والرصاعات، 

والسلوك العنرصّي، ودوافع التصويت، 

والنزعات القوميّة، والتطرُّف السياّيس، 

وتفّرس هذه السلوكيّات باستعÀل األسس 

املعرفيّة واالجتÀعيّة والنفسيّة.

يّة علم النفس   تُربز هذه النظريّة أهمِّ

كأحد األسس املهّمة لفهم الحرب 

النفسيّة الحديثة وشّنها، فعلم النفس 

 Ñّبتمكُّنه من فهم السلوك اإلنسا

وبقدرته عىل قياس االستعدادات وامليول 

واالتِّجاهات لدى األفراد والجÀعات 

يستطيع تقديم األسس لنجاح العمليّات 

النفسيّة يف الحروب.

يحاول صانعو الحرب النفسيّة فهم الطرق 

واملبادئ التي تستعملها الوسائل اإلعالميّة 

املختلفة للتأث� يف العقول والنفس 

البرشيّة وتفس�ها، وكيفيّة تغي� وجهات 

النظر، ونتيجة لقدرتها عىل معرفة مكامن 

التأث� يف املتلق× وآلياته أصبح يطلق عىل 

وسائل اإلعالم السلطة الرابعة.

تستمد أصولها العلميّة من النظريّة 

النفسيّة، وتستعمل للسيطرة عىل 

العقول، ولتوجيه الرأي العاّم عرب تأط� 

الخيارات مسبقاً، أي فرض خيارات 

دة ضمن إطار مع×َّ إلرغام العقل  محدَّ

عىل القبول بأحدها. 
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الحرب النفسّية  

تصّدي سورية للحرب النفسّيةالحرب النفسية على سورية

شكَّلت الحرب النفسيّة �ختلف أساليبها 

الجانب األخطر يف الحرب العدوانيّة التي 

تعرَّضت لها سورية منذ بداية عام 2011م،من 

خالل األدوات اإلعالميّة، إذ تحوَّلت فضائيّات 

عربيّة وأجنبيّة إىل مراكز لإلشاعات والدعاية 

والتحريض، باإلضافة لبعض مواقع التواصل 

االجتªعّي لتحقيق ما§ تستطع الدول 

 ªاملعادية تحقيقه عرب الحرب العسكريّة. ك

حاولوا تغييب عالقة االنتªء للوطن والرتويج 

النتªءات ضيّقة مثºة للعنف والتطرّف، وبّث 

شائعات وتلفيق انتصارات وهميّة لتحطيم 

 Àالروح املعنويّة للشعب السوري، مستخدم

الدعاية املنظَّمة بنرش مقاطع فيديو من قبل 

 Àاملواطن Àالرعب ب ºت اإلرهابيّة تثªالتنظي

لتدفعهم لالستسالم دون قتال.

واجه اإلعالم الرسمّي الدعاية والشائعات 

بالحديث بشفافيّة عن األحداث وإظهار 

 Éّالحقائق ونقل انتصارات الجيش العر

السورّي من امليدان، مªّ رفع من الروح 

 ªسات الدولة. ك املعنويّة وازدادت الثقة �ؤسَّ

تّم فتح املجال أمام وفود إعالميّة عربيّة 

ودوليّة لنقل الصورة الحقيقيّة.

وكان للفعاليّات الدينيّة التي أكَّدت التسامح 

والحوار ونبذ التطرّف والتعّصب دور كبº يف 

الحّد من أثر العمليّات النفسيّة، وكذلك 

املبادرات االجتªعيّة ال سيªّ مبادرة (الجيش 

السورّي اإللكرتوÒّ)  الذي حّول وسائل 

التواصل االجتªعّي إىل ساحة ملعركة حقيقيّة 

لكشف زيف ادِّعاءات التنظيªت اإلرهابيّة  

وداعميهم.

انسب تطبيقات الحرب النفسيّة عىل سورية إىل نظريّاتها.	 

تطبيقات الحرب 

النفسّية
نظريّة التأطريالنظريّة اإلعالمّيةالنظريّة النفسّيةالنظريّة السياسّية

الحرب النفسيّة 

عىل سورية

توظيف الفهم الخاطئ 

للدين إلضعاف الوحدة 

الوطنيّة

كيفية مواجهة 

سورية للحرب 

النفسيّة

تأكيد أّن الدين يدعو إىل 

املحبّة والتآخي والدفاع 

عن الوطن، ونبذ التطرّف 

والعنف. 
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األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

)  ( تعمل الدول االستعامريّة عىل إظهار الحكومات املناهضة لسياساتها أنّها فاشلة.. 1

)  ( استخدام الحرب النفسيّة يزيد تكاليف الحرب العسكريّة.. 2

)  ( حطَّمت حرب ترشين التحريريّة األسطورة القائلة بأّن »الجيش اإلرسائييّل ال يقهر«.. 3

هة ضّد سورية يف تحقيق أهدافها.. 4 )  ( أخفقت الحرب النفسيّة والعسكرية املوجَّ

حيحة يف كّل ماّم يأيت:  ثانياً: اخرت االجابة الصَّ

 العامل األهّم يف مواجهة الحرب النفسيّة: . 1

قّوة السلح. ب. قّوة املقاتلني.أ. 

الخطط الحربيّة الجيّدة.ث. الصمود النفيّس والعقيّل.ت. 

 تستخدم الحرب النفسيّة: . 2

مع بدء الحرب العسكريّة.ب. قبل وأثناء الحرب العسكريّة وتستمّر بعد نهايتها.أ. 

بعد انتهاء الحرب العسكريّة.ث. أثناء الحرب العسكريّة.ت. 

ثالثاً: صنِّف الجهات التي تصّدت للحرب النفسّية عىل سورية إىل رسمّية وغري رسمّية:

غري رسميّةرسميّة

رابعاً: دراسة حالة:

ارتكبت التنظيامت اإلرهابيّة أبشع جرائم القتل والتدمري يف سورية، وقامت بتعميم ذلك عرب وسائل اإلعلم املختلفة 

من أجل نرش الرعب والخوف يف قلوب املواطنني وإيهامهم بأّن قوَّتها ال تقاوم، العتقادها أّن هذا األسلوب يسهم يف 

شّل اإلرادة املجتمعيّة يف مقاومتها، ويحقِّق لها أهدافها يف توسيع مجال سيطرتها. إاّل أنّها يف نهاية املطاف فشلت يف 

تحقيق مآربها عىل أرض الواقع.

ما مفردات الحرب النفسيّة التي استخدمت يف هذه الحالة؟	 

فرسِّ لجوء التنظيامت اإلرهابيّة إىل أسلوب نرش الرعب والخوف.	 

 فرسِّ مقولة: »وعي املواطنني بحقيقة التنظيامت اإلرهابيّة وأدواتها وحجمها الحقيقّي عىل األرض أّدى إىل فشلها«.	 
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تطّور النظام السيايسِّ يف سورية2 الدرس األّول: 

السياسات العاّمة الدرس الثاني: 

الدميوقراطيَّة الدرس الثالث: 

الواقع االقتصاديُّ يف سورية الدرس الرابع: 

الحقوق والواجبات
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تطّور النظام السياسي١ِّ
في سورية

ديَّة السياسيَّة.	  التعدُّ

االستقرار السيايّس.	 

التطوير والتحديث.	 

سايت.	  الفكر املؤسَّ

كلماٌت جديدٌة
ح املراحل التي مّر بها النظام السيايّس يف 	  أوضِّ

سورية قبل االستقلل.

أبنيِّ املراحل التي مّر بها النظام السيايّس يف سورية 	 

بعد االستقلل.

د معنى االستقرار السيايّس يف ظّل الحركة 	  أحدِّ

التصحيحيَّة.

أتعرّف مرحلة التطوير والتحديث يف سورية.	 

سأكوُن قادرًا على أن

يقوم النظام السياسي في أي دولة بعدة أدوار ووظائف إلدارة مواردها وحتقيق أمنها واالستقرار فيها، من خالل 

مؤسساته التي تعبر عن إرادته في حتقيق املصلحة العامة.
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محّطات من تاريخ سورية  

تسلسل احداث التاريخّية في سورية 

األلف 

الثالث 

ق. م

حوايل

 2900 ق.م

مملكة ماري

64 ق.م

أصبحت سورية 

مقاطعة يف 

اإلمرباطوريَّة 

الرومانيَّة

636 م

انتهاء حكم 

اإلمرباطوريَّة 

البيزنطيَّة عىل 

سورية

661 م – 750 م

الدولة األمويَّة

994 م

الدولة الحمدانيَّة 

يف سورية

1516م – 1918م 

االحتالل العث�ّ�

القرن 

األول

ق. م

القرن 

السابع

القرن 

السابع 

والثامن

القرن 

العارش

القرن 
السادس عرش 
حتّى القرن 

العرشين

يف أعقاب خروج االحتالل العث�ّ� من بالد الشام بعد نجاح الثورة العربيّة الكربى عام ١٩١٦م، أخذ 

. ومنُذ عام ١٩١٨م  السوريُّون يتهيؤون إلجراء تجربتهم األوىل يف إدارة بالدهم بأنفسهم يف ظلِّ ُحكٍم وطنيٍّ

كانت البدايات األوىل يف تشكيل نظامهم السيايس عىل الصعد كافّة الترشيعيّة والتنفيذيّة... 

مرَّ النظام السياّيس يف سورية يف فرتة االحتالل الفرنيس ºحطّات مختلفة نتيجة الظروف السائدة حينها، 

حيث اضطرت فرنسا تحت وطأة الثورات الوطنيّة أن ترضخ إلرادة الشعب السورّي، الذي انتخب جمعيّة 

تأسيسيّة قامت بدورها يف وضع دستور للبالد عام ١٩٢٨م، لكن الفرنسيÇ قاموا بتعطيله. بعدها انتُخب أّول 

رئيس للجمهورية عام ١٩٣٢م (محمد عيل العابد)، ويف عام ١٩٤٣م جرت انتخابات نيابيّة أسفرت عن 

 Ðّتشكيل حكومة وطنيّة، وانتخاب (شكري القّوتيل) رئيساً للجمهورية، وبعد ذلك استمّر نضال الشعب العر

السورّي حتّى جالء آخر جندّي فرنّيس عن أرض سورية عام ١٩٤٦م.
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الجمعيَّة التأسيسيَّة

تها عند  هيئة �ثيليَّة وطنيَّة ينتخبها الشعب بهدف وضع دستور للدولة باسمه ونيابة عنه، وتنتهي مهمَّ

إصدار هذا الدستور، وقد يستمرُّ قيامها بعد ذلك بصفتها أوَّل مجلٍس نيا�ٍّ يف ظلِّ الدستور الجديد. 

                 عبد الوهاب الكيايل،

                      املوسوعة السياسية

فس حالة االضطراب التي عاىن منها نظام الحكم يف سورية يف فرتة االحتالل الفرنيس	 

المراحل التي مّر بها النظام السياسّي في سورية بعد االستقالل.  
سورية منذ عام ١٩4٦م حّتى١٩٧0م  

متثَّلت السلطة السياسيّة بعد االستقلل بــ:

ت بني )1٩4٩م – 1٩٥4م( كان  رئيس الجمهوريّة: كان يُنتَخب من الربملان، إاّل أنَّه يف فرتة االنقلبات العسكريّة التي امتدَّ

ُل الدستور ليزيد من صلحيَّاته. ُب نفَسُه رئيساً للجمهوريّة، ويعدِّ قائد االنقلب غالباً ما ينصِّ

الحكومة: متثَّلت بكبار اإلقطاعينّي والربجوازينّي الذين عملوا عىل زيادة مكاسبهم.

كني وممثِّيل العشائر وبعض القوى السياسيّة. مجلس النّواب: مثَّل خليطاً من الوجهاء وامللَّ

اتسمت هذه الفرتة بتناقض برامج األحزاب والقوى السياسية بني برامج قوى تقدمية تسعى لتعزيز استقلل سورية عن 

الدول االستعامرية وبرامج قوى تقليدية كانت أداة بيد الدول االستعامرية لتمرير مصالحها باملنطقة، وانعكس ذلك بالرصاع 

عىل السلطة وبالتأييد أو املعارضة لكل انقلب.

النظام السيايّس يف ظلِّ الوحدة السوريّة املرصيّة
يف 22 شباط عام 1٩٥٨م أُعلَِن عن قيام الجمهوريّة العربيّة املتَّحدة )سورية ومرص( عاصمتها القاهرة، وانتُِخَب جامل عبد 

النارص رئيساً لها، وتم توحيد الجيشني السوري واملرصي و إصدار قوانني التأميم واإلصلح الزراعّي.

لكّن هذه الوحدة مل تستمّر طويلً، فكان االنفصال يف 2٨ أيلول 1٩61م الذي شكَّل رضبًة قويًَّة للتطلُّعات وللمنجزات التي 

قتها الوحدة، وأمام هذا الواقع وجَد البعثيُّون أنَّ دورهم قد حان لتخليص الجامهري من أعداء الوحدة، فأعادوا تنظيمهم  حقَّ

داخل سورية وقاموا بثورة الثامن من آذار عام 1٩63 ردَّاً عىل الحكم االنفصايّل .

مل تستطع الثورة استكامل بناء النظام الدميقراطي يف سورية وأهملت دور املنظامت الشعبية والحياة السياسية واالجتامعية، 

مام استدعى قيام حركة تصحيحية لوضع الثورة عىل مسارها الصحيح.
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سورية منذ عام ١٩٧0 م حّتى وقتنا الحارض
قامت الحركة التصحيحيّة يف / 16 / ترشين الثاين عام 1٩70م بقيادة القائد الراحل حافظ األسد فتحقق االستقرار السيايس 

يف سورية مستنداً إىل أسس دستورية وقانونية ثابتة ومستقرة، حيث تمَّ إقرار الدستور الدائم للبلد يف 13/ 3/ 1٩73م وقد 

استمر العمل به حتى إقرار دستور عام 2012 الذي أكد عىل اعتامد مبدأ التعددية السياسية واالقتصادية وعىل رضورة 

التوسع يف املؤسسات الدميقراطية.

د القوى واألحزاب السياسيّة، وحّقها يف التعبري عن نفسها، واملشاركة يف . 1 ديَّة السياسيَّة: تتمثَّل يف مرشوعيَّة تعدُّ التعدُّ
 العمليّة السياسيّة، مبا يحفظ الحقوق والحريات العامة. 

ميَّة، األمر الذي ساعد  وقد متثَّلت التعدديَّة السياسيّة يف سورية بتوافق األحزاب السياسيّة بقيام الجبهة الوطنيَّة التقدُّ

 الدولة عىل استكامل بناء مؤسساتها الدميقراطية املتمثلة بـــ: 

 مجلس الشعب: أسهم بتحقيق االستقرار السيايّس عرب متثيله فئات الشعب كلّها، ال سيّام العاّمل والفّلحني.   

رقابة  االستقلل، تحت  اإلداريّة بيشء من  الوحدات  املحلِّيّة يف  الشؤون  إدارة  منتخبة متارس  املحلِّّية: هيئات  اإلدارة 

 الحكومة يف الدولة. 

املنظَّامت الشعبّية: هدفت إىل تنظيم طاقات الشعب يف منظاّمت واتِّحادات ونقابات متثّلهم وترعى مصالحهم.

بناء . 2 يف  تعاويّن(  خاّص، مشرتك،  )عاّم،  املجتمع  يف  االقتصاديّة  القطاعات  إسهام جميع  وهي  االقتصاديَّة:  ديَّة  التعدُّ
االقتصاد الوطني، وتقوم الدولة بالعمل عىل تحقيق التنسيق والتكامل بني هذه القطاعات، وتقديم الدعم والتسهيلت 

اللزمة لها.

أكمل الجدول اآليت:	 

من عام ١٩٧0م حّتى وقتنا الحارض من عام ١٩4٦م حّتى عام ١٩٧0 ماملرحلة

املؤّسسات الدميقراطيّة

العلقة بني األحزاب

االستقرار السيايّس
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التطوير والتحديث في سورية  
شهدت سورية مع بداية القرن الحادي والعرشين مرحلة جديدة، اتَّسمت بتحديث األنظمة وتطوير السياسات مبا يتناسب 

مع بناء الدولة العرصيّة، وقد متثّل ذلك يف منهج التطوير والتحديث الذي اعتمده السيّد الرئيس بّشار األسد، وعمل من 

خلله عىل تطوير الواقع وتحسينه.

التطوير والتحديث: منهج عمل دائم يهدف إىل تحقيق التقّدم واالزدهار، من خلل مواكبة آخر املستجّدات العلميَّة 
والتكنولوجيَّة واإلداريَّة يف العامل واالرتقاء الدائم مبستوى التخطيط والتنفيذ واألداء والرقابة. 

من أدوات عملّية التطوير والتحديث:
سايت.. 1 الفكر املؤسَّ

د.. 2 الفكر املتجدِّ

تطوير النظام اإلدارّي: ويتطلّب تأكيد سيادة القانون، وتطبيق املعلوماتيّة واستثامرها، وتطوير القوانني التي تتعلّق بـ: . 3

)القطاع العاّم، املصارف، املستوى املعييّش للمواطنني، االستثامر...( 

املساءلة واملحاسبة: التي تبدأ بتأكيد دور الضمري، وتنتهي باملساءلة القانونيّة.. 4

سا�: هو أحد أساليب إدارة الدولة، ينطلق من أنَّ كّل مؤّسسة �ثّل كّل الوطن مه� كان  الفكر املؤسَّ

حجمها واختصاصها، والعمل املؤّسسا� عمل ج�عّي ال فردّي، وعمل مبنّي عىل الصدق واإلخالص يف 

التعامل وعىل استغالل الوقت وتغليب املصلحة العاّمة عىل املصلحة الشخصيّة وعقليّة الدولة عىل عقليّة 

الزعامة... وهو ال ينفصل عن الفكر الد©قراطّي بل يتقاطع معه يف مواقع عديدة.

من خطاب القسم للسيّد الرئيس بّشار األسد ١٧ / ٧ / ٢٠٠٠م      

ما العالقة بني الفكر املؤّسسايت والفكر الدميقراطّي؟	 
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« يف مطلع القرن الحادي والعرشين واجهت سورية شعباً ومؤّسسات تحّدي التطوير 

والتحديث يف ظّل ظروف إقليميّة ودوليّة صعبة استهدفت السيادة الوطنيّة، ما شكَّل 

الدافَع إلنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.

يّة والد¡وقراطيّة،  ويأª إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب عىل طريق الحرِّ

ات، ودليالً يُنظِّم مس»ة الدولة  وتجسيداً حقيقيّاً للمكتسبات واستجابة للتحّوالت واملتغ»ِّ

نحو املستقبل، وضابطاً لحركة مؤّسساتها وَمصدراً لترشيعاتها، وذلك من خالل منظومة من 

املبادئ األساسيّة تُكرِّس االستقالل والسيادة وحكم الشعب القائم عىل االنتخاب والتعّدديّة 

يّات العاّمة وحقوق  السياسيّة والحزبيّة وحÃية الوحدة الوطنيّة والتنّوع الثقاّيف والحرِّ

اإلنسان والعدالة االجتÃعيّة واملساواة وتكافؤ الفرص واملواطنة وسيادة القانون، يكون 

فيها املجتمع واملواطن هدفاً وغايًة يُكرَّس من أجلهÃ كلُّ جهٍد وطنّي، ويُعدُّ الحفاظ عىل 

اً لحضارة الوطن وهيبة الدولة». كرامتهÃ مؤرشِّ

من مقّدمة دستور ٢٠١٢/٢/٢٧م       

األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

)  ( املهّمة األساسيّة للجمعيّة التأسيسيّة هي متثيل الشعب.. 1

ميّة.. 2 )  ( مثّلت الوحدة بني سورية ومرص مصالح القوى الوطنيّة والتقدُّ

)  ( من العقبات التي اعرتضت ثورة الثامن من آذار تفعيل دور املنظاّمت الشعبيّة.. 3

)  ( متارس مجالس اإلدارة املحلِّيّة السلطة الترشيعيّة.. 4

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة مام يأيت: 

 يتحقق االستقرار السيايس يف املجتمع من خلل: . 1

أسس دستورية وقانونية متغرية. ب. تطوير النظام اإلداري.أ. 

كل ما سبق صحيح.ث. أسس دستورية وقانونية ثابتة.ت. 

 من سامت نظام الحكم يف سورية بعد االستقلل: . 2

عدم االستقرار السيايس.ب. قيام النظام املليك.أ. 

كل ما سبق صحيح.ث. أسس دستورية وقانونية ثابتة.ت. 
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ثالثاً: أكمل خارطة املفاهيم اآلتية:

عوامل االستقرار السياسّي

التعددية
السياسية

التعددية
االقتصادية

الدستور

رابعاً: فسِّ ما يأيت:

يّة التعّدديّة السياسيّة يف املجتمع.. 1 أهمِّ

أهمية الفكر املؤسسايت يف إدارة الدولة.. 2

ناته وأطيافه، وعرب منظّامته الشعبّية ومؤّسساته السياسّية واألهلّية، تحقيق  خامساً: استطاع املجتمع السورّي بكّل مكوِّ

إنجازات كبرية ويف شتى املجاالت، أثبتت عمق الرتاكم الحضارّي لديٌه، وصالبة إرادته وقدرته عىل مواكبة املتغرّيات وتهيئة 

املناخ املالئم للمحافظة عىل دوره اإلنسايّن كقّوة فاعلة يف مسرية الحضارة اإلنسانّية.  

ما السامت التي يتَّسم بها املجتمع السورّي؟	 

ما األّدلة والرباهني عىل العمق الحضارّي للمجتمع السورّي.	 

ضع تصّوراً لدورك املستقبيّل يف جعل املجتمع السورّي أكرث قّوة وتطّوراً.	 
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2 السياسات العاّمة

أفراد املجتمع

سياسة اقتصادية

سياسة تربوية

سياسة اجت
عية

 سياسة إداريةسياسة مالية

سياسة تعليمية

اإلرادة املجتمعيّة.	 

الجهات غري الحكوميّة.	 

البيئة التنظيميّة.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرَّف مفهوم السياسات العاّمة.	 

د عنارص السياسات العاّمة.	  أحدِّ

د صانعي السياسات العاّمة.	  أحدِّ

أوّضح آلية رسم السياسات العاّمة.	 

سأكوُن قادرًا على أن

ترتبط ممارسة السياسات العامة ببداية ظهور الدول واحلكومات التي متتلك السلطة ومخولة من قبل األفراد في إدارة 

شؤون املجتمع وتعتمد على املؤسسات لتحقيق ذلك. فهي تبدأ بتحديد األهداف املرجو حتقيقها في ضوء اإلمكانات 

املتوفرة في الوقت احلالي واملستقبل، وأساليب حتقيقها. 
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نشأة مفهوم السياسات العاّمة وتطّوره  
الكبري  الكساد  أزمة  أهّمها  ومن  العرشون،  القرن  التي شهدها  التغرّيات  بعد  واضح  بشكل  العاّمة  السياسة  مفهوم  تبلور 

)1٩2٩-1٩32م( وما تلها من نتائج كارثيّة للحرب العامليّة الثانية )1٩3٩-1٩4٥م(، ويعّد »هارولد الزويل« أّول من وضع 

ومدى  صنعها  ومراحل  وخصائصها  وعنارصها  مفهومها  فيه  أوضح  والذي  1٩٥1م  عام  العاّمة«  »السياسات  بعنوان  كتاباً 

أهّميّتها يف تلبية احتياجات املجتمع املتزايدة، عىل شكل تدّخٍل حكوميٍّ مبارٍش يف مختلف جوانب الحياة، لتأمني املستلزمات 

املؤّسسات  بني  والتنسيق  التعاون  تزايد  مع  ذلك  الثانية،  العامليّة  الحرب  بعد  رة  املدمَّ باالقتصاديّات  والنهوض  الرضوريّة 

الحكوميّة والتنظيامت غري الحكوميّة )كاألحزاب واملنظَّامت واالتِّحادات والجمعيّات والنقابات...( يف تنظيم شؤون املجتمع 

وتأمني مختلف احتياجاته، يف مختلف املجاالت )الدفاع- الصّحة– التعليم– اإلسكان– االقتصاد– البيئة...(

من نتائج الحرب العاملّية الثانية ١٩٣٩ – ١٩٤٥م:

١- مقتل مالي� البرش/ ثلثي القوى العاملة يف أوروبا. 

٢- تدم� البنية التحتيّة واملنشآت الصناعيّة يف أوروبا.

٣- انهيار نحو ٧٠٪ من االقتصاد األوروّ�.

٤- عجز رأس املال الخاّص عن النهوض باالقتصاد. 

٥- انتشار البطالة.

٦- انهيار اإلنتاج الزراعّي.

وّضح سبب تزايد االهتامم بالتنظيامت غري الحكومّية يف املجتمعات الحديثة. 	 

بنّي العالقة بني الحرب العاملّية الثانية وظهور السياسات العاّمة.	 

هة نحو أهداف مقصودة،  السياسات العاّمة: هي مجموعة األعامل واألنشطة والقرارات والخطط الحكوميّة، املوجَّ

بغية حلِّ املشكلت الناشئة وتدارك املشكلت املحتملة.



عناصر السياسات العاّمة  

املطالب واالحتياجات:

وهي القضايا واملشكالت التي تطرح عىل 

الجهات العاّمة � تبادر هذه الجهات إىل 

حلِّها.

القرارات السياسّية:

�ثِّل ما يصدره املسؤولون الحكوميّون من 

قوان� وأوامر وتوجيهات، استجابة للمطالب 

واالحتياجات.

إعالن محتويات السياسة العاّمة:

وهي الخطابات والتفس�ات والتعلي�ت 

والترصيحات الحكوميّة التي تفرسِّ القرارات 

السياسيّة.

مخرجات السياسة:

وهي النتائج املحسوبة الناجمة عن 

سها املواطنون من  السياسة العاّمة التي يتلمَّ

األع�ل الحكوميّة.

آثار السياسة:

النتائج املحسوبة وغ� املحسوبة الناجمة عن 

السياسة العاّمة.

 ويقاس نجاح السياسة العاّمة ¬دى قدرتها عىل 
تلبية املطالب التي رسمت ألجلها هذه السياسة، 

فتكون إيجابيّة إذا استطاعت تلبية املطالب، 

وتكون سلبيّة إن ´ تلبِّها، وبالتايل تحتاج إىل 

سياسة عاّمة جديدة أو ملحقة بسابقتها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عناصر السياسات العامة لرفع مستوى المعيشةعناصر السياسات العاّمة

د العنارص التي تبنّي دور الحكومة يف تنفيذ السياسة العاّمة.	  حدِّ

استنتج العالقة بني املطالب واالحتياجات وآثار السياسة العاّمة.	 

4243



صانعو السياسات العاّمة  
 تَُعدُّ السياسات العاّمة نشاطاً متارسه الحكومة كونها املسؤولة عن إيجاد الحلول للمشكلت املختلفة، إاّل أنَّ ذلك ال يتّم 

إاّل عرب التواصل والتعاون والتنسيق مع التنظيامت والجامعات واألفراد، وفق التقسيم اآليت:

صانعو
السياسات
العاّمة

املشاركون غ� الرسميِّ�

 �هناك جهات تُصنَّف عىل أنّها غ

حكوميّة (غ� رسميّة) تشارك بحّظ 

وافر بالتأث� يف الصّناع الرسمي� 

ذيها. للسياسات العاّمة ومنفِّ

النقابات واألحزاب 

السياسيّة

تقوم بالدور 

املركزّي لترشيع 

القوان� 

واملصادقة عىل 

السياسة 

العامة.

وهي املسؤولة 

دستورياً عن 

تنفيذ ورسم 

السياسة العامة 

واإلرشاف 

عليها.

مراقبة تنفيذ 

وتقييم السياسة، 

والفصل يف 

املنازعات 

الناجمة عن 

تنفيذها.

األفراد بصفتهم 

الشخصيّة

ج³عات الضغط 

واملصالح

املشاركون الرسمّيون

(املؤّسسات الرسمّية)

وهم األفراد الذين يتمتّعون بصالحيّات

تسمح لهم باملشاركة يف رسم السياسات 

العاّمة، ويسهمون يف اتِّخاذ القرارات

وتنفيذها بأساليب ودرجات متفاوتة.

السلطة
الترشيعيّة

السلطة
التنفيذية

 السلطة
القضائيّة

ح دور الجهات غري الرسمّية يف صنع السياسة العاّمة، مؤيداً ذلك مبثال.	  وضِّ
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صناعة السياسة العاّمة  
متّر عمليّة صنع السياسة العاّمة بجملة من املراحل التي تعّد رضوريّة للوصول إىل الغاية املرجّوة منها، وتتمثّل تلك املراحل 

بـ:

6

123

45

مراحل السياسة العاّمة

تشخيص املشكلة

اإلحساس باملشكلة

وتحديدها بدقّة.

جمع املعلومات

�ثّل املعلومات العمود الفقرّي

لكّل مرحلة من مراحل صناعة

السياسات العاّمة، وتساعد الحقاً

عىل اختيار البديل األفضل.

استكشاف البدائل املمكنة

وتتضّمن رصد كّل البدائل القابلة

للتنفيذ، مع تحديد تكلفة

كلٍّ منها، والنتائج املتوقَّعة

من تنفيذ كّل بديل.

تقييم وتحديد البديل األفضل
وضع معاي� للمفاضلة ب� البدائل

املتاحة وفق الطاقات البرشيّة

واإلمكانات املاديّة املتوافرة ضمن

اإلطار الزمنّي املطلوب، ثّم اختيار

البديل الذي يحقق النتائج

األفضل.

التطبيق ومتابعة التنفيذ

،ªّتطبيق البديل األفضل بشكل جز

ومراقبة النتائج، وإجراء التعديالت

.ªّالرضوريّة، ثّم تطبيقه بشكل نها

تقييم السياسة العاّمة

وتتمثّل يف قياس مدى تحّقق

الهدف املطلوب،

وانعكاسها عىل حياة املجتمع.

األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

)  ( متثِّل السياسة العاّمة استجابة الحكومة ملختلف املشكلت املجتمعيّة.. 1

د السياسة العاّمة يف التعاون والتنسيق بني أجهزة الدولة املختلفة الرسميّة وغري الرسميّة.. 2 )  ( تتجسَّ

)  ( امتناع الحكومة عن اتِّخاذ إجراءات تجاه قضيّة معيَّنة يَُعدُّ سياسة عاّمة.. 3

)  ( املصلحة العاّمة هي الهدف األساس للسياسات العاّمة.. 4
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ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة ماّم يأيت: 

 من صانعي السياسات العاّمة الرسميّني: . 1
جامعات املصالح. ب. األحزاب السياسيّة.أ. 

الوزراء.ث. جامعات الضغط.ت. 

 تتحدد آثار السياسات العامة بالنتائج: . 2
املحسوبة وغري املحسوبة.ب. املحسوبة.أ. 

غري املحسوبة.ث. املرغوبة.ت. 

ثالثاً: أكمل خريطة املفاهيم اآلتية:

قياس مدى نجاح السياسة – تحديد إطار زمنّي لحّل املشكلة – تشخيص املشكلة – تحديد الجهات املكلَّفة بتطبيق الحّل – 

وضع البدائل لحّل املشكلة - صناعة السياسة العاّمة – اإلحاطة مبختلف جوانب املشكلة – اختيار الحّل األمثل.

 صناعة
 السياسة
العاّمة

رابعاً: دراسة حالة

لوضع سياسة صحية يجب دراسة ما ييل: 

 	

 	

 	

 	

 	

 	 

لوضع سياسة تعليمية يجب دراسة ما ييل: 

أعداد الطلب يف كل مرحلة.	 

أعداد املدارس.	 

أعداد الطلب يف الغرف الصفية.	 

أعداد املعلمني واختصاصاتهم.	 

املناهج الرتبوية وجودتها.	 

 مخرجات التعليم ومدى ارتباطها بسوق العمل.	 

444٥



4647

3 الديموقراطيَّة

الدميوقراطيَّة.	 

التشاركيَّة.	 

التعّدديَّة.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرَّف مفهوم الدميوقراطيَّة.	 

ح مبادئ الدميوقراطيَّة وأشكالها.	  أوضِّ

أبنيِّ أهّميّة مامرسة الدميوقراطيَّة.	 

أقيِّم تجربة اإلدارة املحلّيّة كنوع من الدميوقراطيَّة 	 

التشاركيَّة.

سأكوُن قادرًا على أن

ّية والعدل واملساواة بني املواطنني في احلقوق والواجبات واحلياة االجتماعّية  ن احلرِّ ة في مفهومها الواسع تتضمَّ الدميوقراطيَّ

وسيادة القانون، وغير ذلك من مفاهيم وممارسات تعبِّر عن احترام حقوق املواطن بغّض النظر عن فكره ولونه وانتمائه، 

فالدميوقراطية هي حكم الشعب من الشعب وللشعب.
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ة   مفهوم الديموقراطيَّ
كيف يمكن حّل قضّية

ما تهّم الكثيرين؟ بالوسائل

العنفيَّة

بالوسائل

الدوقراطيّة

حلول ُمرضية لكلِّ األطرافتفاقم املشكلة

النتائج املرتتِّبة عىل استع�ل الوسائل العنفيَّة:

-

-

-

-

النتائج املرتتّبة عىل استع�ل الوسائل الدوقراطيّة:

-

-

-

-

املشاركةالحوارالتفاوضالعنف املعنوّيالعنف املادِّّي

يقبل  أن  الرضورّي  من  لذا  يَّة،  بحرِّ العيش  يف  والرغبة  ألمورهم  املواطنني  وعي  عىل  يرتكز  جامعّي  سلوك  الدميوقراطيّة 

الجميع بالدميوقراطيّة كقاعدة أساسيّة لحّل الرصاعات بشكل سلمّي عن طريق الحوار العقليّن املنفتح، وبعيداً عن العصبيّة 

والسلطويّة وإلغاء اآلخر، رغم كّل الخلفات املمكنة والطبيعيّة يف عاملنا اإلنسايّن. 

ن« يعكس  وميكن أن تظهر الدميوقراطيّة يف كّل ركن من أركان الحياة العاّمة، فالتقيّد مثلً بقوانني السري هو سلوك »متمدِّ

نضوجاً دميوقراطيّاً، كذلك احرتام آراء اآلخرين )السياسيّة والدينيّة والثقافيّة والفّنيّة و...(، وقبول سيادة القانون عىل الجميع، 

كلّها قضايا تخلق بيئة دميوقراطيّة، تؤثّر إيجابيّاً عىل الحياة السياسيّة يف الدولة.

 املجتمع الذي يتباحث أفراده بشأن القضايا التي يريدون 

اتِّخاذ قرارات حولها، وتسود بينهم حالة من القبول 

لبعضهم البعض والتزامهم بالقرارات التي يتَّخذونها 

ج�عيّاً، وهو مجتمع يتميَّز بُهويَّته الوطنيّة الجامعة التي 

يرى أُبناؤه أنفسهم عرب كلمة "نحن". وعندها يكون 

املجتمع قد اختار السلوك الد¦قراطي.ّ

أي أنَّ مصلحة كّل شخص تستحّق النظر إليها 

والتعامل معها عىل قدم املساواة مع اآلخرين. وإنَّ 

أي نوع من أنواع االمتيازات أياً كان أساسه كالجنس 

والسّن واملال والتعليم والطبقة والعرق... إلخ، يَُعّد 

مخالفة ملبدأ املساواة يف القيمة.

األعضاء الفاعلون يف النظام الد¦قراطّي قادرون عىل 

تحقيق التوازن بÃ مصالحهم الخاّصة واملصالح العاّمة 

التي يشاركون اآلخرين بها. أي يتعاملون مع 

املوضوعات والقضايا السياسية واالقتصادية... Äعزل عن 

مصالحهم الشخصية

تنمو الثقافة الد¦قراطية بشكل تدريجّي مع Æو الفكر 

ومن خالل التجربة والتطبيق، واالستفادة من تجارب 

شعوب أخرى ذات تقاليد عريقة بامل�رسة الد¦قراطيّة.

شروط بناء الديمقراطّية
المساواة في التعامل: المجتمع الوطنّي:   

الثقافة الديموقراطّية:االستقاللّية:



أشكال الديموقراطّية  
تعربِّ الشعوب عن إرادتها الحرّة يف مامرسة الدميوقراطيّة بأشكال متعّددة حسب خصوصيّة املجتمع الثقافيّة والتعليميّة 

واالجتامعيّة، وأهّم هذه األشكال:

آلّيات التطبيقدور الشعباملضمونشكل الدميوقراطّية

الدميوقراطيّة املبارشة

يتوىّل فيها أفراد الشعب بأنفسهم 

جميع السلطات التنفيذيّة والترشيعيّة 

والقضائيّة.

مامرسة السلطة بشكل 

مبارش دون وسيط.

التصويت املبارش 

والعلنّي.

الدميوقراطيّة شبه 

املبارشة

يختار الشعب فيها ممثِّلني عنه للقيام 

ببعض املهاّمت املتعلِّقة بسنِّ الترشيعات 

وتعيني السلطة التنفيذيّة والرقابة عليها، 

عىل أن يحتفظ بحّق تقرير املسائل 

الرئيسة.

اختيار ممثلني عنه 

وعزلهم، االحتفاظ بحّق 

تقرير املسائل الرئيسة 

وعزل ممثِّليه.

االقرتاع واالستفتاء.

الدميوقراطيّة 

التمثيليّة

يقوم الشعب باختيار نوَّاب أو ممثِّلني 

ة  عنه ملامرسة الحكم نيابة عنه يف مدَّ

زمنيّة معيَّنة وفقاً ألحكام الدستور.

انتخاب.اختيار ممثِّلني عنه.

الدميوقراطيّة 

الشعبيّة

يتّم التعبري عن إرادة الشعب عرب األحزاب 

واملنظَّامت الشعبيّة واإلدارة املحلِّيّة.

انتخاب ممثلني عنه 

للمشاركة يف صنع القرار 

من خلل األحزاب 

واملنظامت واإلدارة 

املحلية.

االنتخاب.

الدميوقراطيّة 

التوافقيّة

تقوم عىل التوافق والحكم الجامعّي بعد 

األخذ بأكرب عدد من اآلراء، إلرشاك جميع 

رشائح املجتمع يف الحكم وصنع القرار..

االنتخاب.اختيار ممثّلني عنه.

الدميوقراطيّة 

التشاركيّة

إرشاك املجتمع املديّن واملواطنني عاّمة يف 

صنع السياسات، وتعزيز دورهم يف اتِّخاذ 

القرارات املتعلِّقة بالشأن العاّم.

املشاركة الفّعالة يف 

صناعة القرار.

االستفتاء، االنتخاب 

/االعرتاض / 

االقرتاح / املبادرة / 

اإلدارة املحلِّيّة.

4٨4٩



تجربة اإلدارة المحّلّية  
تقوم الدميوقراطيّة التشاركيّة عىل تشجيع املواطنني عىل املشاركة املبارشة للسلطات املحلية؛ ويف تحديد األولويّات وتنفيذ 

الخطط واإلرشاف عىل النتائج وكذلك واالنخراط مع املؤّسسات واملجتمعات املحلِّيّة األخرى.

األساسيّة،  الخدمات  بتقديم  االرتقاء  عىل  يعمل  الذي  املحلّيّة،  اإلدارة  نظام  تطبيق  عرب  التشاركيّة  الدميوقراطيّة  وتتعزز 

وتخفيف األعباء عن الحكومة املركزيّة، ومنح الشعب إمكانيّة التحكُّم بحياته وأسلوب عيشه، إذ تشّكل السلطات املحلِّيّة 

ً بني الحكومة املركزيّة واملواطنني يف بلداتهم ومدنهم ومحافظاتهم. جرساً مهامَّ

ال مركزيّة السلطة:

يف  اإلداريّة  )الوحدات  املحلِّيّة  واإلدارات  مركزيّة(،  )حكومة  املركزّي  الجهاز  بني  واملهاّم  والوظائف  السلطات  توزيع  هي 

البلدات واملدن واملحافظات(، وَجْعلها تَتمتَّع بنوع من االستقلليَّة يف تَسيري ُشؤونها املحلية.

يقوم نظام اإلدارة املحلية عىل أساس تعزيز الدميقراطية التشاركية عن طريق االختيار الحر ملمثيل السكان عىل املستوى 

املحيل من خلل االنتخابات، مبا يكرِّس مبدأ حكم الناس ألنفسهم وتدريب السكان املحليني عىل تسيري شؤونهم، واتخاذ 

العام. كذلك تؤدي إىل تعزيز  التي تخص شؤونهم يف جو دميقراطي مام يكسبهم خربة سياسية يف إدارة الشأن  القرارات 

الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل عىل مستوى الدولة والحد من احتكار جهات سياسية معينة للعمل السيايس.

عىل املستوى اإلداري: تخفف من 

ب	وقراطية اإلدارات املركزية 

اً من التنافس  الحكومية وتخلق جوَّ

ب� مختلف الج�عات املحلية وتتيح 

االستفادة من تجارب بعضها البعض.

عىل املستوى االجت�عي: تشكل 

السلطة املحلية جرساً يساعد يف ربط 

الحكومة املركزية بقاعدتها الشعبية، 

¡ا ينعكس إيجاباً عىل السكان 

املحلي� وتلبية احتياجاتهم 

االقتصادية ك� ترسخ ثقة املواطن 

بذاته وتدفعه نحو املشاركة يف 

الشأن العام ك� تنمي لديه 

اإلحساس باالنت�ء الوطني.

ّية تطبيق قانون اإلدارة املحلِّّية بالنسبة للمجتمع.	  استنتج أهمِّ
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األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

( من رشوط بناء الدميوقراطيّة املساواة يف التعامل.. 1  (

( االنتخابات الدميقراطية تجري يف كل أنظمة الحكم.. 2  (

( الدميوقراطيّة املبارشة يختار فيها الشعب ممثِّلني عنه ملامرسة الحكم.. 3  (

( تعمل الدميوقراطيّة التشاركيّة عىل إيصال أصوات نشطاء املجتمع املديّن إىل الحكومة املركزيّة.. 4  (

حيحة يف كّل ماّم يأيت:  ثانياً: اخرت اإلجابة الصَّ

 يؤدي استخدام الوسائل الدميقراطية يف حل مشكلت املجتمع إىل: . 1

ازدياد املشكلت وتفاقمها. ب. رضا طرف عىل حساب آخر.أ. 

تغليب املصلحة الخاصة عىل العامة.ث. حلول مرضية لكل األطراف.ت. 

 يتطلب بناء الدميقراطية: . 2
التبعية.ب. التمييز يف التعامل.أ. 

االستقللية.ث. منح االمتيازات لبعض األفراد.ت. 

ثالثاً: أفّس ما يأيت:

املجتمع الوطنّي يتميّز بُهويّة وطنيّة جامعة.. 1

ن.. 2 التقيّد بالقوانني هو سلوك متمدِّ

رابعاً: قارن بني الدميوقراطّية التمثيلّية والدميوقراطّية التوافقّية من حيث، مضمونها، وآلّية تطبيقها.

الدميوقراطيّة التوافقيّةالدميوقراطيّة التمثيليّةمن حيث

املضمون

آليّة التطبيق
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الواقع االقتصادّي في سورية 4

اقتصاد السوق االجتامعّي.	 

العوملة االقتصادية.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرَّف مرتكزات االقتصاد السورّي.	 

أبنّي نقاط القوة والضعف يف االقتصاد السورّي.	 

أوّضح تحديات وفرص االقتصاد السورّي.	 

أبني أهم التحوالت اإليجابية يف االقتصاد السوري.	 

أقرتح حلوالً للتحّديات التي تواجه االقتصاد 	 

السورّي.

سأكوُن قادرًا على أن

ن  شهد االقتصاد السورّي تطّورات مهّمة في العقد األّول من القرن احلالّي على املستويات كاّفة وجتلَّى ذلك في حتسُّ

رات االقتصادّية واالجتماعّية من حيث ارتفاع مستوى الدخل وحتسن مستوى املعيشة، وانتشار املصارف اخلاصة  املؤشِّ

والعامة لتمويل املشاريع الصغيرة التي تعد أساسًا تنمويًا ميكن البناء عليه. 
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مرتكزات االقتصاد السورّي  

 تعد أهّم مقوِّمات 

االقتصاد السورّي، 

يعمل بها أك� من 

مليون عامل حيث 

بلغت نسبة  

مساهمتها يف 

االقتصاد الوطني 

%17  وأهم 

محصول� 

اسرتاتيجي� القمح 

والقطن.  

الزراعة

بلغت نسبة 

مساهمة القطاع 

الصناعّي (العاّم 

والخاّص واملشرتك) 

يف االقتصاد الوطني  

%22، وتعد 

الصناعات النسيجية 

من أهم الصناعات 

التي تتمتع §يزة 

نسبية.

الصناعة

¬تلك إمكانات 

وموارد باطنية 

مهمة (نفط-غاز) 

حيث بلغت 

نسبة مساهمتها 

يف االقتصاد 

الوطني حوايل  

%7 تقريباً.

ال�وات الباطنّية

تشّكل املواقع 

األثريّة وانتشار 

املصايف والغابات 

ذات الحرارة 

املعتدلة واملناظر 

الطبيعيّة، عوامل 

جذب للسياحة يف 

البالد، بلغت نسبة 

مساهمتها يف 

االقتصاد الوطني 

.14%

السياحة

شهد قطاع التجارة 

والخدمات نقلة 

نوعية من خالل 

تعدد الخدمات 

املرصفيّة والتأمينية 

واالتصاالت، وافتتاح 

سوق دمشق 

لألوراق املاليّة عام 

2009. وبلغت 

نسبة مساهمة 

التجارة والخدمات 

يف االقتصاد الوطني 

حوايل 40%.

التجارة والخدمات

مساهمة القوى العاملة يف القطاعات االقتصاديةمساهمة القطاعات االقتصادية يف االقتصاد الوطني

 القطاع الزراعي

القطاع الصناعي

ال�وات الباطنية

القطاع السياحي

 القطاع الزراعيالتجارة و الخدمات

ال�وات الباطنية

القطاع السياحي

التجارة و الخدمات

القطاع الصناعي

17 %

22 %

7 %
14 %

40 %

19 %

17 %

12 %

13 %

39 %
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ح دور العامل البرشّي يف القطاعات اآلتية:	  وضِّ

مقرتحات لتطوير هذا الدوردور العامل البرشّيالقطاع االقتصادّي

القطاع الصناعّي

القطاع الزراعّي

قطاع السياحة

التجارة والخدمات

واقع االقتصاد السورّي  

نقاط الضعفنقاط القّوة   أوًال:

الفرصالتحّديات   ثاني�:

1. إمكانات وموارد وثروات اقتصاديّة وطبيعيّة مهّمة 

(زراعيّة - حيوانيّة - نفط - غاز - فوسفات ............)

2. التعّدديّة االقتصاديّة سمة أساسيّة لالقتصاد السورّي 

(القطاع والخاّص واملشرتك والتعاوّ�)

3. ارتفاع معّدالت النمّو االقتصادي، وانخفاض املديونيّة، 

وتحّسن امليزان التجارّي (الصادرات والواردات)

4. مؤّرشات جيّدة يف مجال التنمية البرشيّة (الصّحة 

والسكن والتعليم)

5. تتمتّع بعض السلع ®يزة نسبيّة (القطن- الحمضيّات 

– النسيج- األدوية)

1. اعت¸د الصادرات  عىل املواّد األولية أو غ¶ املصنعة                                                         

2. التزايد السكاّ�، وارتفاع معّدالت البطالة، وانخفاض 

إنتاجيّة الع¸لة، واألجور املتدنّية.

3. ارتفاع مستوى الهدر يف القطاع العاّم، وضعف 

مردوديّة االستث¸ر فيه.

4. ظاهرة الفساد اإلدارّي.

5. تزايد االعت¸د عىل است¶اد السلع االستهالكيّة بشكل 

كب¶.

6. خدمات البنية التحتيّة واملاّديّة م¸ يزيد من 

تكاليف االستث¸ر.

- سيطرة الدول الكربى والرشكات املتعّددة 

الجنسيّات عىل التجارة العامليّة.

- التحّديات التنافسيّة من بعض الدول التي تتشابه 

مع بنية االقتصاد  السوري يف أÊاط االنتاج.

- العقوبات االقتصاديّة املفروضة من قبل الواليات 

د  املتَّحدة األمريكيّة ودول االتّحاد األورÌّ والتي تتجدَّ

باستمرار.

- وجود عالقات تاريخيّة بÍ سورية والعديد من دول 

العاÎ، وتطلّع دول مهّمة لالستث¸ر يف سورية.

- قبول أسواق بعض الدول للمنتجات السوريّة التي 

تحظى بسمعة جيّدة، وسعر منافس.

- وجود أسواق خارجيّة واسعة غ¶ مستثمرة من قبل 

الفعاليّات االقتصاديّة السوريّة.

-وجود عّدة دول تتطلّع لالستث¸ر يف مجاالت السياحة 

والصّحة والتعليم والتطوير العقارّي والطاقة والنقل 

واالتّصاالت.
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التحّوالت ا
يجابّية في االقتصاد السورّي

يّة األسواق وكفاءتها) من  1. اعت�د اقتصاد السوق االجت�عّي 2005م ويعتمد هذا النهج عىل الجمع ب� (حرِّ

جهة، و(توّجهات الدولة االجت�عيّة) من جهة أخرى، ومضمونه العمل عىل التوفيق بينه�، وهذه مهّمة 

الحكومة يف تحقيق التنمية والعدالة االجت�عيّة وتأم� السلع والخدمات بأسعار مقبولة، ومن جهة أخرى 

إطالق حّريّة األسواق وفق مبدأ العرض والطلب.

2. زيادة االندماج اإليجاّ� مع االقتصاد العاملّي: بدأت العالقات االقتصاديّة السوريّة  تتوّسع مع كثª من 

الدول منذ عام 2001م، حيث زادت قيمة الصادرات املصنَّعة ونصف املصنَّعة، وترافق ذلك مع انخفاض يف 

املديونيّة الخارجيّة إىل أد½ مستوى ضمن الدول العربيّة نتيجة انفتاح  االقتصاد السورّي عىل االقتصاد العاملّي.                          

 3. تعزيز نهج التعّدديّة االقتصاديّة واملشاركة الفاعلة ب� مختلف القطاعات االقتصاديّة (العاّم والخاّص 

واملشرتك والتعاوÃّ) لتحقيق التنمية االقتصادية.     

4. تطوير البيئة الترشيعّية واالستث�ريّة: يعّد االستث�ر قاعدة أساسيّة للنمّو االقتصادّي، ألنّه يزيد من 

املرشوعات اإلنتاجيّة والخدميّة يف مختلف املجاالت، ويخلق فرص عمل جديدة،  لذلك كان تحس� مناخ 

االستث�ر وإزالة مختلف العوائق البªوقراطيّة وتبسيط اإلجراءات، وتقديم املزايا واإلعفاءات أحد أهّم أهداف 

برنامج اإلصالح االقتصادّي يف سورية.

حيث صدر العديد من املراسيم والقوان� التي تشجع عىل االستث�ر والتي تهدف:

(1) تعزيز البيئة االستث�رية وتوفª املناخات املناسبة لها.

(2) استث�ر أموال املواطن�(السوري� والعرب املقيم� واملغرتب�) يف مشاريع تنموية.

(3) تقديم التسهيالت وإزالة العوائق أمام املستثمرين (النافذة الواحدة).

(4) تخفيض الرضائب والرسوم عىل مستوردات املواد األولية.

(5) االعت�د عىل املشاريع الصغªة واملتوسطة.

قوان� تشجيع االستث�ر يف سورية

- قانون االستث�ر رقم 10 لعام 1991

- املرسوم الترشيعي رقم 8 لعام 2007

- مرسوم إحداث هيئة االستث�ر السورية

  رقم 9 لعام 2007

- املرسوم الترشيعي رقم 54 لعام 2009
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استنتج أثر مراسيم االستث�ر عىل:

-   مقترحات لتطوير االقتصاد السورّي

الخدماتالسياحةالصناعةالزراعة

االستث�ر األمثل للميزة 

النسبيّة التي تتمتّع بها 

بعض السلع من حيث 

قدرتها عىل املنافسة  

(التبغ، أغنام العواس، 

الصناعات القطنيّة، 

ال�وات الباطنيّة، 

استخدام ال�وة املائيّة، 

الفوسفات، السياحة 

الرتفيهيّة والدينيّة...)

- تحويل االقتصاد من 

االعت�د عىل قطاع النفط 

إىل اقتصاد معتمد عىل عّدة 

قطاعات.

 - التحول من االعت�د عىل 

القطاع العاّم إىل االقتصاد 

ع واملشاركة الكب¤ة  املتنوِّ

للقطاع الخاّص.

- دعم املبادرات الفردية 

واملشاريع الصغ¤ة.

من وجهة نظري:
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األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

( يرتبط تحقيق التنمية االقتصادية بإلغاء نهج التعددية االقتصادية.. 1  (

( تخفيض الرسوم عىل املستوردات من املواّد األّوليّة من املزايا التشجيعيّة للستثامر يف سورية.. 2  (

( املبدأ الوحيد الذي يعتمده اقتصاد السوق االجتامعي مبدأ العرض والطلب.. 3  (

( يعّد تحقيق االكتفاء الذايتّ واألمن الغذايّئ أساساً يف استقلل القرار الوطنّي.. 4  (

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة ماّم يأيت: 

 القطاع األكرث مساهمة يف االقتصاد السوري: . 1

الزراعّي. ب. الصناعّي.أ. 

التجارّي والخدمّي.ث. السياحّي.ت. 

 االنفتاح االقتصادي السوري عىل الخارج أدى إىل: . 2

ارتفاع قيمة الصادرات.ب. ارتفاع املديونيّة الخارجيّة.أ. 

الت التنمية.ث. انخفاض قيمة الصادرات.ت.  انخفاض معدَّ

ثالثاً: فسِّ ما يأيت:

يّة اقتصاد السوق االجتامعّي يف تجاوزه مساوئ اقتصاد السوق الرأساميّل وثغراته.. 1 تكمن أهمِّ

النقلة النوعية يف قطاع التجارة والخدمات.. 2

رابعاً: أجب عن األسئلة اآلتية:

ح ذلك.. 1 يشكِّل االستثامر قاعدة النمّو االقتصادّي، وضِّ

صنِّف يف جدول التحّديات الداخليّة والخارجيّة للقتصاد السورّي:. 2

التحّديات الخارجيّة للقتصاد السورّيالتحّديات الداخليّة للقتصاد السورّي
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املواطنة يف بعدها الرقمي3 الدرس األّول: 

الحضارة اإلنسانيَّة الدرس الثاني: 

املنظَّامت اإلقليميَّة الدرس الثالث: 

اإلرهاب والتمييز العنرصّي الدرس الرابع: 

الوطن والمواطن
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التقانّية واالنفجار املعرفّي اإللكترونّي؛ حيث أضحى لهاتني  الثورة  أخذ مفهوم املواطنة بعدًا جديدًا مع ظهور 

ة التي تنطوي على إعداد األفراد  الثورتني بصمات على كّل مناحي احلياة، ونتيجة لذلك ظهر مصطلح املواطنة الرقميَّ

ملجتمع مليء بالتكنولوجيا، بإكسابهم املهارات التكنولوجّية املختلفة، وتدريبهم على االلتزام مبعايير السلوك املقبول 

املجتمع  أفراد  الترابط بني  ة، وتقوية أواصر  الوطنيَّ الهوّية  مّما يسهم في احلفاظ على  التكنولوجيا،  عند استخدام 

الواحد. 

١ المواطنة في بعدها الرقمي

املواطنة الرقميَّة.	 

التواصل الرقمّي.	 

التجارة اإللكرتونيّة.	 

القوانني الرقميَّة.	 

األمن الرقمّي.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرَّف مفهوم املواطنة يف بعدها الرقمي.	 

أبنيِّ أهّميّة الوعي املعلومايتّ يف تعزيز مفهوم 	 

املواطنة.

أحّدد خصائص املواطن يف عرص املعلوماتيّة.	 

ح متطلَّبات توظيف املعلوماتيّة يف التعلُّم 	  أوضِّ

. املدريسِّ

سأكوُن قادرًا على أن
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مفهوم المواطنة في بعدها الرقمي  
ضع نعم، أو ال بعد العبارات اآلتية.

النعمالعبارة

أتواصل مع اآلخرين عرب وسائل التواصل االجتامعّي.

أقيض وقتاً كبرياً يف تصفح الشابكة )اإلنرتنت(.

ح املواقع املختلفة عرب الشابكة )اإلنرتنت(. أتصفَّ

أعرف طريقة التعامل الصحيحة مع من ييسء إيلَّ عرب الشابكة )اإلنرتنت(.

أجد أشخاصاً قريبني من أفكاري واتِّجاهايت عرب الشابكة )اإلنرتنت(.

تنّمي بعض املنشورات واليئ وانتاميئ للوطن.

أحرتم اآلراء وأتقبَّل االختلف.

ح الشابكة )اإلنرتنت(. أعرف حقوقي وواجبايت يف أثناء تصفُّ

جملة املعاي� والقواعد والضوابط السلوكيَّة واألخالقيَّة والقانونيَّة الهادفة إىل ض�ن االستع�ل السليم واألمثل 

مه،  للتكنولوجيا الرقميَّة، واالستفادة من ميّزاتها وتخفيف آثارها السلبيَّة، من أجل املساهمة يف بناء الوطن وتقدُّ

يطلق عليها ما يسمى باملواطنة الرقمية.

يشار إىل أن املواطنة الرقمية ال تختلف عن املواطنة التقليدية، فكاله� تتطلبان االنت�ء للمجتمع وتحقيق أهدافه 

وااللتزام بقوانينه االجت�عية واالقتصادية والسياسية وغ�ها، فيصبح املواطن ذا حقوق وواجبات يف آن واحد يف 

املجتمع الرقمي.

ّية الوعي المعلوماتّي في تعزيز المواطنة   أهمِّ

ات جذريَّة وتحوُّالت كربى يف املجتمع شملت األفراد والحكومات واملنظّ�ت،  لقد أّدت الثورة التكنولوجيَّة إىل تغ�ُّ

يات عديدة، مثل اإلدارة اإللكرتونيَّة والتجارة  وترتََّب عىل ذلك ظهور آليَّات متطوِّرة للعمل واإلدارة تحت مسمَّ

اإللكرتونيَّة والحكومة اإللكرتونيَّة، وغ� ذلك من املصطلحات التي تعربِّ عن تحوُّالت جوهريَّة يف مفاهيم عمل 

املنظَّ�ت والحكومات املعارصة وهياكلها وأساليبها. 

ويف ظل الثورة املتسارعة للتكنولوجيا الرقميَّة أضحت املواطنة الرقميَّة رضورة حتميّة لتوجيه أفراد املجتمع، وضبط 

سلوكهم عند استع�ل التكنولوجيا الرقميَّة، وذلك لح�يتهم من أخطارها وتحقيق االستفادة القصوى من 

إيجابيّاتها، وإيجاد الشخصيّة املتكاملة للمواطن الرقمّي الذي يحّب وطنه ويسعى لح�يته وخدمته.

 املواطنة مبفهومها العاّم هي العلقة التي تربط املواطن بدولته عىل قاعدة الحقوق والواجبات، كيف ميكن  للمواطنة 	 

يف عرص املعلوماتيّة )الرقميّة( أن تعزز هذا املفهوم؟
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محاور المواطنة في بعدها الرقمي  

المحاور ا�ساسّيةالمحاور ا�ساسّية

التوعية من املخاطر الكامنة 

يف التكنولوجيا 	ا يحقِّق 

الصّحة النفسيّة والبدنيّة. 

ة: الصّحة والسالمة الرقميَّ

بيع ورشاء البضائع 

إلكرتونيّاً ورشاؤها بصورة 

قانونيّة ومرشوعة.

ة: التجارة ا�لكترونيَّ

يُقصد به إجراءات ض�ن 

الوقاية والح�ية 

اإللكرتونيَّة لألفراد.

ا�من الرقمّي (الحماية
 الذاتّية):

هي القوان� الخاّصة 

	كافحة الجرائم الرقميَّة 

اإللكرتونيَّة.

ة: القوانين الرقميَّ

يّة التعب¢،  الخصوصيّة وحرِّ

ومع هذه الحقوق تأ¥ 

الواجبات واملسؤوليّات.

الحقوق والمسؤولّيات
ة: الرقميَّ

تحقيق تكافؤ الفرص أمام 

جميع األفراد يف الوصول 

إىل الشابكة.

الوصول الرقمّي: 

 ّ́ عرب التبادل اإللكرتو

للمعلومات يف وسائل 

عة. االتِّصاالت املتنوِّ

ة: االتِّصاالت الرقميَّ

عمليّة تعليم التكنولوجيا 

وتعلّمها واستع�ل 

أدواتها.

ة:  ة الرقميَّ محو ا�ّميَّ
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أكمل الجدول اآليت:	 

الواجباتالحقوقاملحور

الوصول الرقمّي

االتِّصاالت الرقميّة

يّة الرقميّة محو األمِّ

األمن الرقمّي )الحامية الذاتيّة(

القوانني الرقميّة

الحقوق واملسؤوليّات الرقميّة

الصّحة والسلمة الرقميّة

التجارة اإللكرتونيّة

خصائص يجب توافرها في مواطن عصر المعلوماتّية:  

خصائص المواطن في
عصر المعلوماتّية 

خصائص المواطن في
عصر المعلوماتّية 

يلتزم باألمانة الفكريّة.

يستعمل املعلومات والتكنولوجيا

بشكل آمن وقانوّ�.

يحمي نفسه من األفكار السلبيّة

التي تنترش يف الوسائط الرقميَّة.

يدير الوقت الذي يقضيه يف استع�ل

الوسائط الرقميَّة.

يستعمل اإلنرتنت بشكل

ال. منظَّم وفعَّ

يحافظ عىل املعلومات الشخصيّة.

يحرتم الثقافات واملجتمعات يف

البيئة االفرتاضيّة.
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عربِّ بأسلوبك عن مدى توافر تلك الخصائص لديك وكيفّية تنميتها.	 

  : بات توظيف المعلوماتّية في التعلُّم المدرسيِّ متطلَّ

إنَّ استثامر تكنولوجيا االتِّصاالت واملعلوماتيّة يف املجال الرتبوّي أصبح أمراً رضوريّاً وحتميَّاً، وأصبحت معه املواطنة 

الرقميَّة رضورة إلعداد الطّلب للنخراط الكامل يف املجتمع واملشاركة الفاعلة يف خدمة مصالح الوطن، ومن خللها 

يتعامل الطّلب مع القضايا اإلنسانيّة والثقافيّة واالجتامعيّة ذات الصلة بالتكنولوجيا، ومامرسة السلوكيّات األخلقيّة.

املقرتحات لتجاوزهااملعّوقاتاملتطلّبات

متكني االتّصال والتواصل الرقمّي.

تحقيق املامرسة اآلمنة 

والقانونيّة.

االستعامل املسؤول واألخلقّي 

للمعلومات والتقانة.

اكتساب السلوك اإليجايّب تجاه 

استعامل التقانة.

القدرة عىل التعلُّم الذايتّ.

الحقوق واملسؤوليّات الرقميّة.

الصّحة والسلمة الرقميّة.
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األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

( يقصد بالوصول الرقمّي القوانني الخاّصة مبكافحة الجرائم الرقميَّة اإللكرتونيَّة.. 1  (

( يتطلّب توظيف املعلوماتيّة يف التعلُّم املدريّس القدرة عىل التعلُّم الذايتّ.. 2  (

( يحّقق األمن الرقمّي تكافؤ الفرص أمام جميع األفراد يف الوصول إىل الشابكة.. 3  (

( املواطنة مبفهوميها التقليدي والرقمي تتطلب االنتامء للمجتمع وتحقيق أهدافه.. 4  (

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة ماّم يأيت: 

 من محاور املواطنة يف عرص املعلوماتيّة: . 1
االلتزام باألمانة الفكريّة. ب. التجارة اإللكرتونيّة.أ. 

الحفاظ عىل املعلومات الشخصيّة.ث. إدارة الوقت.ت. 

 يقصد باألمن الرقمّي: . 2
ضامن الوقاية والحامية اإللكرتونيّة لألفراد.ب. عمليّة تعليم وتعلُّم التكنولوجيا واستعامل أدواتها.أ. 

يّة التعبريت.  التبادل اإللكرتويّن للمعلومات عرب وسائل االتِّصال ث. الخصوصيّة وحرِّ

عة. املتنوِّ

ثالثاً: فسِّ ما يأيت:

تسهم الصّحة والسلمة الرقميّة يف التوعية للمخاطر الكامنة يف التكنولوجيا.. 1

يستطيع املواطن يف عرص املعلوماتيّة حامية نفسه من اآلثار السلبيّة للتعامل مع الوسائط الرقميّة.. 2

رابعاً: دراسة حالة.

يّتها يف حياتنا اليوميّة، ما يزال هناك من يستعملها بشكل سلبّي،  عىل الرغم من االنتشار الواسع للثورة الرقميّة وأهمِّ

العامل  إيجابيّات  االستفادة من  التي متّكننا من  )الرقميّة(  املعلوماتيّة  املواطنة  قيم  اكتساب  من هنا ظهرت رضورة 

الرقمّي وتليف سلبيّاته، ومن أهّم هذه اإليجابيّات أن نكون قادرين عىل امتلك الوعي الكايف بواجباتنا وحقوقنا.

كيف تعّزز املواطنة املعلوماتيّة من مشاركة املواطن يف خدمة مصلحة الوطن؟. 1

ما أسباب الحاجة إىل التوعية بقوانني األمن الرقمّي؟. 2

كيف تسهم املواطنة املعلوماتيّة يف اتِّخاذ القرار السليم أمام خيارات االتِّصاالت الرقميّة املتاحة؟. 3
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يبنيِّ  البشر  ياته. وتاريخ  تطوير واقعِه ومواجهة حتدِّ على  الدؤوب وقدرَتُه  اإلنسان وسعَيُه  مسيرَة  احلضارة  دت  جسَّ

أشكال هذا السعي، وُيظِهر مدى التنّوع والتعّدد في صور احلضارات ومناذجها التي أنتجها اإلنسان منذ البدايات 

إلى اليوم.

2 الحضارة اإلنسانيَّة

الحضارة. 	 

املدنيَّة. 	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرَّف مفهوم الحضارة.	 

أوضح العلقة بني الحضارة والثقافة	 

أحلِّل بعض نظريّات نشوء الحضارة.	 

ر الدور الحضاري لسورية.	  أقدِّ

سأكوُن قادرًا على أن

646٥



مفهوم الحضارة  

مفهوم الحضارة

ية نشأت عىل الساحل الرشقي للبحر املتوسط ويرجع تاريخها إىل ٢٥٠٠ق.م، فقد كشفت املعا� واآلثار املتبقِّ

عّ§ وصلت إليه تلك الحضارة من ذروة يف املجد، وحّققت تواصالً مع العا� بأرسه عرب حركات املرور البحريّة،

فساعد ذلك عىل قيام تجارة مزهرة خاّصة بها، ك§ انفردت بأول أبجديَّة مكتوبة انطلقت منها إىل العا�.

ظهرت هذه الحضارة يف العراق يف األلف الثالث قبل امليالد، ومن أشهر معاملها حدائق بابل املعلَّقة، وتعاقب

عىل حكمها الكثÅ من امللوك مّدة ثالÃئة سنة، وأشهرُهم امللك حمورا¿، الذي ارتبط اسمه بدستور بابل

“، وكان أكÆ من الذي ُسّمي (رشائع حمورا¿)، وقد ارتكزت هذه الرشائع عىل مبدأ “العËُ بالعËِ، والسنُّ بالسنِّ

نِصفها ينظِّم أمور العقود والصفقات واألجور، وما يقارب ثلثها يتناول قضايا األرسة والعالقات األرسيّة، وهناك

مجموعة صغÅة من هذه الترشيعات متعلِّقة باألمور العسكريّة.

قامت هذه الحضارة حول حوض نهر النيل يف أرض مرص يف األلف الثالث قبل امليالد، وبرَع الفراعنة يف الحساب،

والفلك، والطب، والبناء، ومن أبرز الشواهد املع§ريّة عىل هذه الحضارة األهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع،

حيث تجمع األهرامات ما بË الع§رة، والحساب، والفلك، واشتهرت حضارة الفراعنة بفّن التحنيط، وهذا ما دلّت

عليها مومياوات امللوك التي تّم العثور عليها يف أثناء اكتشاف معا� هذه الحضارة.

هي من أقدم الحضارات اإلنسانيّة وأطولها، ومن أبرز معاملها سور الصË العظيم الذي ما زال شاهداً عىل

التطور املع§رّي والعسكرّي لهذه الحضارة.

قامت يف أمريكا الالتينيّة، واألزتِك هم مجموعة قويّة من قبائل الهنود الحمر التي عاشت يف املكسيك، وهي

حضارة زراعيّة اسمها مشتقٌّ من أزتالن ومعناه األرض البيضاء، بنوا األهرامات وهي ليست أهراماً باملعنى

ات ذات مصاطب مدرَّجة، ولهم دراية àجاالت الحياة املختلفة. الصحيح ولكنها منصَّ

الحضارة الفينيقّية

الحضارة البابلّية

الحضارة الفرعونّية

الحضارة الصينّية

حضارة ا�زِتك
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متتاز الحضارة بأثرها املبارش يف املجتمع الذي نشأت فيه، كام متتاز بقدرتها عىل التأثري يف املجتمعات األخرى، فاملنجزات 

د  الحضاريّة تحمل يف ذاتها أبعاداً إنسانيًّة خارج االعتبارات الخاّصة باملجتمع الذي أنتجها، وتأثريها الخارجّي ال يلغي أو يهدِّ

الهويّة الثقافيّة الخاّصة بتلك املجتمعات، إْذ إنَّ عمليّات التفاعل واالقتباس بينها ال تفقدها خصوصيّاتها الثقافيّة واملجتمعيّة.

تعريف الحضارة: هي املحّصلة العليا إلنجازات مجتمع من املجتمعات، أو شعب من الشعوب يف امليادين املادِّيّة 

سات  واملعنويّة كافّة، والتي تُظِهر جوانب الرُقي يف نظمه السياسيّة، واالجتامعيّة، واالقتصاديّة، والفكريّة، والفنِّيّة، واملؤسَّ

املرتبطة بهذه النظم.

م الدالئل عىل أّن الحضارة نتاج اإلنسانّية جمعاء.	  قدِّ

لَّم الحضارّي مرتبط مبدى قدرته عىل تجديد ثقافته.	  فسِّ املقولة: ارتقاء املجتمع يف السُّ

عوامل نشوء الحضارة  
إّن الحضارات التي شهدتها اإلنسانيّة مل تنشأ، ومل يشتّد ساعدها إاّل بعد أن توفّرت لها مجموعة من العوامل منها:

ارتبط االستقرار �حاولة استث�ر 

األرض وامتهان الزراعة، وبذلك 

بدأت تتشكل املعا� األوىل 

للحضارة، ولذلك �كننا القول إّن 

الحضارة انطلقت من كوخ الفّالح، 

وازدهرت يف املدينة.

املجتمع املستقّر

الطبيعة �فردها ال تكّون حضارة، 

وإّ¦ا هي ماّدة (أشجار، بح¡ات، 

أنهار)، لذلك فإنَّ الحضارة هي 

حصيلة الفعل اإلنساّ» يف الطبيعة، 

وتسخ¡ها ملصلحته (بناء السدود، 

استث�ر األنهار،...).

السيطرة عىل الطبيعة

لتنسيق فعاليّات أفرادها، وتدب¡ 

 �شؤونهم العاّمة وعالقاتهم في

بينهم من ناحية، ومع املجتمعات 

األخرى من ناحية ثانية.

أداة فّعالة يف تعزيز االتِّصال ب¼ وجود نظام سياّيس متمثِّل بالدولة

أفراد املجتمع، وبينه وب¼ 

املجتمعات األخرى، وله الدور 

الرئيس يف تجسيد الفكر ونقل 

د  الرتاث، وتنمية القدرة عىل التجدُّ

والتطوُّر.

اخرتاع الكتابة
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ح ما يأيت: 	  وضِّ

عالقة قيام املجتمع املستقّر مع 

السيطرة عىل الطبيعة.

عالقة قيام املجتمع املستقّر مع 

نظام الدولة.

نظريّات نشوء الحضارة  

املبدأ األساس لقيام الحضارة عند توينبي هو تعرض االنسان للتحدي سواء أكان مادياً أو فكرياً 

وقيامه باالستجابة له، فكيفية االستجابة هي العامل  األسايس يف التغي� وليس طبيعة التحدي 

ذاته. فالحضارات تربز إىل الوجود وتس� يف طريق النمو إذا استطاعت أن تستجيب بنجاح إىل 

التحديات التي تواجهها، وهي تنهار إذا فشلت يف مواجهة هذه التحديات.

نظرّية أرنولد 
توينبي 

 (١٨٨٩-١٩٧٥)
في الحضارة

ُعرف ¯ؤلَّفه "انحدار الغرب".

يرى أّن تاريخ العا¹ ¸ثِّل تاريخ حياة الحضارات مجتمعة، والوجود البرشّي هو "سلسلة ال نهاية 

لها" من الصعود والهبوط، وأّن الحضارات الكربى تظهر ك¿ تظهر األمواج يف البحر، ترتفع إىل علوٍّ 

شاهق، ثّم تضمحلُّ ثانية ليربز غ�ها وهكذا.

والبابلية  القد¸ة  املرصية  وهي:  بينها  ويقارن  ليدرسها،  الحضارات  من  سبعاً  شبنجلر  اختار 

والعربية والهندية والصينية والحضارة الغربية ثّم املكسيكيّة التي يرى أّن الغزو األوروËّ قطع 

مس�تها وحال دون اكت¿ل Íوها.

أع¿ر  يف  معينة  حوادث  تكرار  ليثبت  بإتقان،  الحضارات  هذه  تطور  جداول  شبنجلر  أعدَّ 

الحضارات، وقّدر عمر كل حضارة بألف سنة.

 نظرّية أوزفالد 
شبنجلر 

(١٨٨٠-١٩٣٦م) 
في الحضارة

مة ابن خلدون). س علم االجت¿ع، اشتهر بكتابه (مقدِّ يعدُّ مؤسِّ

رأى أّن الدولة ×ّر بثالثة أجيال:

الجيل األّول: هو جيل البداوة والخشونة والقّوة.

الجيل الثاÙ: دور االنتقال من البداوة إىل الحضارة، وفيه يزول جانب من قّوة الجيل املؤسس، 

ويفقد أهل الدولة الكث� من صفات القّوة األوىل.

الجيل الثالث: وفيه ينىس أهل الدولة عهد البداوة، ويفقدون القّوة تدريجياً بتمكُّن الرتف منهم، 

ويحتاجون إىل من يدافع عنهم، وهنا يبدأ عمر الدولة بالفناء، والذي كان قد قّدره بـ ١٢٠ سنة.

نظرية ابن 
خلدون 

(١٣٣٢-١٤٠٦م) 
في نشوء 

الحضارة
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أكمل الجدول اآليت:	 

توينبيشبنجلرابن خلدونالحضارة

نشأتها

تدهورها

عمرها

ملاذا تستطيع بعض املجتمعات إقامة حضارة؟ وتخفق مجتمعات أخرى يف ذلك؟	 

دور سورية الحضارّي  

امتلك السوريون مخزوناً حضارياً هائلً تشكَّل بفعل إنجازاتهم املرتاكمة واملتواصلة عرب األجيال.

فالبناء الحضاري سمة اتَّسم بها أبناء هذا الشعب الذي جعل من تقديره العايل لذاته وتحريره لطاقاته وإمكانياته 

قاعدة االنطلق نحو املشاركة يف بناء الحضارة اإلنسانية.

وقد أشارت كثري من الدراسات إىل أن الحضارات التي تعاقبت عىل سورية تجاوزت عرشين حضارة، ويستدل عىل ذلك 

من آثارها وتراثها الذي يختزل تاريخ العامل، فمنها انطلقت األبجدية األوىل وفيها دونت أقدم وثيقة سياسية وعليها 

قامت أعرق املدن والحضارات )ماري – إيبل – أوغاريت – أرواد – شهبا - برصى...( وغريها من املدن واملاملك.

: التعاقب الحضارّي عىل األرض السوريّة.	  فسِّ

كيف يختلف الشعب الذي ميتلك مخزوناً حضارياً عن الشعوب األخرى؟ 	 
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األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

( تعد األهرامات املفتاح أو الرمز للحضارة الفرعونية.. 1  (

( يرى توينبي أن تاريخ العامل ميثِّل تاريخ حياة الحضارات مجتمعة.. 2  (

( متيزت الحضارة العربية باخرتاع أول ابجدية يف التاريخ.. 3  (

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة ماّم يأيت:

 منّو الحضارة حسب أرنولد توينبي يرجع إىل: . 1

م التكنولوجّي. ب. التوّسع الجغرايّف للمجتمع.أ.  التقدُّ

قة.ث. مبدأ التحّدي واالستجابة.ت.  وجود فئة صغرية صاحبة روح خلَّ

 الجيل األّول عند ابن خلدون: . 2

االنتقال من البداوة إىل الحضارة.ب. جيل البداوة والتوحُّش والقّوة.أ. 

يتمكَّن الرتف فيه.ث. يزول فيه جانب من القّوة.ت. 

ثالثاً: فسِّ ما يأيت:

املنجزات الحضارية ال تلغي أو تهدد الهوية الخاصة بأي مجتمع.. 1

من عوامل نشوء الحضارة السيطرة عىل الطبيعة.. 2

رابعاً: قارن بني ابن خلدون وأرنولد توينبي من حيث:

أرنولد توينبيابن خلدونوجه املقارنة

منّو الحضارة

ضعف الحضارة
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إقامة تكّتالت سياسّية  إلى  العالم  الدولّية، دفع دول  العالقات  التنافس في  يات االقتصادّية وسيطرة  التحدِّ إّن 

تها، وحتقيق أهداف شعوبها. ر لدولها وتعزيز قوَّ واقتصادّية وعسكرّية بهدف التعاون فيما بينها؛ لدفع عملّية التطوُّ

3المنّظمات اإلقليمّية

املنظَّامت اإلقليميّة.	 

جامعة الدول العربيّة.	 

منظَّمة آسيان.	 

كلماٌت جديدٌة
أوّضح أسباب نشوء املنظَّامت اإلقليميّة.	 

أبنيِّ أهداف كلٍّ من جامعة الدول العربيّة، 	 

ومنظَّمة آسيان. 

ح إنجازات كلٍّ من هذه املنظاّمت اإلقليميّة.	  أوضِّ

أستنتج أسباب إخفاق جامعة الدول العربيّة يف 	 

تحقيق أهدافها.

سأكوُن قادرًا على أن

infographic
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مة اإلقليمّية   المنظَّ
تُعّد املنظاّمت اإلقليميّة مظهراً جديداً لنشاط العلقات الدوليّة، ووسيلة للتقارب والتعاون بني الشعوب والدول املتجاورة 

جغرافيّاً، والتي تجمعها مصالح مشرتكة، أو التي تربطها وحدة األصل أو اللّغة.

يجب توفُّر عّدة عنارص لقيام املنظّمة اإلقليميّة تتمثَّل يف:

أن تكون الدول األعضاء يف املنظَّمة اإلقليميّة متجاورة جغرافيّاً. . 1

أن تجمع وحدة املصالح االقتصاديّة واالجتامعيّة والسياسيّة بني تلك الدول. . 2

أن يتّم إنشاء املنظَّمة مبوجب اتِّفاق دويلٍّ له صفة االستمرار والدوام. . 3

أن تكون أهدف املنظمة اإلقليمية ومبادئها متَّفقة مع أهداف األمم املتَّحدة ومبادئها، وأن تعمل عىل املحافظة عىل . 4

األمن والسلم الدوليَّني، بالتعاون مع األمم املتَّحدة ووكاالتها الخاّصة.

: تعّد التكّتالت اإلقليمّية إحدى السامت املميَّزة للمجتمع الدويّل املعارص.	  فسِّ

جامعة الدول العربّية  

منظّمة إقليميّة تضّم الدول العربيّة، 

مقرُّها القاهرة.

قامت بتأسيسها يف ٢٢ آذار عام ١٩٤٥م 

عّدة دول عربيّة هي:

«سورية، لبنان، مرص، العراق، السعودية، 

األردن، اليمن».

أهداف جامعة الدول العربّية:
لت والتعاون بني الدول األعضاء.. 1 توثيق الصِّ

 صيانة استقلل الدول األعضاء وسيادتها، والسعي الجاّد ملساعدة الدول األعضاء غري املستقلّة للحصول عىل استقللها.. 2

حفظ األمن والسلم وتعزيز االستقرار يف الدول العربيّة.. 3

التعاون مع الهيئات الدوليّة لحفظ األمن والسلم الدوليِّني.. 4

هل حقَّقت جامعة الدول العربّية العنارص األساسّية لقيامها كمنظَّمة إقليمّية؟ وملاذا؟	 

7071



كان لجامعة الدول العربّية دور يف إنجاز بعض املهاّم ومنها:
مساندة بعض الدول العربيّة عىل إنجاز استقللها السيايّس )الجزائر-اليمن(. 	 

تدّخلها لتسوية عدد من النزاعات العربيّة، مثل: 	 

دورها يف الوساطة بني مرص والسودان عام 1٩٥٨م لتسوية مسألة الحدود فيام بينهام.. 1

األزمة العراقيّة الكويتيّة عام 1٩61م، وتكوين قّوات أمن عربيّة نزلت يف الكويت.. 2

االتِّفاق املربَم بني سورية ومرص عام 1٩61م لتبادل القّوات العسكريّة الوطنيّة بعد االنفصال.. 3

إيقاف النزاع املسلَّح بني شطري اليمن عام 1٩72م.. 4

السعي إليقاف الحرب األهليّة اللبنانيّة عام 1٩7٥م. . ٥

خلف الحدود بني اليمن والسعوديّة عىل منطقة العسري.. 6

إضافة لدورها يف القضايا العامليَّة بهدف تحقيق األمن والسلم الدوليَّني، ومثال عىل ذلك تبّنيها سياسة الحياد اإليجايّب، 	 

وتوطيد علقتها بدول عدم االنحياز.

أخفقت جامعة الدول العربّية يف قضايا جوهريّة: 
متها القضيّة الفلسطينيّة، وإنهاء االحتلل الصهيويّن لألرايض العربيّة وإعادة الحقوق املرشوعة للشعب العريّب 	  يف مقدِّ

الفلسطينّي. 

إضافة لعجزها أمام: 	 

العدوان الثليّث عىل مرص عام 1٩٥6م.. 1

اجتياح العدو الصهيوين لجنوب لبنان.. 2

حرب الخليج األوىل والثانية. . 3

االحتلل األمرييّك للعراق عام 2003م.. 4

الخلفات بني الدول العربيّة، كالخلف بني الجزائر واملغرب بشأن الصحراء العربيّة... . ٥

ال.	  إضافة إلخفاقها يف إقامة وحدة اقتصاديّة، أو تكامل أو تنسيق اقتصادّي عريّب فعَّ

 باملقارنة بني إنجازات جامعة الدول العربّية، واإلخفاقات التي ُمنيْت بها، هل ترى أنَّها استطاعت تحقيق آمال 	 

الشعب العريّب وأهدافه املنشودة، وملاذا؟

املعّوقات التي تواجه جامعة الدول العربّية: 
الة للعمل العريّب املشرتك. 	  فقدان اآلليّات الفعَّ

غياب اإلرادة العربيّة السياسيّة الصادقة لتعزيز الجهد القومّي املشرتك. 	 

تقديم معظم الحكومات العربيّة املصلحة القطْريَّة عىل املصلحة القوميَّة.	 

الخلفات والرصاعات القامئة بني الدول العربيّة، واستنفاد طاقة العرب يف هذه النزاعات الثانويّة.	 
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التبعيّة السياسيّة واالقتصاديّة التي تعاين منها معظم الدول العربيّة. 	 

قيام بعض الحكومات العربيّة بتوقيع اتِّفاقيّات مع الكيان الصهيويّن، كمرص واألردن.	 

طريقة اتِّخاذ القرارات؛ فقرارات مجلس الجامعة ليس لها صفة اإللزام؛ »ما يقرِّره املجلس باإلجامع يكون ملزماً 	 

لجميع الدول األعضاء، وما يقرَّر باألكرثيّة يكون ملزماً ملن يقبله«.

قات تأثرياً عىل جامعة الدول العربّية؟ وملاذا؟	  برأيك ما أكرث هذه املعوِّ

يّة جامعة الدول العربيّة وفاعليَّتها، والدور الذي تؤدِّيه؛  دت اآلراء حول أهمِّ تعدَّ

إْذ يرى بعضهم أنَّها تشكِّل الرابط الوحيد الذي ما زال يجمع الدول العربيّة، والوعاء الذي تنصهر فيه إرادة 

األمة وأمانيها وآمالها يف الوحدة والعمل املشرتك والتكامل العرّ�، وإرساء قواعد السلم واألمن لدولها، و�ت� 

أوارص التعاون والتفاعل بينها. 

وهناك من يرى أنَّها مجرّد منظّمة شكليّة خالية املضمون، وذلك لعدم قدرتها عىل أداء أّي دور فاعل 

يَّة  وحقيقّي عىل أرض الواقع، وعجزها عن تلبية طموحات الشعب العرّ�، بسبب افتقادها اإلرادة الِجدِّ

لذلك.

بينÁ ذهب آخرون إىل اعتبارها منظّمة خلَّفت آثاراً خط½ة، ولعبت دوراً سلبيَّاً بخصوص قضايا األّمة 

العربيّة، نتيجة تحكُّم قوى اإلمربيالية واالحتالل وأتباعه والقوى الرجعيّة يف قراراتها، وأبلغ مثال عىل ذلك، 

س لها، واملدافع عن قضايا األّمة  قرارها الجائر يف تعليق عضويّة الجمهوريّة العربيّة السوريّة العضو املؤسِّ

.Ìّمتها القضيّة الفلسطينيّة ضّد االحتالل الصهيو يّة، ويف مقدِّ العربيّة وتطلّعاتها يف الوحدة والحرِّ

ضع عنواناً مناسباً للنّص.	 

ما الفكر الرئيسة يف النّص؟	 

دة حول دور وأهميّة جامعة الدول العربية تراه صحيحاً؟ وملاذا؟	  أيّاً من اآلراء املتعدِّ

 اقرتح بعض الحلول التي تراها مناسبة يك تأخذ جامعة الدول العربية دورها الفاعل الذي يلبّي طموحات الشعب 	 

العريّب وآماله.

7273



منّظمة آسيان  

منظّمة إقليميّة تضّم عرش دول تقع يف جنوب 

رشقيِّ آسيا، 

وهي «أندونيسيا - ماليزيا - الفليبّ� - 

سنغافورة- تايالند - بروناي - فيتنام - الوس - 

ميا¢ار - كمبوديا». تأّسست عام ١٩٦٧م 

يف بانكوك عاصمة تايالند، بهدف تحقيق 

التنمية االقتصاديّة والتقّدم االجت»عّي والثقاّيف 

لدولها.

أهداف منظّمة آسيان:
ترسيع النمّو االقتصادّي، والتقّدم االجتامعّي، والتنمية الثقافيّة.. 1

تحسني مستوى املعيشة ألعضائها، وتشجيع التعاون النشط يف البحث والتدريب واملجاالت االقتصاديّة واالجتامعيّة.. 2

سات الدوليّة واإلقليميّة ذات األهداف املامثلة.. 3 إقامة علقات وثيقة مع املؤسَّ

تدعيم األمن والسلم واالستقرار السيايّس واالقتصادّي يف جنوب رشقيِّ آسيا.. 4

إنجازات منظّمة آسيان:
ارتفاع نسبة منّو االقتصاد بشكل ملحوظ. . 1

2 .. ّ ارتفاع قيمة الناتج املحيلِّ

ارتفاع قيمة املبادالت التجاريّة بني دول املنظّمة، وكذلك ارتفاع مبادالتها التجاريّة مع باقي دول العامل.. 3

جذب االستثامرات األجنبيّة.. 4

متها اآلالت والتجهيزات الصناعيّة. . ٥ تنّوع املنتجات املتبادلة بني دول املنظّمة ويف مقدِّ

تحقيق التكامل الصناعّي بني الدول األعضاء. . 6

عقد اتفاقيّة األفضليّة التجاريّة )اإلعفاء من الرسوم الجمركيّة بني الدول األعضاء(.. 7

زيادة الدخل، وتحسني مستوى املعيشة، واملستوى الصّحّي، والتعليمّي ملواطني دولها.. ٨

ماذا تستنتج من املقارنة بني أهداف منظّمة آسيان، وإنجازاتها؟	 
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األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

( تعّد املنظاّمت اإلقليميّة مظهراً قدمياً لنشاط العلقات الدوليّة.. 1  (

( أخفقت جامعة الدول العربيّة يف تحقيق وحدة اقتصاديّة لدولها.. 2  (

( منظّمة آسيان منظّمة دوليّة تضم عرش دول.. 3  (

( أّدت جامعة الدول العربيّة دوراً مميّزاً يف إنجاز أهّم القضايا القوميّة الجوهريّة. . 4  (

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة ماّم يأيت:

 من عنارص قيام املنظّمة اإلقليميّة: . 1

 أن تكون الدول األعضاء يف املنظّمة اإلقليميّة أ. 

متباعدة جغرافيّاً.

تلك ب.  بني  فقط  السياسيّة  املصالح  وحدة  تجمع  أن 

الدول. 

 أن يتّم إنشاء املنظّمة مبوجب اتِّفاق ت. 

دويلٍّ له صفة االستمرار والدوام.

اإلقليميّة ث.  املنظّمة  أهداف  تكون  أن  يُشرتط  ال 

ومبادئها متَّفقة مع أهداف األمم املتّحدة ومبادئها.

 من املعّوقات التي تواجهها جامعة الدول العربيّة: . 2

 تغليب معظم الحكومات العربيّة أ. 

املصلحة القوميّة عىل املصلحة القطريّة.

صفة ب.  لها  العربيّة  الدول  جامعة  مجلس  قرارات 

اإللزام.

 التعاون مع الهيئات الدوليّة لحفظ ت. 

األمن والسلم الدوليَّني.

لتعزيز ث.  الصادقة  السياسيّة  العربيّة  اإلرادة  غياب 

الجهد القومّي املشرتك.

ثالثاً: فسِّ ما يأيت:

هناك تكامليّة بني التنظيم الدويّل والتنظيم اإلقليمّي.. 1

قول الشاعر نزار قباين: »جامعة الدول العربيّة هي خيمة العرب املثقوبة«.. 2

رابعاً: قارن بني جامعة الدول العربّية ومنظّمة آسيان من حيث تحقيق األهداف:

أهداف جامعة الدول 

العربيّة
تحقيق األهدافأهداف منظَّمة آسيانتحقيق األهداف

توثيق الِصلت والتعاون 

بني الدول األعضاء

ترسيع النمّو االقتصادّي، 

والتقّدم االجتامعّي، 

والتنمية الثقافيّة.

حفظ األمن والسلم 

وتعزيز االستقرار يف 

الدول العربيّة

تحسني مستوى املعيشة 

ألعضائها
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تأثَّرت املجتمعات اإلنسانّية عبر التاريخ بظاهرة اإلرهاب، وشملت آثاُره املجتمَع الدوليَّ بدوله ومؤّسساته وكياناته 

االقتصادّية والسياسّية والقانونّية، واختلفت آثاره بتنّوع أهدافه ودوافعه وأسبابه الكثيرة واملتداخلة.

4اإلرهاب والتمييز العنصرّي

اإلرهاب.	 

العنف املمنهج.	 

اإلرهاب اإليديولوجّي.	 

اإلرهاب اإلثني.	 

اإلرهاب اإللكرتويّن.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرَّف مفهوم اإلرهاب.	 

أبنيِّ النتائج املرتتِّبة عىل صعوبة وضع تعريف 	 

د لإلرهاب. محدَّ

د خصائص اإلرهاب.	  أحدِّ

أصنِّف أسباب اإلرهاب.	 

أتعرَّف أنواع اإلرهاب.	 

أحدد بعض املؤرشات التي تدل عىل التمييز 	 

العنرصي.

سأكوُن قادرًا على أن
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مفهوم اإلرهاب  

تعّد ظاهرة اإلرهاب التي عرفها املجتمع البرشّي منذ القدم، من أكرث الظواهر خطورًة عىل البرشيّة ومستقبلها، وقد 

تفاقمت يف العصور الحديثة، حيث تمَّ تنفيذ العديد من العمليّات اإلرهابيّة التي راح ضحيّتها آالف البرش من حوادث 

قتل وتدمري وتفجري وخسائر مادِّيّة جسيمة.

ومع خطورة هذه الظاهرة إاّل أنَّ هناك تبايناً واختلفاً كبرياً عىل تحديد تعريف لها، بسبب تضارب املصالح وتباين الرؤى 

والتوّجهات بني الدول، رغم رضورات وجود اتِّفاق عىل تعريفها.

يرجع سبب االختالف حول تعريف اإلرهاب إىل تباين البنى الثقافيّة والعوامل اإليديولوجيّة املتَّصلة باملصالح 

املختلفة للدول، والتي تحاول كّل منها فرض وجهة نظرها �ا يتوافق مع مبادئها وخلفيّاتها التاريخيّة ومصالحها.

الرضورة األوىل

سات البحثيّة، وجر¤ة تنّص عليها القوان¡ الوطنيّة   إزالة اللبس والغموض حول ظاهرة تتداولها العديد من املؤسَّ

واملعاهدات واالتّفاقيات الدوليّة، والحاجة إىل تحديد األفعال اإلرهابيّة و³ييزها عن غ°ها من أع®ل العنف.

الرضورة الثانية

 تتمثّل يف دفع الجهود الدوليّة إىل تبنِّي الدول عىل املستوى الداخّيل وعىل املستوى الدوّيل اسرتاتيجيّات ثابتة 

دة لعالج هذه الظاهرة والقضاء عليها من جذورها. وموحَّ

هو كّل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيّاً كانت بواعثه وأغراضه، يقع تنفيذاً ملرشوع إجرامّي فردّي أو 

ج®عّي، ويهدف إىل ترويع الناس أو إيذائهم أو تعريض حياتهم وحّريّاتهم للخطر، أو إلحاق الرضر باملرافق أو 

األمالك العاّمة أو الخاّصة.

 يعّد البعض اإلرهاب وسيلة يلجأ إليها األفراد أو 

الج®عات أو الدول لتحقيق أهداف سياسيّة أو 

اقتصاديّة أو...

رة يف   يَعّد آخرون اإلرهاب غاية كونه ثقافة متجذِّ

الجهة التي ³ارسه كالتطرّف أو التعّصب أو االستبداد، 

ساً ال  ويصبح اإلرهاب هنا حتميّاً غ° قابٍل للتغي°، ومقدَّ

¤كن النقاش فيه.

ا�رهاب وسيلة أم غاية؟

د لظاهرة اإلرهاب   فّرس عدم وجود تعريف واضح ومحدَّ

تعريف مجلس وزراء الداخلّية العرب ل�رهاب
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تعطيل الجهود الدوليّة يف وضع

اتِّفاقيّة عامليّة ملكافحة اإلرهاب

اختالط اإلرهاب بصور العنف

السياّيس األخرى كالحروب

االنتقائيّة يف وصف األفراد

والج�عات والدول باإلرهاب
النتائج المترتِّبة على صعوبة

د ل�رهاب وضع تعريف محدَّ

اختالط األمور وتسويغ بعض

أع�ل اإلرهاب بوصفها كفاحاً

للقضاء عىل اإلرهاب، ك� تفعل

الواليات املتحدة األمريكية والكيان

الصهيو¤ اإلرها£ باعت�د اإلرهاب

سياسة أو مربراً لسياساتهم. 

كيف تمَّ توظيف شعار »مكافحة اإلرهاب« من قبل الدول الغربيّة يف الدول العربيّة اآلتية؟	 

يف سورية

يف العراق

يف فلسطني

يف اليمن

يف لبنان
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خصائص اإلرهاب  

خصائص ا�رهاب

العنف غ� املتوقَّع أو املفاجئ

أو التهديد به

 التنظيم واالتِّصال يف

األع�ل اإلرهابيّة من حيث هو

عنف ممنهج وليس عارضاً أو عشوائيّاً

الصفة الرمزيّة للضحايا، بهدف الدعاية

أو إرسال رسالة للمستهدف�

لتغي� سلوكهم
االعت�د عىل التقنيّات

الحديثة يف تنفيذ العمليّات اإلرهابيّة

يَّة الشديدة الطبيعة الخاّصة والّرسِّ

التي تحاط بها العمليّات اإلرهابيّة

الدوافع واألهداف السياسيّة

أو اإليديولوجيّة وراء العمليّات اإلرهابيّة

 يتكيّف اإلرهاب مع معطيات العرص سواء يف الرتويج أو التجنيد أو املامرسة، وتتغرّي أهداف اإلرهابيِّني وطريقة عملهم مبرور 

الزمن، وتختلف من عرص آلخر، فلم تعد األعامل اإلرهابيّة يف الوقت الحارض محصورة ببيئة محّددة، فهو يتجاوز الحدود 

الوطنيّة واإلقليميّة إىل البيئة الدوليّة.

أشكال التطبيقوسائل يستخدمها اإلرهابيني

الرتويج

التجنيد

املامرسة
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البيئات التي تساعد على نمّو اإلرهاب  

القصور يف الرتبية يؤدِّي إىل انحراف املسار عند اإلنسان، ويجعل منه عرضة

لالنحراف الفكرّي والتطرّف يف السلوك.

املشكالت االجت�عيّة (تخلّف، جهل، تعّصب...)

إّن عدم االستقرار السياّيس يزعزع الثقة، ويقوِّض البناء السياّيس للمجتمع.

البطالة والفقر ©ا له� من آثار اجت�عيّة ونفسيّة و...

العيوب أو الصفات الخلقيّة، أو الخلل يف التكوين النفّيس أو العقّيل أو الوجداªّ للفرد.

البيئات المساعدة على نمّو ا�رهاب

أكمل الجدول اآليت:	 

البيئة املساعدة عىل 

منو اإلرهاب
املقرتحات لجعل التأثريات إيجابّيةالتأثري الذي ترتكه هذه البيئة

السياسّية

الرتبويّة والتعليمّية

النفسّية والسلوكّية

االقتصاديّة

الثقافّية واالجتامعّية
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أنواع اإلرهاب   
د أنواع اإلرهاب بحسب مصادره وأطرافه وأهدافه ووسائله، نذكر منها:  تتعدَّ

:�اإلرهاب اإللكرتوّ

 يُعرَّف هذا النوع من اإلرهاب بأنّه استع�ل الحاسوب والوسائل العلميّة والتقنيّة من أجل تنفيذ أع�ل إرهابيّة ليس

من السهل تنفيذها عىل أرض الواقع، ويتّم توظيف اإلنرتنت وخاّصًة وسائل التواصل االجت�عّي لتحقيق هذه الغاية.

اإلرهاب الفكرّي:

س لإلرهاب السياّيس واإلرهاب الدينّي... هو أخطر أنواع اإلرهاب، بل هو املنبع الحقيقّي له، فهو الذي يؤسِّ

(التكف³ – الطائفيّة – العنرصيّة أو التمييز العنرصّي).

اإلرهاب اإلثني:

تقود هذا النوع من اإلرهاب ج�عات ذات طبيعة عرقية بهدف تحقيق االنفصال عن الدولة املركزية.

أصبحت الج�عات املتطرفة تستهدف الدول عرب 

استغالل وسائل التواصل االجت�عي (تويرت وفيسبوك 

ويوتيوب) لتمرير أهدافها، خاصة يف البلدان التي 

تشهد فيها هذه الوسائل حراكاً كب³اً.

:�خصائص اإلرهاب اإللكرتوّ

ُب  - ال يرتك أّي دليل مادِّّي بعد ارتكاب جراÆه، مّ� يصعِّ

عمليََّة التعقُّب واكتشاف الجرÈة أساساً.

- سهولة إتالف األدلَّة يف حال العثور عىل أّي دليل Èّكن 

.�من إدانة الجا

- مستخدمو هذا النوع من اإلرهاب Èتازون بخلفيَّات 

وخربات يف استع�ل األجهزة والتقنيَّات الحديثة.

- اإلرهاب اإللكرتوّ� يحدث يف بيئة هادئة ال تحتاج إىل 

القّوة والعنف واستع�ل األسلحة.

ما دور وسائل التواصل االجتامعّي يف تعزيز الفكر اإلرهايّب؟	 

ازداد عدد مستخدمي وسائل التواصا االجتامعي )فيسبوك، تويرت.....(بشكل كبري يف الكثري من الدول العربية ماّم يجعل 

الشبكات االجتامعيّة »سوقاً« لرتويج األفكار املتطرِّفة. ويف هذا السياق قال أحد أولئك الذين يقومون بتجنيد األفراد 

من خلل الشابكة »يكفيني أن أُضيع من وقتي ساعة كل يوم يف جذب الكثري من األغبياء إىل الجنة التي صنعتها لهم«.

 ميكن مواجهة اإلرهاب اإللكرتويّن بطريقتني، الطريقة األوىل: تعزيز األمن املعلومايّت.	 

م مسّوغاتك. الطريقة الثانية: التوعية االجتامعّية والفكريّة واملعلوماتّية. برأيك أّي من الطريقتني هي األجدى؟ قدِّ
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التمييز العنصرّي  

يقوم الفكر الصهيوّ� عىل مجموعة من األسس 

العنرصيّة، فاليهود يعدون أنفسهم شعب الله 

املختار، ويقومون بتهج� الفلسطينيّ� من 

أراضيهم ليقيموا عليها مستوطنات ومستعمرات 

خاصة بهم، وتتجىلَّ قّمة العنرصيّة لديهم ببناء 

جدار الفصل العنرصّي،  وهو محاولة إلعاقة حياة 

السّكان الفلسطينيّ� وصعوبة وصولهم إىل 

أراضيهم وتسويق منتجاتهم، ووضع قيود عىل 

حّريّة الحركة والتنقُّل وعىل إمكانيّة وصول 

السّكان القرويّ� إىل املستشفيات املوجودة يف 

البلدان املجاورة وكذلك الوصول اىل املدارس 

والشوارع املحلِّيّة.

العنصرّية الصهيونّية: 

ّ́، وفيه يعا� السود من   إّن العنرصيّة مغروسة يف ثقافة املجتمع األمري

سوء األحوال االقتصاديّة واستع·ل القّوة املفرطة ضّدهم من قبل 

الرشطة، دون أّي مسّوغ سوى التمييز والعنرصيّة.

حدة ا�مريكّية:  العنصرّية في الواليات المتَّ

قام عىل التمييز ب� السود والبيض منذ عام ١٩٤٨

م واستمّر حتى إلغاء هذا النظام عام ١٩٩٣م. 

وهدف إىل خلق إطار قانوّ� يحافظ عىل الهيمنة 

االقتصاديّة والسياسيّة للبيض ذوي األصول 

األوروبيّة، ووفق هذا النظام تّم منع األشخاص 

السود املقيم� يف جنوب إفريقيا من أن يكون لهم 

حّق االنتخاب، وتّم فصل مؤسسات التعليم 

ّي والخدمات األخرى، وتخصيص  والقطاع الصحِّ

السود Îؤسسات سيّئة للغاية.

 Ïَّت مقاطعة هذا النظام من أغلبيّة دول العاÒ 

وبعض املنظّ·ت الدوليّة مّ· أّدى إىل انهياره.

نظام الفصل العنصرّي (ا�بارتيد)
في جنوب إفريقيا:

هو مجموعة من األفكار والقناعات واملعتقدات الخاّصة التي تظهر عىل شكل ترصّفات يتّم فيها Òييز فئة معيَّنة

أو تفضيلها عىل فئة  أخرى عىل أساس اختالف اللون أو الجنس أو العرق أو النسب أو الدين، وينتج عن هذا

التمييز تفريط يف تحقيق العدالة االجت·عيّة، وهدم املساواة ب� األفراد يف الحقوق والواجبات.
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االتِّفاقيّة الدوليّة للقضاء عىل التمييز العنرصّي عام ١٩٦٥م (يقوم ميثاق األمم املتَّحدة عىل مبدأي 

يّات األساسيّة للناس جميعاً، دون �ييز بسبب العرق  الكرامة والتساوي ب� جميع البرش واحرتام الحرِّ

أو الجنس أو اللّغة أو الدين، ويرى امليثاق أّن البرش يولدون جميعاً أحراراً ومتساوين يف الكرامة 

والحقوق وأمام القانون، ولهم حقٌّ متساٍو يف ح©يتهم من أّي تحريض عىل التمييز، ويدعو للقضاء 

عىل جميع أشكال التمييز العنرصّي يف جميع أنحاء العا´ بكافّة أشكاله...)

الحّق الذي تّم 

انتهاكه
نوع التمييز

األساس الذي قام عليه 

التمييز العنرصّي

حلول ملكافحة التمييز 

العنرصّي

يف فلسطني

يف جنوب إفريقيا

يف الواليات 

املتحدة األمريكية
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األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

دة.. 1 ( تعّد األعامل اإلرهابيّة يف الوقت الحارض محصورة يف بيئة محدَّ  (

د لإلرهاب يسهم يف معالجة هذه الظاهرة.. 2 ( وضع تعريف محدَّ  (

( تعّد سورية من أوائل دول العامل التي دعت إىل وضع تعريف محّدد لإلرهاب.. 3  (

( تقترص مامرسات الكيان الصهيوين اإلرهايب ضد أهلنا يف فلسطني عىل التمييز العنرصي. . 4  (

ثانياً: فسِّ ما يأيت:

تكيُّف اإلرهاب مع معطيات العرص.. 1

تجاوز اإلرهاب الحدود الوطنيّة واإلقليميّة إىل البيئة الدوليّة؟. 2

ثالثاً: اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مام يأيت:

 من خصائص اإلرهاب: . 1

غياب الدوافع واألهداف السياسيّة. ب. العفويّة والعشوائيّة.أ. 

يستند إىل القوانني الدوليّة.ث. التنظيم واالتِّصال.ت. 

 أخطر أنواع اإلرهاب: . 2

اإلرهاب االثنّي.ب. اإلرهاب اإللكرتويّن.أ. 

اإلرهاب االقتصادّي.ث. اإلرهاب الفكرّي.ت. 

رابعاً: دراسة حالة:

أصدرت الجمعيّة العاّمة يف منظّمة األمم املتَّحدة القرار رقم 337٩ تاريخ 1٩7٥/11/10م، الذي ينّص عىل أّن الصهيونيّة 

شكل من أشكال العنرصيّة والتمييز العنرصّي. وبتاريخ 1٩٩1/12/16م أصدرت الجمعيّة قراراً آخر بإلغائه تحت ضغٍط 

من الواليات املتَّحدة األمريكيّة.

مباذا تفرسِّ إلغاء هذا القرار بعد إصداره.. 1

غات إلصدار مثل هذا القرار.. 2 م ثلثة مسوِّ قدِّ

ما تزال الصهيونيّة عىل مامرساتها العدوانيّة والعنرصيّة بعد إلغاء هذا القرار، فرسِّ ذلك؟. 3

خامساً: أكمل الجدول اآليت:

مقرتحات ملواجهتهخصائصهنوع اإلرهاب

اإلرهاب الفكرّي

اإلرهاب اإلثنّي
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إدارة واستثامر املوارد املائية الدرس األّول: 

التنمية البرشيّة الدرس الثاني: 

مشكلة البطالة الدرس الثالث: 

التأمني الدرس الرابع: 

التنمية المستدامة



خذ الدول  يقع الوطن العربّي في املنطقة األكثر جفافًا في العالم، حيث يواجه خطر النقص في املياه والغذاء، ما لم تتَّ

الة ملعاجلة أزمة الشّح املائّي، وحّتى لو أمكنها استعمال كل مصادر املياه العذبة املتوفِّرة  العربّية خطوات سريعة وفعَّ

فيها، ستجد نفسها، كمجموعة، حتت خطِّ ندرة املياه.

١ إدارة واستثمار
الموارد المائية

املاء االفرتايّض.	 

املياه الرماديّة.	 

لجنة االنضباط البيئيّة املدرسيّة.	 

كفاءة الّرّي.	 

الزراعة املكثَّفة.	 

كلماٌت جديدٌة
يّة املياه يف حياتنا.	  أعرّب عن أهمِّ

أستنتج آثار تلّوث املياه.	 

أبنّي أهمَّ املشكلت املائيّة يف سورية.	 

أوّضح كيفية تحسني مستوى كفاءة الرّي.	 

أقرتح حلوالً ملشكلت املياه يف املدرسة.	 

أقرتح حلً ملشكلة قلَّة الغذاء الصحي.	 

سأكوُن قادرًا على أن
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ّية المياه في حياتنا   أهمِّ

مياه عذبة %3

1 . املاء أصل الحياة.

2 . ال �كن ألّي كائن حّي البقاء دون ماء، فاإلنسان ال       

يستطيع أن يصمد أك� من ثالثة أيّام من دون ماء.

يّات كب�ة من املياه. 3 . تستهلك الزراعة والصناعة كمِّ

4 . يدخل املاء يف إنتاج معظم سلعنا وخدماتنا.

ª . 5ثّل الطاقة الكهرومائيّة نسبة ١٩ يف املئة من 

مجموع إنتاج الكهرباء يف العا».

6 . تعمل مياه البحار واملحيطات عىل تعديل حرارة 

سطح الكرة األرضية.

1 . املاء أصل الحياة.

2 . ال �كن ألّي كائن حّي البقاء دون ماء، فاإلنسان ال       

يستطيع أن يصمد أك� من ثالثة أيّام من دون ماء.

يّات كب�ة من املياه. 3 . تستهلك الزراعة والصناعة كمِّ

4 . يدخل املاء يف إنتاج معظم سلعنا وخدماتنا.

ª . 5ثّل الطاقة الكهرومائيّة نسبة ١٩ يف املئة من 

مجموع إنتاج الكهرباء يف العا».

6 . تعمل مياه البحار واملحيطات عىل تعديل حرارة 

سطح الكرة األرضية.

 

أخرى %0.9

مستنقعات

%11

بح�ات

%87

أنهار %2

مياه سطحيةمياه عذبة مياه األرض
عذبة سائلة

توزع المياه على ا�رض :

مياه جوفية

 %30.1 

كتل و أنهار

  جليدية

 %69  

مياه مالحة

(محيطات)

  %97  

ّية المياه الضرورّية �نتاج بعض المنتجات: نماذج عن كمِّ

يّة (حجم) املاء العذب املستعمل  املاء االفرتاّيض هو كمِّ
إلنتاج منتج ما، وهو مصطلح يُستعمل لإلشارة إىل االنتقال 

الجرياÄّ االفرتاّيض للÃء ضمن البضائع االستهالكيّة والتي 
تنتقل عند املتاجرة بها من مكان إىل آخر. ويتّم حسابه عرب 

يّات املياه التي يستهلكها النبات سواء من  حساب كّل كمِّ
األمطار أو األنهار أو املياه الجوفيّة أو غ�ها يف فرتة إنتاج 

الثمرة منذ نشوئها وحتى وصولها إىل املستهلك، Éا فيها من 
يّات املياه املستهلكة يف النقل والتخزين وغ�ها. كمِّ

 1000 L
ليتر حليب

 5000 L
كيلو غرام جبنة

 500 L
برتقالة

 70 L
تفاحة

 30 L
فنجان شاي

140 L
فنجان قهوة

 40 L
قطعة خبز

 1300 L
كيلو غرام قمح

د أهّم مصادر املياه عىل سطح الكرة األرضّية.	  حدِّ

د بـ ١000م3 سنويّاً، كيف تّم حساب هذا الرقم برأيك؟	  إّن خّط الفقر املايّئ للفرد محدَّ

ّية املياه يف حياتنا.	  عرّب بأسلوبك عن أهمِّ
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تلّوث المياه  

- تتخلّص الكث� من املصانع من نفاياتها السائلة والصلبة 

بالقرب من البحار واألنهار دون تنقية أو تكرير.

- إّن املواّد النفطيّة التي تترسَّب إىل مياه البحر واملحيطات 

عند استخراج النفط أو نقله يف البحر، تسبِّب موت األحياء 

يّات كب�ة.  البحريّة بكمِّ

- من املمكن أن تتلوَّث املياه ببعض العنارص املعدنيّة الثقيلة 

ة اإلنسان عند تناولها، وقد تسبِّب أمراضاً  التي تؤثِّر يف صحَّ

خط�ة لإلنسان مثل الزئبق والزرنيخ والرصاص.

- تترسَّب املبيدات الحرشيّة عرب الرتبة وصوالً إىل املياه 

الجوفيّة مّ· يسبِّب تلّوثها.

مصدر تلوث

الزراعة

الري املكثف 

واألسمدة واملبيدات 

املترسبة من املزارع 

تلوث األنهار واملياه 

الجوفية.

الطاقة

قد تعرقل سدود 

توليد الكهرباء 

األنظمة الطبيعية 

لألنهار.

الرصف الصحي

الفضالت البرشية 

غ� املعالجة تلوث 

مصادر املياه 

العذبة.

السحب

سحب املياه بالقرب من 

الشواطئ يقلل من ضغط 

املياه م· يسمح ملياه 

البحر املالحة باالختالط 

Éصادر املياه العذبة.

انبعاثات الكربون

 Êتختزن املحيطات غاز ثا

أوكسيد الكربون املنبعث بالجو 

وبهذا ترتفع حموضة املياه.

صيد األس�ك

اإلفراط بالصيد، Íكن 

أن يؤدي إىل تخريب 

أنظمة الحياة املائية.

التحلية: فضالت 

محطات التحلية تزيد 

من ملوحة مياه البحر

النقل البحري

تقوم السفن بتفريغ النفايات 

واملياه امللوثة يف البحار، م· 

يّرض بأنظمتها البيئية.

االستع�الت املنزلية

الطلب املدÊ عىل مخزون املياه 

واألنهار يعيد توجيه التدفق 

الطبيعي للمياه العذبة.

ي
اع

شع
ل إ

اد
تب

نقل البخار

خر
تب

ط
ساق

ت

استنتج أسباب تلّوث املياه.	 

ما اآلثار املتوقَّعة لتلّوث املياه عىل الكائنات الحّية؟	 
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المياه في المدرسة:  

قمُت مع مجموعة من أعضاء النادي البيئّي يف 

مدرستي بدراسة ميدانيّة لواقع هدر املياه وتلّوثها 

لنا املالحظات اآلتية: فيها، وسجَّ

١- االستخدام املفرط للمياه يف أثناء تنظيف األرضيَّات.

٢- االستخدام املفرط للمياه يف دورات املياه.

٣- سقاية حديقة املدرسة بطريقة الغمر. 

٤- عدم االستفادة من املياه الرماديّة يف سقاية حديقة 

املدرسة.

٥- عدم االستفادة من مياه األمطار املتساقطة عىل 

سطح املدرسة.

يّة املياه.  ٦- قلّة حمالت التوعية حول أهمِّ

٧- هناك العديد من صناب± املياه تعا¯ من الترسيب.

٨- هناك هدر يف املياه ناتج عن ال مباالة الطالب يف 

أثناء الرشب والغسيل.

ركّز أعضاء النادي البيئي املدريس يف إحدى مدارس ريف دير الزور، عىل التلّوث الناتج من ورش تغي± زيوت 

السيارات يف قريتهم، إْذ تطرح الزيوت يف الطرقات واألماكن العاّمة، وطالََب الفريق بردع هذه املخالفات من 

قبل البلديّة، ورضورة تفريغ الزيوت يف براميل خاّصة، ليتّم التخلّص منها بأمان، وإرشاد الفّالحÎ إىل أخطار 

استعØل املبيدات الكيميائيّة واللجوء إىل بدائل ال تّرض بالبيئة.

الحظ أعضاء النادي البيئي املدريس يف إحدى املدارس يف بلدة سلقÎ ترصيف النفايات السائلة عرب الوادي إىل 

روا من استعØل مياه الرصف غ± املعالَجة لرّي املزروعات عىل  نهر العايص الذي يبعد نحو ٧ كيلومرتات. وحذَّ

جانبي الوادي، مØّ يؤّدي إىل ظهور إصابات َمرضيَّة مثل الكول±ا واللشØنيا.

استطلع أعضاء النادي البيئي املدريس يف إحدى املدارس يف جرس الشغور أوضاع مصانع املنطقة، وتبÎَّ له أّن 

معمل السكَّر يلوِّث الهواء بالدخان املتصاعد من مداخنه، ويرصف نفاياته السائلة يف السواقي التي تعرب إىل نهر 

د األحياء املوجودة فيه، ويلّوث املزروعات املرويَّة éياهه، واملياه الجوفيّة يف املنطقة. وأوىص  العايص، مØّ يهدِّ

الفريق أن تكون الصناعات بعيدة عن األماكن املأهولة.

لجنة االنضباط البيئّية املدرسّية

هي مجموعة من الطّالب يتمتّعون باملسؤوليّة تجاه 

البيئة، ويقومون برصد املخالفات البيئيّة يف املدرسة، 

ويعملون عىل معالجتها، وتنبيه من يرتكبونها إىل 

حجم الرضر الذي يتسبَّبون به للبيئة املدرسيّة، 

إضافة إىل دورهم يف نرش الوعي البيئّي.

املياه الرماديّة

هي املياه الناتجة عن مغاسل اليدين وغّساالت 

املالبس وغسيل الصحون ومياه االستحØم، وال 

تشمل املياه الناتجة عن دورات املياه "السوداء".

اعمل مع مجموعتك عىل:

وضع حلول للمشكلت السابقة. 	 

تحديد مهاّم لجنة االنضباط البيئيّة املدرسيّة مبا يكفل قيامها بدورها بشكل فاعل. 	 

تصميم إعلن يتضّمن املقرتحات السابقة، ووضعه يف لوحة اإلعلنات املدرسيّة.	 
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المشكلة المائّية في سورية:  

إّن اسرتاتيجيّة التخزين الدائم للمياه هي 

االسرتاتيجيّة األك اتِّباعاً من قبل الحكومة السوريّة 

نتيجة محدوديّة املوارد املائيّة يف سورية، واملتمثِّلة 

بالهطوالت املطريّة واملياه التي تتدفَّق إليها من 

الخارج عرب األنهار، واملياه الجوفيّة يف باطن األرض.

الواقع املاّ� الحايل يف سورية

- تبلغ حاجة سورية السنويّة من املياه أك من 

١٨٫٨ مليار م٣.

- تبلغ فجوة العجز املاّ� يف سورية اليوم 

بحدود ٦ مليار م٣.

- األرايض الزراعيّة املرويّة تستهلك أك من 

٨٠٪ من املوارد املائيّة للبالد.

ط نصيب الفرد من املياه يف سورية  - يبلغ متوسِّ

٦٠٠م٣ سنويّاً.

مشكالت بحاجة إىل حلول

- محدوديّة املوارد املائيّة يف سورية وقلّة الهطوالت املطريّة 

فيها.

- سوء إدارة املوارد املائيّة وعدم ترشيد استخدامها.

ن املستوى الثقاّيف والحيا½ّ  - التزايد السكاÂّ املتواصل وتحسُّ

لديهم مع ارتفاع الحاجة للمواّد الغذائيّة.

ع يف األرايض الزراعيّة املرويّة التي تحتاج إىل كميات  - التوسُّ

كبÆة من املياه.

- تزايد حاجة القطاع الصناعّي للمياه بسبب التوّسع الحاصل.

- ارتفاع نسبة التبّخر يف سورية بسبب وقوعها يف املنطقة 

الجافّة وشبه الجافّة، مÉّ يؤّدي إىل ارتفاع درجات الحرارة 

فيها ويف فرتات طويلة من السنة.

100%

80%

60%

40%

20%

االستخدام
الزراعي

االستخدام
املنزيل

االستخدام
الصناعي

العاÍدخل مرتفعدخل متوسطدخل منخفض

ع الطاّلب إىل ستِّ مجموعات، وتقوم كّل مجموعة بدراسة إحدى املشكالت املائّية يف سورية، وتقرتح الحّل 	  يتوزَّ

األمثل لها.

 برأيك، كيف ميكن تحقيق األمن املايّئ يف سورية؟	 

دور الدولة يف ترشيد االستهالكدور الفرد يف ترشيد االستهالكاستخدامات املياه
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استخدام المياه في الزراعة  
إّن مشكلة نقص املياه أصبحت مشكلة عاّمة الرتباطها مبسألة الغذاء، خصوصاً يف ظّل زيادة الطلب العاملّي عىل الغذاء 

نتيجة النمّو السكايّن املتزايد يف العامل. وتستهلك الزراعة القسم األكرب من املوارد املائيّة، لذا فإّن ترشيد استهلك املاء يف هذا 

ً وحيويّاً يف املحافظة عىل هذه الرثوة الطبيعيّة. القطاع يلعب دوراً مهامَّ

ت الفواقد من الماء في كّل مرحلة من المراحل ا�تية: كفاءة الرّي: وهي االستفادة القصوى من المياه المتاحة، وتزداد كلما قلَّ

كفاءة امتصاص املاء بواسطة 

النبات بتقليل فَْقِد املياه من 

الرتبة وخصوصاً تبّخر املاء من 

سطح الرتبة عن طريق بعض 

امل�رسات، مثل تغطية سطح 

الرتبة والّرّي املنتظم وعدم 

اإلرساف فيه.

كفاءة سحب املياه 

وتخزينه بوساطة 

صناعة خزّانات املياه 

وتغطيتها ¢اّدة ال 

تسمح بتّرسب املاء.

كفاءة نقل املياه 

داخل املزرعة 

بوساطة أنابيب أو 

قنوات مغلقة مع 

مراعاة التأكُّد دا¬اً 

من عدم تّرسب املياه 

منها.

كفاءة إضافة املياه 

إىل النبات باستخدام 

شبكات ريٍّ حديثة 

مصّممة بكفاءة 

عالية.

قامت منظَّمة "الفاو" ¢ساعدة وزارة الزراعة يف سورية، عرب 

مرشوع ¿تدُّ عىل سنت¼، يقوم عىل تعريف املزارع¼ يف عّدة 

مناطق من سورية عىل تكنولوجيا الرّي وتقنيات اإلدارة 

املحسنة. ووفّر املرشوع نظم رّي بالرّش والتنقيط ملئة هكتار 

من األرايض الزراعيّة، باإلضافة إىل تدريب مكثّف لنحو 2750 

مزارعاً و250 فنِّيّاً ومرِشداً عىل طرق تركيبها واستع�لها.

إّن إنتاجيّة األرايض املرويّة أعىل بثالثة أضعاف من 

إنتاجيّة األرايض البعليّة. وبغّض النظر عن هذا 

الواقع، فاالستث�ر يف تطوير الرّي هو ض�نة يف 

وجه الهطول املتقلّب لألمطار ويؤدِّي إىل ثبات 

اإلنتاج الزراعّي وإعطاء زخم إلنتاجيّة املحاصيل 

ويسمح للمزارع¼ بتنويع إنتاجهم. وتنشيط سوق 

اليد العاملة يف الريف، والحّد من الهجرة إىل 

الخارج.

يه السياسات الزراعّية يف ظّل الطلب عىل املياه من جانب قطاعات أخرى؟ 	  ما الدور الذي ينبغي أن تؤدِّ

كيف ميكن للسياسات العاّمة أن توّفق بني النظم البيئّية واحتياجات الزراعة يف ظّل شّح املياه؟	 
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كيف يمكن استثمار الموارد المالّية لتحسين إدارة المياه؟  
مناظرة 	 

١- ارتفع إنتاج املحاصيل الغذائيّة بشكل كب� يف القرن 

العرشين، نتيجة استع�ل اآلالت الحديثة واملواّد 

الكيميائيّة (األسمدة واملبيدات).

٢- األسمدة الكيميائيّة تسبِّب أرضاراً عندما تتّرسب إىل 

مجاري املياه والبح�ات والطبقات املائيّة الجوفيّة، 

ر التوازن الطبيعّي  م الحياة املائيّة، وهي تدمِّ وتسمِّ

للرتبة، م� يعرِّضها لالنجراف، ويجعلها خالية من 

يات، وتبدأ حلقة مفرغة تقيض بوجوب استع�ل  املغذِّ

املزيد من األسمدة لتعويض تدهور الرتبة. 

٣- املبيدات الكيميائيّة تتسبَّب ¹قدار هائل من الرضر 

البيئّي، فهي تلّوث املاء، وتقتل األس�ك والطيور 

ر أنواعاً حيًّة  واألحياء الفطريّة األخرى، و¿كن أن تدمِّ

ونظ�ً بيئيًّة كاملًة.

٤- ال ينفع غسل الخضار والفاكهة أو إزالة قشورها 

الخارجيّة يف التخلّص من بقايا املبيدات ألنّها تلّوثها من 

الداخل.

٥- اكتسبت بعض اآلفات الزراعيّة مناعة ضّد بعض 

املبيدات، فقامت رشكات املبيدات بتصنيع مبيدات 

يَّة ملكافحتها، مّ� ضاعف أرضارها. أكÌ ُسمِّ

تشيع اليوم طريقة يف الزراعة الصديقة للبيئة تُدعى 

الزراعة العضويّة:

١- ال تنتج الزراعة العضويّة محاصيل غذائيّة بالقدر 

الذي تنتجه الزراعة املكثَّفة، لكّنها أفضل بكث� للرتبة، 

ومنتجاتها عادة أغىل Óناً.

٢- ال يلجأ املزارعون إىل رّش املبيدات الكيميائيّة التي 

تلّوث املياه الجوفيّة واألنهار. 

٣- يستخدم املزارعون العضويُّون س�داً طبيعيّاً 

ونه من روث الحيوانات واملخلّفات الزراعيّة  يحرضِّ

ونفايات املنزل وغ�ها. 

٤- يناوب املزارعون العضويُّون عّدة محاصيل عىل 

حقولهم.

رة  ٥- يعتمد العضويُّون عىل زراعة محاصيل منفِّ

لبعض الحرشات الضارَّة كزراعة الثوم والبصل.

٦- يعتمد العضويُّون عىل الحرشات البيولوجيّة 

كالدعسوقة والرسعوف (فرس النبّي) بدالً من املبيدات 

الكيميائيّة.

يّات متزايدة من الغذاء، يف ظّل تناقص إّن االزدياد املتسارع يف عدد سكان العاÚ يستلزم التفك� يف كيفيّة إنتاج كمِّ

هم يف الحصول عىل غذاء لة إلنتاج الغذاء. وباملقابل هناك الكث�ون مّمن يطالبون بحقِّ مستمّر يف األرايض املؤهَّ

يٍّ ال يسبِّب لهم األمراض وال يؤثِّر سلباً يف البيئة. صحِّ
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األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

( املياه العذبة هي الجزء األكرب من املياه التي تغطِّي سطح الكرة األرضيّة.. 1  (

( تنتج الزراعة العضويّة محاصيل غذائيّة بقدر أكرب من الذي تنتجه الزراعة املكثَّفة.. 2  (

( إّن إنتاجيّة األرايض املرويّة أعىل بثلثة أضعاف من إنتاجيّة األرايض البعليّة.. 3  (

( قد تختلط مياه البحر املالحة مبصادر املياه العذبة نتيجة سحب املياه من آبار قريبة من الشواطئ. . 4  (

ثانياً: علّل ما يأيت:

اعتمدت حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة اسرتاتيجيّة التخزين الدائم للمياه.. 1

اعتامد الزراعة يف القرن العرشين عىل األسمدة واملبيدات الكيميائيّة.. 2

ثالثاً: أكمل الجدول اآليت:

الحّل املناسباملشكلة

ترسُّب املياه من الخزّانات

ترسُّب املياه من أنابيب النقل

هدر املياه نتيجة الرّي بالغمر

ر املياه من الرتبة بعد الرّي تبخُّ

م املسّوغات املناسبة لتثبت رضورة تبنِّي هذا النوع من الزراعات. رابعاً: الزراعة العضويّة صديقة للبيئة، قدِّ

ب مدرستك تجاه موضوع املياه، يتضّمن: م إعالناً بيئيَّاً بهدف توعية طالَّ خامساً: صمِّ

شعاراً يناسب موضوع اإلعلن.. 1

يّة املياه.. 2 بعض اإلرشادات والنصائح حول أهمِّ

بعض الصور التوضيحية املناسبة.. 3

ماذا يمكنك أن تفعل؟ماذا يمكنك أن تفعل؟
-

 -
-
-
-

٩2٩3



د اإلنسان محوره، فعن طريقه يتحقق التطور وإليه تعود  يرتبط مفهوم التنمية البشرية بالتطور االجتماعي الذي ُيَعَ

نتائجه، فالتنمية البشرية تعنى بتنمية قدرات اإلنسان وإمكانياته بشكل مستمر، ليتمكن من القيام بنشاطاته 

احلياتية في كل املجاالت مبا يعود بالنفع عليه وعلى املجتمع ككل.

2 التنمية البشريّة

رأس املال البرشي.	 

مؤرشات التنمية البرشية.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرّف مفهوم التنمية البرشيّة.	 

أوضح مقومات التنمية البرشية.	 

أحدد مجاالت التنمية البرشيّة.	 

أبنّي التحّديات التي تواجه التنمية يف سورية.	 

سأكوُن قادرًا على أن
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مفهوم التنمية البشريّة  

د اليابان من الدول الفقة باملوارد الطبيعيّة، إّال أنّها استطاعت يف جيل واحد فقط بعد خسارتها  تُعَّ

للتكنولوجيا  املنتج�  أبرز  أحد  أن تصبح  كباً،  بها دماراً  ألحقت  التي  الثانية  العامليّة  الحرب  يف 

رين لها. واملصدِّ

اهتّمت اليابان بدراسة مقوِّمات الفرد الناجح، 

الشعب  مع  تتناسب  التي  التحفيز  وأساليب 

تغي  إىل  أّدت  الدراسة  هذه  ونتيجة   ªّاليابا

النظرة للعنرص البرشّي من كونه منّفذاً للعمل 

لإلنتاج  املحرِّكة  القّوة  مصادر  من  مصدر  إىل 

واالستثµر الجيّد، ومµّ ساعد يف نجاح التفّوق 

الياباªّ عامليّاً روح االنتµء واالنضباط الذي ¶يّز 

شديد  والذي جعله شعباً   ،ªاليابا الشعب  به 

االبتكارات  تحقيق  عىل  وقادراً  للعمل،  الوالء 

وتقدير  التعاون  روح  وكذلك  التكنولوجيّة، 

من  فرد  كّل  وشعور   الجµعّي،  العمل  قيمة 

بلده  رقّي  ألجل  يعمل  بأنّه  اليابان  أفراد 

وتقّدمه.

حقَّقت اليابان مستويات متقّدمة يف التنمية 

من حيث الدخل ومستوى الحياة والصّحة 

والتعليم، وانخفاض مستوى اإلعالة وتحس� 

مستوى التغذية، وانخفاض معّدالت الوفيات، 

واألمراض، وانخفاض مستوى الشباب الذين 

هم خارج التعليم أو العمل، وانخفاض 

ين العام للدولة، وارتفاع اإلنفاق  مستوى الدَّ

الحكومّي عىل االستهالك النهاÊّ للمواطن� 

(السلع والخدمات واألمن والدفاع). وكذلك 

 ّ ارتفاع نصيب الفرد من الناتج املحيلِّ

اإلجµّيل، وتحقيق مستويات عالية يف قّوة 

التشغيل وانخفاض البطالة، وردم هّوة العجز 

الت الجرائم واالنتحار. الغذاÊّ، وانخفاض معدَّ

اتها الثلثة، وفق الجدول اآليت:	  استخرج من النّص آثار التنمية البرشية حسب مؤرشِّ

القدرة عىل عيش حياة مديدة 

ّية وصحِّ
القدرة عىل اكتساب املعرفة

القدرة عىل تحقيق مستوى 

معييش الئق

التنمية البرشيّة: هي عمليّة توسيع القدرات التعليميّة والخربات العملية لألفراد والشعوب، وهي أن يصل اإلنسان 

يّة، من خلل توفري فرص ملمئة للتعلّم  مبجهوده إىل مستوى مرتفع من اإلنتاج والدخل ويتمتع بحياة طويلة وصحِّ

وزيادة الخربات.
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مات التنمية البشريّة   مقوِّ

ال يستطيع 

اإلنسان تحقيق 

أهدافه دون 

تعليم، فهو يساعد 

عىل تذليل 

الصعوبات التي 

تواجهه، ويسّهل 

له طرق الريادة 

واالبتكار ليثبت 

نفسه يف املجتمع.

يساهم املخزون 

الثقاّيف يف املجتمع 

يف تحديد سلوك 

الفرد، فالثقافة 

تكّمل التعليم، 

وتؤثّر يف طريقة 

تفك� الفرد 

وسلوكه واتِّخاذه 

قراراته.

ليكتسب الفرد 

املهارات واألفكار، 

ولنقل امل¦رسات 

التقنيّة من 

املستوى النظرّي 

إىل املستوى 

التطبيقّي.

رعاية األحداث 

واألفراد يف سّن 

املراهقة من 

يّة  النواحي الصحِّ

واالجت¦عيّة 

لتوجيههم ليصبحوا 

مواطن² فاعل² 

ومنتِج² عن 

طريق االستفادة 

من اإلمكانيّات 

الكامنة فيهم.

الرعاية الثقافةالتدريبالتعليم
االجتماعية

اإلعداد 
والتأهيل

التقويم 
وا�راجعة

ا�مارسة 
والتطبيق

مات.	  استنتج العالقة بني تلك املقوِّ

ما األثر الذي تحدثه هذه املقومات إذا توافرت يف املجتمع؟	 
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مجاالت التنمية البشريّة  

ا�ثر على الفرد والمجتمعإجراءات (آلّية) التنميةالمجال

........................................................املجال اإلدارّي

املجال االجت�عّي

املجال السياّيس

املجال االقتصادّي

........................................................املجال التقنّي

املجال التعليمّي

مجاالت التنمية البرشيّة كث�ة نظراً الهت�مها باإلنسان، عرب زيادة معّدل الخربات، وثقة األفراد يف مهاراتهم وإمكانيّاتهم، 

بطريقة تضعهم عىل الطريق الصحيح للوصول إىل األهداف، مّ� يؤدِّي إىل االرتقاء ¡ستوى الفرد وزيادة دخله.

التنمية البرشية

نهج تنموي محوره اإلنسان

استث�ر الفرص

تأكيد الذات

تنمية مهارات الفرد ليكون قادراً عىل القيام ¡هامه.

ولزيادة فاعليّة الكيانات اإلدارية وكفاءتها، و¶تّعها

¡عاي� النزاهة والقدرة عىل محاربة الفساد.

توعية الفرد إىل رضورة قيام عالقات ناجحة سواء 

مع األفراد أو املنظّ�ت، وترسيخ القيم واملبادئ 

االجت�عيّة.

توف� املناخ الد¿وقراطّي، ورفع مستوى وعي الفرد 

إىل رضورة املشاركة يف الحياة السياسيّة.

تأهيل رأس املال البرشي وتدريبه لرفع قدرته 

وكفاءته عىل استث�ر املوارد االقتصاديّة املتاحة.

توف� متطلبات عملية التعليم، وخلق بيئة تحفز 

عىل االبتكار واإلبداع يف املجال الثقاّيف والعلمّي 

والعمّيل.

تزيد مدارك الفرد يف التعامل مع املشكالت 

االجت�عية والوصول إىل مجتمع سليم ومرتابط.

وصول الشخص املناسب إىل املناصب اإلداريّة 

والسياسيّة.

زيادة إنتاجيّة الفرد ¡ا ينعكس إيجاباً عىل 

مستوى معيشته ويزيد من معدالت 

التنمية االقتصادية يف مجتمعه.

 Ïتوظيف إمكانات الفرد العلميّة والتقنيّة لتحس

أوضاعه االقتصادية واالجت�عية. 

استغالل املعارف يف تطوير حياته، والوصول 

إىل مجتمع خاٍل من الجهل واألمية.

استنتج أهداف التنمية البرشيّة.	 
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التحّديات التي تواجه التنمية في سورية  

التحّديات التي تواجه 
التنمية في سورية

تدّ� النوعيّة يف نظام التعليم، الذي يركّز عىل الحفظ والتذكّر ال عىل التحليل والتفك�، �ا ال يتالءم مع متطلّبات 

سوق العمل.  

هجرة العقول السوريّة: اّن هجرة العقول واألكاد�يّ� واملفكِّرين والحرفيّ� املهرة من سورية ليست مشكلة حديثة 

دة وهي مشكلة تنعكس سلباً عىل الواقع يف سورية بسبب عدم االستفادة من هذه  إّ°ا قد�ة، نتيجة أسباب متعدِّ

الكوادر واستث²رها بالشكل األمثل.

يؤدي الفساد اإلدارّي: إىل ضيق الهامش الد�وقراطّي، باإلضافة إىل التكاليف والخسائر املادِّيّة الكب�ة الناجمة عن 

الفساد، وإحباط رغبة األفراد يف الرتقِّي، ويف تحصيل العلم واملعرفة ويولّد أفراداً ضعفاء غ� قادرين عىل النهوض 

بأعباء املرشوع التنموّي والثقاّيف. 

يعا� الفقراء من نقص يف الحد األدÇ ملقومات العيش األساسية وقد ازدادت أعداد هذه الرشيحة بعد الحرب 

الظاملة عىل سورية، والتي بدأت منذ عام ٢٠١١م ومازالت آثارها وتداعياتها حارضة حتى وقتنا الحارض.

استمرار التدهور البيئّي : سورية من الدول األكÔ تدم�اً للبيئة مع أنّها ليست بلداً صناعيّاً متطوِّراً حيث يرتاوح 

معّدل إزالتها للغابات ٢,٢ و ٢,٥ ٪ سنويّاً وهذا التدهور للموارد البيئيّة والطبيعيّة يؤثِّر سلباً عىل التنمية البرشيّة 

يّة مديدة. ويضعف خيارات األفراد ويقلل من إمكانيّة Ùتّعهم بحياة صحِّ

قصور يف املعرفة والقدرات العلميّة ويف القدرة التكنولوجيّة مرتافقاً مع تدّ� الخربات البرشيّة، م²ّ يؤدِّي إىل ضعف 

اإلنتاجيّة والقدرة عىل املنافسة يف األسواق العامليّة.

مقرتحات ملواجهتهاالتحّديات 
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األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

( يشرتط لتحقيق التنمية البرشيّة وفرة املوارد الطبيعيّة.. 1  (

ات التنمية البرشيّة.. 2 ( مبقدار ما تكون ثقافة املجتمع مشّجعة للمبادرات الفرديّة ترتفع مؤرشِّ  (

( يسهم املناخ الدميوقراطّي يسهم يف توسيع خيارات الفرد واملجتمع.. 3  (

( العمل الدؤوب يف استثامر املوارد الطبيعيّة يشّكل فرصة لتحقيق التنمية البرشيّة. . 4  (

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة:

 مؤرشات التنمية البرشية هي: . 1

التقويم واملراجعة. ب. التدريب والتأهيل.أ. 

املامرسة والتطبيق.ث. الدخل والصحة والتعليم.ت. 

 من التحديات التي تواجه التنمية البرشية يف سورية: . 2

الهجرة من املدينة إىل الريف.ب. انخفاض معدالت البطالة.أ. 

التكاليف والخسائر املادية الناجمة عن سوء اإلدارة.ث. ربط التعليم بسوق العمل.ت. 

ثالثاً: فّس ما يأيت:

ياً للتنمية البرشيّة.. 1 تشّكل هجرة العقول تحدِّ

يّتها أيضاً.. 2 يّتها، ويف العقول وليست يف الحقول رغم أهمِّ الرثوة يف الكوادر وليست يف املوارد رغم أهمِّ

رابعاً: أكمل الجدول اآليت:

ات التنمية البرشيّة ات التنمية البرشيّةمؤرشِّ التحّديات التي تواجه التنمية البرشيّة يف سوريةمؤرشِّ

الصّحة

التعليم

الدخل

خامساً: دراسة حالة:

ات جيّدة يف التنمية  إّن ربط التعليم )العاّم واملهنّي( بحاجات سوق العمل، هو أولويّة يف التخطيط للوصول إىل مؤرشِّ

البرشيّة، إاّل أّن نظرة  املجتمع وطبيعة ثقافته من أكرب العقبات التي تحول دون التحاق الطلبة مبدارس التعليم املهنّي 

والتقنّي يف سورية.

ما معنى ربط التعليم بحاجات سوق العمل؟ . 1

م مقرتحاتك لتغيري النظرة االجتامعيّة السلبيّة تجاه التعليم املهنّي والتقنّي.. 2 قدِّ

بنّي العلقة بني ربط التعليم بسوق العمل والتنمية البرشيّة.. 3
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إّن جيل الشباب هو جيل العمل واإلنتاج، ألّنه جيل القّوة والطاقة واخلبرة، وتعطيل تلك الطاقة بسبب الفراغ، يؤدي 

إلى حدوث مشكالت كبيرة على مستوى الفرد واملجتمع.

3مشكلة البــطالـة

معّدالت البطالة.	 

البطالة املقنَّعة.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرَّف مفهوم البطالة.	 

أوّضح أنواع البطالة.	 

أبنيِّ أسباب البطالة.	 

أستنتج أثر البطالة يف املجتمع.	 

سأكوُن قادرًا على أن
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مفهوم البطالة  
تعاين معظم شعوب العامل من مشكلة البطالة، وتعّد سبباً رئيساً يف انخفاض مستوى معيشة األفراد، ويف تزايد أعداد من 

يقعون تحت خطِّ الفقر، ماّم يؤدِّي إىل قيام الفرد بالبحث عن إشباع حاجاته بطرق قد تنعكس بصورة سلبيّة عليه وعىل 

املجتمع ككّل.

العاطل عن العمل: هو كّل شخص قادر
عىل العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه،

ويقبله عند مستوى األجر السائد،
وال يحصل عليه. ال يُصنف األطفال

دون الخامسة عرشة، والطّالب، وكبار
السّن، والعاجزين، وربّات البيوت

كعاطل� عن العمل.

ل البطالة: هو نسبة عدد األفراد معدَّ
العاطل� إىل  لقّوة العاملة الكلِّيّة.

و¨كن حسابها ك¥ يأ£:
معّدل البطالة = (عدد العاطل� عن العمل

مقسوماً عىل عدد القّوة العاملة)

مرضوباً ¯ئة. 

أنواع البطالة  

أنواع 

البطالة

البطالة الدوريَّة (البنيويَّة): الناتجة عن االنك�ش والركود 

االقتصادّي، التي ينتج عنها وقف التوظيف، وترسيح 

الع�ل.

البطالة املقنَّعة: تتمثَّل بحالة من يؤّدي عمالً ثانويّاً ال 

يوفِّر له كفايته من سبل العيش، أو أن يعمل عدة أفراد

يف عمل �كن أن يؤّديه فرٌد واحٌد أو أك�.

البطالة املوسميَّة: هي البطالة التي تحدث يف بعض 

القطاعات املوسميّة اإلنتاج، كالزراعة مثالً، بسبب موسميّة 

اإلنتاج الزراعّي.
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استنتج تعريفاً للبطالة	 

الحلول املقرتحةنوع البطالة

تشجيع القطاع الخاّص واملشرتك.بطالة دوريّة )بنيويّة(

بطالة مقنَّعة
تشجيع التقاعد املبّكر لتوفري فرص عمل 

جديدة للشباب.

اهتامم الدولة باملجتمع الريفّي.بطالة موسميّة
تأمني القروض للمرشوعات الصغرية 

واملتناهية الصغر.

أسباب البطالة:  

 �النمّو السّكاّ

املرتفع الذي يؤّدي 

إىل زيادة يف عدد 

طالبي العمل، دون 

أن يقابلها زيادة يف 

فرص العمل املتاحة. 

النمّو البطيء للنشاط 

االقتصادّي الذي 

يؤّدي إىل قلَّة فرص 

العمل املتاحة والتي 

ال تتناسب مع الزيادة 

يف القّوة العاملة.

يّة أو  انتشار األمِّ

تد�ِّ املستوى 

التعليمّي، األمر 

الذي يقلل من 

فرص الحصول عىل 

عمل.

عدم تحديث 

أساليب وطرائق 

العمل وتطويرها 

وعدم تنفيذ 

مشاريع جديدة.

التباين ب¬ مخرجات 

املؤسسات التعليمية 

من جهة، وب¬ 

احتياجات سوق 

العمل من جهة 

أخرى. 

أسباب البطالة

اقرتح بعض الحلول ملعالجة هذه األسباب.	 
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آثار البطالة  
ترتك ظاهرة البطالة آثارها السلبيّة يف الفرد واملجتمع، فعىل سبيل املثال ينتاب العاطل عن العمل شعور باالكتئاب وانخفاض 

يف تقدير الذات، وخسارة تدريجيّة للمهارات التي ميتلكها، وضعف القدرة عىل تلبية احتياجاته، وهذا ما يؤثِّر يف الدرجة 

رات(، وتشكِّل دافعاً للهجرة بحثاً عن  األوىل يف علقته بأرسته، ويؤثِّر يف استقرار املجتمع )انتشار الجرمية والرسقات واملخدِّ

ّ فيها. فرص العمل، مام ينعكس سلباً عىل النمّو االقتصادّي يف الدولة ويؤدي إىل انخفاض الناتج املحيلِّ

آثار البطالة

االكتئاب

التفكّك االجت�عّي

تد�ِّ

تقدير الذات

تباطؤ النمّو

االقتصادّي

انخفاض

الدخل القومّي

الهجرة

زيادة الفقر

اآلثار الناجمة عن البطالة

عىل املستوى الفردي

عىل املستوى االجتامعّي

عىل املستوى االقتصادّي
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بعض اإلجراءات التي قامت بها سورية للحّد من ظاهرة البطالة:

توفري فرص العمل يف القطاع العاّم وتشجيع القطاع الخاّص. 	 

تأهيل الشباب وتدريبهم واالهتامم بالتعليم الفنِّّي واملهنّي. 	 

تشجيع املستثمرين العرب واألجانب وتقديم التسهيلت لهم.	 

تشجيع التقاعد املبكِّر لتوفري فرص عمل جديدة للشباب.	 

تفعيل دور املرأة وتشجيعها للمشاركة يف سوق العمل )املرأة الريفيّة(.	 

تطوير التعليم الجامعّي والعايل مبا يتامىش مع متطلّبات السوق الحديثة وقواعد االقتصاد العاملّي.	 

تأمني القروض للمرشوعات الصغرية واملتناهية الصغر.	 
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األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

( تقترص مشكلة البطالة عىل الدول العربيّة.. 1  (

( البطالة املقنَّعة هي البطالة الناتجة عن االنكامش والركود االقتصادّي.. 2  (

( من أسباب البطالة عدم ربط التعليم بسوق العمل.. 3  (

( تسهم املشاريع الصغرية يف الحّد من ظاهرة البطالة. . 4  (

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام يأيت:

 يعّد عاطلً عن العمل الشخص: . 1

الذي مل يبلغ الخامسة عرشة من عمره. ب. القادر عىل العمل وال يجده.أ. 

الطّلب.ث. كبار السّن.ت. 

 من أسباب ظاهرة البطالة: . 2

الهجرة.ب. ربط التعليم بسوق العمل.أ. 

زيادة النمّو السّكايّن.ث. انخفاض النمّو السّكايّن.ت. 

ثالثاً: فّس ما يأيت:

تُعدُّ البطالة مشكلة اقتصاديّة واجتامعيّة يف آن واحد.. 1

ارتباط مشكلة البطالة بالنمّو السّكايّن املتزايد... 2

رابعاً: دراسة حالة

تعد ماليزيا دولة ذات معدالت بطالة منخفضة، وفق معايري منظّمة العمل الدوليّة، التي أظهرت بياناتها انخفاض عدد 

العاطلني عن العمل إىل نحو 3٨0 ألف شخص، يف حني ارتفع عدد العاملني إىل نحو 12.٥ مليون، كام أّن نحو 60% من 

طّلب الجامعات يحصلون عىل عمل يف حال تخرّجهم، خصوصاً يف مجاالت الهندسة والحاسوب والتكنولوجيا، يف حني 

يتأّخر الباقون بسبب انخفاض الطلب عىل تخّصصاتهم.

ركَّزت ماليزيا يف مساعيها للحّد من مخاطر ارتفاع البطالة، عىل عدة إجراءات منها: إحداث صندوق للتدريب، بهدف 

األعامل  كريادة  ودعمها،  الفرديّة  املبادرات  ثقافة  ونرش  القروض،  منح  إجراءات  وتسهيل  العاّمل،  مهارات  تطوير 

واملشاريع الصغرية.

ما العنرص األسايّس الذي ركّزت عليه التجربة املاليزيّة يف مكافحة البطالة؟ . 1

يّة نرش ثقافة املبادرات الفرديّة يف الحّد من ظاهرة البطالة.. 2 بنّي أهمِّ

ماذا يتوّجب عليك لتحمي نفسك من البطالة يف املستقبل؟. 3
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يلجأ اإلنسان إلى اتِّخاذ إجراءات احليطة واحلذر، حلماية نفسه وممتلكاته مّما قد يلحق بها من أضرار، ولذلك أنشأ 

مؤّسسات تختص بتقدمي مثل هذا النوع من اخلدمات، بحيث تقوم هذه املؤسسات بالتعويض على املتضرر مقابل 

دفعه مبالغ تأمينية لها.

4التأمين

عقود التأمني.	 

تأمينات املسؤوليّة املدنيّة.	 

كلماٌت جديدٌة
أتعرّف مفهوم التأمني.	 

أميز بني التأمينات العامة والتأمني عىل الحياة.	 

أوّضح أنواع التأمني.	 

أستنتج أثر التأمني يف املجتمع.	 

سأكوُن قادرًا على أن
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مفهوم التأمين وتاريخه   

ظهر التأم� قد�اً يف الص� وبابل عىل شكل توزيع 

البضائع يف أك� من سفينة تحسباً لغرقها أو رسقتها، 

أّما اليابانيّون أنشؤوا نظاماً تأمينيّاً يحّق فيه للتاجر 

الذي اقرتض مبلغاً لتمويل تجارته أن يدفع للدائن 

أثناء رد املبلغ املقرتض مبلغاً إضافيّاً لقاء ض�نة 

املُقرِض أن يلغي القرض يف حال ضاعت حمولة 

البضائع أو رسقت. وذاع صيت عقد التأم� البحري يف 

القرن الرابع عرش بعد ازدهار التجارة البحريّة 

وانتشارها ب� املدن اإليطاليّة ودول حوض البحر 

املتوّسط. وظهر عقد القرض البحرّي املسّمى «عقد 

املخاطر الجسيمة» وقتها عىل أنه أول عقد رسمّي 

للتأم�، وىف إنجلرتا وبالخصوص لندن ظهر أّول شكل 

يّتها كمركز تجارّي يف  شبه رسمّي لرشكات التأم� ألهمِّ

ذلك الوقت، ثّم ظهر فيها بعد ذلك التأم� ضّد 

الحريق عىل شكل نقابات تعاونيّة، كانت تعطي إعانة 

ألعضائها يف حال احرتاق أمالكهم، وىف منتصف القرن 

السابع عرش أخذ التأم� ضّد الحريق طابعاً تجاريّاً 

بسبب حريق لندن الكبÌ وما تبعه، وأّدت الثورة 

الصناعيّة إىل إقبال الكثÌين عىل التأم� عىل الحياة، 

ومع تطّور اآلالت ظهرت فكرة التأم� ضّد الحوادث 

التي كانت تسببها هذه اآلالت.

"عرف العرب قد�اً نظام 

التأم� يف رحلتي الشتاء 

والصيف، حيث كان تّجار 

القافلة يتَّفقون في� 

بينهم عىل تعويض من 

يَنُفق له جمل يف أثناء 

الرحلة من أرباح تجارة 

الرحلة.

من مقّدمة ابن خلدون

فرسِّ تطّور التأمني.	 

ما وجه الشبه بني التأمني عند العرب قدمياً وغريهم من الشعوب األخرى؟	 

ن )رشكة  املؤمِّ إىل طرف آخر يسّمى  له(  ن  )املؤمَّ األّول يسّمى  الخطر مبوجب عقد بني طرفني  تحويل  هو  التأمني: 

ن له( للطرف الثاين )رشكة التأمني( عىل أن يتحّمل  التأمني(، مقابل قسط )دفعات ماليّة( يدفعه الطرف األّول )املؤمَّ

ن عليه(. الطرف الثاين قيمة األرضار الناتجة عن تحّقق الخطر أو الحادث الذي قد يصيب موضوع التأمني )اليشء املؤمَّ
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أنواع )تصنيفات( التأمين  

أنـــــــــــــــواع التأميــــــــــــــن

تأمينات الحوادثتأمينات املمتلكاتتأمينات األشخاص

ّي - التأم� الصحِّ

- التأم� عىل الحياة

- تأم� البطالة

- تأم� السّيارات

- تأم� الط�ان

- التأم� البحرّي

- التأم� الزراعّي

- التأم� الهندّيس 

- الزالزل والرباك�

- الحوادث الشخصّية: كالعجز 

ّ أو الجزّ�، والشيخوخة،  الكيلِّ

وإصابات العمل، وأمراض املهنة.

- تأمينات حوادث املمتلكات: 

وتضّم الرسقة وخيانة األمانة، 

والحريق، والعواصف، وحوادث 

السكن الشاملة وغ�ها...

بوليصة التأم�: 

هو االسم املتداول لعقد 

التأم�.

- تأمينات املسؤولّية املدنّية واملهنّية: 

وهي التي تشمل األخطار التي 

يتسبّب بها شخص معّ�، وينتج عن 

ذلك أرضار تصيب اآلخرين يف 

شخصهم وممتلكاتهم، ويكون 

املتسبِّب مسؤوالً أمام القانون عن 

التعويض، فإذا كان الشخص مؤّمناً 

فإن عىل رشكة التأم� أن تشاركه 

بالتعويض وتشمل: املسؤوليّة 

ألصحاب السيّارات والسفن 

والطائرات والقطارات وألصحاب 

املحاّل العاّمة والع¼رات واملقاول�، 

واملسؤوليّة ألصحاب املهن الحرّة 

كاملهندس� واألطباء واملحاسب�...

كيف ميكن أن يكون التأمني نوعاً من أنواع إدارة املخاطر التي ميكن أن يتعرّض لها أشخاص أو رشكات أو ممتلكات؟	 
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التأمينات العاّمة والتأمين على الحياة  

ن  الطرف األول: املؤمِّ

االسم: رشكة التأم�

ن له الطرف الثا�: املؤمَّ

ن له): .................... االسم (املؤمَّ

نوع التأم�: تأم� عىل الحريق

موضوع التأم�: محطة محروقات

القيمة املقدرة للمحطة: ٥٠ مليون ل.س

ً قسط التأم�: ٥٠ ألف سنويّا

٢٠٢٠/١/١م،  من  تبدأ  سنة،  التأم�:  مدة 

تنتهي بنهاية ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

مبلغ التأم� (التعويضات): 

بدفع  التأم�)  (رشكة  األول  الطرف  يتعهد 

مبلغٍ للطرف الثا� (املؤَمن له) كتعويض عن 

املحروقات  ¢حطة  تلحق  قد  التي  األرضار 

بعد تقدير خرباء التأم� يف حال تعرضها ألي 

أال  عىل  العقد،  مدة  خالل  محتمل  حريق 

محطة  قيمة  عن  التعويضات  تزيد 

املحروقات.

احتµلية  ألن  القسط  قيمة  الرشكة  رفعت 

املحروقات)  (محطة  التأم�  الخطر ملوضوع 

 µمرتفعة، وقد تعرضت لحوادث متكررة، م

جعل رشكة التأم� يف السنوات السابقة تدفع 

بغÂها  مقارنة  لصاحبها  مرتفعة  تعويضات 

من تأمينات الحريق.

ن  الطرف األول: املؤمِّ

االسم: رشكة التأم�

ن له الطرف الثا�: املؤمَّ

ن له): ...............  االسم (املؤمَّ

ً العمر: ٢٥ عاما

ن له + أفراد أرسته املستفيد من التأم�: املؤمَّ

قسط التأم�: ٣٥ ألف سنوياً تدفع من تاريخ العقد 

حتى الوفاة أو استحقاق مبلغ التأم� أيّهµ يحدث 

أّوالً.

وفاة  عند  التعويضات):  دفع  (تاريخ  التأم�  مّدة 

الطرف الثا� أو بعد ٢٠ عاماً أيّهµ يحدث أّوالً.

(التعويضات): ٥ مليون ل.س، يدفع  التأم�  مبلغ 

كامالً.

مبلغ  بدفع  التأم�)  (رشكة  األّول  الطرف  يتعهد 

أو  له)  ن  (املؤمَّ الثا�  للطرف  كامالً  التأم� 

للمستفيدين املذكورين يف العقد يف حال انقضاء ٢٠ 

مقابل  أّوالً،  يحدث   µأيه له  ن  املؤمَّ وفاة  أو  عاماً 

دفعه لألقساط خالل هذه املدة.

عىل  بناًء  منخفضاً  قسطاً  الرشكة  حددت  وقد 

احتµلية وفاته الضعيفة، فهو ما يزال شاباً وحالته 

الصحية جيدة، مµ يضمن استمرار استفادة الرشكة 

عام�  بعد  ولكن  أطول.  مدة  لألقساط  دفعه  من 

ن له برفع مبلغ التأم� الذي يجب عىل  طالب املؤمَّ

فرفعت  مليون،   /١٠/ ليصبح  دفعه  التأم�  رشكة 

آخذة  دفعه  عليه  املتوجب  القسط  الرشكة 

م  بالحسبان ارتفاع مبلغ التأم� الذي ستدفعه وتقدُّ

ن له يف العمر وسوء حالته الصحية. املؤمَّ

عقد (بوليصة) تأمين على الحياةعقد (بوليصة) تأمين الحريق
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آثار البطالة:  
ترتك ظاهرة البطالة آثارها السلبيّة يف الفرد واملجتمع، فعىل سبيل املثال ينتاب العاطل عن العمل شعور باالكتئاب وانخفاض 

يف تقدير الذات، وضعف القدرة عىل تلبية احتياجاته، وهذا ما يؤثِّر يف الدرجة األوىل يف علقته بأرسته، ويؤثِّر يف استقرار 

رات(، وتشكِّل دافعاً للهجرة بحثاً عن فرص العمل، مام ينعكس سلباً عىل النمّو  املجتمع )انتشار الجرمية والرسقات واملخدِّ

ّ فيها. االقتصادّي يف الدولة ويؤدي إىل انخفاض الناتج املحيلِّ

تأمينات الحياةالتأمينات العاّمةاملقارنة من حيث

نوع الخسائر التي 

تغطّيها
تغطِّي خسائر مادِّيّة ومعنويّة.تغطِّي الخسائر املادِّيّة.

القابليّة للقياس
ّي، ألنها تغطي خسائر  قابلة للقياس الكمِّ

مادية.

ّي، ألن  ال ميكن إخضاعها للقياس الكمِّ

ضمن تغطياتها الخسائر املعنوية كالحياة 

والصحة...

تحديد مبلغ 

التعويض

يتّم تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه 

»مبلغ التأمني« برشط أاّل يزيد التعويض 

املدفوع عن الخسارة الفعليّة التي حدثت.

ن له يف العقد مبلغ التأمني  يحّدد املؤمَّ

لتعويض الخسارة التي تلحق املستفيد 

ن ضّده، وعند  نتيجة لتحقُّق الخطر املؤمَّ

وقوع الخطر تدفع الرشكة املبلغ املتَّفق عليه 

كاملً.

تحديد قسط 

التأمني

د بناًء عىل درجة الخطر، وتكرار  يحدَّ

ط التعويضات عن الخطر  الحوادث، ومتوسِّ

نفسه يف فرتة زمنيّة سابقة.

د قسط التأمني من خلل عّدة عنارص  يتحدَّ

أهّمها معّدل الفائدة، واحتامالت الحياة أو 

ن  احتامالت الوفاة، مبلغ التأمني، عمر املؤمَّ

له.

مّدة التأمينات تكون يف العادة سنة أو أقّل.مّدة التأمني
مّدة التأمينات طويلة تصل ملدى الحياة 

أحياناً.

احتامليّة وقوع 

الخطر

احتامل وقوع الخطر »كخطر الحريق، خطر 

الرسقة«، غري مؤكّد.

احتامل الوفاة مؤكَّد الوقوع، وهذا الخطر 

ن له. يكون مرتبطاً بشكل كبري بعمر املؤمَّ

فس اختالف التأمني عىل الحياة عن بقية أنواع التأمينات األخرى.	 
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اآلثار االقتصاديّة واالجتماعّية للتأمين  

ة الفقر وخاّصة يف وثائق التأمني عىل الحياة والتأمني االجتامعّي، حيث يوفِّر دخلً عند العجز . 1 التخفيض من حدَّ

أو املرض أو الشيخوخة أو البطالة أو الوفاة أو االّدخار، وكذلك يف التعويض عند الضياع أو الهلك يف املمتلكات 

بسبب الحريق أو الرسقة أو ما شابه.

تقوم رشكات التأمني بالتوعية عىل إجراءات األمان والوقاية لتخفيض احتامالت وقوع الحوادث واألخطار املختلفة، . 2

وتكاليف التأمني عليها وعىل املواطنني.

نه التأمني من أمان وطأمنينة وابتعاد عن . 3 التشجيع عىل االستثامر وذلك عرب االستفادة من أصغر املبالغ، لاِم يؤمِّ

الخوف والقلق من نتائج االستثامر املحتملة.

املساهمة يف تشغيل جزء كبري من القوى العاملة يف قطاع التأمني من موظَّفني وكوادر وخرباء ووسطاء.... 4

ة بروح معنويّة عالية نتيجة االستقرار . ٥ العمل عىل زيادة إنتاجيّة العمل وتوفري مستوى معيشة للعامل وألرسته، ومدَّ

واالطمئنان حول املستقبل الخايل من املفاجآت. 

ر.. 6 املحافظة عىل الرثوة واملمتلكات عرب ما يخلِّفه التأمني من تعويضات لكّل ما يُتلَف أو يهلك أو يدمَّ

توفري كتلة ضخمة من رأس املال نتيجة األقساط واالحتياطات يف رشكات التأمني التي توجه نحو االستثامر وفتح . 7

املشاريع وتشغيل األيدي العاملة، ومتويل خطط التنمية االقتصاديّة واالجتامعيّة.

رفد االقتصاد الوطني بالعملت األجنبية نتيجة لنشاط رشكات التأمني الوطنية خارج الحدود، وعرب عمليات إعادة . ٨

التأمني، إذ أنها تحصل عىل عملت أجنبية بقدر ما تعيد تأمينه لدى رشكات التأمني األجنبية.

يّة التأمني عىل الفرد واملجتمع	  صنِّف أهمِّ

ّية التأمني عىل الفرد ّية التأمني عىل املجتمعأهمِّ أهمِّ
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األنشطة والتدريبات
الً: ضع كلمة )صح( إىل ميني العبارة الصحيحة، وكلمة )غلط( إىل ميني العبارة غري الصحيحة، يف كلٍّ ماّم يأيت: أوَّ

ن عليه.. 1 ( ال يرتبط قسط التأمني بنوع الخطر املؤمَّ  (

ن له.. 2 ( يتناسب قسط التأمني عىل الحياة مع املبلغ الذي يطلبه املؤمَّ  (

تها عام.. 3 ( جميع أنواع التأمني مدَّ  (

( يزيد اإلقبال عىل التأمني كلاّم ارتفع وعي األفراد به. . 4  (

حيحة يف كل مام يأيت: ثانياً: اخرت اإلجابة الصَّ

 من آثار نشاط التأمني: . 1

الحامية من مخاطر العجز. ب. دفع تعويضات عن األخطار والحوادث.أ. 

كّل ما سبق صحيح.ث. تخفيض تكاليف الطبابة.ت. 

 من فوائد التأمني عىل االقتصاد الوطنّي: . 2

تخفيض آثار الشيخوخة.ب. تنمية الشعور باملسؤوليّة تجاه االرسة.أ. 

رفد االقتصاد بالعملت األجنبيّة.ث. حامية األفراد من العوز والحاجة.ت. 

 التأمني هو إدارة للخطر يندرج ضمن نوع: . 3

ل الخطر.أ.  التجزئة والتنويع.ب. تحمُّ

منع الخطر.ث. تحويل الخطر.ت. 

ثالثاً: فّس ما يأيت:

بعض أنواع التأمني غري قابلة للقياس.. 1

تقوم رشكات التأمني بالتوعية عىل إجراءات األمان والوقاية.. 2

رابعاً: ما نوع التأمني الذي يغطِّي الحوادث اآلتية؟

نوع التأمنيالحـــــــــــــــــــــــــــــالة

ن عليه لحادث سيارة ويف أثناء العلج أخطأ الطبيب، فطالَب املريض  تعرَّض شخص مؤمَّ

بتعويض عن الرضر الذي سبَّبه العلج.

أراد شخص مؤمن عليه أن يكون لديه مردود ماّدّي يف حال تعرَّض للمرض بعد سن الـ 

./٥0/

ناقلة نفط اصطدمت بالشاطئ، فنتج تلّوٌث هائل لسواحل إحدى املدن نتيجة ترسُّب 

النفط، فطالبت السلطات املحلِّيّة صاحب السفينة املؤمن عليها بالتعويض عن األرضار.

شخص مؤمن عليه قائم عىل رأس عمله احتاج لعلج نتيجة تعرُّضه لحادث مل يعرف 

املتسبِّب.
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