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مة المقدِّ
تهدف التربية الوطنيّة إلى تهيئة الحامل االجتماعي للفكر الوطني، بما تقدمه من معارف 

ومهارات وقيم، فهي تُعّد شكالً من أشكال االستجابة لما يثيره الواقع من تساؤالت وتحديات 

ومستجدات، انطالقاً من أن المستلزم األساسي، هو أن تمتلك ماهية الجوهر في نفسك وبعدها 

تصبح كّل األمور التي ستقوم بها في االتجاه الذي تريده.

ومن يتأمل في كيفيّة بناء مناهج التربية الوطنيّة، يالحظ أنها حرصت على أن تجمع بين ما 

هو ذاتي ومجتمعي وإنساني. 

أنماط  بأنها راعت  الثانوي،  الثالث  لطلبة  الوطنية  التربية  المعرفيّة في كتاب  البنية  تتميز 

المتعلمين، من خالل وضعهم في مواقف تعليمية متعددة تستثير تفكيرهم، وتمكنهم من تطبيق 

ما تعلموه، وبما أن المعيار هو درجة التطلب؛ فقد تضّمن المنهاج كّل ما تتطلّبه المفاهيم من 

عرٍض وشرحٍ وتحليل، بما يتناسب مع العمر الزمني والعقلي للطلبة، وهذا يفضي إلى توقع 

ردود أفعال إيجابيّة وسلوكات نابعة من ذات المتعلم، تقف خلفها معرفة تحكم هذا السلوك 

وتوجهه باستمرار.

يتألف كتاب التربية الوطنيّة من أربع وحدات درسيّة، وعُنونت الوحدة األولى بتطوير الذات، 

وعالجت موضوعات التحليل السياسي وأهميته، وإدارة النزاع وتسويته، باإلضافة إلى مفهوم 

الوطن  الثانية تحت عنوان  الوحدة  القيادة. وجاءت  السياسيّة وضرورته ومهارات  المشاركة 

والمواطن؛ التي تناولت الهويّة الثقافيّة في عصر العولمة، واألحزاب السياسيّة، والمجتمع المدني، 

واألمن الوطني واألخطار والتحديات التي تواجهه. أما الوحدة الثالثة فكانت بعنوان الحقوق 

والواجبات )الدولة والمجتمع الدولي(؛ وتناولت فصل السلطات، والقانون الدولي والمنظّمات 

المستدامة؛  التنمية  بعنوان  الرابعة  الوحدة  الحوار والصراع. وجاءت  بين  الدوليّة والحضارة 

والتنمية مشكالت وحلول:  البيئة  الدوليّة لحماية  والسياسات  االقتصاديّة،  العولمة  وتناولت 

الفساد اإلداري )1( والحكومة اإللكترونيّة )2(.

ويبقى هذا الكتاب الذي نضعه بين أيديكم مجاالً للنقاش والحوار، بهدف اإلغناء والتطوير 

عبر مقترحات المدرسين والطلبة واألهل.

المؤلّفون  
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التحليل السياسي. الدرس األّول: 

النزاعات وكيفّية إدارتها. الدرس الثاني: 

المشاركة السياسية. الدرس الثالث: 

مهارات القيادة. الدرس الرابع: 

ات تطويُر الذَّ



مفاهيم ومصطلحات جديدة سأكوُن في نهاية الدرس قادرًا على أن:
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ــي  ــا، يقت ــني عنارصه ــة ب ــة العالق ــبّباتها وطبيع ــيّة، وإدراك مس ــداث السياس ــر واألح ــم الظواه إّن فه

القيــام بعمليّــة التحليــل الســيايس مــن أجــل اســتجالء اللبــس والغمــوض الــذي قــد يحيــط بهــا، وتحديــد 

ــة التعامــل معهــا. كيفيّ

التحليل السياسي

أتعّرف مفهوم التحليل السياسي.	 

أبيّن أهميّة التحليل السياسي.	 

أحّدد قواعد التحليل السياسي.	 

أحلّل ظاهرة أو حدثاً سياسياً.	 

الظاهرة السياسيّة	 

الحدث السياسي	 

المستوى اإلقليمي	 

المستوى الدولي	 

1
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مفهوم التحليل السياسي  
كان الوطن العربي، وال يزال محّط أطماع القوى االستعماريّة ومؤامراتها التي ال تنتهي، فما 
إن تنكشف مؤامرة حتّى تُحاك أخرى لتستكمل فصول سابقاتها، ولعّل أوضحها في العصر 
الحديث اتفاقيّة سايكس- بيكو التي قّسمت المشرق العربي إلى دول عديدة، ومن ثّم إقامة 

كيان مصطنع يفصل مشرق الوطن العربي عن مغربه.  
الداخلي، وتدمير اإلمكانات، وسرقة  التمزيق والتفتيت  اليوم في محاوالت  وتتمثل فصولها 
الموارد، وضرب الوحدة الوطنيّة عبر زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد؛ باستخدام التنظيمات 

اإلرهابيّة ...

ماذا حدث:  

لماذا حدث:  

ماذا سيحدث:  

من خالل إجابتك عن األسئلة، تكون قد قاربت مفهوم التحليل السياسي من الواقع، علماً أنه 
ال يمكن تفسير أيّة ظاهرة بعامل واحد، وإن تفسير ما يحدث من خالل نظريّة المؤامرة )خطة 
تضعها إحدى الدول إللحاق الضرر بدولة أو بدول أخرى، واستخدام جميع الوسائل لتنفيذها(، 
هو شرط الزم، ألن وراء كل ظاهرة فاعل له غاية وهدف ومصلحة يطمح لتحقيقها باستمرار، 
بفعل تضافر عوامل سياسية  اكتملت  التي  الظاهرة  ولكنه غير كاٍف لإلحاطة بكل حيثيات 

واقتصادية واجتماعية وثقافية مؤثرة في البيئة الداخلية للدولة المستهدفة.

الفهم الدقيق لمسار األحداث، وإدراك دوافعها، والبحث في الحدث من جوانب مختلفة تاريخياً وراهناً، 
وإدراك طبيعة األطراف ذات الصلة في الحدث، وتوقّع تطّوراته، هو ما يطلق عليه التحليل السياسي.
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تتضمّن عمليّة التحليل السياسي ثالثة مسارات أساسيّة:

إذ إّن فهــم مســار األحــداث فهــامً دقيقــاً يحتــاج إىل اإلملــام بالجانــب 
ــد اللحظــة  التاريخــي، والظــروف املحيطــة بهــا، وعــدم الوقــوف عن

الراهنــة.

المسار األول:
يجيب عن سؤال

ماذا حدث؟

جوهــر التحليــل الســيايس، يكمــن يف اســترشاف املســتقبل، والقــدرة 
ــة  ــر الالزم ــة لألحــداث؛ التخــاذ التداب عــى رســم املشــاهد املحتمل

للتعامــل مــع تطوراتهــا.

المسار الثالث:
يجيب عن سؤال

ماذا سيحدث؟

المسار الثاني:
يجيب عن 

سؤال  لماذا 
حدث؟

ويقصــد بــه إدراك األســباب التــي أدت إىل هــذا الحــدث، أو بــروز 
ــا  ــي ال يدركه ــة الت ــباب الخفيّ ــق يف األس ــرة، والتعّم ــك الظاه تل

الجميــع.

أهمّية التحليل السياسي:  
يشبه التحليل السياسي إلى حّد بعيد عمل المخبري الذي يقدم نتائج تحليالته للطبيب الذي 

يقوم بتشخيص حالة المريض، ووصف العاّلج المناسب له. 
العوامل  التحليل السياسي بوصفه يدرس الظواهر واألحداث السياسيّة، ويحّدد  وتأتي أهميّة 
المؤثرة فيها، ومن ثم يقّدم المعرفة المتعلقة بموضوع التحليل ألصحاب القرار السياسي حول 
كيفيّة التعامل مع األحداث والظواهر للوقاية من آثارها وتداعياتها، والبحث في جميع االحتماالت 

الممكنة، من أجل اتخاذ القرار المناسب الذي تُوفّر من خالله الفرص، وتُقلّل من المخاطر.
- فّسر: التحليل السياسي يحّدد نوعيّة ردود األفعال تجاه ظاهرة ما!
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قواعد التحليل السياسي  
تتطلب عمليّة التحليل السياسي أن يتمتّع المحلّل بالثقافة الواسعة والمعرفة العميقة بالموضوع 
المراد تحليله، ومتابعة الكتابات السياسيّة، وقراءة آراء المختصين بشأنه، وإجراء تقاطعات بين 
وجهات النظر المختلفة، فضالً عن إدراك طبيعة المصالح التي تربط القوى السياسيّة، ونوعها، 
ومدى تأثيرها في الحدث، وهناك مجموعة من القواعد التي يجب أن يتقيد بها من يقوم بعملية 

التحليل السياسي، ومن أبرزها:

ثابتة،،فهي   السياسة ال تحكمها قواعد 
ّ
المطلقة، ألن البعد عن األحكام 

 للمصالح والظروف.
ً
قابلة للتغير والتبدل تبعا

1

الموضوعية في مناقشة القضايا. 2

ى تكون عملية التحليل مقبولة لدى 
ّ
االستناد إلى الدليل في التحليل حت

األطراف كافة.
3

إبقاء الفرصة متاحة لمناقشة اآلراء األخرى. 4

أن يكون الهدف من التحليل السياسي،خدمة الصالح العام،وممارسة النقد 

للظواهر واألحداث بطريقة منهجية وهادفة. 5
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مستويات التحليل السياسي:  
ال يمكن فصل الظاهرة السياسيّة عن محيطها الداخلي والخارجي فهي تؤثر فيه وتتأثّر به بشكل 

مباشر وغير مباشر، عبر ثالثة مستويات الوطني واإلقليمي والدولي:

مضمون التحليلوحدات التحليلمستوى التحليل

سلطات الدولة، 

األحزاب، جامعات 

املصالح، األفراد

يتــم فيــه دراســة املتغــرات داخــل الدولــة كطبيعــة النظــام الســيايس، 

ــية  ــزاب السياس ــة واألح ــات الحكومي ــرار، ودور املؤسس ــة الق وصناع

السياســية  العــام والثقافــة  املصالــح والــرأي  املؤثــرة، وجامعــات 

واأليديولوجيــة والنخــب يف املجتمــع.

المستوى
الوطني

الدول اإلقليمية، 

واملنظامت 

اإلقليمية

ــم جغــرايف معــني مــن  ــه دراســة الظواهــر ضمــن إطــار إقلي ــم في تت

ــكرية. ــية والعس ــا السياس ــدول، وتحالفاته ــلوك ال ــدور وس ــامل، ك الع

المستوى 
اإلقليمي

الدولة، املنظامت 

الدولية

تتــم فيــه دراســة طبيعــة النظــام الــدويل، واملنظــامت الدوليــة، 

والتحالفــات العســكرية، وتــوزع نفــوذ القــوى الدوليــة الكــرى.

المستوى
الدولي

تطبيق التحليل السياسي:  
تنفيذاً للمخططات والمشاريع االستعماريّة، وال سيّما مشروع الشرق األوسط الجديد، الذي 
يهدف إلى إعادة رسم خارطة جديدة للمنطقة العربية، خطوطها العريضة »تفتيت المفتّت وتجزئة 
المجزأ«، استُهدفت سورية بشكٍل مباشر موقعاً وموقفاً ودوراً منذ عام 2011م، للسيطرة على 
موقعها االستراتيجي، ولتغيير مواقفها الداعمة للمقاومة، وإلغاء دورها الريادي في تعزيز التضامن 
العربي، باستخدام الجماعات اإلرهابية التكفيرية بوصفها أدواٍت جديدة في تنفيذ تلك المشاريع، 
لتكريس الهيمنة األمريكية، وجعل الكيان الصهيوني اإلرهابي »إسرائيل« الركيزة األساسية في 

المنطقة؛ أمنيّاً واقتصاديّاً وسياسيّاً. 
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وهذا ما  أكده السيد الرئيس بشار األسد في أكثر من مناسبة؛ إذ قال: 
"إن قدر سورية أن تصيبها الملمات.. ولكن قدرها أيضاً أن تكون عزيزة قوية مقاومة ومنتصرة.. وأن تخرج 

من المحن أقوى... " 
"اإلرهاب ال وطن وال دين له وال حدود توقفه وهو يستهدف الجميع دون استثناء ويهدف إلى إضعاف 
تاريخ شعوبها". و“ستبقى أولى  المنطقة تحت عناوين ومسميات عرقية وطائفية غريبة عن  وتقسيم دول 
أولوياتنا القضاء على اإلرهاب أينما ُوجد على األرض السورية، فال سياسة وال اقتصاد وال ثقافة وال أمان وال 

حتى أخالق، حيثما يحّل اإلرهاب”.
مقتطفات من أقوال السيد الرئيس بشار األسد.

استهداف سورية

القوى التي استهدفتها

أسباب االستهداف

الوسائل المستخدمة

ة المواجهة
ّ
كيفي

االحتماالت المستقبلية
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األنشطة والتدريبات

أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة، لكلٍّ ماّم يأيت:

)   ( التحليل السيايس للظاهرة أو الحدث رضورة الستجالء ما يكتنفهام من غموض.. 1

)   ( التحليل السيايس ترٌف فكرّي ميارسه البعض بقصد الدعاية.. 2

)   ( تقترص عمليّة التحليل السيايس عى اإلجابة عن سؤال ماذا سيحدث؟. 3

)   ( النتيجة النهائيّة للتحليل السيايس، معرفة كيفيّة التعامل مع الظاهرة، والحدث . 4
السيايس.

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

يدرس التحليل السيايس عى املستوى الدويل:. 1

ج- املؤّسسات الدستوريّةأ- األحزاب السياسيّة

د- نظام التحالفاتب- دور الدولة يف اإلقليم

من قواعد التحليل السيايس:. 2

ج- املوضوعيّة يف مناقشة األفكارأ- إصدار األحكام املطلقة

د- فصل الظاهرة أو الحدث عن محيطه.ب- إبراز الجانب العاطفي

ثالثاً- فّس اآليت:

- نظريّة املؤامرة رشط الزم وغر كاف يف التحليل السيايس.

- استهداف سورية بشكل مبارش موقعاً وموقفاً ودوراً.

رابعــاً- ُوضعــت قواعــد التحليــل الســيايس لضبــط عملّيــة التحليــل، ويف حــال عــدم التقّيــد بهــا تصبــح دعايــة 
سياســّية؛ وّضــح مفهــوم الدعايــة السياســية مســتعيناً بقواعــد التحليــل الســيايس.

الدعاية السياسيّةقواعد التحليل السياسي

البعــد عــن األحــكام املطلقــة؛ ألّن السياســة عمــل غــر منجــز 	 
بشــكل نهــايئ.

املوضوعيّة يف مناقشة القضايا.	 

ــة التحليــل 	  االســتناد إىل الدليــل يف التحليــل حتّــى تكــون عمليّ
مقبولــة لــدى األطــراف كافــة.

إبقاء الفرصة متاحة ملناقشة اآلراء األخرى.	 

أن يكــون الهــدف مــن التحليــل الســيايس، خدمــة الصالــح 	 
ــة وهادفــة. العــام، ومامرســة النقــد االجتامعــي بطريقــة إيجابيّ
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خامساً- دراسة حالة:

ــن  ــة م ــى كأم ــل، ال نبق ــوع والتفاع ــة منفتحــة عــى التن ــة لغوي ــة ثقافي ــة هــي هوي ــة الحضاري العروب
دونهــا، رس قوتهــا يظهــر قــي مرونتهــا وقدرتهــا عــى جمــع كل مكونــات املجتمــع ووضعهــا عــى مســار 
يتيــح التطــور مــع الزمــن. إن أهميــة تحديــد العروبــة كهويــة عــى أســاس غــر عرقــي، يكمــن يف التســامح 
و االســتعداد لتقبــل االختــالف والتفاعــل مــع الثقافــات والحضــارات األخــرى. وإن الخالفــات التــي قــد 

تنشــأ مردهــا ألمريــن: مفهــوم مل يُقصــد، ومقصــود مل يُفهــم. 

ــه: »إن العروبــة مفهــوم حضــاري شــامل لــكل  وهــذا مــا أكــد عليــه الســيد الرئيــس بشــار األســد بقول
األعــراق واألديــان.... وهــي حالــة حضاريــة ســاهم فيهــا كل مــن وجــد يف هــذه املنطقــة دون اســتثناء، 
ــه  ــت نفس ــان..، وبالوق ــراق واألدي ــك األع ــكل تل ــع ل ــام الجام ــة ه ــة العربي ــة والقومي ــة العربي واللغ

ــا«.  ــة كل واحــدة منه تحافظــان عــى خصوصي

مقتطفات من حديث السيد الرئيس بشار األسد   

»امللتقى العريب ملواجهة الحلف األمرييك الصهيوين ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني«

ما خصائص العروبة الحضارية؟	 

كيف يسهم التحليل السيايس لهذا املفهوم بكل دالالته يف تكريسه وتأكيده؟	 

ما هي النتائج املتوقعة يف الحالتني اآلتيتني؟	 

ضرب مفهوم العروبة الحضاريةسيادة مفهوم العروبة الحضارية
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2

إّن طبيعــة العالقــات اإلنســانيّة ال تتســم باالســتقرار دامئــاً، إذ تتخلّلهــا النزاعــات أحيانــاً، فجميــع 

املؤّسســات بــدءاً مــن األرسة واملجتمــع وصــوالً إىل الدولــة تكــون عرضــة بصــورة أو بأخــرى للنــزاع الــذي 

تتعــّدد أشــكاله، وتختلــف نتائجــه تبعــاً لطبيعــة هــذه املؤّسســات، ومبــا أنــه ال ميكــن تجنــب النــزاع، 

ــاره. ــه، أو تخفيــف آث ــة حلّ ــه بغي ــة إدارت ــم كيفيّ ــا أن نتعلّ فعلين

النزاعات وكيفّية إدارتها

أتعّرف مفهوم إدارة النزاع.	 
إلى حدوث 	  تؤدّي  التي  األسباب  أبيّن 

النزاعات.
أحّدد استراتيجيات إدارة النزاع.	 
أتعّرف النزاع الدولي.	 

إدارة النزاع.	 
االستراتيجية.	 
النزاع الدولي.	 
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مفهوم النزاع  
عرف اإلنسان منذ القدم أشكاالً من النزاع والتناقض، الذي ينشأ عادة عندما يحدث سوء فهم 
أو اختالف في وجهات النظر بين األطراف المتنازعة، ينتج عنه تضارب في المصالح واألهداف، 
فيسعى كّل طرف من هذه األطراف إلى تحقيق رغباته ومصالحه حتّى لو أضّر بمصالح األطراف 

األخرى.
وينظر إلى النزاع على أنه مثلث، فيه زاوية التناقض، وزاوية اإلدراك، وزاوية السلوك.

النزاع

زاوية التناقض
الوضع الذي يظهر فيه عدم 

التوافق في ا�هداف 
والمصالح بين ا�طراف.

زاوية السلوك
تتحول فيها 

المفاهيم السابقة إلى 
سلوك على أرض 

الواقع،  يتجسد على 
شكل تهديد، أو فعل 
قهري،  أو عنف منّظم 

(الحرب). 

زاوية ا£دراك
تتشكل فيها 

المفاهيم الخاطئة 
وغير الخاطئة التي 
يحملها كّل طرف 

عن اªخر.

معيّن، بسبب تضارب  أمر  االتفاق حول  الدول على  قدرة األشخاص أو  النزاع: عدم 
األهداف والمصالح.

- هل تستطيع وضع تصّور آخر لتقديم المفهوم؟

أسباب النزاع
النظر  الفهم- اختالف وجهات  األهداف- سوء  المصالح - االختالف في  تضارب 

-اختالف الحاجات- التعّدي على الحقوق المكتسبة.
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توظيف النزاع:  

على الرغم من الداللة السلبيّة لمصطلح النزاع، إال أنّه يمكن في بعض األحيان أن يحمل بعض 
المضامين اإليجابيّة، ويتوقّف هذا األمر على رغبة األطراف المتنازعة في توظيفه، إمّا بشكل 

إيجابي أو بشكل سلبي في عالقتها مع بعضها بعضاً.

النتائج المتوقّعةالتوظيف السلبيالنتائج المتوقّعةالتوظيف اإليجابي

يولد أفكاراً جديدة.	 

يوضح وجهات النظر املختلفة.	 

بداية للتغير والتطوير.	 

وسيلة للتعلّم.	 

البدائــل 	  معرفــة  عــى  يســاعد 
القــرار. متخــذ  أمــام  وتقييمهــا 

يتيــح الفرصــة لتكويــن عالقــات 	 
جديــدة.

يفسد العالقات الشخصيّة.	 

يستنزف جهود األطراف املتنازعة.	 

ــح 	  ــامم باملصال ــى االهت ــؤّدي إلــ يــ
الشــخصيّة.

يؤّدي إىل التوتّر وضغوط العمل.	 

يدفع إىل االنتقام.	 

يــؤّدي إىل الفشــــل فــــي تحقيــــق 	 
األهــداف.

االستراتيجيات التي يمكن استخدامها إلدارة النزاع:  
يوصف اإلنسان الذي يستطيع دائماً أن يوائم بين الخطة والهدف بإنّه إستراتيجي  في تفكيره 
ويبدو ذلك جلياً عند تعامله مع المواقف التي تتطلب إدارتها استخدام هذا النمط من االستراتيجيات: 

االستيعاب
 محاولــة الشــخص نيــل القبــول والرضــا مــن اآلخريــن، وقناعتــه بضرورة 

تجنـّـب النــزاع لصالــح االنســجام معهم.
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اإلجبار
اســتخدام الشــخص القــوة إلجبــار اآلخريــن علــى قبــول حلولــه للنــزاع، 

لتحقيــق هــدف يُعــّد أولويــة مطلقــة بالنســبة إليــه. 

التعاون
ــر  ــّل، األم ــه مشــكلة يجــب أن تُح ــزاع بوصف ــى الن ــراف إل ــر األط ينظ

ــم. ــق أهدافه ــاون لتحقي ــم ضــرورة التع ــي عليه ــذي يمل ال

االنسحاب
ينســحب الشــخص مــن الموقــف النزاعــي، ويتخلـّـى عــن أهدافــه آنيــاً، 

ليعيــد النظــر فــي كيفيـّـة التعامــل معــه مــن جديــد.

المساومة

ــن  ــون ع ّ ــن يتخل ــل اآلخري ــة، تجع ــاليب مقنع ــتخدام  الشــخص  أس اس
ــه.  ــه عــن جــزء مــن أهداف جــزء مــن أهدافهــم بتخلّي

أحّدد االستراتيجيّة المناسبة لكّل من العبارات وفق الجدول اآلتي:

االستراتيجيّةالعبارة

أرى أّن االنسجام بني األفراد أمر مهّم للحفاظ عى العالقات.	 

أحاول الحصول عى إجامع اآلراء، وأسعى إىل تحقيق ذلك.	 

أبقى حياديّاً، وأنظر إىل النزاع عى أنه تجربة صعبة.	 

أتنــازل عــن بعــض املكاســب يف جــزء مــن النــزاع  مقابــل الحصــول عــى مكاســب يف جــزء 	 
. آخر

أرى أن النزاع مدمر، وأخضع إلرادة اآلخرين.	 

أحاول إيجاد حل يريض جميع األطراف.	 
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- إدارة النزاع الدولي
تتميّز النزاعات الدوليّة بأنها ظاهرة سياسيّة شديدة التعقيد، بسبب تَعّدد أطرافها، وتنّوع أسبابها 
ومظاهرها، وهي تنجم عن التعارض في المصالح بين أشخاص القانون الدولي )دول، منظّمات 

دوليّة، ...(، ومن أهّم األسباب التي تؤدّي إلى حدوث هذه النزاعات: 

والسيطرة    النفوذ  المزيد من  إلى كسب  القوية  الدول  تسعى  الموارد:  النزاع على 
لتحقيق أهدافها االستراتيجية والتفوق على منافسيها أو خصومها، كالنزاع على 

النفط- اليورانيوم- األلماس-المياه-...
االستيالء على المواقع الجيواستراتيجية: تحاول الدول القوية بسط نفوذها على مواقع    

الدول  مع  المنافسة  إطار  في  أكبر  فرصة  عليها  السيطرة  تمنحها  بحرية،  برية، 
األخرى.

اآلثار السلبية للعولمة التي عمقت الفجوة بين الدول الغنيّة، والدول الفقيرة.  

الطرائق السلمّية إلدارة النزاع الدولي:  
إّن إدارة أي نزاع دولي هو إجراء ضروري الحتوائه ومنعه من التفاقم، وذلك باستخدام طرائق 

عّدة منها:

أو تسوية    النزاع إلبرام معاهدة،  بين أطراف  النظر  المفاوضات: تقريب وجهات 
للنزاع الدولي.

الوساطة: سعي طرف ثالث إليجاد تسوية للنزاع القائم، إما بطلب من أطراف النزاع   
وإمّا بمبادرة من منظمة عالمية أو إقليمية.

التحقيق: سعي لجنة محايدة لتسوية النزاع القائم بين األطراف المتنازعة، وذلك   
عن طريق تحديد الوقائع وتقديم تقارير تتضّمن تسوية للنزاع.

بوصفهم    يُختارون  أشخاص  قبل  الدولية من  المنازعات  لتسوية  التحكيم: وسيلة 
الحكم  إلى  بالخضوع  التعهد  على  التحكيم  إلى  اللجوء  وينطوي  محكميّن، 

التحكيمي بحسن نية، والتزام األطراف المتنازعة بقرار التحكيم.
التسوية القضائية: وسيلة لتسوية النزاعات التي تنشأ بين أشخاص المجتمع الدولي   

عن طريق قرار صادر عن هيئة مستقلّة، تضّم قضاة دائمين يُعيّنون مسبقاً.
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األنشطة والتدريبات

أوالً: ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة، يف كّل ماّم يأيت:

)   ( تتّسم طبيعة العالقات اإلنسانيّة باالستقرار دامئاً.. 1

)   ( تتنّوع مظاهر النزاع وأشكاله سياسياً واقتصادياً وإيديولوجياً.. 2

)   ( اسرتاتيجيّة املساومة تعني محاولة الشخص نيل القبول والرضا من اآلخرين.. 3

)   ( التوظيف اإليجايب للنزاع بداية للتغير والتطوير.. 4

ثانياً: اخرت اإلجابة الصحيحة ماّم يأيت:

ايجاد حل يحّقق أهداف األطراف املتنازعة يُّسمى اسرتاتيجيّة:. 1

ج- التعاون.أ- االنسحاب.

د- اإلجبار.ب- االستيعاب.

سعي لجنة محايدة لتسوية النزاع بني األطراف املتنازعة:. 2

ج- تحقيق.أ- وساطة.

د- تفاوض.ب- تسوية قضائية.

ثالثاً- علّل: يعد التحكيم وسيلة سلمية لتسويّة النزاعات:

رابعاً- عرب بأسلوبك عن:

مفهوم النزاع الدويل  

أسبابه  

اآلثار املرتتبة عنه يف حال عدم حلّه.  

 خامساً- دراسة حالة:

يُعــّد األمــن املــايئ أحــد الركائــز األساســية بالنســبة إىل األمــن القومــي والتنميــة االقتصاديــة ألي دولــة، ويف 
هــذا اإلطــار يــأيت تصاعــد التوتــر بــني مــرص وإثيوبيــا بســبب بنــاء أثيوبيــا ســد النهضــة عــى نهــر النيــل، 
مــاّم يفتــح البــاب أمــام كثــر مــن التّكهنــات حــول ماهيــة الخيــارات املطروحــة أمــام الدولــة املرصيــة 

لتســوية هــذا النــزاع.

حّدد أسباب النزاع املحتمل الواردة يف النّص. 	 

ما الطرق التي ميكن تطبيقها لحّل النزاع؟	 

ما النتائج املتوقعة لهذا النزاع؟	 
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إّن املشــاركة السياســيّة جوهــر املواطنــة وصورتهــا، وأســاس الدميقراطيّــة ومامرســتها، والضامنــة للحقــوق 

مبختلــف أشــكالها، وإبــراز للــذات ومؤهالتهــا، وصــورة تعكــس تقــدم الشــعوب ودرجــة تطّورهــا.

المشاركة السياسّية

أتعّرف مفهوم المشاركة السياسيّة.	 
أوضح أهميّة المشاركة السياسيّة.	 
أحّدد أشكال المشاركة السياسيّة.	 
السياسية 	  المشاركة  بين  العالقة  أوّضح 

والوعي السياسي.

الشـأن العام.	 
السياسة العامّة.	 



2021

مفهوم المشاركة السياسّية:  
إن ممارسة المواطن لحقوقه وأدائه لواجباته، ال يمكن أن يتم إال من خالل تكريس مفهوم 
المشاركة السياسية، الذي يرتكز كمفهوم معرفي على االعتراف بالحقوق المتساوية للجماعة 
واألفراد )دون النظر إلى انتمائهم الطبقي أو العرقي أو النوع االجتماعي ...( في إدارة شؤونهم، 
وإفساح المجال لهم للتعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية ومساهمتهم في الحياة السياسية 
للدولة والمجتمع، وذلك من خالل األنشطة اإلرادية االختيارية التي يمارسونها؛ كاالنضمام 
إلى األحزاب واالتحادات المهنية والنقابية وصوالً إلى الترشح للمناصب العامة، واختيار ممثليهم  
الوطنية  المناسبات واألعياد  في  والمشاركة  والمحلية،  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  في 
واالستفتاءات العامة والمؤتمرات والندوات التي تعنى بشؤون المجتمع وبالشكل الذي يحقق 

المصلحة الوطنية.
ويتحدد مستوى المشاركة السياسية وفقاً لطبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده والوضع االجتماعي 
لألفراد )مستوى التعليم، المهنة، النوع االجتماعي(، وتوفر المناخ الديمقراطي، واقتناع صنّاع 
القرار بأهمية المشاركة السياسية في صنع وتنفيذ السياسات العامة. وهنا يبرز دور مؤسسات 
التنشئة االجتماعية والسياسية مثل األسرة والمدرسة والجامعة واألحزاب وغيرها في غرس قيم 

المشاركة والتشجيع عليها.

السياسية  الحياة  في  مختلفة  أدواراً  األفراد  بمقتضاه  يؤدي  سلوك  السياسية:  المشاركة 
لمجتمعهم، بهدف التأثير في عملية صنع القرار وإدارة الشأن العام، من خالل األنشطة 

اإلرادية االختيارية التي يمارسونها لخدمة المجتمع.

دوافع المشاركة السياسية:  
تكون مشاركة الفرد في مختلف المجاالت السياسية انطالقاً من عدة دوافع، منها ما يتعلق 

بالمجتمع )دوافع عامة(، ومنها ما يتعلق باحتياجات الفرد الشخصية )دوافع خاصة(.

الدوافع العامة

شعور الفرد بأن المشاركة واجب والتزام تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.

الرغبة في مشاركة ا�خرين في تطوير المجتمع.

تمتين الروابط بين مكونات المجتمع لتحقيق التكامل والتفاعل بينها.

البيئة القانونية والدستورية التي تضمن للمواطنين حّق المشاركة.

الدوافع الخاصة

إثبات الفرد وجوده، وتأكيد ذاته من خالل قدرته على اتخاذ موقف.

محاولة التأثير في صانعي السياسة العامة لتحقيق مطالب الفرد.

تحقيق مصلحة شخصّية في التمّتع بالنفوذ والسيطرة. 
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الدوافع العامة

شعور الفرد بأن المشاركة واجب والتزام تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.

الرغبة في مشاركة ا�خرين في تطوير المجتمع.

تمتين الروابط بين مكونات المجتمع لتحقيق التكامل والتفاعل بينها.

البيئة القانونية والدستورية التي تضمن للمواطنين حّق المشاركة.

الدوافع الخاصة

إثبات الفرد وجوده، وتأكيد ذاته من خالل قدرته على اتخاذ موقف.

محاولة التأثير في صانعي السياسة العامة لتحقيق مطالب الفرد.

تحقيق مصلحة شخصّية في التمّتع بالنفوذ والسيطرة. 

- ما أهّم دافع للمشاركة السياسيّة، في رأيك؟ ولماذا؟ 

أهمّية المشاركة السياسّية:  

تتجلّى أهميتها في:
- تهيئة بيئة وطنيّة تتيح لجميع المواطنين القيام بأدوارهم بشكل فعلي. 

- جعل الوطن نقطة التقاء بين كّل التيارات السياسيّة والتوجّهات السائدة.
- خلق جّو من التنافس بين المواطنين في إطار المشاركة السياسيّة.

- تعزيز الوعي السياسي الذي يؤدّي بدوره إلى تحقيق االستقرار المجتمعي.
- ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز االستقرار السياسي.

أشكال المشاركة السياسّية:  
تأخذ المشاركة السياسية أشكاالً مختلفة وتتفاوت درجة أهميتها التي ترتبط بحالة اإلقبال التي 

يبديها المواطن تجاه قضايا الشأن العام وهي تتراوح بين:
السعي نحو منصب سياسي أو إداري.  
العضويّة النشطة في تنظيم سياسي.  
العضويّة غير الفعالة في تنظيم سياسي.  
العضويّة النشطة في تنظيم نقابي أو  مهني.  
تقلّد منصب سياسي أو إداري.  
الترشيح.  
المشاركة في المناقشات السياسيّة غير الرسميّة.   
االهتمام بأمور السياسة العامة.  
التصويت.  

رتّب أشكال المشاركة السابقة بحسب درجة أهميتها من وجهة نظرك.	 
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العالقة بين المشاركة السياسّية والوعي السياسي:   
ترتبط المشاركة السياسية ارتباطاً وثيقاً بدرجة الوعي السياسي التي يتمتع بها األفراد فكلما 

ارتفعت درجة الوعي السياسي اتسعت مجاالت المشاركة السياسية.
ويُقصد بالوعي السياسي: القدرة على قراءة وفهم الواقع بأبعاده المختلفة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، وايجاد العالقة بين هذه األبعاد والمشكالت المطروحة.
يتكون الوعي السياسي من أربعة عناصر أساسية:

 عناصر الوعي
السياسي

القدرة على فهم كيفية عمل 

النظام السياسي وآليات صنع 

القرار )من يقرر وماذا يقرر؟ وكيف 

يصنع القرار وكيف ينفذ؟(.

القدرة على إدراك الروابط 

بين األمور المختلفة وأبعادها 

)ربط المشكالت االجتماعية باألبعاد 

السياسية واالقتصادية والثقافية.

التمتع بالتفكير النقدي 

والتحليلي.

الرغبة في االنخراط في الشأن 

العام.

يشكل الوعي السياسي الذي يتمتع به أفراد المجتمع الدافع األساسي لالنخراط في الشأن العام، 
واالسهام في صنع السياسات العامة المتعلقة بتلبية احتياجاتهم ومطالبهم، وصياغة األهداف 

العامة للمجتمع.
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المشاركة تقدير للذات:  
في إحدى انتخابات مجالس اإلدارة المحليّة، بلغت نسبة المقترعين )%78( مّمن يحّق لهم 
المشاركة في االنتخابات، ونسبة الذين لم يشاركوا في تلك االنتخابات )%22(، وقد كانت 
المنافسة على أشّدها بين عّدة مرشحين لعضويّة المجلس البلدي، وفاز باالنتخابات المرشح 

الذي حصل على أعلى نسبة من األصوات.
امتعض أحدهم من النتائج، وقال إّن الشخص الذي فاز ال يملك المؤهالت التي يجب أن تتوفّر 
في رئيس المجلس البلدي، فردّ آخر: ال يحّق لك قول هذا ألنّك لم تترّشح، ولم يكن لك أّي 
دور في االنتخابات سواء مع أم ضد أم على الحياد، ولم يكن لديك الموقف الصحيح من 

االنتخابات التي تنعكس آثارها على البلدة التي نعيش فيها.
أنصحك يا صديقي أال تكون متفرجاً، فتتعب عيناك وقدماك، بل كن مشاركاً ليفرح قلبك، 

وتأخذ دورك؛ ألّن ما يحّق لغيرك يحّق لك. 
ما المشكلة التي يطرحها النص؟. 1
وّضح الفرق بين المشارك والالمبالي.. 2
ماذا تستخلص من نصيحة الصديق؟ . 3

المشاركة فعل يؤّكد من خالله اإلنسان وجوده، ويدل به على أهميته، أمّا الالمباالة فهي 
فعل يقوم به اإلنسان بإقصاء نفسه عن محيطه والتخلي عن دوره تجاه مجتمعه. 
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األنشطة والتدريبات

أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:

)   ( تّشكل رغبة الفرد يف التمتّع بالسلطة الدافع األساس والوحيد للمشاركة السياسيّة.. 1

)   ( تكمن أهميّة املشاركة السياسيّة يف جعل الوطن نقطة التقاء بني أبنائه.. 2

)   ( كلام انخفضت درجة الوعي السيايس كلام ضاقت مجاالت املشاركة.. 3

)   ( تؤثر االنتامءات الضيقة )العشائريّة، القبليّة، الطائفيّة...( سلباً يف املشاركة السياسيّة.. 4

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

املشاركة السياسيّة نشاط:. 1

ج- ترفيهي.أ- إرادي.

د- اعتيادي.ب- إجباري.

من عنارص الوعي السيايس:. 2

ج- املركزية يف عملية صنع السياسات.أ- االنكفاء عى الذات.

د- التمتع بالتفكر النقدي والتحلييل.ب- الشعور باالغرتاب.

ثالثاً- فّس ما يأيت:

- املشاركة السياسيّة تعبر عن االنتامء الوطني.  

رابعاً- عرب بأسلوبك عن:

أهميّة املشاركة السياسيّة.. 1

املشاركة تقدير للذات.. 2

خامساً- دراسة حالة:

إّن تحكيــم الوجــدان يف األوطــاّن يعنــي أن نعــرف مــا الــذي ينفــع الوطــن؛ ومــا الــذي يــره؟ عقلنــا... 
ــؤوليات  ــويّل املس ــحني لت ــار املرش ــاء اختي ــر أثن ــة التفك ــر وإطال ــان النظ ــي إمع ــذا يقت ــا؟، وه أهواؤن
واملناصــب العامــة، ملــا لهــم مــن أثــر يف اســتقرار الوطــن ومســتقبله، ويف الوقــت نفســه ال نســمح ألهوائنا 
ــة  ــل منفع ــاد تحصي ــن اعتق ــق م ــا تنطل ــا، ألنّه ــر يف اختيارن ــاة أن تؤث ــوبيّات واملحاب ــخصيّة واملحس الش
شــخصيّة )املــال الســيايس الــذي يدفعــه بعــض املرّشــحني لــي ينتخبهــم النــاس(، عــى حســاب املصلحــة 

العامــة، عــدا عــن أنــه رشاء ملواقفنــا وقناعاتنــا، وإعطــاء الحــق ملــن ال يســتحق.

ما الفكرة الرئيسة يف النص؟	 

كيف ينعكس تغليب األهواء الشخصيّة عى العقل يف االختيار؟	 

يف رأيك، ما املعاير األساسيّة الختيار املرّشحني إلدارة الشأن العام؟	 



مفاهيم ومصطلحات جديدة سأكوُن في نهاية الدرس قادرًا على أن:

2627

4

تحتــاج املجتمعــات البرشيّــة عــى اختالفهــا إىل شــخص ميتلــك قــدرة التأثــر يف ســلوك أفرادهــا، ويتــوىّل 

ــز التعــاون بينهــا وتوجيههــا نحــو تحقيــق  تنظيمهــا والتنســيق بــني مختلــف فئاتهــا ومكوناتهــا، وتعزي

األهــداف املحــّددة، يف ظــل عالقــات إنســانيّة قامئــة عــى االحــرتام املتبــادل.

مهارات القيادة

أتعّرف مفهوم القيادة.	 
أبيّن أهمية القيادة.	 
أوّضح مهارات وفنون القيادة.	 
أحدد أنماط القيادة.	 

 القائد األوتوقراطي.	 
القائد الكاريزمي.	 
القائد الديمقراطي.	 
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مفهوم القيادة:  
تتميز المجتمعات بوجود أشخاص من أبنائها يتصّدون لقضايا ومشكالت هذا المجتمع أو 
ذاك، فمنهم من تبقى جهوده في إطار محدود، ومنهم من ينجح في حمل المجتمع على تبنّي 
لتلك المشكالت، وذلك بسبب تمتّعهم بشخصيّة تمتلك  آرائه وأفكاره وتصّوراته كحلول 
القدرة على التأثير واإلقناع، وحسن االستماع، وتقدير اآلخرين، والتصّرف بذكاء اجتماعي.  

تعتمد عمليّة القيادة على أربعة أركان هي:

جامعة من الناس لها هدف مشرتك تسعى إىل تحقيقه )املرؤوسون(.. 1

شخص يوجه هذه الجامعة، ويتعاون معها لتحقيق هذا الهدف وهو )القائد(.. 2

مواقف وظروف اجتامعية، يتفاعل فيها األفراد تحتّم وجود القائد.. 3

البيئة املحيطة.. 4

في  والتّأثير  وتنسيق جهودهم،  اآلخرين وتوجيِههم  في  التأثير  على  القدرةُ  القيادة: هي 
سلوكاتهم إلنجاز الغايات واألهداف المنشودة.

أهميّة القيادة:  
يحتاج أي مجتمع إنساني 
وينظم  يقوده،  قائد  إلى 
أموره، ويرشده إلى قواعد 
تنفيذها،  وكيفيّة  العمل، 
ويكون لديه االستعداد التام 
لمواجهة المواقف الطارئة، 
السليمة  القرارات  واتخاذ 

بشأنها.

توحيد الجهود لتحقيق 
ا
هداف الموضوعة

تشجيع ا�بداع 
واالبتكار في العمل  

السيطرة على المشكالت 
وإيجاد الحلول لها

تنظيم المجتمع وتعزيز 
التعاون بين أفراده 

تعزيز الروح المعنوية 
للمرؤوسين 

لتنمية مهاراتهم 
وتدريبهم

	تتمثل	أهمية:
ً
	وجود	القائد	أيضا

:في	قدرته	على
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مهارات وفن القيادة:  
تُعّد المهارات القياديّة عنصراً أساسيّاً في جميع مجاالت النجاح سواء على الصعيد الشخصي 

أم المهني، ومن أهّم تلك المهارات:

إدارة الذات

ــؤولية  ــل مس ــم تحم ــن ث ــة، وم ــب األولوي ــا حس ــداف وترتيبه ــد األه ــى تحدي ــدرة ع الق
ــه ال  ــتطيع إدارة ذات ــذي ال يس ــد ال ــادة؛ ألنَّ القائ ــارات القي ــّم مه ــن أه ــي م ــا وه تحقيقه

يســتطيع إدارة غــره.

ــي  ــادي ل ــخص القي ــاح الش ــن رضورات نج ــح  م ــن املتفت ــتباقي والذه ــر االس ــّد التفك يُع
ــا. ــي يواجهه ــكالت الت ــّل املش ــّة وح ــر املتوقع ــات غ ــى التحدي ــب ع ــتطيع التغلّ يس حّل المشكالت

مــن خــالل تعزيــز العالقــات بــني املرؤوســني وتطويرهــا والقــدرة عــى فــّض النزاعــات التــي 
قــد تحــدث. التواصل الفعال

ــتوى  ــع  مس ــداف ورف ــق األه ــع تحقي ــهم يف ترسي ــا تس ــة؛ ألنّه ــارات القيادي ــّم امله ــن أه م
ــق.  ــاءة أعضــاء الفري كف اتخاذ القرار

عندمــا ميتلــك القائــد مهــارات االعتــامد عــى الــذات واالســتقاللية فإنــه يصبــح محــل ثقــة 
اآلخريــن بــه.   االستقاللية

- أما أهم فنون القيادة:

أن يكون  القائد 
واثقاً من نفسه، وأن 
يكون األمر واضحاً 

وموجزاً ودقيقاً 
وكامالً.

تشجيع املتعاونني 
دوماً، واالعرتاف 
بإنجازات األفراد، 

وباألفكار التجديدية، 
والثناء عى األعامل 

الناجحة،

استقبال الشايك 
بالرتحاب، وعدم 

رفض شكواه مبارشة، 
ومن ثم االستامع إىل 

وجهة نظره.

أن تكون العقوبة 
متناسبة مع الخطأ، 

وعدم تكليف 
األشخاص املعاقبني 

من قبل القائد مبهمة 
جديدة معاً، وأاّل 

يعاقَْب املسؤول أمام 
مرؤوسيه.

 المعاقبة
ّ
فن معالجة التذمر التشجيع والمكافأة إصدار األوامر
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أنماط القيادة:  
يختلف القادة عن بعضهم بعضاً في أسلوبهم وطريقتهم في التعامل مع المرؤوسين )األفراد(؛ 

ولذلك يمكن التمييز بين عّدة أنماط من القيادة:

القيادة األوتوقراطية )الديكتاتورية(: 

ــده،  ــد وح ــد القائ ــا بي ــلطة فيه ــز الس ترتكّ
بنفســه،  القــرارات  يتخــذ  الــذي  فهــو 
ويحــّدد أدوار األفــراد، ويرســم الخطــط، 
ــتّى  ــور وش ــم األمـ ــل يف معظ ــو يتدخ وه

األعــامل. 

القيادة الدميقراطية:

توزيــع  عــى  الدميقراطــي  القائــد  يعمــل 
اتخــاذ  يف  املرؤوســني  وإرشاك  املســؤولية، 
القــرارات، وهــي ترتكــز عــى ثالثــة مرتكــزات 
أساســية: إقامــة العالقــات اإلنســانية بــني القائد 
املهــاّمت  بعــض  يف  وإرشاكهــم  ومرؤوســيه، 

الســلطات.  القياديــة، وتفويــض 

القيادة الحرّة: 

ــن  ــط م ــى خلي ــا ع ــد فيه ــد القائ   يعتم
النمـــــط الدميقــــراطي واألوتـوقراطـــي، 
ويجمــع بينهــام، ويســتهدف توجيــه األفراد 
مــن خــالل التأثــر يف ســلوكهم. فبينــام 
اهتاممهــا  األوتوقراطيــة  القيــادة  تركــز 
ــة  ــادة الدميقراطي عــى العمــل، وتركــز القي
ــادة  ــإن القي ــني، ف ــى املرؤوس ــا ع اهتاممه
الحــرة تركــز اهتاممهــا عــى الفــرد يف أداء 

ــل. العم

القيادة )الكاريزمية(:

يســتطيع القائــد كســب اآلخريــن بشــخصيته 
ــة  ــز؛ فالجاذبي ــلطة املرك ــس بس ــة، ولي الجاذب
واإلميــان  املرؤوســني،  لكســب  رضوريــة 
بالــذات حاجــة رضوريــة للقيــادة، والنــاس 
يتبعــون األشــخاص الذيــن يعجبــون بهــم، 
والقائــد )الكاريزمــي( ميتلــك رؤيــة مســتقبلية، 

ويتحّمــل املخاطــر لتحقيــق تلــك الرؤيــة.

القيادة االستثنائية يف املرحلة الصعبة:

إنَّ أرفــع درجــات القيــادة، هــي القــدرة عــى تطويــع الظــروف واالســتفادة منهــا، وخلــق ســكينة وهــدوء 
داخليــني لــدى املجتمــع، بالرغــم مــن العواصــف الخارجيــة والظــروف الصعبــة التــي يعيشــها، وجعــل األمور 
ــة يحــار فيهــا األصدقــاء  ــد مهــارات وحنكــة سياســية،  ومرون يف إطــار الضبــط والســيطرة؛ إذ يظهــر  القائ
قبــل األعــداء. ويتســم القائــد االســتثنايئ بعمــق رؤيتــه االســرتاتيجية، وقدرتــه عــى فهــم مخطّطــات األعــداء 

وإفشــالها.

- أعط مثاالً عن قائد لكّل منط من األمناط السابقة. 
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األنشطة والتدريبات

أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:

)   ( يقترص مفهوم القيادة عى املجتمع العريب دون غره.. 1

)   ( تتجّى أهميّة القائد يف السيطرة عى املشكالت، وإيجاد حلول لها.. 2

)   ( تُعّد العقوبة من فنون القيادة عندما تكون العقوبة متناسبة مع الخطأ.. 3

)   ( إرشاك املرؤوسني يف اتخاذ القرارات، هو منط القيادة )الكاريزميّة(.. 4

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

من مهارات القيادة:. 1

ج- إدارة الذات.أ- إصدار األوامر.

د- التشجيع واملكافأة.ب- العقوبة تناسب الخطأ.

الرئيس الذي يُعّد أمنوذجاً  للقائد االستثنايئ يف املرحلة الصعبة:. 2

ج- بشار األسد.أ- ميخائيل غورباتشوف.

د- أنور السادات.ب- بيل كلنتون.

ثالثاً- فّس ما يأيت:

القادة العظامء يرزون يف املراحل التاريخيّة املصريّة. 	 

رابعاً عرب بأسلوبك عن:

أهّم أمناط القيادة )يف رأيك(.. 1

إدارة الذات كإحدى مهارات القيادة.. 2

خامساً- دراسة حالة:

إّن مســرة تطـّـور املجتمعــات البرشيـّـة، تعطــي مــؤرشات مهّمــة عــى دور القائــد يف التأثــر والتوجيــه، ويف 
نقــل املجتمــع مــن التخلّــف إىل مرحلــة أكــر تطــوراً وتقدمــاً،  فعــى ســبيل املثــال نذكــر دور »ماوتــي 
تونــغ« يف تغيــر واقــع الصــني مــن خــالل تبّنيــه مفهــوم الثــورة الثقافيّــة )إبــراز القيــم الصينيــة التقليديــة 
ــة  ــة االجتامعيّ ــث البني ــة( منهــج عمــل يف تحدي ــق املصلحــة الوطني ــاد يف ســبيل تحقي كالعمــل واالجته
الصينيّــة والتــي بالرغــم مــن االنتقــادات التــي طالتهــا امتــدت آثارهــا االيجابيــة يف السياســة واالقتصــاد ....

ما الفكرة الرئيسة يف النص؟	 

بني دور »ماوتي تونغ« يف تحقيق النقلة النوعيّة للصني.	 

فرّس: تحديث )عقلنة( البنية االجتامعية أوىل خطوات التغير والتطوير يف املجتمع.	 
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2

الدرس األول: الهوية الثقافية يف عرص العوملة.

الدرس الثاني: األحزاب السياسية. 

الدرس الثالث: املجتمع املدين.

الدرس الرابع: األمن الوطني.

الوطن والمواطن



مفاهيم ومصطلحات جديدة سأكوُن في نهاية الدرس قادرًا على أن:
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الهويّة الثقافّية في عصر العولمة1

ــة منهــا، ألنهــا تعمــل عــى  العوملــة ظاهــرة فرضــت نفســها يف جميــع مياديــن الحيــاة وبخاصــة الثقافيّ

ــا يف  ــا وتأثراته ــي أبعاده ــب وع ــاّم يتطلّ ــم الســلوك اإلنســاين، م ــن ث ــم، وم ــر والقي ــاط الفك ــر أمن تغي

ــات. ــة للمجتمع ــة الثقافيّ الهويّ

أتعّرف مكّونات الهوية الثقافية ألّي مجتمع.	 
أبيّن أثر العولمة في الهوية الثقافية. 	 
أوّضح  تأثير أدوات العولمة في الهوية الثقافية 	 

العربية.
أحّدد بعض أسباب تراجع خصوصية الهوية 	 

الثقافية العربية.

الهوية الثقافية.	 
صناعة الثقافة. 	 
أزمة الهوية.	 
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مفهوم الهويّة الثقافّية:  
إّن الهويّة هي إحساس جمعي ينتج عن التفاعل بين أبناء المجتمع ومؤّسساته االجتماعيّة، الذي 

يكسبهم خصائص ذاتيّة تميّزهم عن غيرهم من المجتمعات األخرى.
أمّا الثقافة فهي الحامل لتراث المجتمع ونمط حياة أبنائه عبر الزمان والمكان، وتشمل معارفهم 

ومعتقداتهم وقيمهم وأخالقهم وعاداتهم وفنونهم وآدابهم وكل ما أنتجته عقولهم.
إّن الهويّة الثقافيّة ألّي مجتمع، هي كيان معنوي يتصّوره أبناؤه، ويجيبون من خالله عن األسئلة 
األساسيّة: )من نحن؟– من أين جئنا؟- ماذا أنجزنا؟( وذلك ما يميزهم عن الهويات الثقافيّة 

األخرى، ويساعدهم في التعامل معها. 

تتّكون الهوية الثقافية ألّي مجتمع من عّدة مكونات مرتبطة ببعضها بعضاً ومن أهمها:

اللغة

مــن  يتجــزأ  ال  جــزء 
ــه،  ــة الفــرد وهويت ماهي
ألنهــا تتغلغــل يف البنــاء 
ــاري  ــي والحض االجتامع
بــرشي،  مجتمــع  ألّي 
باإلضافــــة إلـــى أنّــهــا 
وســيلة للتواصــل بــني 
ــد أهــّم  ــراد، وتـعـ األفــ
مقــومــــات وحـــــدة 
ــه  الشــعوب، مبــا تتضّمن
مــن  أفــكار ومعتقــدات 
ألي  وخصــوصـيـــــات 

مجتمــع.

التاريخ

الثابــت  الســجل  هــو 
ملــايض األمــة، وديــوان 
وذكرياتهــا  مفاخرهــا 
وآمالهــا وأمانيهــا، ومــن 
دروســه تســتفيد يف بناء 
ومســتقبلها.  حارضهــا 
وعـــى ذلــــك يكــون 
األمــة  تاريــخ  طمــس 
أو تشــــويهه، إحـــدى 
الناجحــــة  الوســـــائل 
أو  هويتهــا  إلخفـــــاء 

. تهميشــها

التراث الثقافي

مــن  ينتقــل  مــا  كّل 
ــد  ــادات وتقالي ــم وع قي
ــون وآداب  وأعــراف وفن
جيــل  مــن  ونحوهــا 
اىل آخــر، ويــؤّدي دوراً 
حيــث  مــن  مهــاّمً 
ــع،  ــراد املجتم ــط أف ضب
ــاء  ــك البن ــز متاس وتعزي

االجتامعــي.

األرض

الجغرافيـــة  املســــاحة 
التـــي يعيــــش عليهــا 
يف  وتؤثــــر  األفـــــراد، 
هويتهــــم  تشـــــكيل 
بجميــع  الثقافيـــــة 
مكــوناتهــــا الفكريــــة، 
ــة واألخالقية. واالجتامعي

الهوية الثقافية: هي الثابت والجوهري والمشترك من السمات التي تميز ثقافة أمة أو شعب 
عن غيره من الشعوب، وهي الوعي بالذات على مستوى الفرد أو الجماعة.

- يتمتّع كّل مكون بأهميّة نسبيّة تختلف من هويّة ثقافيّة إلى أخرى..، بيّن دور اللغة في الحفاظ 
على الهويّة الثقافيّة العربيّة؟
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العولمة والهويّة الثقافّية )مواقف و اتجاهات(:  
والثقافيّة  السياسيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة  التحّوالت  البشريّة مجموعة كبيرة من  شهدت 
والعلميّة، عُبّر عنها بظاهرة العولمة التي تعني إضفاء طابع كوني على مختلف األنشطة اإلنسانيّة، 

ويقّرر شكله ومضمونه القوى المهيمنة على العالم وفق أهدافها ومصالحها. 

االتجاه المعارض للعولمةاالتجاه المؤيد للعولمة

املجتمعــات 	  العوملــة إىل زيــادة متّســك  تــؤّدي 

ــع إىل  ــي تدف ــا، فه ــة ثقافته ــى حامي ــا ع وحرصه

رضورة اإلبقــاء عــى التنــّوع الثقــايف ألهميّــة ذلــك 

يف تشــكيل الــرتاث اإلنســاين، وبالتــايل تؤكــد الهويـّـة 

ــات.  ــك املجتمع ــة لتل الثقافيّ

دعــاة هــذا االتجــاه يرفضــون مصطلــح الغــزو 	 

الثقــايف،  لالنغــالق  دعــوة  ويعّدونــه  الثقــايف، 

التواصــل  مثــل  مصطلحــات  بــه  ويســتبدلون 

الحضــاري. والتبــادل  الثقــايف 

تقــوم العوملــة عــى إشــاعة قيــم ومبــادئ ومعايــر 	 

ثقافــة واحــدة، وإحاللهــا محــل الثقافــات األخــرى، 

مــاّم يــؤّدي اىل إحــدى النتيجتــني:

إلغاء الهويّة الثقافيّة وذوبانها.  

ــة،    ــة أو خارجيّ تفتيتهــا لصالــح جامعــات داخليّ

عرقيّــة  انقســامات  إىل  يــؤدي  الــذي  األمــر 

وطائفيّــة، ثــم رصاع ثقافاتهــا.

واالنتــامء، 	  األصالــة  قيــم  العوملــة  تســتهدف 

ومحاولــة تعميــم منــوذج مغايــر ملفهــوم املواطنــة 

لتكريــس التبعيّــة وضعــف الــوالء.

تأثيرات العولمة في الهويّة الثقافّية العربّية:   

والتي غدا  العولمة،  أبرزها  تّهدد خصوصيتها،  أخطار عديدة   العربيّة  الثقافيّة  الهويّة  تواجه 
المجتمع العربي متلقياً لتأثيراتها السلبيّة في معظم األحيان، فكانت العالقة بينهما عالقة مؤثّر 

)العولمة( ومتلٍق لتلك التأثيرات )الهويّة الثقافيّة للوطن العربي(. 
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أثر العوملة الثقافية عىل الهوية الثقافية العربية مظاهر العوملة الثقافية

الصناعــات الثقافيــة املوجهــة لألطفــال والشــباب مــن 
برامــج األطفــال ومســابقات وأغــان، تحمــل الفكــر 
والقيــم الغربيــة، تكــون معــّدة بشــكل مــدروس للتأثر 

يف وعــي  املتلقــي، وهــدم قيمــه.

ــى  ــة ع ــة األمريكي ــج التلفازي ــعة للرام ــاحة واس مس
القنــوات العربيــة األرضيــة والفضائيــة، إىل جانــب 

ــاً. ــكالً ومضمون ــة ش ــج غربي ــي برام تبّن

الغربيــة  القيــم  لرتويــج  جديــدة  مصــادر  إنشــاء 
االســتهالكية.

انتشــار واســع للــرشكات متعــددة الجنســيات، وشــيوع 
ثقافــة االســتهالك، بوصفهــا مصــدر ســعادة األفــراد.

نــرش ثقافــة االنبهــار مبــا لــدى اآلخــر، وباإلنتــاج 
الثقافيــة. وهويتــه  الغــريب، 

بــروز تبعيــة ثقافيــة لألكادمييــني واملؤّسســات الثقافيــة 
الغربيــة، وتطبيــق النتــاج الرتبــوي للغــرب عــى الواقــع 

العــريب عــى الرغــم مــن اختــالف البيئتــني.

نــرش اللغــة اإلنكليزيــة يف العــامل، وجعلهــا اللغــة 
األساســية يف التعامــالت بــني املجتمعــات والــدول، مــام 

ــات األخــرى. ــى اللغ ــلباً ع ــر س أثّ

تفضيــل خريجــي الجامعــات الغربيــة ومــن يجيــد 
اللغــة االنكليزيــة حتــى لــو كانــت لغتــه العربيــة غايــة 
يف الضعــف، واقتصــار االهتــامم باللغــة العربيــة عــى 

املختصــني بهــا.

الرتويــج لفكــرة املــرأة العرصيــة، وعّدهــا آلــة لتســويق 
ــاء  ــل واألزي الســلع االســتهالكية )مســتحرات التجمي

ومســابقات ملــكات الجــامل(.

انعكــس هــذا الرتويــج ســلباً عــى دور املــرأة ووظيفتها 
األساســية يف املجتمــع لصالــح االنتــاج املادي∙
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وعلى الرغم من ديمومة مكونات الهوية الثقافية العربية في جوهرها، إال أنها ال 
تنجو من التغيّر والتبّدل في مواكبة المسيرة التاريخية؛ فالعولمة بوصفها السمة 
األبرز لعصرنا الراهن، تحمل تحدياً حقيقياً لهوية اإلنسان العربي وحضارتًه وذلك 
بسبب ضعف اإلنتاج الثقافي والمادي للدول العربية، وسوء أوضاعها االقتصادية 
واالجتماعية من جهة، وما تمتلكه ظاهرة العولمة من اإلمكانات المادية والفنية 
وعناصر قوة تمّكنها من فرض نفسها على واقع الهوية الثقافية للمجتمعات من 

جهة أخرى. 

بعد استعراض أوجه تأثير العولمة على الهويّة الثقافيّة العربيّة، ما أسباب المظاهر اآلتيّة في الوطن 
العربي، مع ذكر المقترحات والحلول:

الحلول والمقترحاتاألسبابالمظهر

فراغ ثقايف عند فئة الشباب، وتقليد 

أعمى للثقافات الغربيّة.

تراجع دور األرسة، وتّفكك بنيتها 

وفقدانها القدرة عى االستمرار بوصفها 

مرجعيّة قيميّة وأخالقيّة للناشئة.

تراجع خصوصيّة اللغة العربيّة، 

واستعامل العديد من املفردات األجنبيّة 

يف اللغة املحكيّة بشكل مقصود.
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األنشطة والتدريبات

أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:

)   ( اقترصت العوملة يف تأثرها عى الجانب الثقايف للشعوب.. 1

)   ( الهويّة الثقافيّة العربيّة هي الثابت والجوهري واملشرتك من السامت بني كّل األمم.. 2

)   ( تقوم العوملة عى إشاعة قيم ومعاير ثقافة واحدة محل الثقافات املتُعّددة.. 3

)   ( نرش ثقافة االنبهار مبا لدى اآلخر، إحدى أدوات العوملة يف التأثر الثقايف.. 4

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

االتجاه املؤيّد للعوملة، يرى أّن مصطلح الغزو الثقايف هو دعوة:. 1

ج- لالنفتاح الثقايف.أ- للتجديد الثقايف.

د- لالنغالق الثقايف.ب- لإلبداع الثقايف.

العالقة بني العوملة والهويّة الثقافيّة العربيّة:. 2

ج- ال يوجد عالقة بينهام.أ- عالقة تأثر متبادل.

د- تؤكد العوملة خصوصيّة الهويّة.ب- عالقة مؤثّر ومتلق.

ثالثاً- فّس ما يأيت:

اللغة جزء ال يتجزأ من ماهيّة الفرد وهويته. . 1

استهداف التنظيامت اإلرهابيّة ملواقع الرتاث الثقايف.. 2

رابعاً- قارن بني آراء من يؤيّد العوملة، وآراء من يعارضها.

خامساً- دراسة حالة:

تعلـّـم الصينيــون واليابانيــون لغــة األمريكيــني ليتعرّفــوا العلـّـوم والتكنولوجيــا، وبعد أن فهموا هــذه العلوم 
جيّــداً طّوروهــا وأضافــوا إليهــا، والالفــت للنظــر الــذي يجــب االسرتشــاد بــه هــو أّن الصينــني واليابانيــني مل 
ينبهــروا بالثقافــة األمريكيّــة، ومل يتخذوهــا منهجــاً لحياتهــم، ومل يرتكوهــا تؤثــر يف عاداتهــم وتقاليدهم، بل 
جعلــوا بينهــم وبينهــا ســّداً منيعــاً؛ ليحافظــوا عــى خصوصياتهــم، فهــل ننتهــج نهجهــم، ونحــذو حذوهــم 
لنحافــظ عــى خصوصيتنــا، وهويتنــا العربيّــة، أو نــرتك ثقافــة )املاكدونالــدز( و)الهامرغــر( و)الكوكاكــوال( 
والعنــف واالغتصــاب واملخــدرات وســيادة منطــق الــدوالر... تطغــى وتهيمــن عــى خصوصياتنــا؟ علــامً 

بــأن الثقافــات ال متــوت مــا دام يف محيطهــا قلــب ينبــض، وعقــل يرفــض، وقلــم ينهــض.

ما الفكرة الرئيسة يف النص؟	 

مــن خــالل قــراءة التجربتــني؛ قــارن بــني الصينيــني واليابانيــني مــن جهــة، والعــرب مــن جهــة أخــرى، مــن 	 
ــة؟ ــة األمريكي ــر بالثقاف ــث التأثّ حي

مــن أهــّم التحديــات التــي تطرحهــا العوملــة، أن نعــرف كيــف نحافــظ عــى خصوصيتنــا الثقافيّــة مــن دون 	 
ــك  ــة تل ــا ملواجه ــي تقّدمه ــات الت ــا املقرتح ــة؟ م ــع العومل ــايب م ــل اإليج ــني التفاع ــا وب ــك بينن أن يحــول ذل

ــات. التحدي
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األحزاب السياسّية2

ــت  ــات، انتقل ــّدم املجتمع ــع تق ــة، فم ــراد يف السياس ــعة لألف ــاركة الواس ــة باملش ــة الحديث ــز الدول تتميّ

ــّد شــكالً أكــر  ــي تُع ــدي ) العائــيل والعشــائري والقبــيل( إىل األحــزاب الت املشــاركة مــن شــكلها التقلي

تنظيــامً ورقيَّــاً، فشــّكلت إطــاراً تنظيميــاً ألفــراد املجتمــع بهــدف تحقيــق أهــداف سياســيّة أو اجتامعيّــة 

ــة األحــزاب السياســيّة  ــة، وغــدا تحقيــق التنميــة والتطــور يف املجتمــع مرتبطــاً مبــدى فاعليّ أو اقتصاديّ

القامئــة فيــه، وحجــم تأثرهــا يف الحيــاة العامــة.

أتعّرف مفهوم الحزب السياسي.	 
أميّز أنواع األحزاب السياسية. 	 
أحّدد وظائف األحزاب السياسية.	 
أوضح أنواع النظم الحزبية.	 
أتعّرف بعض األحزاب من العالم.	 

أيديولوجيا. 	 
براغماتية.	 
الليبرالية.	 
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مفهوم الحزب  
البرلمانات والتجارب  ارتبط ظهوره بوجود  التاسع عشر، وقد  القرن  برز مفهوم الحزب في 
االنتخابيّة، إذ لم يكن لكلمة )حزب( المدلوالت والمعاني المعروفة اليوم؛ فاألحزاب السياسيّة 
موجودة في أغلب األنظمة السياسيّة، ويندر أن يكون هناك دولة ال وجود لحزب سياسي واحد 
فيها؛ فالحزب مجموعة من األفراد يتفقون في الرأي، ولهم مصالح مشتركة يسعون إلى السلطة، 

وتحقيق برامجهم باتباع كل الوسائل المشروعة المتاحة لديهم والتي يسمح بها القانون.

الحزب السياسي: مجموعة من األفراد ذوي األفكار واآلراء المشتركة، يرتبطون ببعضهم 
بعضاً وفق قواعد تنظيمية تحّدد آلية عملهم لتحقيق أهداف معينة، ولكّل حزب أهدافه 

ونظامه الداخلي وهويته الفكرية ورؤيته المستقبلية. 

وظائف األحزاب السياسّية:  

تتعّدد وتتنوع وظائف األحزاب داخل المجتمعات، وترتبط بالدور الذي يمارسه الحزب 
في المجاالت المختلفة، فعلى الصعيد السياسي، تعمل األحزاب على توجيه المواطنين 
وتوعيتهم بالمشكالت السياسية، ومقترحاتها لحلها، وتشّجعهم على المشاركة في الشأن 

العام، وبلورة آرائهم في اتجاه معيّن، والتأثير في صناعة السياسات العامة.
ومن الناحية التنظيمية تقوم األحزاب بتدريب أعضائها على ممارسة )امتهان( العمل السياسي 

وممارسة السلطة، وترّشحهم في االنتخابات العامة، ومن ثّم تولّي المناصب العامة.   
ومن الناحية االجتماعية تعمل األحزاب على إرساء االستقرار في المجتمع من خالل تنظيم 

تطلعات المواطنين، واإلسهام في حّل مشكالتهم.

أحّدد وظائف األحزاب السياسيّة في كّل من المجاالت اآلتية:

أثر الممارسةممارسات )وظائف( األحزابمجاالت عمل األحزاب

املشاركة الواسعة – التأييد الشعبيالتشجيع عى املشاركة يف الشأن العامتنشيط الحياة السياسيّة.

تحقيق االستقرار السيايس 

تكوين القيادات السياسيّة 

تكوين الرأي العام
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النظم الحزبّية:  

تأّســس الحــزب الشــيوعي الصينــي 
ــاد الشــعب  ــث ق ــام1921م، حي ع
التحويــل  عمليــة  يف  الصينــي 
االشــرتايك، وســيطر عــى العمــل 
الســيايس يف الصــني بغــرض الدمــج 
الجامهــري، فأصبــح بذلــك القــّوة 
هــــة للمجتمـــع  الــوحيــــدة املوجِّ

ــة. والدول

الجمهــورّي  الحزبــان  يتنافــس 
والّدميقراطــّي مــن أجــل الوصــول 
ــدة  ــات املتّح إىل الســلطة يف الوالي
ــرن  ــتينيّات الق ــذ س ــة من األمريكيّ
التّاســع عــرش، وعــى الّرغــم مــن 
أّن  إال  أخــرى،  أحــزاب  وجــود 
ــاة  دورهــا مــازال هامشــيّاً يف الحي

الّسياســيّة

ــزاب  ــّدة أح ــا ع ــس يف فرنس يتناف
يف الوصــول إىل الّســلطة، وهــي 
ــؤّدي  ــاّم ي ــا، م ــة يف تأثره متفاوت
ينعكــس  حــزيّب  اســتقطاب  إىل 

عــى تأثرهــا يف الــرأي العــاّم. 

نظام التعددية الحزبيةنظام الثنائية الحزبيةنظام الحزب الواحد

- عبر بأسلوبك عن مفهوم كّل نظام من األنظمة الحزبيّة مستعيناً باألمثلة؟  

تصنيف األحزاب السياسّية:  
هناك ثالثة أنواع من األحزاب: أحزاب أشخاص، وأحزاب براغماتيّة، وأحزاب أيديولوجيّة.

ترتبــط  بالشــخص أو بالزعيــم الــذي ينشــئ الحــزب، ويقــوده، ويحــدد مســاره، ويغــر هــذا املســار، مــن دون خشــية 
مــن نقــص والء بعــض األعضــاء لــه، و هــذا االنتــامء إىل الزعيــم مــرده لقدرتــه )الكاريزميــة( أو الطابــع القبــيل أو 
الطبقــي الــذي ميثلــه الزعيــم، وتظهــر تلــك األحــزاب يف بعــض بلــدان الــرشق األوســط وأمريــكا الالتينيــة، حيــث 

إنتشــار البيئــة القبليــة، وتــدين مســتوى التعليــم.

أحزاب األشخاص

يتســم هــذا النــوع مــن األحــزاب بوجــود تنظيــم حــزيب لــه برنامــج يتصــف باملرونــة مــع متغــرات الواقــع، مبعنــى 
إمكانيــة تغيــر هــذا الرنامــج، أو تغيــر الخــط العــام للحــزب وفقــاً لتطــور الظــروف، وتبــّدل املصالــح. 

األحزاب الرباغامتية )النفعية(

تتمســك مببــادئ أو أيديولوجيــات وأفــكار محــددة ومميــزة، ويعــد التمســك بهــا ومــا ينتــج عنهــا مــن برامــج تتســم 
بالثبــات، و بعــد املــدى، أهــم رشوط عضويــة الحــزب، كاألحــزاب االشــرتاكية والشــيوعية و...

األحزاب األيديولوجية
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األيديولوجيا: مجموعة اآلراء واألفكار والعقائد والفلسفات التي يؤمن بها شعب أو أمة أو 
حزب.

- قارن بين األحزاب وفق الجدول اآلتي:

أحزاب األشخاصاألحزاب البراغماتيّةاألحزاب األيديولوجيّة

البنية الفكريّة

الرامج

الوصول إىل السلطة أو التأثر يف قراراتهااألهداف

القدرة عى االستمراريّة

نماذج حزبّية:   
حزب البعث العريب االشرتايك

تأّســس يف الســابع مــن نيســان عــام 1947، مــن قبــل مجموعــة مــن الشــباب، يؤمنــون 
ــاً  ــا حــاّلً ملشــكالت العــرب، وطريق ــة بوصفه ــة والوحــدة العربي ــق فكــرة القومي بتحقي
ــه  ــدة، وحــّددوا أهداف ــة واحــدة ذات رســالٍة خال ــة عربي ــوا شــعار أم ــم. ورفع لنهوضه

ــة واالشــرتاكية. بعــد تحليلهــم للواقــع العــريب بالوحــدة والحري

ــة ملواجهــة القــوى االســتعامرية، واالشــرتاكية  ــة، والحري فالوحــدة ردُّ عــى واقــع التجزئ
ــة. ــة االجتامعي ــق العدال لتحقي

حزب سرييزا اليوناين

يعنــي اســمه »بشــكل جــذري« تأّســس يف األصــل عــام 2004، بوصفــه ائتالفــاً )تحالــف، 
تجمــع( مــن األحــزاب اليســارية )التــي تنحــو باتجــاه االشــرتاكية(، وهــو أكــر حــزب يف 

الرملــان اليونــاين.

حزب املؤمتر الوطني الهندي

ــدى  تأّســس بهــدف الحصــول عــى مشــاركة أكــر للمثقفــني يف الحكومــة، وإنشــاء منت
ــم  ــت تحك ــي كان ــة الت ــلطات الريطاني ــني والس ــود املتعلّم ــني الهن ــيايس ب ــوار الس للح

ــات. ــي السياس ــر يف صانع ــن التأث ــم م ــا ميّكنه ــالد، مب الب
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حزب املحافظني الربيطاين

ــه األوىل إىل  ــع يف املجتمــع الريطــاين، وتعــود بدايات ــاظ عــى الواق ــدف للحف حــزب يه
القــرن الـــ17 امليــالدي، وعــرف حينهــا باســم »توريــز«، ومل يطلــق عليــه اســمه الحــايل 
ــا لإلصــالح الرملاين)تطــور املامرســة  إال بعــد ســنة 1830، إثــر صــدور قانــون يف بريطاني

ــاً إىل الوجــود. ــرز حــزب املحافظــني فعلي ــك الوقــت ب ــذ ذل ــة(، ومن الرملاني

اليساريّة واليمينيّة، مصطلحان تستخدمهما األحزاب في التعبير عن اتجاهاتها، فاليساريّة 
تدعو إلى تغيير الواقع، واليمينيّة تتشبّث بالواقع وتحافظ عليه.

قانون األحزاب في سورية  

صدر قانون األحزاب في سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011 م، والذي 
تضمن شروط تأسيس األحزاب وضرورة التزامها بأحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة 

القانون والحريات العامة.

ويهدف قانون األحزاب إلى:
تنشيط الحياة السياسية في الدولة والمجتمع.. 1
المسؤولية . 2 تحّمل  قادرة على  قيادات  تكوين 

العامة. 
تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً، والعمل على  . 3

تنمية وعيهم السياسي.
بالشؤون . 4 تتعلق  برامج محّددة ومعلنة  تحقيق 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
الوحدة . 5 وترسيخ  الوطن  وحدة  على  الحفاظ 

الوطنية. 
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األنشطة والتدريبات

أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:

)   ( يندر أن يوجد دولة ال وجود لحزب سيايس فيها.. 1

)   ( تتبّنى األحزاب األيديولوجيّة أهداف الزعيم الذي ينشئ الحزب، ومبادئه.. 2

)   ( يتنافس حزبان يف الوصول إىل السلطة  يف نظام التُعّدديّة الحزبيّة.. 3

)   ( شّكلت األحزاب إطاراً تنظيمياً ألفراد املجتمع  بهدف تحقيق أهدافهم.. 4

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

وظيفة األحزاب من الناحية التنظيميّة:. 1

ج- تدريب أعضائها عى مامرسة السلطة.أ- توجيه املواطنني للتأثر يف السياسات العامة.

د- بلورة آراء املواطنني يف اتجاه معني.ب- تشجيع املواطنني عى املشاركة يف الشأن العام.

تتصف برامج األحزاب األيديولوجيّة بأنّها:. 2

ج- متبّدلة بتبّدل املصالح.أ- مرنة إىل درجة كبرة.

د- ثابتة بعيدة املدى.ب- متغّرة بتغّر الظروف.

ثالثاً- علّل ما يأيت:

قيام التنظيامت السياسيّة. . 1

تسعى األحزاب السياسيّة من الناحية االجتامعيّة إىل إرساء االستقرار يف املجتمع.. 2

رابعاً- قارن بني األحزاب األيديولوجّية واألحزاب الرباغامتّية من حيث:

األحزاب البراغماتيّةاألحزاب األيديولوجيّة

املبادئ

األهداف

خامساً- دراسة حالة:

تــرتك العقليّــة القبليّــة آثــاراً جمة يف أشــكال التنظيم والعالقــات األرسيّة والسياســيّة والحكوميّــة واإلداريّة، 
ليظهــر ذلــك  يف العالقــة بــني الحيــاة الحزبيّــة والعقليّــة القبليّــة، ويف التأثــر يف الحيــاة السياســيّة عامــة، 
مــن خــالل االزدواجيّــة يف القــول والفعــل التــي تعــاين منهــا األحــزاب يف الوطــن العــريب؛ بســبب التأثــر 
الــذي متارســه العقليّــة القبليّــة، )النســب، القرابــة، العصبيــة...( يف مدخــالت األحــزاب والتــي تنعكــس يف 

مخرجاتهــا وســلوكاتها.

ما الفكرة الرئيسة يف النص؟	 

كيف تؤثر العقليّة القبليّة يف سياسات األحزاب وبرامجها؟	 

يــرى البعــض أّن تجــاوز هــذا الواقــع، يكــون مــن خــالل تفكيــك البنــى القبليّــة، وهــذا مــا مل تســتطع األحــزاب 	 
فعلــه يف البــالد العربيّــة، وآخــرون يــرون أّن الجهــل ســبب رئيــس يف تكريــس مثــل هــذه الســيطرة، بــني رأيــك.
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المجتمع المدني3

املجتمــع املــدين تعبــر عــن حركيّــة اجتامعيّــة طوعيّــة تنتظــم يف إطــار تنظيــامت ونقابــات وجمعيّــات، 

متــارس نشــاطها بوصفهــا وســيطاً بــني الخليّــة االجتامعيّــة األوىل )األرسة(، والدولــة.

أتعّرف مفهوم المجتمع المدني.	 
أبيّن أهميّة المجتمع المدني.	 
أحّدد بعض منظمات المجتمع المدني.	 
أوضح أدوار المجتمع المدني.	 
أقترح حلوالً إلشكاليات المجتمع المدني 	 

في الوطن العربي.

المجتمع المدني.	 
الجمعيات األهلية.	 
المجتمع السياسي.	 
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مفهوم المجتمع المدني:  
التـأثّر  نتيجة عوامل  العربيّة  البالد  إلى  انتقل  المدني مفهوماً حضارياً،  المجتمع  يعّد مفهوم 
بالحضارة األوروبيّة، التي شهدت بروز تنظيمات وجماعات نقلت المجتمع نقلة نوعيّة من 
مجتمع طبيعي، تربطه عالقات تقليديّة )القرابة- النسب...( إلى مجتمع تربطه المصالح، وتوجّهه 
األهداف، وأصبح يعرف بالمجتمع المدني، وفيه تحتّل المؤّسسات المدنيّة موقعاً وسطاً بين 
مؤسسة األسرة ومؤّسسة الدولة، وقد اختلفت النظرة إليه باختالف األيدولوجيات والخلفيات 

الفكريّة التي حاولت تعريفه، وتوظيفه بما يتّسق مع توجهاتها ومصالحها.
البنية  أبرزها طبيعة  واقعنا، ومن  مقاربته  يواجه تحديات كبيرة عند  ما زال  المفهوم  إّن هذا 
االجتماعيّة والثقافيّة واالقتصاديّة والسياسيّة، وحالة الشك والريبة التي تلف هذا المفهوم، فما 

زال ملتبساً وغامضاً، ويفتقر إلى التقنين والتحديد.

المجتمع المدني: مجموعة التنظيمات التطوعية لألفراد الذين تجمعهم مصالح وتطلّعات 
مشتركة، تسعى إلى تحقيق أهدافها في تقديم الخدمات للمواطنين، وتلتزم في وجودها 
ونشاطها باألنظمة والقوانين النافذة في الدولة، وبقيم ومعايير االحترام والتسامح والمشاركة.

أهمّية المجتمع المدني:  

مع تطّور الحياة اإلنسانيّة، أصبحت الحكومات والدول في مواجهة واقع أكثر تعقيداً وتشابكاً، 
فكانت التوجهات بإعطاء المجتمع المدني دوراً أكبر من خالل تنظيماته؛ ألنّها:

تؤكد دور الرقابة 
الشعبية  على عمل 
مؤّسسات الدولة.

تسهم في تحقيق 
التنمية الشاملة 

بالتكامل بين مؤّسسات 
الدولة والقطاع 

الخاص.

تُعّد اإلطار األقرب 
والحقيقي للمجتمع 

وللرأي العام

توفّر مرونة في 
المشاركة المجتمعية 
في اتخاذ القرارات 
التي تخدم المصلحة 

العامة.

تسهم في زيادة 
الوعي الثقافي 

والسياسي والتربوي 
ألعضائها.
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مكّونات المجتمع المدني:   
مرَّ مفهوم المجتمع المدني بمراحل مختلفة خالل مسيرة تطّوره حتّى أصبح يتمثّل بتنظيمات 

ومؤّسسات وجمعيات تمارس نشاطها في مجاالت متنوعة، ومن أبرزها: 

نات	
ّ
مكو

المجتمع	المدني

الجمعيات	األهلية	

التعاونية

والخيرية
مراكز	البحوث	

والدراسات	

والجمعيات	الثقافية
االتحادات	الطالبية

النقابات	المهنية	

والعمالية

األحزاب	السياسية

(خارج	السلطة)

االتحادات	الرياضية

الغرف	التجارية	

والصناعية

أشكال العالقة بين الحكومة والمجتمع المدني:  
يرى البعض أّن العالقة بين الحكومة والمجتمع المدني متبدلة متغيرة بحسب درجة حضور 
كّل منهما، ومدى فاعليته وقدرته على التأثير والتوجيه، وقد جرى تحديد ثالثة أشكال لهذه 

العالقة:
حكومة أكثر حضوراً، مجتمع مدني أقل.. 1
حكومة أقل حضوراً، مجتمع مدني أكثر.. 2
حكومة قويّة، مجتمع مدني قوي.. 3
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وتكون العالقة الصحيحة بينهما عندما: 
تفسح الحكومة المجال للنشاط المدني من خالل القوانين والتشريعات التي تنظم عمل   

المجتمع المدني.
تتوافق برامج هذه التنظيمات ونشاطاتها مع السياسات العامة للدولة.  
تخضع تنظيمات المجتمع المدني للقوانين واألنظمة النافذة في الدولة.  
تشارك تلك التنظيمات في تقديم العون والمساعدة للدولة في تلبية مطالب المواطنين   

واحتياجاتهم.
تُعّد تنظيمات المجتمع المدني شكالً حديثاً للمشاركة في الشأن العام.  

وظائف المجتمع المدني:  

بلورة مواقف جماعية من القضايا التي تهّم أعضاءها، من خالل النقابات وغرف   
التجارة والصناعة وجمعيات المجتمع المحلي.  

إتاحة الفرص لممارسة نشاط يؤدّي إلى زيادة الدخل؛ مثل المشروعات الصغيرة   
التي تنفذّها الجمعيات التعاونية.

العمل الطوعي، والعمل الجماعي، وقبول االختالف    نشر ثقافة مدنية تعّزز قيم 
والتنّوع، وإدارة الخالف بوسائل سلمية.

تأكيد قيم المبادرة الذاتية، وثقافة بناء المؤّسسات.   
إعداد القيادات الجديدة من مؤّسسات المجتمع المدني المهنية والجمعيات األهلية   

والتعاونيات والمنظمات الشبابية والنسائية.

إشكاليات المجتمع المدني في الوطن العربي:  

االنشقاقات  لكثرة  لتنظيمات المجتمع المدني: وذلك  التماسك الداخلي  1 - غياب أو ضعف 
واالنقسامات داخلها، نتيجة التنازع على قيادة المنظّمة أو الحصول على مناصب رئيسة 
فيها، أو بسبب الخالفات واالنقسامات في الرؤى والتوجّهات بخصوص بعض القضايا 
الداخلية او الخارجية، مّما يضعف فاعلية المنظّمات ويفقدها مصداقيتها لدى الرأي العام، 

ويحّد من دورها في التعامل مع السلطة.
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2 - تمويل تنظيمات المجتمع المدني: تُعّد قضية التمويل من أهّم القضايا ذات الصلة بأهداف 
هذه التنظيمات وأنشطتها ومستقبلها، إذ إّن التمويل األجنبي والربح والكسب المادي في 
بعض تنظيمات المجتمع المدني، جعل الحكومات تنظر إليها بعين الشك والريبة، مّما 
أدّى إلى منع قيامها أو محاصرة أنشطتها، وهذا يُعّد من أبرز اإلشكاالت والعقبات المرتبطة 

بنمو المجتمع المدني وتطّوره في الوطن العربي.

التنظيمات في  3 - تأثير البنى االجتماعية التقليدية في تنظيمات المجتمع المدني: تأثّرت تلك 
العديد من دول الوطن العربي بدرجات متفاوتة بالتكوينات التقليدية العشائرية والقبلية 
بالتكوينات  باألساس  ترتبط  المدني،  المجتمع  تنظيمات  أّن  الرغم من  فعلى  والطائفية، 
والطبقة واالختيارية  والمهنة والدخل  تقوم على أسس حديثة كالتعليم  التي  االجتماعية 
والطوعية في االنتساب لها، إال أّن الواقع االجتماعي في العديد من دول الوطن العربي، 

انعكس على بنية بعض تنظيمات المجتمع المدني.

المجتمع المدني في سورية:  
تمت مقاربة هذا المفهوم في سورية من خالل تهيئة بنية دستوريّة وقانونيّة، وعلى هذا األساس 
تأّسست النقابات المهنيّة واالتحادات العماليّة والمنظّمات الشعبيّة والجمعيات والنوادي...، 
بهدف تحقيق مصالح األعضاء المنتمين إليها، وقد كان للدولة الدور األبرز في تشكيل تلك 
التنظيمات، من خالل إفساح المجال لتنظيمات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها في اإلطار 

الذي تمثله. 
تؤدّي تنظيمات المجتمع المدني في سورية دورها من خالل المشاركة بوصفها فاعالً غير 
مطالبهم  لتلبية  والسعي  أعضائها،  مصالح  عن  والتعبير  العامة،  السياسات  في صنع  رسمي 
واحتياجاتهم من خالل إيصالها للسلطات العامة، والتأثير في بعض القرارات الحكوميّة والرقابة 

الشعبيّة على أجهزة الدولة.
وهناك بعض المنظّمات الدوليّة غير الحكوميّة التي تمارس نشاطها بوصفها تنظيمات مجتمع 
مدني من خالل إقامة فروع لها في سورية؛ مثل منظّمة الصليب األحمر، والهالل األحمر، 

وجمعيات الدفاع عن البيئة، من خالل تقديم مساعدات إنسانيّة والتوعية بالبيئة ...
ويبقى دور تنظيمات المجتمع المدني منوطاً بمدى التزامها بالسياسة العامة للدولة، وبالتشريعات 

والقوانين النافذة فيها.
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األنشطة والتدريبات

أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:

)   ( تقوم تنظيامت املجتمع املدين بدور رقايب عى عمل مؤّسسات الدولة.. 1

)   ( تُعّد تنظيامت املجتمع املدين شكالً حديثاً للمشاركة السياسيّة.. 2

)   ( تتّسم تنظيامت املجتمع املدين يف الوطن العريب بالتنظيم والتامسك الداخيل.. 3

)   ( تُعّد مؤّسسات الدولة الرسميّة من أهّم مكونات املجتمع املدين.. 4

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

ليست من تنظيامت املجتمع املدين:. 1

ج- األحزاب السياسيّة داخل السلطة.أ- مراكز البحوث والدراسات.

د- األحزاب السياسيّة خارج السلطة.ب- النقابات املهنيّة والعامليّة.

من خصائص املجتمع املدين:. 2

ج- يسعى إىل تحقيق الربح.أ- االستقالل التام عن الدولة.

د- يخضع لألنظمة والقوانني النافذة يف الدولة.ب- منظاّمته حكوميّة.

ثالثاً- فّس اآليت:

كرة االنشقاقات واالنقسامات داخل تنظيامت املجتمع املدين يف الوطن العريب. 	 

رابعاً- عرب بأسلوبك عن:

أهميّة املجتمع املدين.	 

إشكالية متويل منظامت املجتمع املدين.	 

خامساً- دراسة حالة:

يــرى البعــض أّن مفهــوم املجتمــع املــدين يف البــالد العربيّــة، مــا زال ملتبســاً وغامضــاً ويفتقــر إىل التقنــني 
والتحديــد، بــل إن هنــاك مــن ينظــر إليــه بعــني الشــك والريبــة، بوصفــه مفهومــاً تســللياً تآمريــاً مرتبطــاً 
بالــدول الغربيّــة التــي تــرى يف بعــض تنظيــامت املجتمــع املــدين أهــّم مــن ســفاراتها، باعتبارهــا وســائل 
جديــدة، تعتمــد عليهــا يف مامرســة السياســية تحــت غطــاء إنســاين، وســعيها لتحقيــق أهدافهــا ومصالحهــا 

بتكلفــة أقــّل، وتأثــر أكــر.

ومثــال ذلــك منظّمــة »الخــوذ البيضــاء« التــي عملــت عــى تضليــل الــرأي العــام العاملــي، وتشــويه الوقائع 
يف ســورية، والقيــام بأعــامل الجاسوســية لتحقيــق أهــداف السياســة الغربيّة.

ما الفكرة الرئيسة يف النص؟	 

ملاذا تَعّد الدول الغربيّة تلك التنظيامت أهّم من سفاراتها؟	 

كيف وظّفت الدول الغربيّة منظاّمت املجتمع املدين يف البالد العربيّة؟	 



مفاهيم ومصطلحات جديدة سأكوُن في نهاية الدرس قادرًا على أن:
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األمن الوطني4

ــة والتطــّور االجتامعــي؛  ــق االســتقرار والتنمي ــه لتحقي ــّد من األمــن حاجــة أساســيّة لإلنســان، ورشط الب

ــا. ــّدد وجودهــا وقّوته ــه يه ــة، ألّن غياب ــة عــى األهــداف األخــرى للدول ــّل األولويّ ــك يحت لذل

أتعّرف مفهوم األمن الوطني.	 
أبيّن أهمية األمن الوطني.	 
أحّدد أشكال التأثير في األمن الوطني.	 
أوضح كيفيّة الحفاظ على أمننا الوطني	 

األمن الوطني.	 
األمن الخاص.	 
األمن العام.	 
الحروب الهجينة.	 
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مفهوم األمن الوطني   
يذكر التاريخ أّن »جواهر الل نهرو« رئيس وزراء الهند استدعى إليه سفير اليابان بعد الحرب 
العالميّة الثانية ليواسيه على هزيمة اليابان في الحرب، فقال له: )يبدو لي أنه لكي نكوَن دولة 
عظمى، البّد من توفّر ثالثة مقومات هي: المساحة الشاسعة من األرض، ومئات الماليين من 

البشر، ووفرة في الموارد الطبيعيّة(، ويبدو أن نهرو 
كان يقصد أنه من الصعب على اليابان أن تكون دولة 
المقومات، ولكن ردّ  تمتلك هذه  عظمى؛ ألنّها ال 
السفير الياباني عليه بإجابة تدّل على الذكاء، إذ قال 
له: )أشكركم سيدي، ولكن أودّ أن أعلمكم أّن الحّل 
العقل  بذلك  يقصد  وكان  القبعة(،  هذه  تحت  هو 
عندما حّدد عناصر  نهرو مصيباً  فهل كان  والفكر، 
األمن الوطني بهذه المقومات الثالثة، أو أّن السفير 
الياباني كان يتنبأ بوجود عناصر أخرى جديدة، تحّدد 
قوة الدولة وأمنها الوطني في المستقبل. وباالستعانة 
بتلك القصة، يمكن أن نميّز بين مفهومين لألمن، هما 
األمن بالمفهوم التقليدي واألمن بالمفهوم الحديث:

المفهوم الحديث لألمن:  
اتسع مفهوم األمن ليشمل إضافة إلى التهديدات العسكرية حماية الدولة من تهديدات أخرى، منها:

التهديدات السياسّية:

تهديدات تزعزع استقرار أنظمة الحكم ومؤّسسات الدولة، أو تسعى إىل افتعال االنقالبات، 

والفوىض السياسيّة، أو الرصاعات الداخليّة.

التهديدات املجتمعّية:

ــم  ــّوض دعائ ــيّة، تق ــات هامش ــات ورصاع ــو متاه ــني نح ــتدراج املواطن ــدف إىل  اس ــاوالت ته مح

ــة(. ــة والثقاف ــة )كاللغ ــة الوطنيّ ــات الهويّ ــق رضب مكون ــن طري ــي ع ــيج االجتامع النس

تقــع مســؤولية حفــظ األمــن واالســتقرار 
خــالل  مــن  الدولــة،  عــى  االجتامعــي 
امتالكهــا القــوة العســكرية الكافيــة لــردع أو 
صــد أي هجــوم مــن قبــل القــوى املعاديــة.

ــا  ــم قوته ــدول لتعظي ــع ال ــذي يدف ــر ال األم
ــوى  ــن الق ــد م ــع أي تهدي ــكرية لتمن العس
الدوليــة أو االقليميــة، وهــذا مــا يجعــل 
ــب  ــذا التأه ــد ان  ه ــرى تعتق ــدول األخ ال
ــا  ــوم بدوره ــا، فتق العســكري موجــه ضده

ــاد. ــب املض بالتأه

املفهوم التقليدي لألمن
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التهديدات االقتصاديّة:
         تتمثـّـل يف الســعي إىل إضعــاف القــدرة االقتصاديــة للدولــة عر اســتنزاف 

الخــرات الوطنيــة، وتهريــب املــال العــام، وانتشــار الفســاد، وذلــك ملنــع اإليفــاء مبتطلّبــات الســكان، 

االقتصــادي. االســتقرار  وعــدم  الفــوىض،  حالــة  يعــّزز  مــا  واحتياجاتهــم، 

التهديدات البيئّية:

تنتــج عــن التدهــور البيئــي الــذي يؤثّــر يف النمــو االقتصــادي والحيــاة اليوميــة للســكان؛ مثــل 

ــق ...(. ــة والجفــاف والحرائ ــوث واألوبئ )التل

األمن الخاص

أمن األفراد، أمن المعلومات، 

أمن األماكن، أمن المؤتمرات. 

األمن العام

االجتماعي، االقتصادي، 

السياسي.

األمن الوطني: هو قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، والحفاظ على 
تماسك كيانها، وهويتها، وسالمة إقليمها، وتأمين مواردها.

التحديات واألخطار التي تواجه األمن الوطني:  
تُصنّف التحديات واألخطار إلى تحديات ذات منشأ داخلي، وأخطار ذات منشأ خارجي.

أوالً: التحديات الداخلية:
يُخترق األمن الوطني بطرائق عّدة، منها الجاسوسيّة وتجنيد العمالء، وهذه الطريقة قديمة – 
جديدة، تستخدمها الدول في النيل من أمن الدول المعادية، من خالل استغالل ضعف االنتماء 
الوطني لدى بعضهم، وضعف نفوسهم، وتجنيدهم للعمل عمالء مأجورين، وخونة ألوطانهم 
الوطن، ويحاكم  بحّق  تُعّد جريمة  األجنبي، ولهذا  العمل في خدمة  ومجتمعاتهم، وقبولهم 
مرتكبوها بتهمة الخيانة العظمى، ألنّها تأتي من قبيل خيانة أولئك ألنفسهم ومبادئهم وألهلهم 
ومجتمعهم ووطنهم، نظراً للخطر الذي يمكن إلحاقه بوطنهم،  فاألوطان حقائق ال تحتمل 
وجهات النظر. ويعد الجهل من أشد األعداء مناوأة لألمن الوطني، فهو يفعل بصاحبه ما ال 

يستطيع فعله األعداء. 
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الرمادية السياسية والرمادية الوطنية:
عندما يكون هناك أحزاب داخلية أو تيارات سياسية أو أشخاص سوريون في حالة خالف 
أو تنافس أو تناقض أستطيع أن أقف في المنطقة الرمادية، فال أكون مع األول وال مع الثاني 

وال مع الثالث ...
أما عندما تكون القضية وطنية وتكون المشكلة بين وطني وأوطان أخرى فأنا حتماً مع 

وطني، وإال أكون خائناً، فالرمادية الوطنية غير مقبولة ...
مقتطفات من أقوال السيد الرئيس بشار األسد

ثانياً: األخطار الخارجية:
تجلّت أبرز األخطار الخارجية بالحروب على اختالف أشكالها وأدواتها ووسائلها عبر التاريخ، 
وقد تطّورت بتطور األسلحة المستخدمة، وال سيّما بعد اختراع األسلحة الناريّة، وظهور البنادق 
اآلليّة، والمدفع الرشاش، مّما اقتضى البحث عن استراتيجيات جديدة لخوض القتال، باالنتقال 
من المواجهة المباشرة إلى المواجهة غير المباشرة )استخدام الصواريخ، والطائرات الحربيّة(، 

وكذلك االلتفاف على العدو، واختراقه ومهاجمته من أكثر من جهة بمختلف األسلحة. 

ــي  ــر الت ــن الظواه ــد ظاهــرة اإلرهــاب م وتع

كونهــا  أجمــع،  العــامل  أمــن  تهــدد  باتــت 

أصبحــت ظاهــرة عابــرة للحــدود، ويكمــن 

الخطــر األكــر واملتزايــد يف تســرت مســتخدميها 

ورعاتهــا وراء أقنعــة مختلفة للتدخل يف شــؤون 

الــدول األخــرى وزعزعــة أمنها واســتقرارها، ويف 

ــق  ــة والســيطرة لتحقي اعتامدهــا كأداة للهيمن

مصالحهــا، وذلــك مــن خــالل دعــم التنظيــامت 

اإلرهابيــة للقيــام باألعــامل العدوانيــة ضــد 

ــوف يف  ــث الخ ــي تب ــدول، الت ــات وال الحكوم

القلــوب والرهبــة يف النفــوس واضطــراب األمــن 

...، ولكــن غالبــاً مــا تكــون ضحاياهــا مــن 

ــزل. ــني الع املدني

ــكل  ــرز ش ــي، ب ــي والتقن ــّور العلم ــع التط وم
التــي  الهجينــة(  )الحــروب  للحــروب  آخــر 
تتضّمــن محــاوالت الســيطرة عــى جامهــر 
الدولــة املســتهدفة، واســتعاملها يف تخريــب 
أوطانهــا، عوضــاً عــن تحّمــل التكاليــف الباهظة 
ــة  ــلحة الدول ــوال وأس ــاء وأم ــن دم ــرب م للح
املعتديــة، مــن خــالل اســتنزاف الدولــة الخصم، 
لالنهيــار،  ومجتمعاتهــا  مؤّسســاتها  ودفــع 
وتحويلهــا إىل دولــة فاشــلة، باســتخدام وســائل 
الحشــد الجامهــري والتظاهــر، مــع إضافــة 
ــات؛ أي  ــت( والفضائي ــابكة )اإلنرتن ــرص الش عن
ــة  ــن الحــرب اإللكرتونيّ ــاً م ــا تشــّكل مزيج إنه
واالقتصاديّــة واملاليّــة، والحــرب املعلوماتيّــة 

والفكريّــة، واالســتنزاف العســكري.

استنتج خصائص ظاهرة  اإلرهاب وأشكاله؟	 
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السياسات واإلجراءات لتحقيق األمن الوطني:  
إّن الشعور بالخطر أو التهديد يستدعي أن تبدأ الدولة بتحديد مصادر الخطر والتهديدات )خارجيّة 
وداخليّة(، ونوعه أو طبيعته )عسكري، سياسي، اقتصادي، مجتمعي، بيئي...(، ثم اتخاذ سياسات 
وإجراءات تهدف إلى مواجهتها بأساليب تتناسب مع طبيعة هذه التهديدات ومصادرها مثل تحصين 
الجبهة الداخليّة، من خالل: تعزيز االنتماء الوطني – تمتين الوحدة الوطنيّة – دراسة الظروف 
االقتصاديّة والمعالجة المباشرة وفق ما تقترحه الدراسة- إتاحة الفرصة للمشاركة في صناعة 
القرار، وإدارة الشأن العام – تأكيد أهميّة االنتساب إلى المؤّسسات األمنيّة والعسكريّة للدفاع عن 

الوطن -  الدخول في تحالفات دوليّة أو إقليميّة في سبيل تحقيق األمن. 

نوع التهديدات
التهديدات 

الداخليّة
السياسات واإلجراءات 

المقترحة لتحقيق األمن الوطني
األخطار 
الخارجيّة

السياسات واإلجراءات المقترحة 
لتحقيق األمن الوطني

عسكريّة

سياسيّة

اقتصاديّة

مجتمعيّة

بيئيّة
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األنشطة والتدريبات

أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:

)   ( يعّد الحفاظ عى األمن الهدف األول ألية دولة.. 1

)   ( تحديد مصادر األخطار والتهديدات أهم خطوات صنع السياسيات لتحقيق األمن الوطني.. 2

)   ( تقترص التهديدات املجتمعيّة عى زعزعة استقرار الحكم.. 3

)   ( تقع مسؤوليّة حفظ األمن واالستقرار عى عاتق جميع أبناء املجتمع.. 4

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

استدراج املواطنني إىل متاهات ورصاعات هامشيّة، تقّوض النسيج االجتامعي من التهديدات:. 1

ج- االقتصاديّة.أ- السياسيّة.

د- البيئيّة.ب- املجتمعيّة.

السيطرة عى مواطني الدولة املستهدفة واستعاملها يف تخريب أوطانها من أساليب:. 2

ج- الحرب الهجينة.أ- الحروب التقليديّة.

د- الحرب اإللكرتونيّة.ب- الحرب النوويّة.

ثالثاً- :  األوطان حقائق ال تحتمل وجهات النظر، فّس ذلك. 

رابعاً- عرب بأسلوبك عن:

- التهديدات املجتمعيّة لألمن الوطني. - أهميّة األمن الوطني       
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خامساً- دراسة حالة:

عندمــا أراد الصينيــون أن يعيشــوا بأمــان، بنــوا ســور الصــني العظيــم، واعتقــدوا أنــه ال يوجــد من يســتطيع 

تســلّقه لشــّدة ارتفاعــه، ولكــن خــالل قــرن واحــد مــن بنائــه، تعرّضــت الصــني للغــزو ثــالث مــرات؛ إذ 

كان األعــداء يدفعــون للحــارس رشــوة، ثــّم يدخلــون عــر البــاب. لقــد انشــغل الصينيــون ببنــاء الســور، 

ونســوا بنــاء اإلنســان.

- رفــض نابليــون بونابــرت مصافحــة الخائــن النمســاوي الــذي ســاعد جيشــه عــى دخــول النمســا، وقــال 

كلمتــه املشــهورة: »َمثَــُل الخائــن لوطنــه كمثــل ســارق أبيــه ليطعــم اللصــوص، فــال أبــوه يســامحه، وال 

اللصــوص تشــكره«.

- يف أثنــاء الحــرب األهليــة اإلســبانيّة 1936 م، ســئل أحــد القــادة كيــف ســتدخلون إىل مدريــد، وهــو ال 

ميلــك ســوى أربعــة طوابــر، فأجــاب مــن خــالل الطابــور الخامــس، وكان يقصــد بــه« العمــالء املتعاونــني 

معــه، مــن أبنــاء مدريــد أنفســهم.

ما الفكرة الرئيسيّة يف النص؟	 

ما العالقة بني االنتامء الوطني واألمن الوطني؟	 

فرّس املقولة: "إّن األوطان تحرسها القلوب أكر ماّم يحرسها الجنود!".	 
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3

فصل السلطات. الدرس األّول: 

القانون الدويل العام. الدرس الثاني: 

املنظاّمت الدولية. الدرس الثالث: 

الحضارة بني الرصاع والحوار. الدرس الرابع: 

الحقوق والواجبات )الدولة والمجتمع الدولي(



مفاهيم ومصطلحات جديدة سأكوُن في نهاية الدرس قادرًا على أن:

5859

فصل السلطات1

ــراً  ــدم، نظ ــذ الق ــيايس من ــر الس ــات الفك ــة باهتامم ــة يف الدول ــني الســلطات العام ــة ب ــتأثرت العالق اس

ملــا لهــذه العالقــة مــن آثــار بعيــدة املــدى عــى مســتوى حريّــة املجتمعــات، فظهــر مبــدأ الفصــل بــني 

ــا. ــد حــدود صالحياته الســلطات لضــامن وقــوف كّل ســلطة عن

أتعّرف مفهوم فصل السلطات.	 
أحّدد األسس التي يقوم عليها فصل السلطات.	 
أوضح أشكال فصل السلطات في األنظمة 	 

السياسية.
أميز إيجابيات فصل السلطات وسلبياتها.	 
أبين فصل السلطات في الدستور السوري.	 

الفصل المرن.	 
الرقابة المتبادلة.	 
حزب األغلبية.	 
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مفهوم الفصل بين السلطات  
يُعّد فالسفة اليونان )أفالطون وأرسطو(، أّول من تناول مبدأ الفصل بين السلطات، وتناوله بعد 
ذلك كّل من المفكريّن الفرنسيين »جان جاك روسو«، و »مونتسكيو«، لكنه لم يجد طريقه إلى 

التطبيق الفعلي إال بعد الثورة الفرنسيّة )1789 م(.
اقترن هذا المبدأ بمونتسكيو في كتابه »روح القوانين«، فقد أوضح أنه يوجد في كّل دولة ثالثة 

أنواع من السلطات، هي: التشريعيّة، والتنفيذيّة، والقضائيّة.
السلطة التشريعيّة: تتمثّل في وظيفة سّن القوانين.  
السلطة التنفيذيّة: تتمثّل في مهّمة تنفيذ القوانين.  
السلطة القضائيّة: تتمثّل في مهّمة  الفصل في النزاعات والخصومات.   

أما جان جاك روسو فقد رأى أن الفصل بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة أمر ضروري، ألّن 
األولى تمثّل مجموع الشعب وهي تمارس السلطة باسمه، أمّا الثانية فهي مجّرد وسيط بين 
بالسلطة  القضائيّة، فهي شبيهة  السلطة  أمّا  يشاء،  متى  ويقيلها  يراقبها  الذي  األولى والشعب 

التنفيذيّة وجزء منها، ألنّها مطالبة بالخضوع للقوانين.

مبدأ فصل السلطات: هو الفصل المتوازن بين السلطات الثالث في الدولة، مع قيام قدر من 
التعاون فيما بينها، لتنفيذ وظائفها بتوافق واتّساق، ووجود رقابة متبادلة بينها. 

األسس التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات:  
التشريعيّة    السلطة:  وهي  السياسي،  النظام  في  أساسيّة  سلطات  ثالث  وجود  ضرورة 

والتنفيذيّة والقضائيّة. 
تتمتّع كّل سلطة منها بصالحيات واختصاصات يحّددها )الدستور(.   
 تتمتّع كّل سلطة منها باستقالل نسبي عن السلطات األخرى، في عملها، وفي آليات   

اتخاذ القرارات.
ال يجوز استئثار أّي سلطة من السلطات الثالث بصالحيات مطلقة في تنفيذها للمهّمات   

الموكلة إليها.
ال بّد من وجود رقابة متبادلة وفّعالة بين السلطات الثالث؛ بحيث تمارس كّل منها   

صالحياتها تحت رقابة السلطات األخرى، لضمان التزام كّل سلطة بحدودها. 



6061

أشكال الفصل بين السلطات:    
الفصل الجامد بين السلطات:. 1

يُعمل به في النظام الرئاسي، وقد طبقته الواليات المتحدة منذ العام 1789م، والغرض من الفصل 
الجامد، ضمان استقالل البرلمان عن الحكومة، ويحكم المبدأ ثالثة ضوابط هي:

1( المساواة: وتعني أال تقوم أي هيئة في الدولة باستئثار السلطة على حساب الهيئات 
األخرى.

2( االستقالل: ويعني أنه على مستوى الوظائف، ال يحق لعضو في السلطة أن يكون في 
آن واحد نائباً في البرلمان ووزيراً، وعلى مستوى الهيئات فهي مستقلة عن بعضها بعضاً، 

فال يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة، كما ال يحّق للحكومة حّل البرلمان.
3( التخصص: يعني أن كّل هيئة تمارس الوظيفة المحددة لها وفق الدستور. 

ويكون الفصل الجامد على الشكل اآلتي:

يباشـــر البرلمــــان وظيفـته 
تامّ؛  باستقالل  التشريعية 
السلطة  تستطيع  بحيث ال 
القوانين  اقتراح  التنفيذية 
والتدخّل في إعداد ميزانية 

الدولة.

السلطة التشريعية

السلطة القضائيّة

القضائيّة، فهي  السلطة  أمّا 
مستقلّة بممارسة وظائفها، 
عن  عادة  القضاة  ويُختاُر 
طريق االنتخاب، كما يتمتّع 
القضائية  السلطة  أعضاء 

بحصانات معينة. 

السلطة التنفيذية

تستقّل السلطة التنفيذية في 
مباشرتها وقيامها بوظيفتها، 
إذ يقوم رئيس الدولة بتعيين 
الوزراء وإعفائهم من العمل، 
محاسبة  يجوز  ال  كما 
الوزراء أمام البرلمان، ألنّهم 
مسؤولون أمام رئيس الدولة 

فقط.
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الفصل المرن بين السلطات:. 2

يُعمل به في النظام البرلماني، ويُعّد الدستور البريطاني من أكثر دساتير العالم تطبيقاً لهذا 
النوع من الفصل،  فسلطات الدولة موّزعة بين ثالث، ولكل منها وظيفة، إال أّن هذا ال 
البرلمان،  أمام  الحكومة  التعاون شرح سياسة  بينها، وأبرز مظاهر  التعاون  إمكانية  ينفي 
واقتراح القوانين من قبل السلطة التنفيذية، ومشاركة وزرائها في مناقشة مشاريع القوانين 
المطروحة أمام البرلمان الذي يحّق للسلطة التنفيذية حلّه وفق الدستور )علماً أن بعض 
برلمانية  انتخابات  إجراء  يترتب على ذلك من  البرلمان(، وما  يختارون من  قد  الوزراء 
جديدة، فإذا أيد الشعب نواب البرلمان، فإنه يعيدهم مرة أخرى إلى مقاعدهم، أما إذا كان 
الشعب مع الوزارة فإنه يسقطهم، أما السلطة القضائية، فتعمل على حماية حقوق المواطنين، 
القوانين  وإقرار مدى دستورية  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  وصون حريّاتهم ومراقبة 

والتعديالت التي تقّرها السلطة التشريعية.

- برأيك أي من الشكلين السابقين  أكثر تحقيقاً لالستقرار السياسي؟ ولماذا؟

إيجابيات مبدأ الفصل بين السلطات وسلبياته:  

ــني 	  ــع ب ــات: إّن الجم ــة الحري ــتبداد وصيان ــع االس من
الســلطات، وتركّزهــا يف هيئــة واحــدة، قــد يــؤّدي إىل 
االســتبداد الــذي ســيؤّدي مبــارشة إىل النيــل واملســاس 

بحقــوق األفــراد.

ــة 	  ــّد املبــدأ وســيلة فّعال ــة: يُع تحقيــق مصلحــة الدول
ــزت  ــه إذا تركّ ــا، ألن ــني وتطبيقه ــة احــرتام القوان لكفال
ســلطة الترشيــع والتنفيــذ يف هيئــة واحــدة، فقــد 
ــق مصلحــة  ــي تحّق ــني الت ــع القوان تعمــل عــى ترشي

ــة والشــعب. ــس مصلحــة الدول ــة، ولي ــة معين فئ

تقســيم العمــل: إّن تخّصــص كّل ســلطة باملهــاّمت 	 
ــا. ــلطة لعمله ــادة كّل س ــؤّدي إىل إج ــا، ي ــة إليه املوكل

وجــود 	  مبعنــى  الســلطات:  بــني  التــوازن  تحقيــق 
ــإذا  ــا؛ ف ــة بينه ــة املتبادل ــاون والرقاب ــن التع ــوع م ن
مــا اندفعــت إحــدى هــذه الســلطات وتجــاوزت 
اختصاصاتهــا، أمكــن لغرهــا مــن الســلطات أن ترّدهــا 

ــاوز. ــذا التج ــن ه ع

إيجابيات مبدأ الفصل بني السلطات

مبــدأ 	  هــو  الســلطات،  بــني  الفصــل  مبــدأ  إّن 
يصعــب تطبيقــه عــى أرض الواقــع، إذ رسعــان مــا 
تعمــل إحــدى الســلطات عــى الســيطرة والتحّكــم 

ــرى.  ــلطات األخ بالس

إّن توزيــع الســلطة، يقــي عــى مبــدأ املســؤولية 	 
بــكّل  يــؤّدي  الــذي  األمــر  وكيفيّــة تحديدهــا، 
ــوم، وعــبء املســؤولية عــى  ــاء الل ســلطة إىل إلق

ــرى. ــلطة األخ الس

إّن النمــو املتزايــد يف حجــم الجهــاز التنفيــذي، 	 
وتغلغــل هــذا الجهــاز املســتمّر يف حيــاة املجتمــع، 
ــا يف  ــلطته وتعاظمه ــوذ س ــة نف ــؤّدي إىل مضاعف ي

ــم.  ــات الحك ــف مؤّسس مختل

إّن األحــزاب السياســية تقــوم بدورهــا هــي األخرى 	 
يف الربــط بــني هــذه الســلطات، وبالتــايل نجــد أّن 
حــزب األغلبيــة، يســيطر عــى الســلطة الترشيعيــة، 

ويصبــح هــو املســيطر عــى الســلطة التنفيذيــة.

سلبيات مبدأ الفصل بني السلطات
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فصل السلطات في الدستور السوري:  
أخذ الدستور السوري النافذ لعام 2012 م بمبدأ الفصل بين السلطات، فحّدد اختصاصات كّل 

سلطة وفق اآلتي:

أنّــه:  عــى   )55( املــادة  تنــّص 
ــلطة  ــعب الس ــس الش ــوىّل مجل يت
املُبــنّي  الوجــه  الترشيعيــة عــى 
ــادة )75(  ــّص امل ــتور، وتن يف الدس
عــى االختصاصــات التــي يتوالهــا 

ــا: ــر منه ــس نذك املجل

- إقرار القوانني.

- مناقشة بيان الوزارة.

- حجــب الثقــة عــن الــوزارة أو 
ــوزراء. ــد ال ــن أح ع

- إقرار املوازنة العامة.

- إقرار خطط التنمية.

ــات  ــدات واإلتفاقي ــرار املعاه - إق
ــة. الدولي

- إقرار العفو العام.

ــاط  ــدور املن بيّنــت املــادة )83( ال
ومهاّمتــه  الجمهوريــة  برئيــس 
ــة، بوصفــه الرئيــس األول  التنفيذي
ونّصــت  التنفيذيــة،  للســلطة 
املــادة )118( عــى إرشاف مجلــس 
القوانــني  تنفيــذ  عــى  الــوزراء 
واألنظمــة، ومراقبــة عمــل أجهــزة 
وحــّددت  ومؤّسســاتها،  الدولــة 
املــادة )128( االختصاصــات التــي 
ميارســها مجلــس الــوزراء نذكــر 

ــا: منه

التنفيذيـــة  الخطـــط  وضـــع   -
للدولـــة. العامـــة  للسياســـة 

- توجيـــــه أعمـــــال الـــوزارات 
األخـــرى. العامـــة  والجهـــات 

- وضع مرشوع املوازنة العامة.

- إعداد مرشوعات القوانني.

- إعــداد خطــط التنميــة وتطويــر 
الــروات  واســـــتثامر  االنتـــــاج 

الوطنيــة.

أّن:  عــى   )132( املــادة  تنــّص 
مســتقلة،  القضائيــة  الســلطة 
الجمهوريــة  رئيــس  ويضمــن 
ــك  ــه يف ذل هــذا االســتقالل، يعاون

األعــى. القضــاء  مجلــس 

ــادة )134(: القضــاة مســتقلون  امل
قضائهــم  يف  عليهــم  ســلطان  ال 

ــون. ــر القان لغ

القضــــاة وضمرهــــم  شـــــرف 
وتجردهــم ضــامن لحقــوق النــاس 

وحرياتهــم.

األحــكام  تصــدر   :)138( املــادة 
ــريب  ــة باســم الشــعب الع القضائي

يف ســورية.

السلطة القضائيةالسلطة التنفيذيةالسلطة الترشيعية



6263

األنشطة والتدريبات

أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:

)   ( يرجع مبدأ فصل السلطات إىل فالسفة اليونان.. 1

)   ( متتلك السلطات صالحيات غر محّددة، وفق مبدأ فصل السلطات.. 2

)   ( السلطة الترشيعيّة، تراقب السلطتني التنفيذيّة والقضائيّة يف الدولة التي تأخذ مببدأ . 3
الفصل املرن.

)   ( تتوىل السلطة التنفيذية يف سورية مهمة إقرار القوانني.. 4

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

السلطة الرئيسة عند روسو هي:. 1

ج- التنفيذيّة.أ- القضائيّة.

د- التنفيذيّة والقضائيّة.ب- الترشيعيّة.

من ايجابيات مبدأ فصل السلطات:. 2

ج- تحكم السلطة الترشيعية بالسلطات األخرى.أ- تحكم السلطة التنفيذية بالسلطات األخرى.

د- تخصص كل سلطة باملهام املوكلة إليها.ب- تحكم السلطة القضائية بالسلطات األخرى.

ــايس،  ــة يف نظامــني أحدهــام رئ ــة والقضائّي ــة والتنفيذيّ ــة كّل مــن الســلطة الترشيعّي ــني وظيف ــارن ب ــاً: ق ثالث
واآلخــر برملــاين.

وظيفة السلطة القضائيّةوظيفة السلطة التنفيذيّةوظيفة السلطة التشريعيّة

نظام رئايس

نظام برملاين

رابعاً - دراسة حالة:

ــَض  ــاش، رُِف ــة والنق ــد املداول ــا، وبع ــان إلقراره ــام الرمل ــة أم ــة العاّم ــرشوع املوازن ــة م ــت الحكوم قّدم
ــدة. ــة جدي ــات برملانيّ ــت إىل انتخاب ــان، ودع ــة الرمل ــت الحكوم ــل حلّ ــرّد فع ــة، وك ــرشوع املوازن م

شكل نظام الحكم القائم يف تلك الدولة:	 

د- كل ما سبق خطأ.ج- شبه رئايس.ب- برملاين.أ- رئايس.

شكل فصل السلطات املعمول به يف تلك الدولة:	 

د- شديد تام.ج- تام.ب- مرن.أ- جامد.

أثر تطبيق الفصل املرن يف هذه الحالة: 	 

ج- طغيان السلطة الترشيعية عى التنفيذية.أ- طغيان السلطة القضائية عى السلطة التنفيذية.

د- توازن بني عمل السلطات.ب- طغيان السلطة التنفيذية عى الترشيعية.



مفاهيم ومصطلحات جديدة سأكوُن في نهاية الدرس قادرًا على أن:

6465

القانون الدولي العام2

أســهمت املجتمعــات املتحــرة عــى امتــداد التاريــخ اإلنســاين يف تكوين مجموعة مــن املبــادئ والقواعد، 

بهــدف تنظيــم العالقــة بــني عنــارص املجتمــع الــدويل، تُعــرَف اليوم باســم القانــون الــدويل العام.

أتعّرف مفهوم القانون الدولي.	 
أحّدد مصادر القانون الدولي.	 
أبيّن أهميّة القانون الدولي.	 
أوضح العالقة بين القانون الدولي العام 	 

والقانون الوطني.

أشخاص القانون.	 
العرف الدولي.	 
مبادئ العدل واإلنصاف.	 
نظرية وحدة القانون.	 
نظرية ازدواجية القانون.	 
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مفهوم القانون الدولي العام:  
فرضت أنماط التفاعالت بين الدول )تنافس وتعاون وتحالف وصراع(، وجود مجموعة من 
القواعد الناظمة التي تستند إليها الدول في عالقاتها مع بعضها بعضاً، اصطُلح على تسميتها 

القانون الدولي العام.
ويجمع فقهاء القانون الدولي على أّن تنظيم العالقات الدوليّة لم يظهر إال في القرن السابع 
عشر، بعد معاهدة )ويستفاليا( عام 1648م، مع العلم أّن البدايات تعود إلى العصور القديمة، 

فقد ظهرت فيها بعض القواعد أهّمها معاهدات الصلح أو الصداقة أو إنهاء الحروب، ومنها:
معاهدة التحالف بين مملكتي ماري وإيبال.  
قانون »مانو« الهندي في القرن الثالث عشر قبل الميالد.  
معاهدة الصداقة )قادش( التي أبرمت بين الفراعنة والحثيين سنة 1287 ق.م.  
قانون الشعوب في روما لتنظيم العالقات بين أفراد الشعب الروماني، وأفراد الشعوب   

التابعة لها.

معاهدة ويستفاليا 1648 م: 
مثّلت هذه المعاهدة بداية عصر جديد في إطار التنظيم الدولي، نتج عنها مفهوم الدولة 
القومية التي تتمتّع بالسيادة، وال تخضع لسلطة أعلى منها، وعّدها الفاعل األساسي في 

النظام الدولي.
وتتلخص أهّم مبادئها بما يأتي:

أكدت مبدأ المساواة بين الدول جميعاً، وثبّتت بذلك فكرة سيادة الدولة.. 1
أكدت مبدأ المصالح المشتركة أساساً للعالقات بين الدول.. 2
تنظيم . 3 في  الدول عليها  اتفقت  التي  الدولية  القانونية  القواعد  تدوين  االتجاه نحو 

عالقاتها. 
- مؤتمرات السالم في الهاي عام 1899 م و1907 م:

أدّت تلك المؤتمرات دوراً بارزاً في تطوير العالقات الدولية، وتطوير القانون الدولي بما 
يتفق مع مصالح الجماعة الدولية، فقد اتجهت مؤتمرات الهاي إلى استحداث نظم ثابتة، 
وإنشاء هيئات يمكن للدول اللجوء إليها عند الحاجة لتسوية المنازعات التي قد تقع بين 
دولتين أو أكثر، كما امتّدت جهود تلك المؤتمرات إلى إنشاء أول هيئة قضائية دولية هي 

محكمة التحكيم الدولي الدائمة في الهاي.
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شهد القانون الدولي في العصور الحديثة  تغيّرات عديدة، أهمّها:
ظهور المنظمات الدولية )عصبة األمم – األمم المتحدة...(.  
تنامي دور األفراد والشركات متعّددة الجنسيات.  

القانون الدولي المعاصر أن يتعامل معه،  يتعيّن على  دولياً جديداً  لقد أوجد ذلك واقعاً 
ويستوعبه في أحكامه. 

مصادر القانون الدولي العام  
يمكن التمييز بين مصادر أصليّة، ومصادر احتياطيّة للقانون الدولي العام.

1- املعاهدات:

ــًة، بقصــد  ــدويل كتاب ــون ال ــرم بــني شــخصني أو أكــر مــن أشــخاص القان وهــي اتفــاق دويل يُ
ــة. ــار قانونيّ إحــداث آث

2- العرف الدويل:

مجموعــة القواعــد الدوليّــة غــر املكتوبــة التــي اعتــاد أشــخاص القانــون الــدويل العــام عــى 
االنصيــاع لهــا ملــدة زمنيــة طويلــة، اقتناعــاً منهــم بقوتهــا اإللزاميّــة.

3- املبادئ العامة للقانون:

هــي املبــادئ العامــة للقانــون الداخــيل التــي ميكــن تطبيقهــا عــى الصعيــد الــدويل، عنــد عــدم 
وجــود مصــدر قانــوين دويل آخــر معــرتف بــه؛ كالعــرف أو املعاهــدات.
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1- الفقه الدويل:

هــو مجموعــة الدراســات واألبحــاث واملؤلفــات املنجــزة واملنشــورة مــن طــرف فقهــاء القانــون 
ــّد منشــئاً أو منتجــاً لقواعــد القانــون الــدويل، بــل ينحــرص دوره يف  الــدويل العــام، وهــو ال يُع

الكشــف عــن قواعــد القانــون، أو التأكــد مــن وجودهــا، أو تفســرها، أو نقدهــا.

2- أحكام املحاكم الدولية:

ــا يف حــال عــدم وجــود  ــي يُلجــأ إليه ــة الت ــل يف األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم الدولي تتمثّ
ــرف. ــة أو ع ــة أو اتفاقي ــدة قانوني قاع

3- مبادئ العدل واالنصاف:

هــي القواعــد التــي يُلجــأ إليهــا مــن أجــل اســتخالص الحلــول الواجــب تطبيقهــا عــى املنازعــات 
التــي تُعــرَض عــى القضــاء، وذلــك بــرشط عــدم وجــود قاعــدة قانونيــة يُلجــأ إليهــا لحــّل النــزاع 

وقبــول األطــراف بقواعــد العــدل واإلنصــاف.
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	المبادئ	العامة

للقانون	الدولي	العام

 حظر اللجوء إلى القوة

في العالقات الدولية

 عدم التدّخل

في الشؤون الداخلية

 تسوية المنازعات

بالطرائق السلمية

 المساواة في السيادة

بين الدول

الوفاء بااللتزامات الدولية

التعاون بين الدول

القانون الدويل الجوي

القانون الدويل البحري

القانون الدويل االقتصادي

القانون الدويل للتنمية

القانون الدويل للبيئة

القانون الدبلومايس والقنصيل

من 

فروع 

القانون 

الدولي 

العام

العالقة بين القانون الدولي العام والقانون الوطني:  
يمكن تمييز نظريتين تحكمان العالقة بين القانون الدولي العام والقانون الوطني، هما:

نظرّية ازدواجّية القانون:	 

يؤكد أصحاب النظريّة أن القانون الدولي العام والقانون الوطني، قانونين منفصلين ويختلفان 
عن بعضهما سواء من حيث المصدر أو السلطة أو األشخاص.

 

األشخاصالسلطةالمصدرالقانون

الدويل
انعدام وجود سلطة مركزيّة قادرة عى 

فرض تطبيق قواعد القانون الدويل

الوطني
السلطة الوطنيّة املختصة 

)الترشيعيّة( – األعراف املجتمعيّة
األفراد بصفتهم الشخصيّة
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النتائج المترتبة على النظريّة:
انتفاء التنازع بين القانونين نتيجة وجود مجال خاّص لكّل منهما.  
التزام القاضي الوطني بتطبيق القاعدة الوطنيّة في حال التعارض مع القاعدة الدوليّة.  

نظرّية وحدة القانون:	 

يرى أصحاب هذه النظريّة أنّه ال فرق بين القانونين، وأّن جوهر القاعدة القانونيّة واحد، وهو 
تنظيم سلوك الجهة المخاطبة بأحكامها، وإن اختلف مجال تطبيقها.

النتائج المترتبة على النظريّة:
قيام المحاكم الوطنيّة بتغليب القواعد القانونيّة الدوليّة على القواعد الوطنيّة في حال   

وجود أّي تعارض بين القاعدتين.
إّن المحاكم الوطنيّة ال تُطبّق القانون الدولي؛ ألنّها التزمت به فقط، بل ألنّه أصبح جزءاً   

من قوانين الدولة الداخليّة.
يكتسب القانون الدولي مكانته؛ بوصفه يعبّر عن اإلرادة الجماعيّة للمجتمع الدولي.  
إّن سمّو مكانة القانون الدولي، ينبع من أهميّة المصالح التي يرعاها ويحميها.   

موقف سورية من القانون الدولي العام:  

تُّعّد سورية من الدول التي تؤيّد نظرية وحدة القانون، وتجسد ذلك في توجه القضاء في 
سورية إلى تأكيد ترجيح تطبيق أحكام المعاهدة الدولية على القانون الداخلي في حال 
التعارض، ويظهر ذلك في مواطن عّدة، فقد نّص القانون المدني السوري في المادة /25/ 
منه على عدم سريان المواد السابقة فيه في حال مخالفتها لمعاهدة دولية نافذة في سورية، 
كما نّصت المادة /311/ من قانون أصول المحاكمات على أّن العمل بالقواعد القانونية 
الوطنية ال يخّل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تُعقد بين سورية وغيرها من الدول،  
كما أّكد قرار محكمة النقض رقم 366/1905 لعام 1980 م أّن المحاكم الوطنية تعتبر 

أحكام المعاهدات جزءاً ال يتجزأ من قوانين الدولة الداخلية.

- قّدم المبّررات القانونيّة التي تجعل سورية تأخذ بنظريّة وحدة القانون. 
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األنشطة والتدريبات

أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:

)   ( من املبادئ العامة للقانون الدويل العام حظر اللجوء للقوة يف العالقات الدولية.. 1

)   ( يرجح القايض الوطني القاعدة القانونيّة الدوليّة عى القواعد الوطنيّة يف نظريّة . 2
ازدواجيّة القانون.

)   ( العرف الدويل ال يُعّد منشئاً أو منتجاً لقواعد القانون الدويل.. 3

)   ( مل يظهر تنظيم العالقات الدوليّة إال بعد معاهدة ويستفاليا عام 1648م.. 4

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

من املصادر االحتياطيّة للقانون الدويل:. 1

ج- مبادئ العدل واإلنصاف.أ- املعاهدات.

د- املبادئ العامة للقانون الداخيل.ب- العرف.

من فروع القانون الدويل العام:. 2

ج- قانون العقوبات.أ- القانون املدين.

د- قانون الجنسيّة.ب- القانون الدبلومايس والقنصيل.

ثالثاً- فّس ما يأيت:

يف نظريّة وحدة القانون، يغلّب القايض الوطني القاعدة القانونيّة الدوليّة عى القواعد الوطنيّة.	 

رابعاً- قارن بني نظريّة ازدواجّية القانون، ونظريّة وحدة القانون.

خامساً- دراسة حالة:

يكتســب القانــون الــدويل العــام أهميّــة كبــرة يف ظــّل تنامــي العالقــات الدوليّــة، وتنــّوع مجــاالت تطبيقــه 
ســواء يف الســلم أم يف الحــرب، ولكــنَّ املشــكلة األكــر التــي يعــاين منهــا هــي إشــكاليّة تطبيقــه، وغيــاب 

آليــات فاعلــة لتنفيــذه ســواء عــى املســتوى الوطنــي أم الــدويل.

من أسباب عدم تنفيذ  قواعد القانون الدويل يف كثر من األحيان:	 

ج- عدم استيعاب أحكامه لكل الحاالت.أ- عدم الوضوح يف نصوصه.

د- إزدواجية املعاير لدى الدول الكرى.ب- عدم القدرة عى تفسر نصوصه.

ميكن حّل تلك املشكلة سواء عى املستوى الوطني أم الدويل:	 

ج- تفعيل دور منظمة األمم املتحدة.أ- اللجوء إىل القوة يف العالقات الدولية.

د- كل ما سبق صحيح.ب- تعزيز التنافس االقتصادي بني الدول.



مفاهيم ومصطلحات جديدة سأكوُن في نهاية الدرس قادرًا على أن:
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المنّظمات الدولّية3

أّدى تطــّور البرشيـّـة إىل ظهــور مشــكالت واحتياجــات جديــدة  مل يعــد بإمــكان دولــة مبفردهــا االســتجابة 

لهــا، مــاّم اقتــى تعاونــاً دوليــاً لتلبيتهــا؛ لــذا بــدأ ظهــور أوىل املنظـّـامت الدوليّــة عــى شــكل مؤّسســات 

لهــا طابــع االســتمراريّة؛ لرتتكــز بعدهــا عــى أجهــزة دامئــة تقــوم مبهاّمتهــا كآليّــة لحــّل املشــكالت الدوليّة 

الناشــئة، وتــدارك املشــكالت املحتملــة.

أتعّرف مفهوم  المنظمات الدولية.	 
أبيّن ظروف نشأة منظمة األمم المتحدة.	 
المتحدة 	  األمم  أجهزة  مهّمات  أحّدد 

الرئيسة. 
أوضح دور منظمة األمم المتحدة في ظل 	 

المتغيرات اإلقليمية والدولية.

المؤتمر الدولي.	 
الوكاالت.	 
اإلرادة الذاتية.	 
الشخصية القانونية.	 
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مفهوم المنّظمات الدولّية:  

ــت تنعقــد  ــي كان ــة الت ــة عــى املؤمتــرات الدولي ــد اعتمــدت يف البداي  وق
إلنجــاز هــدف معــنّي، وتنتهــي عنــد أداء مهمته، فكانــت  تتّصــف بالعرضية 
ــة،  ــدة وعقيم ــت جام ــة، كان ــا اإلداري ــة إىل أّن آلياته ــت. باإلضاف والتوقي
ــودة يف  ــدول املوج ــن رأي ال ــّر ع ــامع، وتع ــذ باإلج ــت تؤخ ــا كان وقراراته

املؤمتــر، وليــس لهــا ســلطة فعليــة عــى الــدول.

 أدركــت دول العــامل  أّن الحــروب 
تهــّدد الوجــود البــرشي برمتــه؛ 
لهــذا بــدأت ببنــاء عالقــات دوليــة 
لتدعيــم  مختلفــة  أســس  عــى 

ــني. ــلم الدوليّ ــن والس األم

ثــم انتُِقــَل إىل اللجــان الدوليــة إلنشــاء املنظــامت الدوليــة، ليبــدأ املجتمــع الــدويل فيــام بعــد بالرتكيــز عــى املنظـّـامت 
الدوليــة ألنّهــا مســتقلة عــن الــدول، ولديهــا تفويــض حقيقــي منهــا، األمــر الــذي جعلهــا هيئــات قويــة متلــك ســلطة 
تتخطّــى هــذه الــدول وفــق آليــات عمــل خاصــة بهــا. فاملنظــامت الدوليــة تقــوم بــأداء رســالتها التــي أُنشــئت مــن 
ــوّدي  ــم ال ــبل للتفاه ــاد س ــى إيج ــاً ع ــة  قامئ ــامت الدولي ــح دور املنظ ــك أصب ــتمر؛ لذل ــم ومس ــكل دائ ــا بش أجله
بــني الــدول املتنافســة واملتصارعــة، وتحفــظ بينهــا نوعــاً مــن التــوازن املقبــول بهــدف تجّنــب كّل أشــكال الحــروب 

والرصاعــات.

المنظّمات الدوليّة: هي الهيئات والمؤّسسات الدائمة التي تنشأ بموجب اتفاق دولي، يهدف 
إلى تحقيق أغراض ومصالح مشتركة يحّددها الميثاق المنشئ لها، وذلك عن  طريق أجهزة 
وفروع  ووكاالت متخّصصة تابعة لها كما أنّها تتمتّع بإرادة ذاتية، وشخصية قانونية مستقلة 

عن دولها األعضاء.

منّظمة األمم المّتحدة:  

أدّى عجز عصبة األمم عن منع قيام الحرب العالمية الثانية إلى إنشاء منظمة األمم المتحدة 
عام 1945م، مقّرها الدائم في نيويورك، وتتكّون من )193( دولة عضواً مستقاّلً،  وتسمح 

للدول األخرى باالنضمام إليها، أهدافها:
حفظ األمن والسلم الدوليّين.  
تعزيز عالقات المودة واأللفة بين األمم.  
تنمية العالقات الدولية على أساس احترام حّق الشعوب في تقرير مصيرها، وتمتّعها   

بحقوق متساوية.
تحقيق التعاون الدولي لحّل المشكالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية واإلنسانية.  
تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعاً.  
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أجهزة األمم المتحّدة:  

تتكــّون مــن منــدويب جميــع الــدول األعضــاء، تجتمــع 
مــرّة كّل عــام، وقــد تنعقــد بنــاء عــى طلــب مجلــس 
األمــن. أّمــا بالنســبة إىل قراراتهــا فلــكّل دولــة صــوت 
واحــد، وتصــدر القــرارات باألغلبيــة، وتعــّد توصيــات 

ال تحمــل طابــع اإللــزام.

الجمعية العامة

يتألــف مــن )54( عضــواً،  تنتخبهــم الجمعيــة العامــة 
ملــدة ثــالث ســنوات، مــن مهاّمتــه:

- النهوض بعوامل التطور االقتصادي واالجتامعي.

- تعزيــز التعــاون الــدويل يف مجــال الثقافــة والتعليــم 
واحــرتام حقــوق اإلنســان. 

املجلس االقتصادي واالجتامعي

هــي الجهــاز القضــايئ الرئيــي لألمــم املتحــدة،  مقرهــا الهــاي يف هولنــدا تتكــون مــن )15( قاضيــاً، تختــص بإصــدار 
ــا  ــام أنّه ــن، ك ــس األم ــة، أو مجل ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــا م ــال إليه ــة تُح ــألة قانوني ــارية يف أّي مس اآلراء االستش

تختــص بفصــل املنازعــات التــي ترفــع إليهــا وفــق أحــكام القانــون الــدويل مراعيــة يف ذلــك االتفاقــات الدوليــة.

محكمة العدل الدولية

)الواليــات  خمــس  وهــي  العضويــة:  دامئــة  دول 
املتحــدة األمريكيــة –بريطانيــا –الصــني –روســيا – 
فرنســا(،  ولهــا حــّق االعــرتاض والنقــض )الفيتــو( عــى 

قــرارات  املجلــس.

مهاّمت مجلس األمن:

يعــد املســؤول عــن حفــظ الســلم واألمــن 	 
الدوليــني طبقــاً للفصــل الســابع مــن ميثــاق 

األمــم املتحــدة.

يأخــذ مجلــس األمــن زمــام املبــادرة يف حــل 	 
النزاعــات الدوليــة.

ــزاع إىل تســوية الخــالف 	  يدعــو أطــراف الن
ــق- ــلمية )املفاوضة–التحقي ــائل الس بالوس
ــكل  ــى ش ــون ع ــه تك ــاطة...( وقرارات الوس

ــة. ــر ملزم ــات غ توصي

ــن 	  ــده لألم ــزاع وتهدي ــتمرار الن ــال اس يف ح
ــس الوســائل  ــذ املجل ــدويل، يتّخ والســلم ال
ــات  ــة املناســبة، وهــي قطــع العالق الجزائي
ــم  ــة األم ــن منظم ــرد م ــية– الط الدبلوماس
ويلجــأ  االقتصــادي–  الحظــر  املتحــدة– 
املجلــس إىل اســتخدام القــوة العســكرية إذا 
رأى أّن التدابــر الســابقة ال تفــي بالغــرض، 

ــزاع. ــة ألطــراف الن ــه ملزم وتكــون قرارات

ــم  ــرشة،  تنتخبه ــي ع ــة: وه ــة العضوي ــري دامئ دول غ
الجمعيــة العامــة ملــدة ســنتني، وال يجــوز إعــادة 
ــم إال  ــاء عضويته ــارشة بعــد انته انتخــاب األعضــاء مب
ــوزّع  ــن الت ــس األم ــي مجل ــنتني، ويراع ــرور س ــد م بع

الجغــرايف يف انتخابهــم.

حــّق النقــض )الفيتــو(: ويعنــي حــّق االعــرتاض عــى 
أّي قــرار يُطــرح يف مجلــس األمــن مــن دون إبــداء 
ــس  ــدول الخم ــن ال ــرتاض أّي م ــي اع ــباب، إذ يكف أس
الدامئــة العضويــة يف مجلــس األمــن لُرفـَـض القــرار، وال 
مُيــّرر نهائيــاً حتـّـى وإن كان مقبــوالً مــن الــدول األربــع 

عــرشة األخــرى.

مجلس األمن

هو الجهاز التنفيذي للمنظمة يضم: 
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أُنِشــئ عــام 2006 م بــدالً مــن لجنــة حقــوق اإلنســان، يضــم يف عضويتــه /47/ عضــواً، ويهــدف إىل تعزيــز حقــوق 
اإلنســان وحرياتــه، ومقــره يف مدينــة جنيــف يف ســويرسا.

مجلس حقوق اإلنسان

منظّمة األمم املتحدة للطفولة 
)اليونيسيف(: 

مقرّهــا نيويــورك،  تأّسســت عــام 
1946م، هدفهــا رعايــة األطفــال، 
ــة حقوقهــم، واإلســهام يف  وحامي

تلبيــة احتياجاتهــم األساســية. 

منظّمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو(: 

مقرّهــا باريــس، وهدفهــا اإلســهام يف الحفــاظ عــى الســلم واألمــن الدوليّــني، مــن خــالل الرتبيــة والثقافــة لتوثيــق 
التعــاون بــني األمــم، والعمــل عــى احــرتام العدالــة، وســيادة القانــون وحقــوق االنســان.

منظمة الصحة العاملية: 

ــا جنيــــف، تهـــدف إىل  مقـرّهــ
تـحــــسني املســــتوى الصحــي 
للشــعوب، وتشــجيع األبحــاث 
ــراض  ــّي األم ــع تف ــة، ومن الطبي

ومكافحتهــا. املعديــة 

منظمة العمل الدولية: 

ــق  ــا تحقي ــف، هدفه ــا جني مقرّه
العدالــة االجتامعيــة، وتحســني 
العــامل  وحــّق  العمــل،  رشوط 
يف تشــكيل النقابــات العامليــة، 
وتحقيــق الضــامن االجتامعــي.

بعض األجهزة العاملة يف إطار األمم املتحدة

الهدفاالختصاص )المجال(المنظّمة

ثقايف

صحي – اجتامعي

صحي

اجتامعي
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األمم المتحدة بين اإلنجازات واإلخفاقات:  
إّن بلوغ األمم مرحلة التنظيم، ال يعني أّن األمم والشعوب عاشت مرحلة تحقيق أهداف تلك 
المنظّمات، بل إّن ما نجده في الواقع الدولي، هو استئثار الدول القويّة بتلك المنظّمات وقراراتها، 
تبرير  في  قانونياً  الدوليّة، واستعمالها غطاءً  القضايا  التعامل مع  في  المعايير  ازدواجيّة  نتيجة 
سياسات الدول الكبرى بحسب تقلّبات النظام الدولي من مُتعّدد القوى إلى ثنائي القوى إلى 

د القوى الدوليّة. أحادي، ومن ثّم نزوعه مؤخّراً لتعدُّ

البــاردة 	  الحــرب  إنهــاء  يف  إخفاقهــا 
والغــريب  الرشقــي  املعســكرين  بــني 

والرأســاميل(. )االشــرتايك 

ــز 	  ــو( أّدى إىل عج ــض )الفيت ــّق النق ح
ــدوره يف  ــام ب ــن القي ــن ع ــس األم مجل
قضايــا عالقــة خاصــة فيــام يتعلّــق 

ــوين. ــريب- الصهي ــرصاع الع ــة ال بقضيّ

أصــدرت كثــراً مــن القــرارات يف صالــح 	 
ــزت  ــا عج ــطينية، لكّنه ــة الفلس القضي
عــن إجبــار الكيــان الصهيــوين االرهــايب 
وقــف  قــرار  مثــل  تنفيذهــا؛  عــى 
ــذي وافقــت  االســتيطان يف القــدس  ال
ــات  ــّن الوالي ــدول، لك ــع ال ــه جمي علي

ــه. ــت علي ــة اعرتض ــدة األمريكي املتح

ملشــكلة 	  حــّل  إيجــاد  يف  فشــلت 
الالجئــني الفلســطينيني بعــد تهجرهــم 

مــن أراضيهــم  قــرساً.

فشــلت يف احــالل الســالم، ويف القضــاء 	 
عــى بعــض الحــروب اإلقليميــة.

اإلخفاقات

أســهمت يف اســتقالل عــدد مــن الــدول العربيــة، ومنها: )ســورية 	 
– لبنــان –الجزائــر – تونــس(.

تقديــم املســاعدات الفنيــة إىل الــدول الناميــة كالخــراء واملنــح 	 
واملعــّدات، والتدريــب يف مختلــف املوضوعــات.

ــان 	  ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العامل ــة اإلع ــة العام ــدرت الجمعي أص
ــن.  ــون أو الدي ــس أو الل ــبب الجن ــز بس ــن دون متيي م

نــرش قــوات دوليــة عــى الحــدود بــني الــدول املتنازعــة لحفــظ 	 
األمــن والســلم الــدويل، وإرســال بعثــات مراقبــة لتحقيــق 

ــدف.  اله

نجحــت يف تســوية بعــض النزاعــات اإلقليميــة الطويلــة )الحــرب 	 
العراقيــة اإليرانيــة(. 

ــا 	  ــني، وضحاي ــانية للمنكوب ــة واإلنس ــاعدات اإلغاثي ــم املس تقدي
إفريقيــا، وتقديــم  العنــرصي يف  الفصــل  النزاعــات، وقضيــة 
ــة  ــالل وكال ــن خ ــطينيني م ــني الفلس ــانية لالجئ ــات اإلنس املعون

ــروا(. ــني )األون ــغيل الالجئ ــة وتش ــوث إلغاث الغ

ــوارد 	  ــتغالل امل ــتدامة، واس ــة املس ــاملة للتنمي ــط ش ــداد خط إع
ــة. ــدول النامي ــة يف ال الطبيعي

اإلنجازات
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األنشطة والتدريبات

أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:

)   ( مل يكن للمؤمترات الدوليّة سلطة فعليّة عى الدول.. 1

)   ( تتمتّع الدول غر الدامئة العضوية يف مجلس األمن بحّق النقض )الفيتو(.. 2

)   ( قرارات الجمعيّة العامة ملزمة.. 3

)   ( يُعّد تحقيق الضامن االجتامعي من أولويات عمل منظّمة الصحة العامليّة.. 4

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة، وانقلها إىل ورقة إجابتك:

من اختصاصات محكمة العدل الدوليّة:. 1

ج- فصــل املنازعــات التــي ترفــع إليهــا وفــق أحــكام أ- تسوية الخالفات بني األفراد.

القانــون الــدويل.

الشــؤون  الــدويل يف  التعــاون  تنميــة  ب- 

االجتامعيّــة.
د- تعزيز التعاون الدويل يف مجال حقوق اإلنسان.

إحدى هذه الدول ليست من الدول األعضاء الدامئني يف مجلس األمن الدويل:. 2

ج- أملانيا.أ- الصني.

د- بريطانيا.ب- روسيا.

ثالثاً- قارن بني الجمعّية العامة ومجلس األمن من حيث: الدول األعضاء – القرارات.

رابعاً- دراسة حالة:

عانــت بالدنــا العربيّــة ومازالــت مــن الــرصاع مــع الكيــان الصهيــوين اإلرهــايب، منــذ قيامــه عــام 1948م، 
ومل تكــن األمــم املتحــدة مبنــأى عنــه، إذ اتخــذت مجموعــة مــن القــرارات ســواء يف الجمعيّــة العامــة، أو 
مجلــس األمــن بهــدف تســويته، ومــن هــذه القــرارات )242 - 338 - 425( الصــادرة عــن مجلــس األمــن 
التــي تقــي بانســحاب الكيــان مــن األرايض التــي احتلهــا عــام 1967م، إال أّن أّي مــن هــذه القــرارات مل 

يُنّفــذ.

بنّي أسباب عدم تطبيق قرارات األمم املتحدة يف الحالة السابقة؟	 

وّضح اآلثار املرتتّبة عى عدم تسوية هذا الرصاع؟	 

ــة؟ 	  ــة املحتل ــتعادة األرايض العربيّ ــدة الس ــم املتح ــن األم ــادرة ع ــرارات الص ــك الق ــي تل ــل تكف ــك، ه يف رأي
ــاذا؟ ومل



مفاهيم ومصطلحات جديدة سأكوُن في نهاية الدرس قادرًا على أن:
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الحضارات بين الحوار والصراع4

للحضــارة طابــع إنســاين يتجــّى بالتفاعــل واالتصــال بــني األمــم والشــعوب، وبقــاء أّي حضــارة، يرتبــط 

مبــدى قدرتهــا عــى التكيــف واالنفتــاح والتفاعــل مــع غرهــا، وأكــر مــا يهــّدد الحضــارة هــو الرصاعــات 

ــه، وبعــد كّل حــرب  ــّد الحــروب أكــر هــذه األشــكال دمــاراً لإلنســان وحضارت بأشــكالها املختلفــة، وتُع

تؤّســس الشــعوب لقواعــد التعايــش الســلمي القائــم عــى الحــوار والتعــاون واملصالــح املشــرتكة.

أتعّرف التأثير المتبادل بين الحضارات.	 
أوّضح أهمية الحوار بين الحضارات.	 
أبيّن مخاطر صراع الحضارات.	 
أستنتج معوقات الحوار بين الحضارات.	 

حوار الحضارات.	 
صراع الحضارات.	 
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مفهوم التأثير المتبادل بين الحضارات:   

ــرت  ــن، ظه ــرن العرشي ــن الق ــود األخــرة م يف العق
حــوار  إىل  تدعــو  األوىل  متناقضتــان:  أطروحتــان 
الحضــارات، وكان مــن أبــرز مــن مثــل هــذا االتجــاه 
ــه غــارودي( يف ســبعينيّات  املفكــر الفرنــي )روجي
القــرن العرشيــن، واألخــرى تتوقّــع الــرصاع بــني 
الحضــارات، ويُعــدُّ املفكــر األمريــي )صموئيــل 
ــاء  ــد انته ــا بع ــن روَّج له ــرز م ــن أب ــون(، م هنتنغت
الرأســاميل  املعســكرين  بــني  البــاردة  الحــرب 
ــرّشاً بانتهــاء الرصاعــات عــى أســاس  واالشــرتايك، مب
أيديولوجــي، واتخاذهــا شــكالً آخــر، هــو رصاع عــى 
ــتتزايد  ــه س ــب رأي ــاري، وبحس ــايف حض ــاس ثق أس
ــة لــكل أمــة يف املســتقبل. ــة الحضاريّ ــة الهويّ أهميّ

تتّســم الحضــارة بعنارصهــا املوضوعيّــة )التاريــخ 
ــوم  ــون والعل ــادات والعمــران والفن واللغــة والع
ــت  ــا وصل ــّد تجســيداً مل ــا إنســانيّة، وتُع ...( بأنّه
إليــه البرشيّــة مــن تطــّور وتقــّدم، كحصيلــة 
لإلنجــــازات املتالحقــــة واملرتاكمــــة لألمــــم 
ــا،  ــام بينه ــادل في ــر املتب ــر التأث ــعوب، ع والش
والــذي تجــّى يف التبــادل الثقــايف، وتبــادل الســلع 

واملنتجــات ويف الرصاعــات والحــروب.

ولطالما أّن الحضارة إنسانيّة في جوهرها كما سبق ذكره، فلماذا سيقع الصدام بين الحضارات 
األمريكيّة  السالفيّة،  األرثوذكسيّة،  الهندوسيّة،  اليابانيّة، اإلسالميّة،  الكونفوشوسيّة،  )الغربيّة، 

الالتينيّة( بحسب توقعات منظري السياسات الغربيّة. 

التنظير للصراع بين الحضارات:
بعد انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين االشتراكي والرأسمالي، وبروز الواليات المتحدة 
األمريكية بوصفها القطب األوحد في العالم، والقوة المسيطرة على ما أصبح يصطلح عليه 
اسم )النظام العالمي الجديد(، ظهرت أطروحة )صراع الحضارات( للكاتب األمريكي 
)صموئيل هنتنغتون(، التي أّكد فيها أّن الصراعات بين الشعوب واألمم، لن تكون ألسباب 
اقتصادية، كما كانت في أثناء الحرب الباردة، بل الختالف الهويات الحضارية بين األمم، 
وقّسم العالم إلى ثماني حضارات؛ هي: )الغربية واليابانية والصينية والهندية واألرثوذكسية 
واإلفريقية والالتينية واإلسالمية(، مؤكداً أّن الحضارتين الصينية واإلسالمية، تشّكالن خطراً 
على الحضارة الغربية، والصراع بينهما من جهة، وبين الحضارة الغربية من جهة أخرى 

هو صراع حتمي.
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االنتقادات التي ُوّجهت إلى أطروحة صراع الحضارات:   

ي	صراع	الحضارات	إلى	تغليب	
ّ
يؤد

الثقافة	والحضارة	الغربية	على	

الحضارات	األخرى.

ز	
ّ
د	واإلبداع	الذي	يمي

ّ
ع	والتعد

ّ
إلغاء	التنو

الحضارة	اإلنسانية.

تتناقض	أطروحة	صراع	الحضارات	الذي	يقوم	على	التمييز	

العنصري،	مع	مبادئ	الشرعية	الدولية	وحقوق	اإلنسان.

هت	
ّ
ج

ُ
االنتقادات	التي	و

إلى	أطروحة	صراع	

الحضارات

التفاعل	الثقافي	والحضاري	بين	

الشعوب	واألمم،	شرط	أساسي	لقيام	

أّي	حضارة.

ال	تستند	أطروحة	صراع	الحضارات	إلى	

أية	مرتكزات	علمية،	وال	يوجد	ما	

دها.
ّ
يؤك

ف	الغرب	مفهوم	صراع	الحضارات	خدمة	لسياساته	في	
ّ
وظ

الهيمنة	والسيطرة.

ر: نظريّة صراع الحضارات نظريّة عنصريّة. - فسِّ

التنظير للحوار بين الحضارات:
يتجّسد حوار الحضارات من خالل التفاعل بين الشعوب، والقدرة على التكيّف مع األفكار 
المخالفة، والتعامل مع جميع اآلراء الثقافية والدينية والسياسية المختلفة، وإيجاد حلول 

للخالفات بهدف تجنّب الصراع والحروب بين الدول، وإثراء الحضارة اإلنسانية.
دعا غارودي إلى الحوار بين الحضارات، ورأى أنّه السبيل الوحيد الذي يمكن من خالله 
ة ومهّمة إلنقاذ  أن يولد مشروع كوني بدون إقصاء أو تهميش، مؤّكداً أنه ضرورة ملحَّ
فإّن على  المقابل  للشعوب واألمم األخرى، وفي  العدائية  الغرب  البشرية من سياسات 
الشعوب األخرى، أن تقرأ واقعها قراءة صحيحة بعيداً عن التعصب والعداء ورفض اآلخر 
واالنغالق على الذات، وضرورة التسامح من أجل تأسيس حضارة عالمية إنسانية، يكون 

الحوار فيها متعّدد الجوانب متمثاّلً بالحوار الثقافي والفني واالقتصادي...
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أهمّية الحوار بين الحضارات:  

إىل  الحضــارات  بــني  الحــوار  يــؤّدي 
معرفــة الحضــارات األخــرى وإنجازاتهــا، 
بينهــا،  املشــرتكة  القواســم  وإدراك 
الثقافيــة  الخصوصيــات  واحــرتام 
لشــعوب العــامل، بعيــداً عــن التعّصــب 
قيــم  إشــاعة  بهــدف  والتطــرّف، 

والعــدل.    واملســاواة  التســامح 

مظاهــر  إبعــاد  يف  تســهم 
يف  والوقــوف  الهيمنــة، 
وجــه الرصاعــات والحــروب 
ــق  ــبيل تحقي واإلرهــاب يف س
الدوليــني،  والســلم  األمــن 
وتجنيــب الشــعوب واألمــم 

تهّددهــا.  التــي  املخاطــر 

ــعوب،  ــني الش ــالت ب ــب الصِّ تقري
والتآلــف  التفاهــم  وتحقيــق 
بينهــا، وتعزيــز التفاعــل والتنســيق 
مصالــح  إىل  للوصــول  والتعــاون 
وأهــداف مشــرتكة، ورفع املســتوى 
التنميــة،  وتحقيــق  االقتصــادي، 

واحــرتام حقــوق اإلنســان. 

الت مع الدول والشعوب والمنظّمات على قاعدة االحترام  من أهداف الحوار: بناء أوثق الصِّ
المتبادل، والتعاون البنَّاء وصيانة األمن والسالم الدوليّين، واحترام حّق الشعوب في تقرير 

مصيرها بالشكل الذي يحّقق مصالحها الحيوية.
السيد الرئيس بشار األسد

م رأيك في الرؤية التي تجد أنها أقرب إلى الواقع في التطبيق.  - قدِّ

صراع وحوار الحضارات ... من الفكر  إلى التطبيق:  
إن استراتيجية الهيمنة األمريكية تعتمد على صناعة بؤر التوتر، وتكريس حالة صراعية في معظم 
أنحاء العالم، تمكنها من التدخل في شؤون الدول. وما انتشار قواعدها العسكرية على بقاع 
واسعة من الكرة األرضية سوى تجسيد لهذا المفهوم، بهدف تحقيق المصالح العليا للواليات 
المتحدة األمريكية، والتي ترى تحقيقها من خالل منع وصول أي قوة دولية منافسة أو موازية 
إلى مسألة مهمة  الصيني  الصعود  تحّول  لذا  الدولي.  المجتمع  قيادة  في  المتحدة  للواليات 
وحّساسة في الفكر االستراتيجي األمريكي؛ الذي تمحور حول ضرورة حسم الخيار االستراتيجي 
معها، والمتأرجح بين الشراكة الحذرة واالشتباك المحدود؛ ألنهم يرون أّن الصين تمثّل التهديد 

المستقبلي الحقيقي للهيمنة األمريكية.
كما يندرج غزو أفغانستان 2001 م، واحتالل العراق عام 2003 م، ودعم التنظيمات اإلرهابية 
واالنفصالية في سورية منذ عام 2011 م، ودعم الكيان الصهيوني االرهابي في إطار التطبيق 

العملي ألفكار صموئيل هنتنغتون )صراع الحضارات(.
ومن جانب آخر؛ تتبنى بعض الدول مفهوم الحوار والتعاون، وال سيما الصين التي أعلنت عن 
استراتيجية )الطريق والحزام(، من خالل إعادة إحياء طريق الحرير الذي كان يربط أوروبا بآسيا 

الشرقية كشكل من أشكال التعاون االقتصادي والحوار الحضاري.
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األنشطة والتدريبات

أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:

)   ( يهدف مفهوم حوار الحضارات إىل إشاعة قيم التسامح واملساواة والعدل.. 1

)   ( تستند أطروحة رصاع الحضارات إىل مرتكزات علميّة مثبتة.. 2

)   ( يتعارض مفهوم حوار الحضارات، مع رفض اآلخر، واالنغالق عى الذات.. 3

)   ( تتبنى أطروحة رصاع الحضارات إلغاء التنوع والتعدد الذي مييز الحضارة اإلنسانية.. 4

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

ترّد أطروحة رصاع الحضارات أسباب الرصاعات إىل عوامل:. 1

ج- اختالف الهويات الحضاريّة.أ- سياسيّة.

د- علميّة.ب- اقتصاديّة.

يؤّدي حوار الحضارات إىل:. 2

ج- التفاعل الثقايف والحضاري بني الشعوب.أ- إلغاء التنوع والتُعّدد واإلبداع.

د- خدمة سياسات الهيمنة والسيطرة.ب- تغليب الثقافة الغربيّة عى الحضارات األخرى.

ثالثاً- يؤّدي الحوار بني الحضارات إىل معرفة الحضارات األخرى وإنجازاتها، علل ذلك.

رابعاً- قارن بني مفهوم حوار الحضارات ومفهوم رصاع الحضارات.

خامساً- دراسة حالة:

ــارات،  ــني الحض ــوار ب ــق الح ــبيل تحقي ــامل يف س ــتوى الع ــى مس ــدة ع ــدوات عدي ــرات ون ــدت مؤمت ُعق
ــش الســلمي  ــات واملؤّسســات إىل ترســيخ سياســة الحــوار والتفاهــم والتعاي ــن الجمعي ــر م ودعــت كث
ــة الحــوار  ــة، ودعــوا إىل تنمي ــاب واملفكريــن هــذه النظري ــد مــن الكتَّ ــى العدي ــدالً مــن الصــدام، وتبنَّ ب
بــني شــعوب العــامل بثقافاتهــا املتنوعــة، وقــد حــّددت منظّمــة األمــم املتحــدة عــام 2001 »عــام حــوار 
الحضــارات«، وعيّنــت مندوبــاً مختصــاً لهــذا املنصــب ملناقشــة هــذا املفهــوم، وتبنِّيــه بوصفــه أحــد أهــّم 

ــدول. الوســائل لفــضِّ النزاعــات بــني األمــم وال

إال أّن كّل الجهــود التــي بُذلــت لهــذا الغــرض، بقيــت عاجــزة عــن حــّل معظــم هــذه املشــكالت بســبب 
ــة،  ــات املتحــدة األمريكي ــدول الكــرى، وعــى رأســها الوالي ــة التــي تقــوم بهــا بعــض ال سياســات الهيمن

بغــرض تريــر الســيطرة عــى مقــّدرات الشــعوب، والتحّكــم بقرارهــا، واالســتيالء عــى خراتهــا.

حّدد الجهود الدوليّة لتعزيز الحوار الحضاري.	 

يف رأيك، هل العامل أكر ميالً إلقامة حواراته أم لتجديد رصاعاته، قّدم مرراتك؟	 

ما أبرز املعوقات التي تحول دون قدرة الوطن العريب عى مواجهة رصاع الحضارات؟	 
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4

العوملة االقتصادية. الدرس األّول: 

السياسات الدولية لحامية البيئة. الدرس الثاني: 

التنمية مشكالت وحلول )1( الفساد اإلداري. الدرس الثالث: 

التنمية مشكالت وحلول )2( الحكومة اإللكرتونية. الدرس الرابع: 

التنمية المستدامة



مفاهيم ومصطلحات جديدة سأكوُن في نهاية الدرس قادرًا على أن:

8283

العولمة االقتصاديّة1

شهد العامل أواخر القرن العرشين تغرات كبرة ورسيعة أضفت طابع كوين عى مختلف األنشطة اإلنسانية، ويأيت يف 

انعكست   التي  االنتاج والتجارة واالستثامر وحركة رؤوس األموال،  املتمثلة يف قطاعات  مقدمتها األنشطة االقتصادية 

تأثراتها يف مختلف مجاالت  االقتصاد العاملي.

أتعّرف العولمة االقتصادية.	 
أبيّن مظاهر العولمة االقتصادية.	 
أحّدد أدوات العولمة االقتصادية.	 
أميّز فرص العولمة وتحدياتها.	 

الرفاه.	 
الخصخصة.	 
اندماج األسواق.	 
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مفهوم العولمة االقتصاديّة:  

تتفاوت وجهات النظر حول التطورات االقتصادية واالجتماعية التي أفرزتها ظاهرة العولمة 
التي برزت في نهاية القرن العشرين؛ فهل تسببت بزيادة الرفاه حقاً، أم أنها كانت وباالً 
على كثير من الشعوب والفئات االجتماعية؟ وهل أمست تحظى بتأييد الشعوب حقاً أم 
أنها تحولت إلى مشروٍع ترفضه الشعوب وتتخوف من نتائجه؟ وهل أدت إلى تعزيز السلم 
بين شعوب العالم؟ أو كانت مدعاة للتمرد والحروب األهلية وتفكك الدول؟ كما أن 
االنفتاح االقتصادي الذي أفرزته العولمة من خالل جعل العالم قرية كونية صغيرة وسوقاً 
الدول،  القومي في بعض  الدخل  الحقيقي من  الفرد  زيادة نصيب  واحدة، أسهمت في 
وزيادة معدالت الفقر لبعضها اآلخر، كل ذلك عّمق الفجوة بين الدول المتقدمة، والدول 

النامية.

استنتج من النص التناقضات التي أحدثتها العولمة بين الدول الغنية والدول الفقيرة في   
الجوانب اآلتية:

الدول الفقيرةالدول الغنية

تسبّبت بزيادة الرفاه لبعض الشعوبمستوى الرفاه

تحولت إىل مرشوع ترفضه الشعوبالتأييد

حققت السلمالسلم

 رفعت معدالت الفقرمستوى دخل الفرد

العولمة االقتصادية: شكٌل من أشكال العولمة، يعتمد مبدأ الحريّة االقتصاديّة، تُدمُج من خالله 
أسواق العالم، وتنتقل السلع والخدمات ورؤوس األموال والقوى العاملة، ويُتاح التبادل 

التجارّي بين الدول بحرية مطلقة، من دون حواجز أو قيود. 
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مظاهر العولمة االقتصاديّة وآثارها:  

سيادة التنافسيّة من خالل السعي إىل تحسني 

جودة اإلنتاج، وتخفيض تكاليفه.
تنمية  قدرات  الدول اإلنتاجيّة.

تحويل املجتمعات إىل منتجة )الدول 

الصناعيّة(، ومستهلكة )الدول الفقرة (.
هيمنة الدول الصناعيّة املتقدمة.

تعميق التبادل التجاري بني اقتصاديات الدول: 

من خالل رسعة تدفق السلع واألموال عر 

الحدود.

زيادة االستثامرات املحليّة واألجنبيّة.

تزايد دور املؤّسسات واملنظاّمت االقتصاديّة 

العامليّة )النقديّة واملاليّة والتجاريّة( املؤثّرة يف 

السياسات االقتصاديّة ملعظم الدول.

فرض رشوط تجعل اقتصاديات الدول الفقرة 

مكبّلة بالقيود املفروضة.

التخّصص، وتقسيم العمل بني الدول: إذ أصبحت 
تُجَمع املنتجات الصناعيّة )السيارات واألجهزة 
الكهربائيّة والحاسبات....( يف أكر من دولة؛ 
بحيث تُخّصص كّل دولة منها بقسم معني.

التخصص يف اإلنتاج  يؤّدي إىل زيادة الخرة 

والجودة وقلة التكلفة وانخفاض أسعار السلع.

تدّخل املنظاّمت االقتصاديّة العامليّة والرشكات 
متُعّددة الجنسيات يف العديد من القرارات 

االقتصاديّة للدول النامية، وتعد نفسها رشيكاً 
يف صنع قراراتها.

اخرتاق سيادة الدول والتأثر يف قراراتها 

السياسيّة واالقتصاديّة.

احتكار التكنولوجيا يف الدول املتقدمة: حتّى 

ال تستطيع الصناعات يف الدول النامية سد 

حاجات األسواق املحليّة.

عجز يف تحقيق التنمية وزيادة الفوارق بني 

الدول الغنيّة والفقرة.

األثرالمظهر
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أدوات العولمة االقتصاديّة:  
استندت العولمة االقتصاديّة  لتحقيق سياسة الهيمنة واالختراق إلى  مجموعة من المؤّسسات 
ـ منظّمة التجارة العالميّة(،  والشركات  ـ البنك الدوليـ  االقتصاديّة العالميّة )صندوق النقد الدوليـ 

متُعّددة الجنسيّة.

 :)I.M.F(صندوق النقد الدويل

مؤسســة اقتصاديــة عامليــة تتبــع 
لألمــم املتحــدة، تــرشف عــى 
النظــام النقــدي العاملــي، مقــره 
ــام 1945م،  ــئ ع ــنطن، أنش واش
ســالمة  تعزيــز  عــى  ويعمــل 
االقتصــاد العاملــي، وتشــرتك فيــه 
جميــع بلــدان العــامل تقريبــاً، 
ويســتهدف الصنــدوق اعتــامد 
سياســات اقتصاديــة ســليمة ملنع 
وقــوع األزمــات، وإقــراض الــدول 
األعضــاء، وتقديــم املســاعدات 

ــدي. ــال النق ــة يف املج الفني

البنــك الــدويل لإلنشــاء 

:)W.B( والتعمري

عامليــة  اقتصاديــة  مؤسســة 

تتبــع لألمــم املتحــدة، تختــص 

بالتنميــة، بــدأ البنــك أعاملــه 

عــام 1946م، مقــره واشــنطن، 

ويهـــدف إىل اســـــتثامر رؤوس 

األمــوال لتعمــر اقتصاديــــات 

وتنميتهــا  األعضـــــاء  الــــدول 

ملواجهــــة العجــــز يف ميـــزان 

املدفوعــات. 

 :)W.T.O(منظمة التجارة العاملية

هــي منظمــة دوليــة، تأسســت عــام 

جنيــف،  مدينــة  مقرهــا  1995م، 

ــياب  ــامن انس ــية ض ــا األساس مهمته

التجــارة العامليــة بأكــر قــدر ممكــن 

والحريــة،  واليــرس  السالســة  مــن 

ــدة  ــة الوحي ــة العاملي ــي املنظم وه

املختصــة بالقوانــني الدوليــة املعنيــة 

بالتجــارة مــا بــني الــدول، وتعــد 

بديــاًل عــن االتفاقيــة العامــة للتعرفة 

)الغــات  والتجــارة،  الجمركيــة 

.)GAAT

الرشكات متعددة الجنسيات:

ــاوز  ــة، وتتج ــيات مختلف ــن جنس ــخاص م ــا أش ــوىل إدارته ــّددة، ويت ــيات متع ــا لجنس ــع ملكيّته هــي رشكات تخض
نشــاطاتها الحــدود القوميــة للــدول، لذلــك يطلــق عليهــا: )الــرشكات عابــرة القوميــات(. وتتّســم الــرشكات متعــددة 
ــا  ــكار التكنولوجي ــّدد أوجــه النشــاط االقتصــادي، واحت ــرايف الواســع، وتع ــا، وانتشــارها الجغ الجنســيات بضخامته

واملهــارات الفنيــة.

من خالل ما يسّمى )برامج اإلصالح االقتصادي( قدمت تلك المؤسسات االقتصاديّة العالمية 
توصيات )وصفات من وجهة نظرها( لتحقيق التنمية في الدول النامية ومنها:

تحسين المناخ االستثماري المحلي واألجنبي، ومنح االستثمار األجنبي امتيازات ضريبيّة، . 1
وتقديم األرض بأسعار رخيصة. 

خصخصة القطاع العام. . 2
التخلّي عن الدور االجتماعي للدولة، وإلغاء الدعم الحكومي لألسعار.. 3
تحرير التجارة، واالنفتاح على األسواق العالمية، واالعتماد على المنافسة. . 4
التخلّي عن حماية الصناعات المحليّة.  . 5
دمج االقتصاد الوطني في االقتصاد الرأسمالي العالمي.. 6
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ــ أحّدد األثر االجتماعي لتوصيات المؤّسسات االقتصاديّة العالميّة في الدول الناميّة:

األثر االجتامعيالتوصية )الوصفة(

خصخصة القطاع العام
انعدام الخدمات املجانيّة كالتعليم والصحة، وارتفاع 

تكاليف الكهرباء واملاء.

ارتفاع مستوى الفقر وانخفاض مستوى املعيشة.التخيل عن الدور االجتامعي للدولة

التخيل عن حامية الصناعات املحلية

تحرير التجارة واالنفتاح عى األسواق العاملية

العولمة في الدول النامّية فرص وتحديات:  

يســهم تشــجيع االســتثامرات يف مختلــف 	 

ــاءة اســتخدام املــوارد. ــع كف القطاعــات يف رف

ــادة 	  ــؤدي إىل زي ــة، ت ــود الجمركي ــة القي إزال

ــادل التجــاري، وتحســني الفــرص  حجــم التب

ــام الصــادرات. أم

يــؤّدي 	  اإلنتــاج  يف  العاملــي  التخصــص 

والخدمــات  الســلع  أســعار  تخفيــض  إىل 

املســتوردة.

زيــادة املنافســة تضــع الــدول الناميــة أمــام 	 

تحديــات تدفعهــا إىل اســتيعاب التكنولوجيــا 

لرفــع مســتوى إنتاجهــا وجودتــه.

زيادة فرص العمل املتاحة. 	 

الفرص

توجيــه االســتثامرات إىل قطاعــات غــر إنتاجيــة )بنــوك، تأمــني، 	 

اتصــاالت، ســياحة...(.

إّن فتــح أســواق الــدول الناميــة أمــام صــادرات الــدول املتقدمــة، 	 

يعنــي وضعهــا يف منافســة غــر عادلــة.

تُقــدم الــدول الصناعيــة للــدول الناميــة معونــات وقــروض 	 

مرشوطــة، تجعلهــا تعــاين مــن التبعيــة االقتصاديــة لهــذه الــدول.

ــي يف 	  ــل القوم ــياً للدخ ــدراً أساس ــة مص ــوم الجمركي ــّد الرس تُع

ــوم. ــك الرس ــض تل ــارة تنخف ــر التج ــة،  وبتحري ــدول النامي ال

وضــع الــدول الصناعيــة القيــود عــى حريــة انتقــال اليــد 	 

العاملــة، بينــام حــررت انتقــال رؤوس األمــوال للــدول الصناعيــة 

ــة.  ــرشكات العاملي وال

التحديات
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األنشطة والتدريبات

أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:

)   ( أسهمت العوملة االقتصاديّة يف تقليص الفجوة بني العامل املتقدم والدول النامية.. 1

)   ( من توصيات برامج االصالح االقتصادي تعزيز الدور االجتامعي للدولة.. 2

)   ( املنافسة العادلة تقي بفتح أسواق الدول النامية أمام صادرات الدول املتقدمة.. 3

)   ( حققت إزالة القيود والعقبات والحواجز الجمركيّة بني الدول زيادًة يف االستثامرات . 4
املحليّة واألجنبيّة.

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

منع وقوع األزمات االقتصاديّة العاملية من أهداف:. 1

ج- منظمة التجارة العامليّة.أ- البنك الدويل لالنشاء والتعمر.

د- املنظامت الدولية غر الحكومية.ب- صندوق النقد الدويل.

من سامت الرشكات متعددة الجنسيات:. 2

ج- امللكية الفردية.أ- محدودية النشاط.

د- متوسطة الحجم.ب- االنتشار الجغرايف الواسع.

ثالثاً: فّس ما يأيت:

اخرتاق سيادة الدول والتأثر يف قراراتها السياسية واالقتصادية.

رابعاً- دراسة حالة: 

النقــود ليســت هــي التــي تحقــق الرأســامل، إمنــا هــم النــاس الذيــن متّكنهــم نظــم امللكيّــة ســواء امللكيّــة 
العقاريّــة أم ملكيّــة منشــآت تجاريّــة أم مــا يشــابهها عــى التفكــر يف اســتخدام األصــول اململوكــة لهــم؛ 

إلنشــاء نشــاط االقتصــادي جديــد وإنتــاج إضــايف. 

يــرى البعــض أّن أهــّم مصــدر لتمويــل املرشوعــات، هــو االقــرتاض عــى أســاس رهــن عقــارات، أو منشــأة 
تجاريـّـة، أو صناعيّــة، وبهــذا يُولــد رأســامل مــن تلــك األصــول بــدالً مــن أن تبقــى ميتــة.

وهنــا تكمــن مشــكلة الــدول الناميــة يف أنّهــا تحتفــظ بأصــول، ال ميكــن اســتثامرها بالشــكل األمثــل، فضــاًل 
ــة عــى تلــك األصــول؛ وهــذه األصــول قــد  ــة املرتتّب ــد الريبيّ ــدول مــن العوائ ــك ال ــا تحــرم تل عــن أنّه
تكــون منــازل أو مســاكن مقامــة يف مناطــق عشــوائيّة، أو رشكات وأعــامل تجاريّــة غــر مرّخصــة بشــكل 
قانــوين، وبالتــايل يصبــح مــن غــر املمكــن اســتخدامها يف توليــد رأســامل )مــن خــالل رهــن تلــك األصــول، 
والحصــول عــى قــرض( ميكــن اســتثامره يف مشــاريع تعــود بالنفــع عــى األفــراد والدولــة معــاً، رشط عــدم 

املبالغــة يف سياســة اإلقــراض يك ال تتحــّول إىل أزمــة اقتصاديـّـة.

ما الفكرة الرئيسة يف النص؟	 

ما رّس نجاح كثر من الدول يف امتالك رصيد كبر من رأس املال؟	 

ما املقرتحات التي تقّدمها للدول النامية لتجاوز مشكالتها؟	 



مفاهيم ومصطلحات جديدة سأكوُن في نهاية الدرس قادرًا على أن:
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السياسات الدولّية لحماية البيئة2

أصبحــت حاميــة البيئــة والحفــاظ عليهــا مــن األولويــات التــي يعمــل املجتمــع الــدويل عــى تحقيقهــا، 

ــدات  ــتقبالً، إال أّن التهدي ــة مس ــال القادم ــارض، ولألجي ــت الح ــّكانها يف الوق ــالمة األرض وس ــاً لس ضامن

ــات  ــروب والنزاع ــا الح ــي تخلّفه ــوارث الت ــن الك ــراً ع ــف كث ــلم تختل ــت الس ــة وق ــا البيئ ــي تعرفه الت

ــّدة  ــا بع ــارش يف اإلرضار بنفســه ومبحيطــه، ورمّب ــي يكــون اإلنســان مبقتضاهــا الســبب املب املســلحة الت

ــة. ــال متعاقب أجي

الخاصة 	  الدولية  االتفاقيات  أهداف  أتعّرف 
بحماية البيئة.

أبيّن أثر القرارات السياسية في تبدالت البيئة.	 
أبيّن أثر النزاعات المسلحة في البيئة.	 
أوّضح دور االتفاقيات الدولية في الحّد من 	 

تأثير الحروب في البيئة.

قمم األرض.	 
الدفيئة.	 
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مفهوم السياسات الدولّية لحماية البيئة:   
شّكلت الضرورة الملحة لحماية البيئة تحدياً مشتركاً لدول العالم؛ ألّن المشكالت البيئيّة عابرة 
للحدود، وال يمكن لدولة حلّها بمفردها، مّما شجع الدول على عقد العديد من االتفاقيات في 
محاولة منها للحّد من الخطر المتزايد للتلّوث البيئي العابر للحدود، ويتضح ذلك من خالل 

جدول األعمال البيئي لألمم المتحدة للقرن الواحد والعشرين والذي تضّمن:

ي . 1
ف

لتنمية املستدامة � د التعاون الدولي كوسيلت للتعجيل �ب كيد عىل اع�ت التأ

الدول النامية.

ة الفقر.. 2
ف

ماك�

ها.. 3 ف نسان وتعز�ي محاية حصة الإ

ي صنع القرار.. 4
ف

إدماج البيئة والتنمية �

ت.. 5 ة أنشطة إزالت الغا�ب
ف

ماك�

فاف.. 6 ة التصحر والب
ف

ماك�

7 .. ي
حيا�ئ حفظ التنوع الإ

 للتكنولوجيا اليوية.. 8
ً
دارة السليمة بيئيا الإ

ي ذلك البحار املغلقة وشبه املغلقة . 9
ف

ا � محاية احمليطات ولك أنواع البحار �ب

ا. واملناطق الساحلية ومحاية مواردها الطبيعية الية وتنمي�ت

محاية نوعية املياه العذبة وتنمية مواردها.. 10

ت.. 11 ة النظر البيئية للك أنواع النفا�ي قيق إدارة سليمة من و�ب
ت

�

اح . 12 ب
ف

ن � ف هذا الدور ل�ف م وتعز�ي تمعا�ت ف ومب صلي�ي
ئ
اف بدور الساكن ال الع�ت

. ي
حصاح البي�ئ صالح والإ مج الإ �ف �ب

ف دور املنظمات غ�ي الكومية.. 13 تعز�ي

دمة أغراض . 14 وساط العملية والتكنولوجية وتسخ�ي العمل والتكنولوجيا لف
ئ
دمع ال

التنمية املستدامة.

ليات القانونية الدولية.. 15
آ
كيد دور ال

ئ �ت

انطالقاً مما سبق؛ يمكن القول إّن المؤتمرات ومقّرراتها واالتفاقيات وكّل الجهود الصادرة 
عن الدول، بقصد الحّد من اإلضرار بالبيئة على مستوى العالم، تُعّد سياسات دوليّة لحماية 

البيئة.
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ــة املســتدامة 2012م:  ــم املتحــدة للتنمي ــر األم مؤمت
ُعقــد يف ريــو دي جانــرو، وقــد ركّــز عــى موضوعــني، 

هــام: 

ــتدامة  ــة املس ــياق التنمي ــر يف س ــاد األخ )أ( االقتص
ــر. للقضــاء عــى الفق

)ب( اإلطار املؤسي للتنمية املستدامة. 

ــدن  ــة، وامل ــاالت الطاق ــة ملج ــى األولوي ــد أعط    وق
املســتدامة، واألمــن الغــذايئ، والزراعــة املســتدامة، 

وامليــاه، واملحيطــات والكــوارث.

   ومتّخــض عــن املؤمتــر وثيقــة سياســية مركّــزة،   
إليــه«. نصبــو  الــذي  »املســتقبل  ُســّميت 

ــة 1996م: عقــد يف املقــر الرئيــي ملنظمــة الغــذاء والزراعــة يف رومــا، وانصــّب  مؤمتــر القمــة العاملــي لألغذي
ــاس، وتوفــر إطــار عمــل  ــع الن ــزام العاملــي بتحقيــق األمــن الغــذايئ املســتدام لجمي ــد االلت هدفــه عــى تجدي

ــع. ــق هــدف الغــذاء للجمي ــة لتحقي ــة يف السياســات والرامــج الروري ــرات مهّم إلحــداث تغي

قمــة ريــو أو قمــة األرض 1992م: هــي قمــة نظّمتهــا األمــم املتحــدة يف ريــو دي جانــرو بالرازيــل، هدفــت إىل 
مســاعدة الحكومــات عــى إيجــاد الســبل الكفيلــة لوقــف تدمــر املــوارد الطبيعيــة وتلــّوث الكوكــب، وإعــادة 
توجيــه الخطــط والسياســات الوطنيــة والدوليــة لضــامن أن جميــع القــرارات االقتصاديــة تراعــي اآلثــار البيئيــة. 

بروتوكــول كيوتــو 1997م: أجمــع املجتمــع الــدويّل عــى الحــّد مــن انبعــاث الغــازات الضــارّة بالبيئــة، لــي تتيــح 
بذلــك للنظــام البيئــّي التكيّــف بشــكل طبيعــّي مــع التغــّرات التــي تطــرأ عــى املنــاخ، وتضمــن عــدم تعــرّض 

إنتــاج األغذيــة للخطــر.

مؤمتــر القمــة العاملــي للتنميــة املســتدامة 
2002م: ُعقــد يف مدينة جوهانســرغ، اســتعرض 
ــذ مــن جــدول أعــامل قمــة األرض عــام  مــا نُّف
1992م، وركّــز عــى خمس مســائل، هــي: املياه 
والطاقــة والصحــة والزراعة والتنــّوع البيولوجي، 
بوصفهــا مجــاالت رئيســة ذات أولويــة ينبغــي 
دراســتها يف ســياق الســعي الحثيــث إىل إيجــاد 
ــوارد  ــى امل ــاظ ع ــل، والحف ــش أفض ــبل عي س

ــة. الطبيعي

قمم األرض المناخّية

األثر المتوقع منهاأهدافهااالتفاقيّة

قمة األرض

مؤمتر القمة العاملي لألغذيّة

بروتوكول كيوتو
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أثر النزاعات المسلحة في البيئة:  
تخوض العديد من الدول الحروب لعدم استخدامها الطرائق السلميّة لحّل النزاعات فيما بينها، 
ورغبة منها في السيطرة على األراضي واألموال، والمقّومات األساسيّة للبقاء كالوقود والمياه 
يمكن تصنيفها على  وبيئيّة كبيرة،  بشريّة وماديّة  الحروب خسائر  والغذاء، وقد سبّبت هذه 

الشكل اآلتي:

تأثري الحروب يف الرتبة

ــة  ــلباً يف خصوب ــرب س ــر الح تؤثّ
ــف  ــؤّدي إىل ضع ــاّم ي ــة، م الرتب
ــات وموتهــا، مــاّم يتســبّب  النبات
ــر  ــار الفق ــذاء  وانتش ــة الغ يف قلّ
اســــتخدام  أّن  واملــرض، كمـــا 
األســلحة النوويــة والكيميائيــة 
يــــؤّدي إلــــى حـــرق الغابـــات 
واألشــــجار، وتلويـــث األتربــة 
باألشـــــعة الضــــارة واملــــواد 
الكيميائيــة  الســاّمة التــي تنتقــل 

منهــا إىل األحيــاء مبــارشة.

تأثري الحروب يف املاء

تؤثّـــر الحـــرب بشـــكل أســـايس 
يف املـــوارد املائيـــة، وذلـــك مـــن 
البحريـــة  األســـاطيل  خـــالل 
والغّواصـــــات التـــي تطلــــق 
والتفجيـــــرات  الصــواريــــــخ 
 النوويـــة تحـــت املـــاء، التـــي 
ــاه باملـــواد  ــبّب تلـــّوث امليـ تُسـ
ــعاعات  ــة واإلشـــ الكيميـــائيــــ
ـــّر  ـــاّم ي ـــامة، م ـــات الس والنفاي
ـــاء.  بشـــكل أســـايس  بصحـــة األحي

تأثري الحروب يف الغالف الجوي

األبخــــرة  كميـــة  ازديــــاد  إّن 
والغـازات املنبعثة من الصناعات 
العســــكريــــة )كالصــواريـــخ 
والطائـرات و...(، إضافـًة إىل كرة 
عـن  الناتجـة  الكيميائيـة  املـواد 
الحـروب، أثّـر بشـكل مبـارش يف 
الغـــالف الجـــوي الــذي يحيط 
بـاألرض، ماّم زاد مـن حجم ثقب 
األوزون، وأّدى إىل حبـس درجات 
الـذي  األمـر  األرض،  يف  الحـرارة 
سـقوط  مـن  التقليـل  يف  أسـهم 

األمطـار وازديـاد الجفـاف. 

اســتخدمت الواليــات املتحــدة 

األمركيــة خــالل حربهــا عــى 

ــايل )وهــو  ــام العامــل الرتق فيتن

مبيــد ســام للنباتــات يســقط 

أثــر  مــاّم  األشـــــجار(،  أوراق 

بشــكل كبــر يف مئــات اآلالف 

مــن املدنيــني الفيتناميّني، مســبّباً 

التشـــّوهات  مجموعـــــة مــن 

ــي  ــاة الت ــّددة للحي ــة امله الجيني

ــا  ــة إىل يومن ــزال آثارهــا باقي ال ت

ــذا. ه

عى  اإلرسائييل  العدوان  أثناء  يف 

لبنان عام 2006م، كان لالستعامل 

الواســــع للذخــائــر العنقودية، 

الذخائر غر  إزالــة  ومشـــكالت 

املنفجرة الناجمة عنها ومخلّفات 

اإلرسائييل  واالستهداف  السالح، 

الطاقة  تخزين  ملحطات  املتعّمد 

الحرارية، أثرها يف البيئة واملوارد 

الطبيعية اللبنانية.

آثار أخرى: 
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السياسات الدولّية لحماية البيئة من آثار الحروب:  
عقدت في العقود األخيرة العديد من المؤتمرات واالجتماعات الدوليّة، للحّد من تأثير الحروب 
في البيئة واإلنسان، فأُقّرت عّدة معاهدات وقوانين أسهمت في التقليل من هذه اآلثار، ومن أهمها: 

ــذي  ــة الهــاي األوىل لعــام 1899م، ال ــق بنــرش الغــازات الســامة والخانقــة، واملرفــق باتفاقي ــح الهــاي املتعل ترصي
ــة 1907م  ــاي الرابع ــة اله ــرت اتفاقي ــام حظ ــارة، ك ــة والض ــازات الخانق ــرش الغ ــات لن ــتخدام املقذوف ــر اس حظ

ــامة. ــلحة الس ــّم، واألس ــتخدام الس اس

ــه »يحظــر اســتخدام وســائل أو أســاليب  ــف 1949 عــى أن ــات جني ــول اإلضــايف األول 1977 التفاقي ــّص الروتوك ن
القتــال، التــي يقصــد بهــا أو قــد يتوقّــع منهــا أن تلحــق بالبيئــة الطبيعيــة أرضاراً بالغــة واســعة االنتشــار، وطويلــة 

املــدى. 

.)CWC( معاهدة حظر األسلحة الكيميائية

معاهدة أوتاوا عام 1997م أو اتفاقية حظر األلغام األرضية للحّد من تأثر الحروب يف البيئة. 

معاهدة تقنيات التغير يف البيئة )ENMOD(، التي متنع استخدام أّي تقنية لتغير حالة الطقس.

- ناقش هذا القول: »االتفاقيات قد تقيّد بعض الممارسات السلبيّة بحّق البيئة، ولكن ال تمنعها 
كلياً«. 

جهود سورية للحفاظ على البيئة:  
تؤكد الجمهورية العربية السورية على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لحماية البيئة وصونها  

والتي من أهمها:
نشر التوعية وتطوير الوعي المستدام، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في صياغة وتنفيذ 	 

البرامج التنموية.
تطوير تقنيات أقل إنتاجاً لغازات االحتباس الحراري، ونقل التكنولوجيات البيئية المناسبة 	 

في كافة القطاعات. 
دعم وتطوير البحث العلمي، كونه أداة وعملية جوهرية لمواجهة التأثيرات الضارة في كافة 	 

األنشطة والقطاعات االقتصادية ذات األثار المباشرة وغير المباشرة على المجتمع.
حماية الغابات من التعديات، والسيما الحرائق والقطع وتشجير مساحات جديدة، وإعادة 	 

تأهيل المواقع المتدهورة وفق خطط سنوية.
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األنشطة والتدريبات

أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:

)   ( ميكن ألي دولة أن تعالج كّل املشكالت البيئيّة مبفردها.. 1

)   ( استطاعت قمة األرض يف ريو دي جانرو تحقيق كّل أهدافها.. 2

)   ( استخدم الكيان الصهيوين االرهايب العامل الرتقايل يف عدوانه عى لبنان 2006 م.. 3

)   ( إّن تزايد النزاعات املسلحة يف العامل يؤّدي إىل ازدياد درجات الحرارة يف األرض.. 4

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

تراجع الدول الكرى عن التزاماتها البيئيّة الدوليّة يؤّدي إىل:. 1

ج- ارتفاع انبعاثات الغازات املسببة للدفيئة.أ- انخفاض معدالت النمو االقتصادي.

د- وقف ارتفاع درجة حرارة األرض.ب- تطور العالقات الدوليّة.

ركّز مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة عام 2012 م عى:. 2

ج- االطار املؤسي للتنمية املستدامة.أ- األمن الغذايئ املستدام.

د- إيجاد سبل عيش أفضل.ب- التنوع البيولوجي.

ــة  ــدول الصناعّي ــح ال ــع مصال ــة م ــة البيئ ــة الخاصــة بحامي ــات الدولّي ــارض االتفاق ــأيت: تتع ــا ي ــل م ــاً: عل ثالث
الكــربى.

رابعاً: دراسة حالة:

بــرز االهتــامم العاملــي مبشــكلة تغــّر املنــاخ، وانتــرش عــى نطــاق واســع عندمــا اســرتعى »ثقــب األوزون« 
االنتبــاه للمــرة األوىل 1974م، فُعقــد مؤمتــر املنــاخ العاملــي األول 1979م، واُســتعرضت فيــه نتائــج 
ــة، وقيــاس آثارهــا يف  ــات الغازي ــة، واالنبعاث ــٍد واضــح يف غــازات الدفيئ الدراســات التــي أشــارت إىل تزاي

ــة األوزون. طبق

قُــّدر ارتفــاع حــرارة األرض بنحــو 0.75 درجــة مئويــة، عــاّم كانــت عليــه قبــل الثــورة الصناعيــة، وتُوقِّــع 
ــاع درجــات الحــرارة، ســتتغر  ــني. ونتيجــة الرتف ــني مئويت ــّدل درجت ــام 2050،  مبع ــول الع ــا بحل ارتفاعه
ــذايئ  ــاج الغ ــتوى اإلنت ــوط مس ــؤّدي إىل هب ــا ي ــورة، م ــاء املعم ــع أرج ــار يف جمي ــقوط األمط ــاط س أمن
العاملــي. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإّن ارتفــاع درجــات الحــرارة ســرفع مــن معــدالت ذوبــان الثلــوج، وهــذا 
ــُزراً بأكملهــا يف املحيطــني الهــادئ والهنــدي، ويف  ســرفع بــدوره مــن مســتوى ســطح البحــر، ويغمــر ُج

جميــع املناطــق الواقعــة تحــت مســتوى ســطح البحــر.

ما املشكلة التي يطرحها النص؟	 

ما األسباب التي أدت إىل حدوث هذه املشكلة؟	 

ما النتائج املرتتبة عى إهامل الوصول إىل حلول لهذه املشكلة؟	 

ما اإلجراءات التي ترى أّن عى دول العامل اتخاذها لوقف انبعاث الغازات املسبّبة للدفيئة؟	 



مفاهيم ومصطلحات جديدة سأكوُن في نهاية الدرس قادرًا على أن:
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3

ــّم  ــن أه ــّد م ــر، وتُع ــع إىل آخ ــن مجتم ــارها م ــة انتش ــف درج ــة تختل ــرة عامليّ ــاد اإلداري ظاه الفس

املشــكالت والصعوبــات التــي تعــرتض برامــج التنميــة وخططهــا، لــذا تســعى الــدول إىل إيجــاد آليــات 

ــلبيّة. ــا الس ــن آثاره ــف م ــا والتخفي ملكافحته

الفساد اإلداري

أتعّرف مفهوم الفساد اإلداري.	 
أحّدد أشكال الفساد اإلداري.	 
أبيّن أسباب الفساد اإلداري.	 
أوّضح آثار الفساد اإلداري. 	 
أقترح حلوالً لمشكلة الفساد اإلداري.	 

المحسوبية.	 
االختالس.	 
العموالت.	 
غسيل األموال.	 
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مفهوم الفساد اإلداري:  
إن ظاهرة الفساد، ليست وليدة اللحظة، وال ترتبط بزمان ومكان معينين، بل هي ظاهرة قديمة 
السلوكيّة والوظيفيّة  تتجلّى مظاهرها بمجموعة من االنحرافات  المجتمعات اإلنسانيّة،  قدم 
والماليّة التي يقوم بها بعضهم مّمن يتولون المناصب العامة لتحقيق مصلحة ذاتيّة ألنفسهم أو 

لجماعاتهم، مّما يؤدّي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
إّن قدرة اإلنسان على إيجاد آليّة توازن بين نوازعه الشخصيّة )حّب التملّك واألنانيّة والرغبة في 
االستئثار( والمبادئ التي تحكم سلوكه، والقوانين التي تحّدد صالحياته في أثناء تأدية عمل للصالح 
العام، تعكس حالة السواء النفسي )الحالة النفسية السليمة( لديه، ووحدها التجربة هي التي تحكم 

على مدى مخالفتنا للمقولة الشهيرة:

»عندما نتكلم، فنحن أصحاب مبادئ، وعندما نعمل نصبح أصحاب مصالح«.

صور الفساد اإلداري وأشكاله:  

عــى  الحصــول  الرشــوة: 

للقيــام  الهدايــا  أو  األمــوال 

للقانــون. مخالــف  بعمــل 

متويــه  األمــوال:  غســيل 

مصــدر األمـــــــوال غيـــر 

قانونيــة  لتبــدو  القانونيــة 

ومرشوعــة.

االختــالس: الحصــول عــى 

األمــوال العامــة مــن دون 

حــّق والتــرصف بهــا.

املحســوبية: منــح االمتيازات 

لألقــارب ولألصدقــاء عــى 

ــاءة. حســاب أصحــاب الكف

التزويــر: التالعــب بــاألوراق 

الطابــع  إلضفــاء  واألختــام 

ــا.  ــوين عليه ــمي والقان الرس

العمــوالت: حصــول املوظّف 

عــى نســبة مــن عقــد أو 

ــل  ــة مقاب ــة تجاريــ صفقـــ

ــا. ــع عليه التوقي

ــح  ــل لصال ــاطة: التدخ الوس

شـــــخص غــر مســــتحق 

ــد  ــزام بقواع ــن دون االلت م

العمــل.

االبتزاز: اســـتغالل املوظـف 

ظــروف اآلخــريـن للحصول 

عى منفعة مقابل خدمتهم. 
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أسباب الفساد اإلداري:  
بالرغم من أن ظاهرة الفساد هي سلوك إنساني سلبي تحركه المنفعة الشخصيّة، إال أّن هناك 

مجموعة من األسباب العامة التي تشّكل منظومة الفساد اإلداري، ويمكن إجمالها باآلتي:

عــدم االلتــزام مببــدأ الفصــل املتــوازن 	 
بــني الســلطات، يــؤّدي إىل اإلخــالل مببــدأ 

ــة. ــة التبادلي الرقاب
ضعــف الجهــــاز القـضــــايئ، وعــــدم 	 

ونزاهتـــه. اســــتقالليته 
ضعــف مؤّسســات املجتمــع املــدين وعدم 	 

ــى األداء  ــة ع ــة يف الرقاب ــا بالحيادي متتعه
الحكومــي.

اإلعالميــة 	  املؤّسســات  عــى  التضييــق 
والســجالت  املعلومــات  إىل  بالوصــول 

العامــة.

أسباب سياسية

تغليــب الــوالء واالنتــامء العائــيل والقبــيل 	 
عــى حســاب الكفــاءة والجــدارة. يف تقلــد 

املناصب.
ــة 	  ــا الثمين ــم الهداي ــادات تقدي انتشــار ع

ــني.  ــار املوظف لكب

أسباب اجتماعية

تطبيــق الالمركزيــة اإلداريــة مــن دون 	 
إخضاعهــا للرقابــة.

لــإلدارات، 	  القديــم  التنظيمــي  الهيــكل 
وعــدم توزيــع االختصاصــات والصالحيات 

بشــكل واضــح.
يف 	  للعاملــني  الشـــــخيص  االجتــــهاد 

تفســــر املراســيم  والقوانــني  والتعليامت 
اإلداريــة.

ــا 	  ــة وعــدم قيامه ضعــف األجهــزة الرقابي
ــات الرادعــة عــى  ــا بفــرض العقوب بواجباته

ــدين. الفاس

أسباب إدارية

انخفــاض مســــتوى الدخــــل مقارنـــة 	 
املرتفعــة، يشــكل  بالتضخــم واألســعار 

بيئــة مالمئــة للفســاد.
أهــّم 	  مــن  املقّنعــة،  والبطالــة  الفقــر 

اإلداري. الفســاد  إىل  املؤديــة  األســباب 
االقتصاديــة 	  الــرشكات  بــني  املنافســة 

للحصــول عــى االمتيــازات والعطــاءات 
مــن القطــاع العــام.

أسباب اقتصادية

- ما أهم أسباب ظاهرة الفساد في رأيك؟ قدم مبرراتك.
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آثار الفساد اإلداري:  
للفساد اإلداري نتائج وآثار سلبيّة في خطط التنمية االجتماعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة وبرامجها:

ّية
اع

تم
الج

ر ا
آلثا

اإلحبــاط، وانتشــار الالمبــاالة والســلبيّة بــني أفــراد املجتمــع نتيجــة عــدم 	 ا
تكافــؤ الفــرص.

فقدان الثقة بأهميّة العمل وقيمته.	 

التاميز الطبقي، وتوسع الفجوة بني من ميلك، ومن ال ميلك.	 

   

يّة
اد

ص
قت

اال
ار 

آلث
هدر موارد املشاريع التنمويّة العامة.	 ا

هـــروب رؤوس األمـــوال املحليّـــة لعـــدم وجـــود بيئـــة تنافســـيّة حـــرة، 	 
ــة. ــتثامرات الخارجيّـ ــذب االسـ ــل يف جـ والفشـ

ــرب 	  ــة التهـ ــرادات نتيجـ ــن اإليـ ــة مـ ــة للدولـ ــة العامـ ــان الخزينـ حرمـ
الريبـــي.

 

ّية
س

سيا
ر ال

آلثا
ا

اإلساءة إىل سمعة الدولة وعالقاتها الخارجيّة.	 

ـــاب الثقـــة باملؤّسســـات العامـــة، وأجهـــزة 	  ضعـــف املشـــاركة السياســـيّة لغي
ـــة. الرقاب

خلق جّو من النفاق السيايس.	 
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آليات مكافحة الفساد:  
إّن مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعيّة، فجميعنا يتحّمل المسؤولية بحجم ما له من دور في 
مجتمعه، ويكون ذلك من خالل رفض كل مظاهر الفساد ومنع تكريسه كثقافة في المجتمع، 
نظراً لما له من تداعيات على واقعنا االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي، وعلى مستقبل 
وطننا، والذي يمكن أن نضمنه بتغليب المصلحة العامة على المنفعة الشخصية، وبالعمل على 
تأكيد متطلبات القضاء على الفساد اإلداري من خالل تبنّي استراتيجيّة شاملة ترتكز على العناصر 

اآلتية: 

الذيـن  خضـوع  أي  املحاسـبة: 
يتولّون املناصب العامة للمحاسبة 
نتائـج  عـن  واإلداريـة  القانونيـة 

أعاملهـم.

1

2

3

4

5

6

تقديـم  خـالل  مـن  املسـاءلة: 
عـن  دوريـة  تقاريـر  املسـؤولني 
أعاملهم، وإتاحة الفرصة للمواطنني 
ووسـائل اإلعـالم يف الحصـول عـى 
العالقـة املعلومات املتعلّقـة باإلدارة العامة. يف  الوضـوح  الشـفافية: 

مـع املواطنـني، ويف الكشـف عـن 
دون  مـن  واإلجـراءات  األهـداف 

مواربـة.
القيـم  منظومـة  تأكيـد  النزاهـة: 
واألمانـة  بالصـدق  املتعلّقـة 

العمـل. يف  واإلخـالص 

عقوبـات  ووضـع  القوانـني،  سـّن 
للفاسـدين. رادعـة 

اإللكرتونيـة يف  الحكومـة  تطبيـق 
املعامـالت. إنجـاز 
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األنشطة والتدريبات

أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:

)   ( العمولة تعني الحصول عى األموال، أو الهدايا للقيام بعمل مخالف للقانون.. 1

)   ( من األسباب اإلداريّة لظاهرة الفساد ضعف مؤّسسات املجتمع املدين.. 2

)   ( من اآلثار السياسيّة لظاهرة الفساد، اإلساءة إىل سمعة الدولة الخارجيّة.. 3

)   ( يساعد تطبيق الحكومة اإللكرتونيّة يف الحّد من ظاهرة الفساد.. 4

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

من األسباب السياسيّة للفساد:. 1

ج- الفقر والبطالة.أ- تطبيق الالمركزيّة اإلداريّة.

د- ضعف الجهاز القضايئ.ب- تغليب املنفعة الشخصيّة عى املصلحة العامة.

من اآلثار االجتامعيّة لظاهرة الفساد:. 2

ج- التاميز الطبقي.أ- الفشل يف جذب االستثامرات.

د- تكافؤ الفرص.ب- النفاق السيايس.

ثالثاً- فّس اآليت:

عدم االلتزام مببدأ الفصل املتوازن بني السلطات يساعد عى انتشار الفساد.	 

انتشار الفساد يعيق برامج التنمية وخططها.	 

رابعاً- عرب بأسلوبك عن:

كيفيّة مكافحة ظاهرة الفساد اإلداري.	 

خامساً- دراسة حالة:

إّن ظاهــرة الفســاد مــن الظواهــر املعّقــدة التــي جعلــت كثــراً مــن الــدول عاجــزة عــن مواجهتهــا، األمــر 
ــع  ــات املجتم ــة مؤّسس ــا وخاص ــوف يف وجهه ــع للوق ــاء املجتم ــود كّل أبن ــر جه ــتوجب تضاف ــذي يس ال

املــدين، ملــا لهــا مــن دور يف تنظيــم حيــاة املواطنــني والتأثــر عــى الحكومــات وسياســاتها العامــة.

ما أهّم األخطار الناجمة عن تفّي ظاهرة الفساد؟	 

مصطلــح الســلطة الرابعــة يُطلــق عــى الصحافــة، مــا الــدور الــذي ميكــن أن تضطلــع بــه الصحافــة ووســائل 	 
اإلعــالم يف مكافحــة الفســاد؟

يُطلــق البعــض مصطلــح الســلطة الخامســة عــى مؤّسســات املجتمــع املــدين، مــا الــدور الــذي ميكــن  أن تقــوم 	 
بــه هــذه املؤّسســات يف مكافحة الفســاد؟



مفاهيم ومصطلحات جديدة سأكوُن في نهاية الدرس قادرًا على أن:
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الحكومة اإللكترونّية4

متثـّـل الحكومــة اإللكرتونيّــة أســلوباً جديــداً يف اإلدارة العامــة، يقــوم عى اســتعامل تكنولوجيــا املعلومات 

واالتصــاالت يف تقديــم الخدمــات، وتوفــر املعلومــات للمواطنني بأقــل التكاليــف وأرسع الطرائق.

أتعّرف مفهوم الحكومة اإللكترونية.	 
أوّضح أهمية الحكومة اإللكترونية.	 
أبيّن متطلبات الحكومة اإللكترونية.	 
أتعّرف تجربة الحكومة اإللكترونية في 	 

سورية.

التجارة اإللكترونية. 	 
األمية التكنولوجية. 	 
التوقيع اإللكتروني.	 
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مفهوم الحكومة اإللكترونّية:  
مع دخول عصر الثورة المعلوماتية، بدأت الدول تطوير سياساتها، وإعادة هيكلة مؤّسساتها 
العامة، واستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما يتناسب مع متطلّبات العصر، وبما 
يكفل تحسين أداء األجهزة الحكومية ورفع كفاءتها، وتعزيز فعاليتها، في اتخاذ القرارات وإنجاز 
المعامالت بأقصى سرعة، وبأقل التكاليف، للحّد من البيروقراطية واإلجراءات الروتينية المعقدة. 
وهذا ما يشكل جوهر الحكومة اإللكترونية، التي تعني توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة، 
اإلجراءات، وتوفير  المعامالت، وتبسيط  الحكومية إلنجاز  اإلدارات  قبل  واستخدامها من 
الخاصة،  االقتصادية  والمؤّسسات  والشركات  للمواطنين  الخدمات  وتقديم  المعلومات، 
وللمؤّسسات واإلدارات الحكومية ذاتها، في إطار من الشفافية والوضوح، مع ضمان سرية 

المعلومات المتبادلة وأمنها.
للحكومة االلكترونية ثالثة أبعاد:

تقديم خدمات حكومية للمواطنني عر الشابكة. الخدمات اإللكترونية

استعامل برامج وتطبيقات الحاسوب لرفع مستوى كفاءة األداء الحكومي. اإلدارة اإللكترونية

عمليات الدفع والسداد اإللكرتوين مقابل الحصول عى الخدمات والسلع. الدفع اإللكتروني

أهمّية الحكومة 
ا�لكترونية

تأمين 
االستعالمات 

والخدمات 
للمواطنين.

مكافحة الفساد 
ا�داري والحد من 

انتشاره.

تخفيف التكاليف 
والنفقات 
ا�دارية. 

توحيد الجهود 
والعمل بروح 
الفريق الواحد.

الشفافية في 
التعامل 

والتشاركية في 
العمل.

اختصار الهرم 
ا�داري 

التسلسلي 
الطويل.
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متطّلبات تطبيق الحكومة اإللكترونية:  
وتأمين  اإلدارة،  تغييرات كبيرة في هيكليّة  يستلزم إحداث  اإللكترونية،  الحكومة  تطبيق  إّن 

متطلبات تقنيّة وقانونيّة وبشريّة يمكن إجمالها باآلتي:

متطلبات قانونية

ــة مــع املواطنــني، ومبــا يكفــل حقــوق 	  وضــع إطــار قانــوين ينظــم تعامــالت الحكومــة اإللكرتوني

ــا. ــني ومصالحمه الطرف

إقرار القوانني املتعلّقة باعتامد التوقيع اإللكرتوين والبصمة اإللكرتونية يف املعامالت الرسمية.	 

فرض عقوبات مشّددة ملكافحة الجرائم اإللكرتونية. 	 

إقرار قانون حامية البيانات الشخصية.	 

متطلبات تقنية

توفر البنية التحتية من أجهزة حاسوب وبرامج وتطبيقات، وشبكات اتصال، وبنوك معلومات.	 

ضــامن أمــن ورسيــة املعلومــات املتبــادل لحاميــة الخصوصيــات، مــن خــالل التوقيــع اإللكــرتوين 	 

والبصمــة اإللكرتونيــة والشــهادات الرقميــة.

متطلبات بشرية

تطوير مهارات استعامل وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للعاملني.	 

إقامة دورات محو األمية التكنولوجية للمواطنني.	 

توعية املوظفني واملواطنني وتثقيفهم بأهمية الحكومة اإللكرتونية.	 

متطلبات إدارية

إعادة هيكلة املؤّسسات الحكومية )إلغاء – دمج- إنشاء( من أجل تطوير األنظمة اإلدارية.	 

التنسيق والربط بني الجهات الحكومية لتبسيط اإلجراءات اإلدارية.	 

املرونة والرسعة يف اتخاذ القرارات.	 
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مجاالت تطبيق الحكومة اإللكترونية:   
تقدم الحكومة اإللكترونيّة خدماتها إلى ثالث جهات أساسيّة، هي:

املواطنون
الحكوميــة  الخدمــات  تقديــم 
)إصــدار  مثــل  لهــم؛  العامــة 
ــق- تراخيــص- اســتعالمات-  وثائ
تســديد فواتــر...( مــن خــالل 
ــرتوين،  ــع اإللك ــول إىل املوق الدخ
مــن  ســواء  الخدمــة  وطلــب 
ــال  ــز االتص ــن مراك ــزل أم م املن

العامــة.

املؤّسسات الحكومية
مــن خــالل تبــادل املعلومــات 
فيــام  والتنســيق  والخدمــات، 
بينهــــا لتحــقيــــق التكامــــل 
الخــــدمي، وتوحيــــد املعايــر 
ومنــاذج الطلبــات والرمجيــات 

االتصــال. ووســائل 

مؤّسسات القطاع العام 
والخاص

مــن خــالل تقديــم الخدمــات 
ــام  ــا في ــات بينه ــادل املعلوم وتب
التجاريــة  باألنشــطة  يتعلّــق 

واإلداريــة.

معوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية:  
تتمثّل أبرز المعوقات في  نقص الموارد البشريّة المؤهّلة والمدّربة في القطاع الحكومي، والتي 
تُعّد أساساً في تطبيق الحكومة اإللكترونيّة، باإلضافة إلى انخفاض معّدالت مستخدمي الشابكة 
)اإلنترنت( والحاسوب بالنسبة إلى مجموع المواطنين، وعدم االقتناع والثقة من جدوى تطبيق 
الحكومة اإللكترونية، ألنّها بحاجة إلى توفير بنية تحتيّة داعمة لها، وتشّكل مسألة التمويل 
الكبير الذي تحتاجه لتطبيقها عائقاً أمام الدولة ألنّها قد تدفعها لالقتراض، فضالً عن ضرورة 

إعادة النظر في جميع التشريعات والقوانين واألنظمة لتالئم متطلباتها. 

 تجربة الحكومة اإللكترونّية في سورية:  
   أُطلق مشروع الحكومة اإللكترونية في سورية عام 2009م، على أن تُطبّق على ثالث مراحل 

تبدأ المرحلة األولى في العام 2009م، وتنتهي المرحلة الثالثة واألخيرة  في العام 2020م:

المرحلة األولى

تتضّمن تهيئة املعلومات املتعلّقة بالحكومة اإللكرتونية ونرشها، واستكامل البنية التحتية 

والترشيعية والتقنية، ومتابعة بنوك املعلومات الوطنية، وإطالق بعض الخدمات الرئيسية.
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المرحلة الثانية

تتضّمن وضع أكر قدر ممكن من الخدمات التفاعلية، والربط بني املؤّسسات الحكومية.

المرحلة الثالثة

تتضّمن تقديم الخدمات الحكوميّة كاملة بشكل إلكرتوين.

نُّفذت بعض الخطوات المتعلّقة بالمرحلة األولى، إال أّن الحرب الكونية على سورية، والحصار 
االقتصادي الجائر، وال سيّما في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حال دون تنفيذ 
تلك المراحل، ونتيجة لالنتصارات التي حّققها الجيش العربي السوري، وعودة االستقرار، 
استؤنف العمل على تطبيق الحكومة اإللكترونية، فأُطلقت بّوابتها التي تتضّمن بعض الخدمات 
اإللكترونية  الحكومة  متطلبات  بقية  استكمال  العمل على  الوزارات، ويجري  تقدمها  التي 
التشريعية والتقنية، وال سيّما المتعلّقة باعتماد التوقيع اإللكتروني، وحماية البيانات الشخصية.... 
بين  التكامل  تحتية داعمة، وصعوبة  بنية  بتوفير  المتعلّقة  الصعوبات  بالرغم من وجود بعض 

السجالت الحكومية المعّقدة، وغيرها من الصعوبات. 
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أوالً- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة غلط أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت:

)   ( من معوقات تطبيق الحكومة اإللكرتونيّة، توفّر املوارد البرشيّة املؤهلة يف القطاع . 1
الحكومي.

)   ( من متطلبات الحكومة اإللكرتونيّة تقنياً، إعادة هيكلة املؤّسسات الحكوميّة.. 2

)   ( تؤّمن الحكومة اإللكرتونيّة تبادل املعلومات بني مؤّسسات القطاع العام والخاص.. 3

)   ( تهدف الحكومة اإللكرتونيّة إىل تبسيط اإلجراءات يف إنجاز املعامالت.. 4

ثانياً- اخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

من املتطلبات القانونية لتطبيق الحكومة اإللكرتونية:. 1

ج- الشهادات الرقمية.أ- حامية البيانات الشخصية.

د- البصمة اإللكرتونية.ب- محو األمية التكنولوجية.

من مجاالت تطبيق الحكومة اإللكرتونية:. 2

ج- املؤسسات الحكومية.أ- الخدمات اإللكرتونية.

د- اإلدارة اإللكرتونية.ب- الدفع اإللكرتوين.

ثالثاً- فّس اآليت:

تطبيق الحكومة اإللكرتونيّة يحّد من الفساد اإلداري.	 

تأّخر تنفيذ مرشوع الحكومة اإللكرتونيّة يف سورية.	 

رابعاً- عرب بأسلوبك عن:

توقّعاتك حول أثر تطبيق الحكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد.	 

خامساً- دراسة حالة:

إّن تنفيــذ مــرشوع الحكومــة اإللكرتونيــة،  يســتوجب قيــام الحكومــات بإجــراءات تســتطيع مــن خاللهــا 
ــات  ــة املعلوم ــاظ عــى رسيّ ــة للحف ــامد سياســات أمنيّ ــا،  واعت ــات ودقّته ــن ســالمة املعلوم ــق م التحّق
وأمنهــا، وحاميــة البيانــات الشــخصيّة، ومنــع اخــرتاق خصوصيتهــا، وبذلــك تشــّكل إجــراًء مهــاّمً يف معالجة 
ــة  ــة واالجتامعيّ ــق الجــدوى السياســيّة واالقتصاديّ ــة، وتحقي ــة اإلداريّ ظاهــرة الفســاد، وإصــالح الهيكليّ

املنشــودة لتحقيــق املصلحــة العامــة.

بنّي أهميّة تطبيق الحكومة اإللكرتونيّة.	 

ما األخطار والتحديات املحتملة التي ميكن أن تواجه تطبيق الحكومة اإللكرتونيّة؟	 

كيف ينعكس تطبيق الحكومة اإللكرتونيّة عى الفرد والدولة واملجتمع ؟	 
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