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 التحليل السياسي            الوحدة األوىل        الدرس االول

 علل  القيام بعمليرة التحليل السياسي  يضفهم الظواهر واألحداث السياسيرة، يقت -
 .كيفيرة التعامل معها  والغموض الذي قد حييط هبا، وحتديدمن أجل استجالء اللبس  -
 مفهوم التحليل السياس ي •

دراااد طثياات    الفهم الدقيق ملساااا ادادا و دراااد اداهاهاو دالثحيف ا اثد   ج انا خم لتلفات خياايا دااا،او  
 .ادطراف ذات الصلات ا اثد و دتنّقع تطّنااته

  :أساسّية التحليل السياس ي ثالثة مسارات تتضّمج عملّيات  •
التااايو    ا  اقيقا  حيتاج رىل اإلملام ابجلا خممرذ رّن ههم  سااااااا ادادا  هه   اذا اد ؟  جييخم عج سااااا ا  :املسااااااا ادد 

 .الراا،ات دالظردف احمليطات هباو دعدم النقنف ع،د اللحظات
تلك الظاارةو دالتاّمق ا   ادسثاب اليت أات رىل اذا اثد و أد بردز   ارهات اد ؟  س ا  ملاذا  جييخم عج :املساا الثاين

 .اجلميع  ادسثاب اخلفّيات اليت ال يداكها
 على يكمج ا اسااتاااراف املسااتقثلو دالقداة  انار التحليل السااياساايو   اذا ساايحد ؟ جييخم عج ساا ا  :املساااا الثاليف

 .للتاا ل  ع تطنااهتا  اسم املاااد احملتملات لألادا ؛ الختاذ التدابر الالز ات
 :أهمّية التحليل السياس ي*  •

 .التحليل السياسي ياثه رىل اّد بايد عمل املخربي الذي يقدم  تائج حتليالته للطثيخم-
 امل ثرة هيهاو   حيّدا الانا ل   -2    يداس الظناار دادادا  السياسّياتو  -1
 هاكيفّيات التاا ل  ا  يقّدم املارهات املتالقات مبنضنع التحليل دصحاب القراا السياسي ان   -3
 .املمك،اتو  ج أال اختاذ القراا امل،اسخم دتُقّلل  ج املخاطر  الثحيف ا مجيع االاتماالت  -4
 لل السياسي ( صفات احمل)  قواعد التحليل السياس ي-
 املراد حتليله،  تمترع ابلثقافة الواسعة واملعرفة العميقة ابملوضوعي -
 متابعة الكتاابت السياسيرة، وقراءة آراء املختصني بشأنه،   -
 وجهات النظر املختلفة،  إجراء تقاطعات بني -
 احلدث، ومدى أتثريها يف  إدراك طبيعة املصاحل اليت تربط القوى السياسيرة، ونوعها، -
 :، ومن أبرزهاالتحليل السياسي اليت جيب أن يتقيد هبا من يقوم بعملية القواعد 
 تبعا للمصاحل والظروف للتغري والتبدلألن السياسة ال حتكمها قواعد اثبتة، فهي قابلة  ()علل،البعد عن األحكام املطلقة -1 

 .املوضوعية يف مناقشة القضااي -     2
 حىت تكون عملية التحليل مقبولة لدى األطراف كافة) علل ( االستناد إىل الدليل يف التحليل  -3   

 .إبقاء الفرصة متاحة ملناقشة اآلراء األخرى    -   4
 .من التحليل السياسي، خدمة الصاحل العام، وممارسة النقد االجتماعي بطريقة إجيابية وهادفة اهلدفأن يكون - 5
 :التحليل السياس يمستويات  •
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مباشر  بشكل فهي تؤثر فيه وتتأثرر به )علل(ال ميكن فصل الظاهرة السياسيرة عن حميطها الداخلي واخلارجي 
 :وغري مباشر، عرب ثالثة مستوايت الوطين واإلقليمي والدول 

  ضمنن التحليل دادات التحليل  ستنى التحليل   
 الوطين املستوى
 

 سلطات الددلاتو
 ادازابو مجاعات 

 املصاحلو ادهراا 

ات داخل الدولة كطبيعة النظام السةةةةةةةةياسةةةةةةةةي، وصةةةةةةةةناعة القرار، ودور  ري دراسةةةةةةةةة املتغ
املؤسةةةةسةةةةات احلكومية واألحااي السةةةةياسةةةةية املؤثرة، وأاعات املصةةةةاحل والرأي العام 

 .والثقافة السياسية واأليديولوجية والنخب يف اجملتمع
 دامل،ظمات  قليمياتوالدد  اإل اإلقليمي  املستوى

 اإلقليميات 
من العامل، ودور وسةةةةةةةةةةلوك الدول    دراسةةةةةةةةةةة الظواهر ضةةةةةةةةةةمن إطار إقليم جغرايف معني

 .والعسكرية إقليمية، وحتالفاهتا السياسية
نفوذ  والتحالفات العسكرية، وتوزع   دراسة طبيعة النظام الدول، واملنظمات الدولية، الددليات لددلاتو امل،ظماتا الدول املستوى

 .القوى الدولية الكرى
 :تطبيق التحليل السياس ي •

  (يهدف)   تنفيذاً للمخططات واملشاريع االستعماريرة، وال سيرما مشروع الشرق األوسط اجلديد، الذي
 اجملاأ «،  إعادة رسم خارطة جديدة للمنطقة العربية، خطوطها العريضة »تفتيت املفترت وجتائة -
 موقعها االسّتاتيجي، م، للسيطرة على  2011بشكٍل مباشر موقعاً وموقفاً ودوراً منذ عام  اسُتهدفت سورية  -
 تغيري مواقفها الداعمة للمقاومة، -
 العريب،  وإلغاء دورها الرايدي يف تعايا التضامن -
 ابستخدام اجلماعات اإلرهابية التكفريية  ادادات -
لتكةةةةةةةريس األيمنةةةةةةةة األمريكيةةةةةةةة، وجعةةةةةةةل الكيةةةةةةةان الصةةةةةةةةهيو   املشةةةةةةةةاريع،بوصةةةةةةةفها أدواٍت جديةةةةةةةدة يف تنفيةةةةةةةذ تلةةةةةةة  )  همتهاااااااا (  -

ً وسياسيراً  اإلرهايب »إسرائيل « الركياة األساسية يف  .املنطقة؛ أمنيراً واقتصاداير
 دتقسيم اد  امل،طقات حتت ع،اديج د سميات عرقيات دطائفيات غريثات عج خيايخ شانهبا".  رضااف  - 

أدلنايت،ااااا القضااااار علااااى اإلاااااااب أي،مااااا داااااد علااااى اداد السااااناياتو هااااال سياسااااات دال اقتصاااااا دال  “سااااتثقى أدىل همااااات ساااانايات   
 .”اىت أخالقو ايثما حيّل اإلاااب  ثقاهات دال أ ان دال

 . ثاشر  نقاا  د نقفا  داداا  استهداف سنايات باكل   - ر هسّ  -
للسيطرة على  نقاها االسرتاتيجيو دلتغيري  ناقفها الداعمات للمقاد اتو درلغار ادااا الراياي ا تازيز التضا ج الاريبو دبسثخم  

 الصهينين اإلااايب  الكيان اد ريكياتو د  دضد اهليم،ات نقفها ضد اجلماعات اإلااابيات 
 قناعد التحليل السياسي 

 .  ،جز باكل هنائيريالثاد عج اداكام املطلقات؛ دّن السياسات عمل غ•
 .املنضنعّيات ا  ،اقاات القضااي•
 .االست،اا رىل الدليل ا التحليل اىّت تكنن عملّيات التحليل  قثنلات لدى ادطراف كاهات•
 .ربقار الفرصات  تااات مل،اقاات اآلاار ادخرى•
 .داااهاتأن يكنن اهلدف  ج التحليل السياسيو خد ات الصاحل الاامو دممااسات ال،قد االاتماعي بطريقات رجيابّيات •
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 ال،زاعات دكيفيات راااهتا           النادة اددىل       الداس الثاين 
 مفهوم النزاع  ‐ عثااات صح أد غلط

 طثياات الاالقات اإل سا ّيات ال تتسم ابالستقراا اائما و رذ تتخلّلها ال،زاعات أاياان و -
 تتاّدا أشكالهو دختتلف  تائجه تكنن عرضات لل،زاع الذي (داجملتمع دصنال  رىل الددلات ادسرة)امل ّسسات    مجيع -
 تثاا  لطثياات اذه امل ّسساتومجيع امل ّسسات تكنن عرضات لل،زاع الذي تتاّدا أشكالهو دختتلف  تائجه  -
 هالي،ا أن  تاّلم كيفّيات راااته بغيات اّلهو أد ختفيف آاثاه  ال ميكج جت،خم ال،زاعو   -
 القدم أشكاال   ج ال،زاع دالت،اقضوعرف اإل سان  ،ذ  -
 رىل حتقيق اغثاته د صاثه اىّت لن أضّر مبصاحل ادطراف ادخرى ا ال،زاع  يساى كّل طرف  ج اذه ادطراف -

 (ال،زاع ) .دي،ظر رىل ال،زاع على أ ه  ثليفو هيه زاديات الت،اقضو دزاديات اإلااادو دزاديات السلند
زاديات الت،اقض   النضع الذي يظهر هيه عدم التناهق ا اداداف داملصاحل بني ادطراف.  -1  
زاديات االاااد   تتاكل هيها املفاايم اخلاطئات دغري اخلاطئات اليت حيملها كل طرف عج االخر  -2  
)اثرب(يتجسد على شكل زاديات السلند   تتحن  هيه املفاايم السابقات رىل سلند على ااد الناقع   -3  

 .اداداف داملصاحل عدم قداة ادشخاص أد الدد  على االتفاق ان  أ ر  انّيو بسثخم تضااب ال،زاع تاريف 
-  اختالف داهات ال،ظر -سنر الفهم -االختالف ا اداداف -تضااب املصاحل  -   أسثاب ال،زاع

 .املكتسثاتالتاّدي على اثقنق  -اختالف اثااات
 :النزاع توظيف  •

املضا ني اإلجيابّياتو ديتنّقف اذا اد ر   على الرغم  ج الداللات السلثّيات ملصطلح ال،زاعو رال أ ّه ميكج ا باض ادايان أن حيمل باض
رجيايب درّ ا باكل سليب ا عالقتها  ع باضها باضا   على اغثات ادطراف املت،ازعات ا تنظيفهو رّ ا باكل   

 التنظيف اإلجيايب التنظيف السليب 
 ينلد أهكااا  اديدة  .يفسد الاالقات الاخصّيات•
 .ينضح داهات ال،ظر املختلفات .املت،ازعاتيست،زف اهنا ادطراف •
 .دالتطنير للتغيريبدايات  .الاخصّياتي ّاي رىل االاتمام ابملصاحل •
 .دسيلات للتاّلم .ي ّاي رىل التنتّر دضغنط الامل •
 .الثدائل دتقييمها أ ام  تخذ القراايساعد على  ارهات  يدهع رىل اال تقام•
 .يتيح الفرصات لتكنيج عالقات اديدة• ي ّاي رىل الفال ا حتقيق اداداف •

 :النزاع إلدارة استخدامها يمكن التي االستراتيجيات - •

. جتّ،خم ال،زاع لصاحل اال سجام  اهم حمادلات الاخص  يل القثن  دالرضا  ج اآلخريجو دق،اعته بضرداة   االستيااب  
 .لتحقيق ادف يُاّد أدلنيات  طلقات ابل،سثات رليه  استخدام الاخص القنة إلاثاا اآلخريج على قثن  النله لل،زاعو    اإلاثاا
 .أاداههمضرداة التاادن لتحقيق   الذي ميلي عليهم  ي،ظر ادطراف رىل ال،زاع بنصفه  اكلات جيخم أن حُتّلو اد ر   التاادن

 .ليايد ال،ظر ا كيفّيات التاا ل  اه  ج اديد ي،سحخم الاخص  ج املنقف ال،زاعيو ديتخّلى عج أاداهه آ يا و    اال سحاب
 .ازر  ج أاداههم بتخلّيه عج ازر  ج أاداهه  استخدام الاخص أساليخم  ق،ااتو جتال اآلخريج يتخّلنن عج     املساد ات
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 :أاّم ادسثاب اليت ت ّاي رىل ادد  اذه ال،زاعات -
االسرتاتيجيات دالتفنق على  لتحقيق أاداهها    تساى الدد  القنيات رىل كسخم املزيد  ج ال،فنذ دالسيطرةال،زاع على املنااا  -1

 ...-املياه-ادملاس -اليناا ينم - ال،فط  ،اهسيها أد خصن هاو كال،زاع على
اغراهياتو برياتو حبرياتو مت،حها السيطرة   حتاد  الدد  القنيات بسط  فنذاا على  ناقع على املناقع اجليناسرتاتيجيات  االستيالر ‐2

 .ادخرى الدد  عليها هرصات أكرب ا رطاا امل،اهسات  ع
 .اآلاثا السلثيات للانملات اليت عمقت الفجنة بني الدد  الغ،ّيات دالدد  الفقرية -3
 :الدولي  النزاع  إلدارة  السلمّية  الطرائق ‐ •

 .لل،زاع الدديل ال،ظر بني أطراف ال،زاع إلبرام  ااادةو أد تسنياتتقريخم داهات  املفادضات  -1
 .درّ ا مبثاااة  ج  ،ظمات عامليات أد رقليميات  ساي طرف اثليف إلجياا تسنيات لل،زاع القائمو ر ا بطلخم  ج أطراف ال،زاع النساطات  -2
 املت،ازعاتو  ساي جل،ات حمايدة لتسنيات ال،زاع القائم بني ادطراف  التحقيق  -3
 .بقراا التحكيمحبسج  ياتو دالتزام    التاهد ابخلضنع رىل اثكمد حمكمنّيو  تسنيات امل،ازعات الددليات  ج قثل   التحكيم  -4
 عج طريق قراا صااا عج ايئات  ستقّلاتو تضّم قضاة اائمني يُايّ،نن  سثقا  تسنيات ال،زاعات  التسنيات القضائيات  -5

.................................................................................................... 
 املاااكات السياسيات  لنادة اددىل        الداس الثاليف   ا

ربراز   مبختلف أشكاهلاو  للحقنق دممااستهاو الضما ات دأساس الدميقراطّيات   انار املناط،ات دصناهتاو  أمهيات املاااكات السياسيات   
 .للذات د  االهتاو دصناة تاكس تقدم الاانب داااات تطّنااا

 : فهنم املاااكات السياسّيات ‐ •
  علىكمفهنم  ارا    الذي يرتكزاملاااكات السياسياتو  تكريس  فهنمدأاائه لنااثاتهو ممااسات املناطج ثقنقه  -

 ا راااة ش دهنمو  (ال،ظر رىل ا تمائهم الطثقي أد الارقي أد ال،نع االاتماعي   ادن)  دادهراا  االعرتاف ابثقنق املتساديات للجماعات  -1
 رهساح اجملا  هلم للتاثري عج آاائهم د ناقفهم السياسيات    -2
 دهقا  لطثياات اجملتمع دعاااته دتقاليده  املاااكات السياسياتيتحدا  ستنى د للددلات داجملتمعو     سامهتهم ا اثياة السياسيات  -3
 و  ( ستنى التاليمو امله،اتو ال،نع االاتماعي )لألهراا    النضع االاتماعي -
القراا أبمهيات املااااكات الساياسايات ا صا،ع دت،فيذ الساياساات الاا ات.    اقت،اع صا،ّاع -   تنهر امل،اخ الدميقراطيو  -
 .املاااكات دالتاجيع عليها غرس قيم ادسرة داملداسات داجلا اات دادازاب دغرياا  الت،ائات االاتماعيات دالسياسيات      سساتادا  د  –

التأثري ا عمليات   اثياة السااياساايات جملتماه هبدف  ساالند ي اي مبقتضاااه الفرا اداا  ا املاااااكات السااياساايات) عرف ( 
 .ميااسنهنا خلد ات اجملتمع  ص،ع القراا دراااة الاأن الاامو  ج خال  اد اطات اإلااايات االختياايات اليت

 :تتجّلى أمهيتها ا   ؟:أمهّيات املاااكات السياسّياتتتجّلى كيف   *  •
 .هتيئات بيئات دط،ّيات تتيح جلميع املناط،ني القيام أبادااام باكل هالي -
 .اال النطج  قطات التقار بني كّل التيااات السياسّيات دالتنّاهات السائدة -
 .املناط،ني ا رطاا املاااكات السياسّياتخلق اّن  ج الت،اهس بني  -
 .تازيز النعي السياسي الذي ي ّاي بدداه رىل حتقيق االستقراا اجملتماي -
 .ترسيخ النادة النط،يات دتازيز االستقراا السياسي  -
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 :الاالقات بني املاااكات السياسّيات دالنعي السياسي ا 
ااتفات اااات النعي السياسي اتسات   السياسيات ااتثاطا  دثيقا  بدااات النعي السياسي اليت يتمتع هبا ادهراا هكلماترتثط املاااكات 

 .جماالت املاااكات السياسيات 
 و داجياا الاالقات بني اذه ادبااا داملاكالت املطردااتو  ...القداة على قرارة دههم الناقع أبباااه املختلفات  ديُقصد ابلنعي السياسي

 ع،اصر النعي السياسي •

 .يص،ع القراا دكيف ي،فذ؟  ج يقرا د اذا يقرا؟ دكيف)   القراا ال،ظام السياسي دآليات ص،ع ههم كيفيات عملالقداة على  -
 .السياسيات داالقتصاايات دالثقاهيات املاكالت االاتماعيات ابدبااا ابطد   دأبااااابني اد نا املختلفات  راااد الردابطالقداة على  -
 .دالتحليلي التمتع ابلتفكري ال،قدي -
 .الاام  الرغثات ا االخنراط ا الاأن -

هال   املاااكات هال ي ّكد  ج خالله اإل سان داناهو ديد  به على أمهيتهو أّ ا الال ثاالة ههي تاريف املاااكات 
 .جتاه جمتماه يقنم به اإل سان إبقصار  فسه عج حميطه دالتخلي عج اداه 

 ................................................................................................... .... 
  هااات القيااة                           الداس الرابع لنادة اددىل        

 : فهنم القيااة‐ •
 ااااج ياااا،جح ا  اااال ذادو هماااا،هم  تتميااااز اجملتماااااات بنااااانا أشااااخاص  ااااج أب،ائهااااا يتصااااّددن لقضااااااي د اااااكالت اااااذا اجملتمااااع أد

القاااااداة علاااااى  دذلاااااك بساااااثخم متاااااّتاهم باخصاااااّيات متتلاااااك)علااااال( حلااااان  لتلاااااك املااااااكالتو كآاائاااااه دأهكاااااااه   اجملتماااااع علاااااى تثاااااّ  
 .التأثري داإلق،اعو داسج االستماعو دتقدير اآلخريجو دالتصرف بذكار ااتماعي

سلنكاهتم إلجناز الغاايت   التأثري ا اآلخريج دتنايِههم دت،سيق اهناامو دالّتأثري ااي القداُة على القيااة  تاريف 
 .داداداف امل،اناة

ديكنن لديه   الاملو دكيفّيات ت،فيذااو أ ناهو ديرشده رىل قناعد دي،ظم يقناهو رىل قائد  حيتاج أي جمتمع ر ساين :أمهّيات القيااة •
 .باأهنا داختاذ القرااات السليمات املناقف الطاائاتوملنااهات  االستاداا التام

على  أيضا  ا قداته ئد أمهيات القا تتمثل  
 تنايد اجلهنا لتحقيق اداداف املنضنعات  -  ت،ظيم اجملتمع دتازيز التاادن بني أهرااه -
 السيطرة على املاكالت درجياا اثلن  هلا -  تاجيع االبداع داالبتكاا ا الامل -
 الردح املا،نيات للمرؤدسني لت،ميات  هاااهتم دتدايثهمتازيز  -

 : هااات دهج القيااة •
  )علل(؛أاّم  هااات القيااة ج     حتديد اداداف دترتيثها اسخم اددلنياتو دحتمل  س دليات  علىالقداة   الذات   راااة -1

 .هغري يستطيع راااة  دنَّ القائد الذي ال يستطيع راااة ذاته ال
  يساتطيعلكي   )علل( يُاّد التفكر االساتثاقي دالذاج املتفتح  ج ضارداات جناح الااخص القيااي  املااكالت ال   -2

 .املتنقااّت داّل املاكالت اليت ينااهها غريالتحدايت   علىالتغّلخم  
 .قد حتد  هّض ال،زاعات اليت على دتطنيراا دالقداة ني املرؤدسني  تازيز الاالقات بال ج خ الفاا  التناصل  -3
 .لفريقاكفارة   دهّنا تسهم ا تسريع حتقيق اداداف داهع  ستنى )علل( ج أاّم املهااات القياايات؛  القراا اختاذ  -4
 .اآلخريج به الذات داالستقالليات هإ ه يصثح حمل ثقات علىاا مميتلك القائد  هااات االعت االستقالليات  ع،د ا -5
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 :ه،نن القيااة •
 .دكا ال   د نازا  داقيقا   يكنن اد ر داضحا    داثقا   ج  فسهو دأن أن يكنن القائد اددا ر رصداا  -1
  دابدهكاا التجديدياتو إبجنازات ادهرااو اد ا و داالعرتاف  تاجيع املتااد ني داملكاهأة التاجيع  -2
 .داهات  ظره  د ج مث االستماع رىل   ثاشرةواهض شكناه  ابلرتاابو دعدم استقثا  الااكي الت،مر  ااجلات  -3
 . رؤدسيه  يااَقخْم املس د  أ ام دأالّ   ت،اسثات  ع اخلطأو أن تكنن الاقنبات املااقثات هج  -4
 :أمناط القيااة •

   ؛( ادهراا) املرؤدسنياتلف القااة عج باضهم باضا  ا أسلنهبم دطريقتهم ا التاا ل  ع 
 األهداف والمضمون   النوعالنمط أو 

  الدكتاتوريةالقيادة 

 األوتوقراطية 

تترّكز السللللللطة بيدا ليد القادد وحدو  بدو الخي يتقخ القراراس لنفسلللللأ  ويحّدد أدوار 

 .األعمالاألبراد  ويرسم القطط  وهو يتدقل بي معظم األمور وشتّى  

 .وتفويض السلطاسن بي اتقاخ القراراس  يوإشراك المرؤوس :القيادة الديمقراطية

 التأثر بي سلوكدمالديمقراطي واألوتوقراطي  يستددف  قليط من النمط  القيادة الحّرة

القيادة ) 

 :)الكاريزمية

- اإليمان لالخاس حااة ضلرورية للقيادة    لسلحر الااخلية   يسلتطي  القادد كسلب ارقرين

 .القادد يمتلك رؤية مستقللية  ويتحّمل المقاطر لتحقيق تلك الرؤية

يتسللم  ن لدى الشللعبيداقلي  تطوي  الظروف واالسللتفادة مندا  وقلق سللكينة وهدو   - القيادة االستثنادية 

 القادد ا لعمق رؤيتأ االستراتياية  وقدرتأ على بدم مقّططاس األعدا  وإبشالدا

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

 .اهلنيات الثقاهيات ا عصر الانملاتالداس ادد       النادة الثا يات 
تغري أمناط الفكر دالقيمو د ج مث   علىدهنا تامل   )علل(و الانملات ظاارة هرضت  فسها ا مجيع  ياايج اثياة دخباصات الثقاهّيات  ،ها

   .الثقاهّيات للمجتماات اهلنيات  اّ يتطّلخم دعي أبااااا دأتثرياهتا االسلند اإل ساينو مم

 : فهنم اهلنيات الثقاهّيات ‐  •
الذي يكسثهم خصائص ذاتّيات متّيزام  ج غريام   بني أب،ار اجملتمع د  ّسساته االاتماعّياتو التفاعل ي،تج عج  مجاياهلنيات راساس  -

 . ج اجملتماات ادخرى
 اااههم د اتقداهتم دقيمهم دأخالقهم دعاااهتم   دتامل الثقاهات ههي اثا ل لرتا  اجملتمع دمنط اياة أب،ائه عرب الز ان داملكانو  -

 .ده،نهنم دآااهبم دكل  ا أ تجته عقنهلم
 التاا ل  اها  مييزام  ج اهلنايت الثقاهّيات ادخرىو ديساعدام ااي كيان  ا،ني يتصّناه أب،اؤهو    اهلنيات الثقاهّيات -

 :أمهها   رتثطات بثاضها باضا  د ج ( كنانت ) تتّكنن اهلنيات الثقاهيات دّي جمتمع  ج عّدة 
  اايات الفرا دانيته ازر ال يتجزأ  ج    اللغات
 ادهرااو نيسيلات للتناصل بد  -
 الاانبو   قن ات دادة تاد أامّ  -
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   ااضراا د ستقثلها ا ب،ار   ،ه  تستفيداد اتو   الثابت ملاضيان السجل      التاايخ
 اىل آخرو  دحنناا  ج ايل دأعراف ده،نن دآااب قيم دعااات دتقاليد كّل  ا ي،تقل  ج   تاريف       الرتا  الثقاا

  كنانهتا  الثقاهيات جبميع  تاكيل انيتهم ادهرااو دت ثر ا يايش عليها  املكان الذي    اداد
 ج غريه  ج  اي الثابت داجلناري داملارتد  ج السمات اليت متيز ثقاهات أ ات أد شاخماهلنيات الثقاهيات   عرف 

 .الاانبو داي النعي ابلذات على  ستنى الفرا أد اجلماعات
 : ) ناقف د اجتااات)  الثقافّية  والهوّية  العوملة 

 االجتاه امل يد للانملات   االجتاه املاااد للانملات 
ثقااهاات دااادةو    تقنم الانملاات على رشااااااااااااعاات قيم د ثااا  د اااير•

 :اّ ي ّاي اىل رادى ال،تيجتني مم  دراالهلا حمل الثقاهات ادخرىو
 رلغار اهلنيات الثقاهّيات دذدابهنا‐‐
اد ر الاذي   تفتيتهاا لصاااااااااااااحل مجااعاات ااخليّاات أد خاااايّااتو‐‐

دطاائفيّااتو مث صاااااااااااراع ثقااهاات ا  عرقيّااتي اي رىل ا قساااااااااااا اات  
 .ال،هايات

دحمادلات تاميم مننذج    تساتهدف الانملات قيم ادصاالات داال تمارو•
 .لتكريس التثاّيات دضاف النالر  غاير ملفهنم املناط،ات

 ت ّاي الانملات رىل زاياة متّسك اجملتماات•
ضاااااااارداة    ههي تدهع رىل   دارصااااااااها على  ايات ثقاهتهاو

ات ذلااكاإلبقااار على الت ا تااااااااااااكياال    ،نّع الثقاااا دمهيااّ
الرتا  اإل ساااااااااااااينو دابلتاايل ت كاد اهلنيّاات الثقااهيّاات لتلاك 

 .اجملتماات
الثقااو    اعاة اذا االجتاه يرهضاااااااااانن  صااااااااااطلح الغزد•

لال غالق الثقااااااو ديساااااااااااتثاااادلنن بااااه   دياااااّدد ااااه اعنة 
 .الثقاا دالتثاا  اثضااي  صطلحات  ثل التناصل

 :الانملات ا اهلنيات الثقاهّيات الاربّياتأتثريات  ‐ •
 ا  اظم ادايانو    تلقيا  لتأثرياهتا السلثّياتالاريب  اجملتمع دتنااه اهلنيات الثقاهّيات الاربّيات أخطاا الانملات 

الاراااجهاااااا لااصاااااااااااران  ادبارز  السااااااااااامااااااات  بانصااااااااااافاهااااااا  داضااااااااااااااااااتااااااه     والااانملااااااات  الاااريب  اإل سااااااااااااااااان  هلانيااااااات  ااقاياقايااااااا   حتااااااداي    حتاماااااال 
  داملااي لألقطاا الاربياتو دساانر أدضاااعها االقتصاااايات داالاتماعيات  ج اهاتو د ا متتلكه   دذلك بسااثخم ضاااف اإل تاج الثقاا)علل(  

 .داقع اهلنيات الثقاهيات للمجتماات  ظاارة الانملات  ج اإل كاانت املاايات دالف،يات دع،اصر قنة متّك،ها  ج هرد  فسها على
اار الانملاتاملظ  

 .دتقليد أعمى للثقاهات الغربّياتهراغ ثقاا ع،د هئات الاثابو  
 .قيمّيات دأخالقّيات لل،اشئاتترااع ادا ادسرةو دتّفكك ب،يتها دهقداهنا القداة على االستمراا بنصفها  رااّيات  

 .احملكّيات باكل  قصنا  ترااع خصنصّيات اللغات الاربّياتو داستاما  الاديد  ج املفراات ادا،ثّيات ا اللغات
 ........................................................................... 

 ادازاب السياسّيات   الداس الثاين    النادة الثا يات 
  الحزب  مفهوم  •

 اال تخابّياتو   برز  فهنم اثزب ا القرن التاسع عارو دقد ااتثط ظهناه بنانا الربملاانت دالتجااب -
 هيها؛   السياسّياتو دي،دا أن يكنن ا،اد ادلات ال دانا ثزب سياسي دااد ناناة ا أغلخم اد ظمات  ادازاب السياسّيات -

باضا  دهق قناعد ت،ظيميات   جممنعات  ج ادهراا ذدي ادهكاا داآلاار املارتكاتو يرتثطنن بثاضهم اثزب السياسي 
 .ته املستقثلياتد ظا ه الداخلي دانيته الفكريات داؤي حتّدا آليات عملهم لتحقيق أاداف  اي،اتو دلكّل ازب أاداهه
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 :وظائف األحزاب السياسّية‐ •

الااااااامو دبلاااااناة  املااااااااكات ا الااااااأندتااااااّجاهم علاااااى دتااااانعيتهم ابملااااااكالت السياساااااياتو  تناياااااه املاااااناط،ني الصاااااايد السياسااااايو
 .آاائهم ا اجتاه  انّيو دالتأثري ا ص،اعات السياسات الاا ات

حهم ا  الامااااااال السياسااااااايتقااااااانم اداااااااازاب بتااااااادايخم أعضاااااااائها علاااااااى ممااساااااااات  ال،ااياااااااات الت،ظيمياااااااات دممااساااااااات السااااااالطاتو دترشاااااااّ
   .اال تخاابت الاا اتو د ج مثّ تنيّل امل،اصخم الاا ات

 .تطلاات املناط،نيو داإلسهام ا اّل  اكالهتم راسار االستقراا ا اجملتمع  ج خال  ت،ظيم    ال،اايات االاتماعيات
  :أاّدا دظائف ادازاب السياسّيات ا كّل  ج اجملاالت اآلتيات

 :الحزبّية  النظم ‐ •

السياساااااي ا  الامااااال  علاااااىاكيو دسااااايطر رت االشااااا قااااااا عملياااااات التحنيااااال  اثااااازب الااااااينعي الصاااااي   الناااااااد ظاااااام اثاااااازب  -
 .املنّاهات للمجتمع دالددلات  و هأصثح بذلك القّنةاجلمااريي  بغرد الد جنيالص

 رىل السااااالطات ا الااااانالايت املّتحااااادة دالاااااّدميقراطّي  اااااج أاااااال النصااااان  يت،ااااااهس اثااااازابن اجلمهااااانايّ   اثزبيااااااات ظااااااام الث،ائيااااااات  -
 الّسياسّيات  ادااا  ازا  اا ايّا  ا اثياة دانا أازاب أخرىو رال أنّ   الّرغم  ج  علىاد ريكّيات د 

لطاتو دااااااي يت،ااااااهس ا هر ساااااا عاااااّدة أاااااازاب  اثزبياااااات ظاااااام التاداياااااات  -  اّ يااااا ّاي تفادتاااااات ا أتثرياااااااو ممااااا ا النصااااان  رىل الساااااّ
 أتثرياا ا الرأي الاامّ   على رىل استقطاب ازيّب ي،اكس

 :قاان بني ادازاب دهق اجلدد  اآليت -
 أازاب ادشخاص  ادازاب الرباغماتّيات  ادازاب اديدينلناّيات 

 الث،يات الفكريات
 

تتمسك مبثاا  أد  
أيدينلنايات دأهكاا حمداة  

 دمميزةو  

ت،ظيم ازيب جملمنعات  ج االهراا  
 ذدي جتاه حمدا د صاحل  ارتكات 

الزعيم الذي بتناهات دهكر ترتثط 
  ي،ائ اثزب, ديقناه, دحيدا  سااه

 ج ادن خايات  ج  قص دالر باض  
 ادعضار لهو 

 الربا ج
 

 تتسم ابلثثات
 املدى  دباد

ابملرد ات  تغري  ع الناقع دمبا يتصف 
ي،سجم  ع السلطات دهقا  لتطنا  

 الظردف دتثّد  املصاحل.

ترتثط ابلاخص أد ابلزعيم الذي ي،ائ  
يتصف ابملرد ات  اثزب, ديقناه, 
 ا تمار الزعيم دالتقلخم اسخم 

 النصن  رىل السلطات أد التأثري ا قراااهتا اداداف
على االستمراايات القداة    دهنا تستمر لفرتات طنيلات  

 تتمسك ابلسلطات 
 ستمر د ه يتثد  ديناهق السلطات  

 بكاهات اجتاااهتا 
 رتثط  ع بقار   سس اثزب  

   داستمراايات داثته

 :ديهدف قا نن ادازاب رىل
 .ت،ايط اثياة السياسيات ا الددلات داجملتمع 1.  
 .الاا ات حتّمل املس دلياتتكنيج قيااات قاااة على   2. 
 .ت،ميات دعيهم السياسي  ت،ظيم املناط،ني دمتثيلهم سياسيا و دالامل على 3.  
 .السياسيات داالقتصاايات داالاتماعيات دالثقاهيات حتقيق برا ج حمّداة د ال،ات تتالق ابلا دن 4. 
 .لنط،يات اثفاظ على دادة النطج دترسيخ النادة 5.  
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   املدين اجملتمع   الداس الثاليف            النادة الثا يات 
 :املجتمع املدنيمفهوم  ‐  •

 ابثضااة اددادبّياتو   اجملتمع املدين  فهن ا  اضاااي و ا تقل رىل الثالا الاربّيات  تيجات عنا ل التأثّر -
   سسات الاائلات د  ّسسات الددلاتو اجملتمع املدينو حتّتل امل ّسسات املد ّيات  نقاا  دسطا  بني -
 .اختلفت ال،ظرة رليه ابختالف اديددلنايات اليت اادلت تاريفهو دتنظيفه مبا يتّسق  ع تناهاهتا د صاثها -

ات داالقتصااااااايات دالسياساااااّياتو داالاااااات الااااااك  الث،ياااااات بساااااثخميناااااااه حتااااادايت كثااااارية ع،اااااد  قاابتاااااه داقا،ااااااو  - ات دالثقاهياااااّ االاتماعياااااّ
 .زا   لتثسا  دغا ضا و ديفتقر رىل التق،ني دالتحديد  دالريثات اليت تلف اذا املفهنمو هما

 اااااارتكاتو تسااااااى  جتماهااااام  صااااااحل دتطّلاااااااتجممنعاااااات الت،ظيماااااات التطنعياااااات لألهاااااراا الااااذيج   اجملتمااااع املاااادين
د ااااااطها ابد ظمااااات دالقاااانا ني ال،اهااااذة  رىل حتقيااااق أاااااداهها ا تقاااادو اخلااااد ات للمااااناط،نيو دتلتاااازم ا دانااااااا

 .ا الددلاتو دبقيم د اايري االارتام دالتسا ح داملاااكات
 :املدني املجتمع  أهمّية ‐ •

 .  ّسسات الددلات الااثيات على عمل ت كد ادا الرقابات -
 .اخلاص  الددلات دالقطاع ابلتكا ل بني   ّسسات الت،ميات الاا لات تسهم ا حتقيق -
  دللرأي الاام داثقيقي للمجتمع   تُاّد اإلطاا ادقرب -
 .الاا ات اليت ختدم املصلحات ا اختاذ القرااات املاااكات اجملتمايات تنّهر  رد ات ا -
 .دعضائها  دالسياسي دالرتبني النعي الثقاا تسهم ا زاياة -
 :املدني  املجتمع  مكّونات  ‐ •

ادازاب السياسيات خااج السلطات  -          ال،قاابت امله،يات دالاماليات  -            االحتااات الطالبيات  
  راكز الثحن  دالدااسات داجلمايات الثقاهيات  -         الغرف التجاايات دالص،اعيات -             ال،نااي الرايضيات

 اجلمايات االاليات التااد يات اخلرييات 
 :بي،هما ع،د ا الاالقات الصحيحاتدتكنن    
 .اجملتمع املدين تفسح اثكن ات اجملا  لل،ااط املدين  ج خال  القنا ني دالتارياات اليت ت،ظم عمل  •
 .د ااطاهتا  ع السياسات الاا ات للددلاتتتناهق برا ج اذه الت،ظيمات  •
 .ختضع ت،ظيمات اجملتمع املدين للقنا ني داد ظمات ال،اهذة ا الددلات •
 .دااتياااهتم تاااد تلك الت،ظيمات ا تقدو الانن داملساعدة للددلات ا تلثيات  طالخم املناط،ني •
 .الاام تُاّد ت،ظيمات اجملتمع املدين شكال  اديثا  للماااكات ا الاأن  •
 :املدني  املجتمع وظائف ‐ •

 . ج القضااي اليت هتّم أعضارااو  ج خال  ال،قاابت دالص،اعات دمجايات اجملتمع احمللي بلناة  ناقف مجاعيات .1
 .اليت ت،فّذاا اجلمايات التااد يات ؛  ثل املاردعات الصغريةملمااسات  ااط ي ّاي رىل زاياة الدخل رخياات الفرص  .2
 .و دراااة اخلالف بنسائل سلمياتدالت،نّع دقثن  االختالفو دالامل اجلماعيو تاّزز قيم الامل الطنعي  ار ثقاهات  د يات .3
 .دثقاهات ب،ار امل ّسساتو أتكيد قيم املثاااة الذاتيات .4
 .دامل،ظمات الاثابيات دال،سائيات    ج   ّسسات اجملتمع املدين امله،يات داجلمايات اداليات رعداا القيااات اجلديدة .5
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 :العربي  الوطن  في  املدني  املجتمع  إشكاليات  •

   غياب أد ضاف التماسك الداخلي لت،ظيمات اجملتمع املدين  -1
هيهاو أد   اثصن  على  ،اصخم ائيساتامل،ّظمات أد  قيااةالت،ازع على  تيجات )علل( داال قسا ات ااخلهاو    دذلك لكثرة اال اقاقات

 الداخليات اد اخلاااياتو   دالتنّاهات خبصنص باض القضااي  اخلالهات داال قسا ات ا الرؤىبسثخم 
 .السلطاتدحيّد  ج ادااا ا التاا ل  ع   - ديفقداا  صداقيتها لدى الرأي الاامو - ضاف هاعليات امل،ظّمات    تائج ضاف اجملتمع -
 . ج خال  رهساح اجملا  لت،ظيمات اجملتمع املدين مبمااسات أ اطتها   حتقيق  صاحل ادعضار امل،تمني رليهاو  دفا

 صاااااااحل دالتاثااااااري عااااااج  صاااااا،ع السياسااااااات الاا ااااااتوا  ااااااج خاااااال  املاااااااااكات  اداااااااااتااااا ّاي ت،ظيمااااااات اجملتمااااااع املااااادين ا ساااااانايات 
ات دالرقابااااااااتدالتاااااااأثري ا  دااتيااااااااااهتم  لثياااااااات  طاااااااالثهمتو د أعضاااااااائها  علاااااااى أاهااااااازة الددلاااااااات الاااااااااثّيات القااااااارااات اثكن ياااااااّ

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

 اد ج النط       الداس الرابع  النادة الثا يات    
 .السياسي  االقتصاايواالاتماعيو      اد ج الاام .أ ج اد اكجو أ ج امل مترات  أ ج ادهرااو أ ج املالن اتو اخلاص اد ج 

متااساااااااااااك كيااهنااو دانيتهااو دساااااااااااال اات    ان قاداة الاددلاات على  نااهاات التهاديادات الاداخلياات داخلاااايااتو داثفااظ على  اد ج النط 
 .رقليمهاو دأت ني  نااااا

 :التحديات واألخطار التي تواجه األمن الوطني‐ •

 :أدال   التحدايت الداخليات
دضااااف  و  النط  لدى باضاااهم  ضااااف اال تماراساااتغال  خال   اديدةو  ج    –و داذه الطريقات قدمياتالامالراجلاسااانساااّيات دجت،يد  -

 دجمتمااهتمو دقثنهلم الامل ا خد ات ادا،يبو   و دخن ات ددطاهنمدجت،يدام للامل عمالر  أانايجو   فنسهم
  دهّنا أتيت  ج قثيل خيا ات أدلئك د فساااااااااااهم د ثاائهم ددالهم   )علل( رتكثناا بتهمات اخليا ات الاظمىو  تُاّد ارميات حبّق النطجو دحياكم

 .يستطيع هاله ادعدار  ج أشد ادعدار  ،ادأة لأل ج النط و ههن يفال بصااثه  ا ال  اجلهل دجمتماهم ددط،همو دياد 
 الر اايات النط،يات  الر اايات السياسيات 

أازاب ااخليات أد تيااات سياسيات أد  ع،د ا يكنن اخلالف بني 
 أشخاص سناينن أد ت،اهس أستطيع أن أقف ا امل،طقات الر اايات  

      ... ال أكنن  ع ادد  دال  ع الثاين دال  ع الثاليف

ع،د ا تكنن املاكلات بني دط  دأدطان أخرى هأان اتما   
 غري  قثنلات  هالر اايات النط،يات ع دط و درال أكنن خائ،ا و 

 :اث يا   ادخطاا اخلااايات
  و)استخدام الصناايخو دالطائرات اثربّيات)املنااهات غري املثاشرة   ج املنااهات املثاشرة رىل   اال تقا  -
السااااااااايطرة علاااااااااى مجاااااااااااار الددلاااااااااات املسااااااااااتهدهاتو داساااااااااتاماهلا ا ختريااااااااااخم الاااااااااايت تتضاااااااااّمج حمااااااااااادالت  (اثاااااااااردب اهلجي،اااااااااات)  -

ل التكااااااااااااليف الثااظاااااااااااات للحااااااااااارب  أدطاهنااااااااااااو  اااااااااااج خاااااااااااال  اسااااااااااات،زاف الددلاااااااااااات اخلصااااااااااامو داهاااااااااااع د عنضاااااااااااا  عاااااااااااج حتماااااااااااّ
 دالتظاارو    اجلمااريي  ّسساهتا دجمتمااهتا لالهنيااو دحتنيلها رىل ادلات هاشلاتو ابستخدام دسائل اثاد 

 اعتماااااااااااا كااااااااأااة للهيم،ااااااااات دالساااااااايطرة لتحقيااااااااقظاااااااااارة عااااااااابرة للحاااااااادداو  هاااااااادا أ ااااااااج الاااااااااا  أمجااااااااعو كن ااااااااهي  اإلاااااااااااب   -
القلااااااااانب دالراثاااااااااات ا ال،فااااااااانس  الااااااااايت تثااااااااايف اخلااااااااانف ا اإلااابياااااااااات اتماااااااااالت،ظي   اعااااااااامالدذلاااااااااك  اااااااااج خااااااااا صااااااااااثهاو 

 . بسطارنياملناط،  ضحااياا  جو دلكج غالثا   ا تكنن ... داضطراب اد ج
 :داإلارارات لتحقيق اد ج النط السياسات ‐
 و  (عسكريو سياسيو اقتصاايو جمتمايو بيئي...) و د نعه أد طثياته (دااخلّيات  خاااّيات )حتديد  صااا اخلطر دالتهديدات  -
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 اختاذ رارارات هتدف رىل  نااهتها أبساليخم تت،اسخم  ع طثياات اذه التهديدات د صااااا   -
 متتني النادة النط،ّيات   –   ج خال   تازيز اال تمار النط   اجلثهات الداخلّياتو  حتصني  ثل 

 االقتصاايات داملااجلات املثاشرة دهق  ا تقرتاه الدااسات اااسات الظردف  -
 القرااو دراااة الاأن الاام   رخياات الفرصات للماااكات ا ص،اعات  -
 النطج أتكيد أمهياّت اال تساب رىل امل ّسسات اد ،ياّت دالاسكرياّت للدهاع عج  -
 .الدخن  ا حتالفات ادلّيات أد رقليمّيات ا سثيل حتقيق اد ج  -

 ..................................................................... 
     هصل السلطات     الداس ادد    النادة الثالثات  

 السلطات  بين  الفصل  مفهوم ‐ •

 داىو أّد   ج ت،اد   ثدأ الفصل بني السلطات  )أهالطنن دأاسطن (يُاّد هالسفات الينانن
 .السلطات التارياّيات  تتمّثل ا دظيفات سّج القنا ني‐ ‐
 .تمّثل ا  هّمات ت،فيذ القنا نيالسلطات الت،فيذيات  ت‐ ‐
 .السلطات القضائّيات  تتمّثل ا  هّمات الفصل ا ال،زاعات داخلصن ات‐ ‐

التاادن هيما بي،هاو    ثدأ هصل السلطات  ان الفصل املتنازن بني السلطات الثال  ا الددلاتو  ع قيام قدا  ج
 .لت،فيذ دظائفها بتناهق داّتساقو ددانا اقابات  تثاالات بي،ها

 :السلطات بين  الفصل  مبدأ  عليها  يقوم  التي  األسس -

 .دالت،فيذيات دالقضائّيات   ضرداة دانا ثال  سلطات أساسّيات ا ال،ظام السياسيو داي السلطات  التارياّيات -
 .حيّدااا الدستنا تتمّتع كّل سلطات  ،ها بصالايات داختصاصات  -
 .اختاذ القرااات تتمّتع كّل سلطات  ،ها ابستقال   سيب عج السلطات ادخرىو ا عملهاو دا آليات -
 .املنكلات رليها ال جينز استئثاا أّي سلطات  ج السلطات الثال  بصالايات  طلقات ا ت،فيذاا للمهّمات -
 صالاياهتا حتت اقابات السلطات ادخرىو     ج دانا اقابات  تثاالات دهّاالات بني السلطات الثال ؛ حبييف متااس كّل  ،هاال بّد  -
 :أشكال الفصل بين السلطات‐ •

التامو ضمان   يُامل به ا ال،ظام الرائسيو دقد طثقته النالايت املتحدة دالغرد  ج الفصل  :الفصل اجلا د بني السلطات  1. 
 :استقال  الربملان عج اثكن اتو دحيكم املثدأ ثالثات ضنابط اي

 .ادخرى دتا  أال تقنم أي ايئات ا الددلات ابستئثاا السلطات على اساب اهليئات املساداة  -1
هال حيق للربملان سحخم الثقات  ج   اهليئات  ستقلات عج باضها باضا و د انئثا  ا الربملان ددزيرا و  أن يكنن ال حيق لاضن    االستقال  -2

 .اثكن اتو كما ال حيّق للحكن ات اّل الربملان
 .يا  أن كّل ايئات متااس النظيفات احملداة هلا دهق الدستنا التخصص  -3

 :ديكنن الفصل اجلا د على الاكل اآليت
 .الددلات دالتدّخل ا رعداا  يزا يات الت،فيذيات اقرتاح القنا ني ال تستطيع السلطاتب  استقال  خيّم؛   التارياياتالسلطات  
 اتصا ثاب  أعضار السلطات القضائيات  طريق اال تخابو كما يتمّتع  دُاتاُا القضاة عااة عج و ستقّلات     القضائّياتالسلطات  
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الااااانزاار أ اااااام  جيااااانز حماساااااثاتكماااااا ال   الااااانزاار درعفاااااائهم  اااااج الامااااالو يقااااانم ائااااايس الددلاااااات بتاياااااني الت،فيذياااااات السااااالطات 
 .هقط  س دلنن أ ام ائيس الددلات الربملانو دهنّم

 :الفصل املرن بني السلطات 2.  
 ع و دلكال  ،هاا دظيفااتو  هسااااااااااالطاات الاددلاات  نزّعاات بني ثال الادساااااااااااتنا الربيطااينو كماا و  ال،ظاام الربملااينيٌامال باه ا 

 ر كا يات التاادن بي،هاو 
 :رجيابيات  ثدأ الفصل بني السلطات دسلثياته‐

 سلثيات  ثدأ الفصل بني السلطات  رجيابيات  ثدأ الفصل بني السلطات 
الساااااالطاتو    رّن اجلمع بني ،ع االسااااااتثداا دصاااااايا ات اثرايت  •

االساااااتثداا داملسااااااس حبقنق   دترّكزاا ا ايئات داادةو ي ّاي رىل
 .ادهراا

  اارتام القنا ني دتطثيقهاااو د ااه رذا حتقيق  صااااااااااالحااات الااددلااات•
تامل على   سالطات التااريع دالت،فيذ ا ايئات داادةو هقد  ترّكزت

هئات  اي،اتو دليس  صااااالحات    حتّقق  صااااالحاتتااااااريع القنا ني اليت 
 .الددلات دالااخم

ص كّل سااالطات ابملهمّات  تقسااايم الامل • املنكلات رليهاو    رّن ختصاااّ
 .ي ّاي رىل راااة كّل سلطات لاملها

 نع  ج التاادن دالرقابات    دانا  الساااااااالطات   نيحتقيق التنازن ب•
هااااإذا بي،هااااا؛  السااااااااااالطااااات   جتااااادزت  املتثاااااالااااات  اااااذه  رااااادى 

 .التجادز مت،عداختصاصاهتاو أ كج لغرياا  ج السلطات أن 

يصااااااااخم تطثيقه على    السااااااالطاتو  ثدأنيرّن  ثدأ الفصااااااال ب•
تامال راادى السااااااااااالطاات على    أاد الناقعو رذ سااااااااااارعاان  اا

 .ابلسلطات ادخرى  السيطرة دالتحّكم
الذي اد ر   املساا دلياتحتديداا ي على  ضاارّن تنزيع الساالطاتو يق•

 .السلطات ادخرى  على سلطات رىل رلقار اللنم  ي ّاي بكلّ 
الت،فياااذيو• اجلهااااز  املتزاياااد ا اجم  ال،من  ااااذا   رّن  دتغلغااال 

ي ّاي رىل  ضاعفات  فنذ سلطته  اجلهاز املستمّر ا اياة اجملتمعو
 .لتلف   ّسسات اثكم  دتااظمها ا

 نيالربط با   رّن ادازاب الساااياسااايات تقنم بددااا اي ادخرى•
ازب ادغلثياتو يساااااايطر على   اذه الساااااالطاتو دابلتايل جند أنّ 

 .ديصثح ان املسيطر على السلطات الت،فيذيات  السلطات التارياياتو

 م مببدأ الفصل بني السلطات،  2012أخذ الدستور السوري لعام   :هصل السلطات ا الدستنا السناي ‐
 ................................................................................ ....................... 

  القا نن الدديل الاام      الداس الثاين    النادة الثالثات     
 : ثاائها مبا أييت  :م  1648 ااادة ديستفليا  

 .سيااة الددلاتأكدت  ثدأ املساداة بني الدد  مجياا و دثثّتت بذلك هكرة  1.  
 .أكدت  ثدأ املصاحل املارتكات أساسا  للاالقات بني الدد  2.  
 .عالقاهتا االجتاه حنن تدديج القناعد القا ن يات الددليات اليت اتفقت الدد  عليها ا ت،ظيم 3.  

 :أمّههاهد القا نن الدديل ا الاصنا اثديثات تغرّيات عديدةو ش
  تاّداة اجل،سياتو   ت،ا ي ادا ادهراا دالاركات- ( اد م املتحدة... –اد م  )عصثاتظهنا امل،ظمات الددليات  -
     مصادر القانون الدولي العام‐

  شخصني أد أكر  ج أشخاص القا نن الدديل كتابات و  نيب اتفاق اديل  :املااادات- 1   املصااا ادصليات
 علىاملكتنبات اليت اعتاا أشخاص القا نن الدديل الاام  غريجممنعات القناعد الددلّيات  :الارف الدديل 2-
دانا  صاااااااادا   الصااااااااايد الدديلو ع،د عدم  علىي اليت ميكج تطثيقها  لاي املثاا  الاا ات للقا نن الداخ :املثاا  الاا ات للقا نن 3-

 .به؛ كالارف أد املاااداتف  رت قا نين اديل آخر  ا
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 املبادئ العامة للقانون الدولي العام* 

 املساداة ا السيااة بني الدد -   النهار اباللتزا ات الددليات -   الدد التاادن بني  -
 اظر اللجنر اىل القنة ا الاالقات الددليات - عدم التدخل ا الا دن الداخليات- تسنيات امل،ازعات ابلطرق السلميات -

 :القانون  وحدة  نظرّية  •ال،تائج املرتتثات

 .دانا أّي تاااد بني القاعدتني  ا اا  قيام احملاكم النط،ّيات بتغليخم القناعد القا ن ّيات الددلّيات على القناعد النط،ّيات -1
 . ج قنا ني الددلات الداخلّيات رّن احملاكم النط،ّيات ال ُتطّثق القا نن الدديل؛ دهّنا التز ت به هقطو بل د ّه أصثح ازرا   -2
 .يكتسخم القا نن الدديل  كا ته؛ بنصفه يارّب عج اإلاااة اجلماعّيات للمجتمع الدديل -3
 . كا ات القا نن الدديلو ي،ثع  ج أمهّيات املصاحل اليت يرعااا دحيميهارّن مسّن   -4
 :موقف سورية من القانون الدولي العام •

   تُاّاّد سنايات  ج الدد  اليت ت يّد  ظريات دادة القا ننو -
 التااادو   سنايات رىل أتكيد ترايح تطثيق أاكام املااادة الددليات على القا نن الداخلي ا اا  تناه القضار ا -
-   / املااة  القا ن يات  311كما  ّصت  الامل ابلقناعد  أّن  املااادات  ا  /  ج قا نن أصن  احملاكمات على  لنط،يات ال اّل أباكام 

 املاقناة أد اليت تُاقد بني سنايات دغرياا  ج الدد و 
 .احملاكم النط،يات تاترب أاكام املااادات ازرا  ال يتجزأ  ج قنا ني الددلات الداخليات -

 ………………………………………………………………. 

 امل،ّظمات الددلّيات   الداس الثاليف     لنادة الثالثات      ا

سااااات الدائمات اليت ت،اااااأ مبناخم اتفاق اديلو يهدفامل،ظّمات الددلياّت  تاريف   و رىل حتقيق  صاااااحل  ااااارتكات   اي اهليئات دامل سااااّ
 .عج ادهلا ادعضار  تتمّتع إباااة ذاتياتو دشخصيات قا ن يات  ستقلاتد دهردع  تخّصصات خيباات هلا    دذلك عج طريق أاهزة

 :أاداهها :املّتحدة ،ظّمات اد م ‐ 
 .افظ اد ج دالسلم الددلّيني‐ ‐
 .تازيز عالقات املناة دادلفات بني اد م‐ ‐
 .حبقنق  تساديات تقرير  صريااو دمتّتاهات،ميات الاالقات الددليات على أساس اارتام اّق الاانب ا ‐ ‐
 .حتقيق التاادن الدديل ثّل املاكالت االاتماعيات داالقتصاايات دالثقاهيات داإل سا يات‐ ‐
 .تازيز اارتام اقنق اإل سان داثرايت ادساسيات لل،اس مجياا  ‐ ‐
 :أجهزة األمم املتحّدة‐ •

 اد ج.   طلخم جملس على ّرة كّل عامو دقد ت،اقد ب،ار   ج  ،دديب مجيع الدد  ادعضار, جتتمع تتكّنن الاا ات اجلمايات 
 .ال حتمل طابع اإللزام  تنصيات  داىدااد, ,   لكّل ادلات صنتد تصدا ابدغلثيات  قراااهتا 

 : ج  هّمته  س،ناتو الملدة ث  عضنا و ت،تخثهم اجلمايات الاا ات  (54)يتألف  ج  داالاتماعي اجمللس االقتصااي 
 .ام اقنق اإل سانرت داا  تازيز التاادن الدديل ا جما  الثقاهات دالتاليم -  .ال،هند بانا ل التطنا االقتصااي داالاتماعي -

قاضااااايا , ختتص  (  15 )ي لأل م املتحدة,  قراا الااي ا انل،دا تتكنن  ج  سااااااي اجلهاز القضاااااائي الرئي  حمكمات الاد  الددليات
  الددليات  اآلاار االسااتااااايات ا أّي  سااألات قا ن يات حُتا  رليها  ج قثل اجلمايات الاا اتو أد جملس اد ج, ختتص بفصاال امل،ازعات إبصااداا

 . راعيات االتفاقات الددليات
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   اد  اائمات الاضنيات :للم،ظمات يضم  الت،فيذياجلهاز ان    جملس اآل ج
   .قرااات اجمللس على(  )الفيتناد دال،قض  رت هلا اّق االع هر سا(   –ادسيا– نيالص –بريطا يا –املتحدة اد ريكيات  )النالايتداي 

ادعضار  ثاشرة باد ا تهار  ا تخاب  دال جينز رعااة,  ت،تخثهم اجلمايات الاا ات ملدة س،تنيداي عارة,    داد  غري اائمات الاضنيات 
 .و ديراعي جملس اد ج التنزّع اجلغراا ا ا تخاهبمعضنيتهم رال باد  ردا س،تني 

 .اد م املتحدة  طثقا  للفصل السابع  ج  يثاقنيالددلي ياد املس د  عج افظ السلم داد ج •: هّمته
دقراااته تكنن  ابلنسائل السلميات  ف اليدعن أطراف ال،زاع رىل تسنيات اخل• .ال،زاعات الددليات أيخذ جملس اد ج ز ام املثاااة ا ال •

اجلزائيات امل،اسثات,   دالسلم الدديل, يّتخذ اجمللس النسائل  ا اا  استمراا ال،زاع دهتديده لأل ج• . لز ات  غريتنصيات  شكل  على
اجمللس رىل استخدام القنة   ديلجأ –اثظر االقتصااي –املتحدة   ،ظمات اد مالطرا  ج  – الدبلن اسيات داي قطع الاالقات

   .دتكنن قراااته  لز ات دطراف ال،زاع ,اأى أّن التدابر السابقات ال تفي ابلغرد   الاسكريات رذا
 باض اداهزة الاا لات ا رطاا

 اهلدف امل،ظّمات 
  جملس اقنق اإل سان

 د قره  دي،ات ا،يف ا سنيسرا
ئ  / عضاااااانا  ديهاااااادف رىل تازيااااااز  47 باااااادال   ااااااج جل،ااااااات اقاااااانق اإل ساااااانو يضاااااام ا أُ ااااااِ

 اريات اإل سان
للرتبياااااااااااااااااات دالثقاهاااااااااااااااااات دالالااااااااااااااااانم ) 

  قّراا ابايس  الين سكن(
اإلسااااهام ا اثفاااااظ علااااى الساااالم داد ااااج الااااددلّينيو  ااااج خااااال  الرتبيااااات دالثقاهااااات لتنثيااااق 

 التاادن بني اد مو  
 اد م املتحدة للطفنلات    ،ظّمات

  قّراا  ينيناد  ) الين يسيف( 
 .اعايات ادطفا و د ايات اقنقهمو داإلسهام ا تلثيات ااتياااهتم ادساسيات

   الصحات الاامليات ،ظمات  
  قّراا ا،يف

ّي اااااااااحتسااااااااني املسااااااااتنى الصااااااااحي للاااااااااانبو دتاااااااااجيع ادحبااااااااا  الطثياااااااااتو د ،ااااااااع تف
 .اد راد املاديات د كاهحتها

   ،ظمات الامل الددليات
  قّراا ا،يف

 االاتماعيدحتقيق الضمان  حتقيق الادالات االاتماعيات, دحتسني شردط الامل,  

 ملتحدة
 :واإلخفاقات  اإلنجازات  بين  املتحدة  األمم ‐ •

 اإلجنازات  إلخفاقات ا
 )دالغاااااااريباثااااااارب الثااااااااااة باااااااني املاساااااااكريج الاااااااارقي  رخفاقهاااااااا ا رهناااااااار•

 .) دالرأمسايل االشرتاكي
قضااااااّيات ااااااال اااااااّق الاااااا،قض ) الفيتاااااان( أّاى رىل عجااااااز جملااااااس اد ااااااج عااااااج •

 .الصهينين  -الصراع الاريب
علااااى ت،فيااااذاا؛  ثاااال قااااراا دقاااااف نين عجاااازت عااااج راثاااااا الكيااااان الصااااهي •

 النالايت املتحدة اد ريكيات  بسثخم اعرتاد  االستيطان ا القدس  
هااااالت ا رجياااااا اااااّل ملاااااكلات الالائااااني الفلسااااطي،يني باااااد هتجااااريام  ااااج •

 .أااضيهم قسرا  
 .هالت ا ااال  السالمو دا القضار على باض اثردب اإلقليميات•

 أسهمت ا استقال  عدا  ج الدد  الاربياتو د ،ها  •
 .تقدو املساعدات الف،يات رىل الدد  ال،ا يات كاخلربار دامل،ح•
 أصدات اجلمايات الاا ات اإلعالن الااملي ثقنق اإل سان  •
 ا بني الدد  املت،ازعات   ار قنات ادليات على اثدد •
 )جنحت ا تسنيات باض ال،زاعات اإلقليميات الطنيلات •
تقااااااااااادو املسااااااااااااعدات اإلغاثياااااااااااات داإل ساااااااااااا يات للم،كااااااااااانبنيو دضاااااااااااحااي •

 ال،زاعاتو  
رعاااااداا خطاااااط شاااااا لات للت،مياااااات املساااااتدا اتو داساااااتغال  املااااانااا الطثياياااااات •

 .ا الدد  ال،ا يات
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 اثضااات بني اثناا دالصراع      النادة الثالثات    الداس الرابع      
 :صراع اثضااات أطروحة إلى  ُوّجهت  التي  االنتقادات ‐
 خد ات لسياسات ا اهليم،ات دالسيطرةدظف الغرب  فهنم صراع اثضااات  -
 تغليخم الثقاهات داثضااة الغربيات على اثضااات ادخرىي اي صراع اثضااات اىل  -
 الذي مييز اثضااة اإل سا يات  رلغار الت،نع دالتادا داالبداع -
  ثاا  الارعيات الددليات داقنق اال سان ع  الذي يقنم على التمييز الا،صري   ت،اقض أطرداات صراع اثضااات -
 شرط أساسي لقيام أي اضااةاي بني الاانب داد م التفاعل الثقاا داثضا -
 دال يناد  ا ي كداا ال تست،د أطرداات صراع اثضااات اىل  رتكزات علميات -
 :لتنظير للحوار بين الحضارات ا •

د   - دالتاا ل  ع مجيع اآلاار الثقاهيات دالدي،يات دالساااياسااايات  و  اناا اثضاااااات  ج خال  التفاعل بني الااااانبيتجساااّ
 .درثرار اثضااة اإل سا ياتبني الدد و  للخالهات هبدف جتّ،خم الصراع داثردب درجياا الن املختلفاتو 

 :أهمّية الحوار بين الحضارات •

 ام اخلصاااانصاااايات الثقاهيات رت داا  كات بي،هاورت دراااد القناساااام املااااا   ارهات اثضااااااات ادخرى درجنازاهتاو ي ّاي رىل -
 .التسا ح داملساداة دالاد  هبدف رشاعات قيمدالتطّرفو  لاانب الاا و بايدا  عج التاّصخم

  ونياد ج دالسلم الددلي  حتقيقد داإلاااب   داه الصراعات داثردب اهليم،اتو دالنقنف ا  سهم ا ربااا  ظااري -
 كاتو رت دأاداف  ا دالتاادن للنصن  رىل  صاحل دتازيز التفاعل دالت،سيق  الاانبونيت بالتقريخم الصِّ  -
 املتثاا و   ب،ار أدثق الصِّالت  ع الدد  دالاانب دامل،ظّمات على قاعدة االارتام ج أاداف اثناا   -

 التاادن الث،َّار دصيا ات اد ج دالسالم الددلّينيود 
    .حيّقق  صاثها اثينيات صرياا ابلاكل الذي   داارتام اّق الاانب ا تقرير

 :سياسات دولية تتبنى الصراع وأخرى تتبنى الحوار •
ا تاااااا قناعداا الاساااكريات  د و التدخل ا شااا دن الدد د صااارع  الدتكريس االات   على صااا،اعات ب ا التنتراسااارتاتيجيات اهليم،ات اد ريكيات  تاتمد  -

 و  للنالايت املتحدة ا قيااة اجملتمع الدديل   ،ع دصن  أي قنة ادليات  ،اهسات أد  نازيات ج خال  ها هبدف حتقيق املصاث علل
داعم   2011اال فصااااااااليات ا سااااااانايات  ،ذ عام  داعم الت،ظيمات اإلااابيات د  2003دااتال  الاراق عام    2001ي،داج غزد أهغا ساااااااتان   -

 صراع اثضاااتلالكيان الصهينين االااايب ا رطاا التطثيق الاملي 
 ....................................................................................................... 

 .الانملات االقتصاايات     الداس ادّد       الت،ميات املستدا ات النادة الراباات     
  :اجلنا خم اآلتيات الغ،يات دالدد  الفقرية االت،اقضات اليت أادثتها الانملات بني الدد   -

 الدد  الفقرية الدد  الغ،يات 
 دابال  على كثري  ج الاانب  تسثّثت بزاياة الرهاه لثاض الاانب   ستنى الرهاه 

 حتنلت رىل  اردع ترهضه الاانب  حتظى بتأييد الاانب التأييد 
 دتفكك الدد   دعاة للتمرا داثردب اداليات  اققت السلم  السلم

 اهات  ادالت الفقر  زاياة  صيخم الفرا اثقيقي  ج الدخل القن ي   ستنى اخل الفرا 
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أسناق الاا و دت،تقل السلع داخلد ات   ياتمد  ثدأ اثريات االقتصااياتو تُد ُج  ج خالله الانملات االقتصاايات 
 .الدد  حبريات  طلقاتو  ج ادن انااز أد قيناالتجااّي بني  داؤدس اد نا  دالقنى الاا لاتو ديُتاح التثاا 

 :مظاهر العوملة االقتصادّية وآثارها ‐  •

 ادثر املظهر  
 .ت،ميات قداات الدد  اإل تااّيات اناة اإل تاجو دختفيض تكاليفه  لساي رىل حتسني ابسيااة الت،اهسّيات 
 .ايم،ات الدد  الص،اعّيات املتقد ات  ستهلكات   رىل  ،تجات د الدد  الفقريةالص،اعيات حتنيل اجملتماات 

 .اياة االستثمااات احمللّيات دادا،ثّياتز  . ج خال  سرعات تدهق السلع داد نا :الدد تاميق التثاا  التجااي بني 
ا السياسات   امل ثّرةالااملّيات  تزايد ادا امل ّسسات دامل،ظّمات االقتصاايات

 .االقتصاايات ملاظم الدد 
  هرد شردط جتال اقتصااايت الدد  الفقرية

 . كثّلات ابلقينا املفردضات
التخّصصو دتقسيم الامل بني الدد   رذ أصثحت جُتَمع امل،تجات الص،اعّيات  

 .ادلات  ،ها بقسم  انيحبييف خُتّصص كّل  ا أكثر  ج ادلات؛
 التخصص ا اإل تاج ي ّاي رىل زاياة اخلربة

 .داجلناة دقلات التكلفات داخنفاد أسااا السلع
تدّخل امل،ظّمات االقتصاايات الااملّيات دالاركات  ُتاّداة اجل،سيات ا الاديد 

 ها  ج القرااات االقتصاايات للدد  ال،ا ياتو دتاد  فسها شريكا  ا ص،ا 
 اة الدد  دالتأثري ا قراااهتا اخرتق سيا 

 السياسّيات داالقتصاايات 
ال تستطيع الص،اعات ا   اىّت )علل( ااتكاا التك،نلنايا ا الدد  املتقد ات  

 .اااات ادسناق احمللّيات الدد  ال،ا يات سد
  عجز ا حتقيق الت،ميات دزاياة الفنااق بني

 .الدد  الغ،ّيات دالفقرية
 :االقتصادّية  العوملة  أدوات  •

دقنع ادز اتو درقراد   سياسات اقتصاايات سليمات مل،ع اامديستهدف الص،ددق اعت    )I.M.F  (ص،ددق ال،قد الدديل
 .الف،يات ا اجملا  ال،قدي  ادعضارو دتقدو املساعدات الدد 

  الدد  ادعضار دت،ميتها  اد نا  لتامر اقتصااايت ديهدف رىل استثماا اؤدسW.B :دالتامري لإل اارالث،ك الدديل 
 .املدهنعات ملنااهات الاجز ا  يزان

ر  س  ج السالسات دالي   قدا ممكجربالتجااة الاامليات أبك ان ا سيابم همتها ادساسيات ض  W.T.O  ،ظمات التجااة الاامليات 
 و   الدد نيابلتجااة  ا ب   الددليات املا،ياتنياملختصات ابلقنا  امل،ظمات الاامليات النايدة داي  داثرياتو

 اااطاهتا اثددا القن يات للدد و   دتتجادزي شاركات ختضاع  لكيّتها جل،سايات  تاّداةو  ا :الجنسرريات متعددة الشرررتات
بضااخا تهاو دا تااااااا اجلغراا الناسااعو دتاّدا أداه ال،ااااط االقتصاااايو  . دتّتساام  (ركات عابرة القن ياتاااال)لذلك يطلق عليها   
   .داملهااات الف،يات دااتكاا التك،نلنايا

 :لتحقيق الت،ميات ا الدد  ال،ا يات د ،ها  (االقتصاايبرا ج اإلصالح  ) 
 .دتقدو اداد أبسااا اخيصات و د ،ح االستثماا ادا،يب ا تيازات ضريثّياتوحتسني امل،اخ االستثمااي احمللي دادا،يب   1.

 .الاام خصخصات القطاع  2.  
 .درلغار الدعم اثكن ي لألساااالتخّلي عج الددا االاتماعي للددلاتو    3.
 .داالعتماا على امل،اهساتحترير التجااةو داال فتاح على ادسناق الااملياتو     4.
 .التخّلي عج  ايات الص،اعات احمللّيات   5.

 .ا ج االقتصاا النط  ا االقتصاا الرأمسايل الااملي 6.  
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 :وتحديات  فرص  النامّية  الدول  في  العوملة ‐ •

 الفرص •
 .القطاعات ا اهع كفارة استخدام املنااا يسهم تاجيع االستثمااات ا لتلف *
 .أ ام الصاااات  الفرص نياجم التثاا  التجاايو دحتس رزالات القينا اجلمركياتو ت اي رىل زاياة•
 .املستنااة رىل ختفيض أسااا السلع داخلد ات التخصص الااملي ا اإل تاج ي ّاي•
  .لرهع  ستنى ر تااها داناته  حتدايت تدهاها رىل استيااب التك،نلنايا امل،اهسات تضع الدد  ال،ا يات أ امزاياة •
 .زاياة هرص الامل املتااات•

 التحدايت
  .)...اتصاالتو سيااات  ونيب،ندو أت  )ر تاايات  غريتنايه االستثمااات رىل قطاعات •
 .عاالات غرييا  دضاها ا  ،اهسات  هتح أسناق الدد  ال،ا يات أ ام صاااات الدد  املتقد اتو  •
   .التثايات االقتصاايات هلذه الدد  اردطاتو جتالها تااين  ج  تُقدم الدد  الص،اعيات للدد  ال،ا يات  انانت دقردد •
 و دبتحرير التجااة ت،خفض تلك الرسنم ال،ا ياتالدد   الرسنم اجلمركيات  صداا  أساسيا  للدخل القن ي اتُاّد •
 ا ارات ا تقا  اؤدس اد نا  للدد  الص،اعياتمالاا لاتو بي، اريات ا تقا  اليد علىدضع الدد  الص،اعيات القينا •.

…………………………………………………………….. 
 السياسات الددلّيات ثمايات الثيئات  النادة الراباات    الداس الثاين      

 والعشرين؟ جدول األعمال البيئي لألمم املتحدة للقرن الواحد اذا يتضمن م •

   .الفقرات ح كاه 2.   .ال،ا يات الدد  الت،ميات املستدا ات ات للتاجيل ابل كنسييلا التاادن الدد ما اعت  1.  
 .تات الغاابلات أ اطات رزاح كاه 5. .القراا ا ص،عرا اج الثيئات دالت،ميات   4.  . سان دتازيزاا إل ايات صحات ا 3.  
 .اااة السليمات بيئي ا للتك،لنايا اثينياتإلا 8.    .ايائي الافظ الت،نع ا 7.   .فافجلات التصحر داح كاه 6.  
 . ايات  نعيات املياه الاذبات دت،ميات  نااااا 10   يتها د ايات  نااااا الطثيايات اثيات دت،مالثحاا د  ايات احمليطات   9.  

 دجمتمااهتم  ادصليني اف بددا السكان االعرت  12               .تال،ظر الثيئيات لكل أ ناع ال،فااي داهقيق راااة سليمات  ج  حت 11 
 .الت،ميات املستدا ات  ادغر د ات أ خلالالم دالتك،نلنايا  تسخري  14   .اثكن يات  تازيز  ادا امل،ظمات غري   13   

   .ليات القا ن يات الددلياتآلأتكيد ادا ا 15
 .سياسات ادلّيات ثمايات الثيئاتالتاريف 

 لحّد  ج اإلضراا ابلثيئات على  ستنى الاا و  اليت هتدف ل اجلهنا الصاااة عج الدد ود امل مترات د قّرااهتا داالتفاقيات  كل 
 :أثر النزاعات املسلحة في البيئة ‐ •
  ارق الغاابتو داملرد  قّلات الغذار دا تااا الفقرو ال،ثاخيت د نهتا ضافو  الرتبات سلثا  ا خصنبات" أتثري اثردب ا الرتبات -1

 . ،ها رىل ادايار  ثاشرة اليت ت،تقل  ابدشاات دادشجاا, دتلنييف ادتربات
 .بصحات ادايار رّ ضي اّ , ممال،اجتات عج الغناصات دالسفج دال،فاايت السا اتالكيميائيات د  تلّن  املياه ابملناا  أتثري اثردب ا املار -2
اددزدن   اجم ثقخمازاايا  الاسكريات   اعات،امل،ثاثات  ج الصدالغازات  ازاايا كميات ادخبرة -    أتثري اثردب ا الغالف اجلني -3

 .دازاايا اجلفاف التقليل  ج سقنط اد طاا ا  سهمأ امم واثراايس اثتاداال
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 :البيئة  على  للحفاظ  سورية  جهود ‐ •

 .الربا ج الت،منيات  ار التنعيات دتطنير النعي املستدامو دتازيز ادا اجملتماات احملليات ا صياغات دت،فيذ•
 القطاعاتوا كاهات   امل،اسثاتتطنير تق،يات أقل ر تااا  لغازات االاتثاس اثرااي د قل التك،نلنايات •
 .ذات اداثا املثاشرة دغري املثاشرة على اجملتمعملنااهات التأثريات الضااة اعم دتطنير الثحيف الالمي  •
 .ناة دهق خطط س،نياتأتايل املناقع املتدا  و درعااة ايات الغاابت  ج التادايت •

................................................................................... 
 الفساا اإلاااي        النادة الراباات   الداس الثاليف     

 :اإلداري  الفساد  مفهوم ‐ •
 قدم اجملتماات اإل سا ّياتو    ظاارة الفسااو ليست دليدة اللحظاتو دال ترتثط بز ان د كان  اي،نيو بل اي ظاارة قدميات -
 .رثاق الضرا ابملصلحات الاا ات دلتحقيق  صلحات ذاتّيات د فسهم  داملالّيات   السلنكّيات دالنظيفّيات ظااراا مبجمنعات  ج االحنراهات  -
 :صنا الفساا اإلاااي دأشكاله‐

 .بامل لالف للقا نن اد نا  أد اهلدااي للقيام  على الرشنة  اثصن  
 .احملسنبيات   ،ح اال تيازات لألقااب دلألصدقار على اساب أصحاب الكفارة
 .النساطات  التدخل لصاحل شخص غري  ستحق  ج ادن االلتزام بقناعد الامل 

 .د اردعات قا ن ياتالقا ن يات لتثدد   صدا اد نا  غري غسيل اد نا   متنيه 
 .رف هبا صاّق دالت  اد نا  الاا ات  ج ادن علىس  اثصن   الاالخت

 الامنالت  اصن  املنّظف على  سثات  ج عقد أد صفقات جتاايات  قابل التنقيع عليها 
 .الرمسي دالقا نين عليها دادختام إلضفار الطابع  التزدير  التالعخم ابددااق
 .على  ،فاات  قابل خد تهم  ظردف اآلخريج للحصن   االبتزاز  استغال  املنظف

 :اإلداري  الفساد  أسباب ‐ •

 أسثاب سياسيات 
 .الرقابات التثااليات   مبثدأال السلطاتو ي ّاي رىل اإلخني ب االلتزام مبثدأ الفصل املتنازنعدم •
 .استقالليته د زااته ضاف اجلهاز القضائيو دعدم•
 .اثكن ي اداار  علىمتتاها ابثياايات ا الرقابات  ضاف   ّسسات اجملتمع املدين دعدم•
 .الاا ات ابلنصن  رىل املالن ات دالسجالت  امل ّسسات اإلعال يات علىالتضييق •

 أسثاب اقتصاايات
 .اخنفاد  ستنى الدخل  قاا ات ابلتضخم دادسااا املرتفااتو ياكل بيئات  الئمات للفساا•
 .الفقر دالثطالات املقّ،ااتو  ج أاّم ادسثاب امل ايات رىل الفساا اإلاااي•
 .االقتصاايات للحصن  على اال تيازات دالاطارات  ج القطاع الاامامل،اهسات بني الاركات •

 أسثاب ااتماعيات
 .امل،اصخم اساب الكفارة داجلدااة. ا تقلد  على يلي دالقثلار الاائمتغليخم النالر داال ت•
 .ني لكثاا املنظف ا تااا عااات تقدو اهلدااي الثمي،ات•
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 أسثاب رااايات
 .رخضاعها للرقابات اإلااايات  ج ادنتطثيق الال ركزيات •
 .باكل داضح دعدم تنزيع االختصاصات دالصالايات  ااااتوإل اهليكل الت،ظيمي القدو ل•
 .ات اإلاااياتم دالتاليني املراسيم دالقنا    ا تفسرني االاتهاا الاخصي للاا ل•
 .الفاسديج على  الاقنابت الرااعاتبنااثاهتاو دعدم هرد  ضاف اداهزة الرقابيات دعدم قيا ها •
   :اإلداري  الفساد  آثار •

 االاتماعّيات اآلاثا
 تكاه  الفرص  أهراا اجملتمع  تيجات عدمنيدا تااا الال ثاالة دالسلثّيات باإلاثاطو •
 .هقدان الثقات أبمهّيات الامل دقيمته•
 .التمايز الطثقيو دتنسع الفجنة بني  ج ميلكو د ج ال ميلك•

 اآلاثا االقتصاايات
 .ادا  نااا املااايع الت،منيات الاا ات•
 .دالفال ا اذب االستثمااات اخلاااّيات دانا بيئات ت،اهسّيات ارةواردب اؤدس اد نا  احمللّيات لادم •
 .الضرييب  ار ان اخلزي،ات الاا ات للددلات  ج اإليرااات  تيجات التهرب•

 اآلاثا السياسّيات 
 .اإلسارة رىل مساات الددلات دعالقاهتا اخلاااّيات•
 .اتالرقاب ضاف املاااكات السياسّيات لغياب الثقات ابمل ّسسات الاا اتو دأاهزة•
 .خلق اّن  ج ال،فاق السياسي•
 :آليات مكافحة الفساد‐ •

 جمتماه   كاهحات الفساا اي  س دليات مجاعّيات هجميا،ا يتحّمل املس دليات حبجم  ا له  ج ادا ا -
دط،،اااا   ساااتقثلد داقا،اااا علاااى  هتداعياتااا  بساااثخم )علااال(  د ،اااع تكريساااه كثقاهاااات ا اجملتماااع ه اهاااض كااال  ظااااار  -

تثااااااّ  اساااااارتاتيجّيات شااااااا لات د دالااااااذي ميكااااااج أن  ضاااااام،ه بتغليااااااخم املصاااااالحات الاا ااااااات علااااااى امل،فاااااااات الاخصااااااياتو 
 :اآلتيات ترتكز على الا،اصر

 .أعماهلم داإلااايات عج  تائج للمحاسثات القا ن ياتيتنّلنن امل،اصخم الاا ات  أي خضنع الذيج احملاسثات  -1
   اإلعالمنسائل لأعماهلمو  املس دلني تقااير ادايات عج تقدو ال  ج خ املسارلات  -2
 . ناابات داإلارارات  ج ادناداداف  دا الكاف عج املناط،نيو ع  النضنح ا الاالقات الافاهيات  -3
 .ا الامل داإلخالص  ابلصدق داد ا ات القيم املتاّلقاتأتكيد  ،ظن ات  ال،زااات  -4
 .اااعات للفاسديج و ددضع عقنابتسّج القنا ني -5
 .املاا الترجناز  تطثيق اثكن ات اإللكرتد يات ا -6
 



 

 21من  20الصفحة            0947631005محمد اللكود  كتاب الطالب       على  ينصح االعتمادالثالث الثانوي     

 

 اثكن ات اإللكرتد ّيات  النادة الراباات   الداس الرابع    
 :مفهوم الحكومة اإللكترونّية  ‐  •

 ستاما  تك،نلنايا املالن ات مبا يت،اسخم  ع  تطلّثات الاصرو ا
دأبقل  درجناز املاا الت أبقصى سرعاتو   حتسني أاار اداهزة اثكن يات داهع كفارهتاو دتازيز هااليتهاو ا اختاذ القراااتهتدف اىل  - 

 املاقدة.   التكاليف للحّد  ج الثريدقراطيات داإلارارات الردتي،يات
اثديثات داستخدا ها  ج قثل اإلاااات اثكن يات إلجناز املاا التو   تنظيف النسائل التك،نلناياتانار اثكن ات اإللكرتد يات  -

رطاا  ج الافاهيات دالنضنح  ا  دالاركات دامل ّسسات االقتصاايات اخلاصاتودتقدو اخلد ات للمناط،ني   دتثسيط اإلاراراتو
 أهمية الحكومة االلكترونية 

 دال،فقات اإلااايات ختفيف التكاليف  -2   كاهحات الفساا اإلاااي داثد  ج ا تاااه  -1
 الافاهيات ا التاا ل دالتاااكيات ا الامل -4  تنايد اجلهنا دالامل بردح الفريق النااد -3
 أت ني االستاال ات داخلد ات للمناط،ني -6  اختصاا اهلرم اإلاااي التسلسلي الطنيل -5
 :تطثيق اثكن ات اإللكرتد يات  تطلّثات ‐  

 . د صاثمهانيالطره , دمبا يكفل اقنقنيت اثكن ات اإللكرتد يات  ع املناط،الدضع رطاا قا نين ي،ظم تاا •     تطلثات قا ن يات
 .املتاّلقات ابعتماا التنقيع اإللكرتدين دالثصمات اإللكرتد يات ا املاا الت الرمسياترقراا القنا ني •
 .رقراا قا نن  ايات الثياانت الاخصيات•   هرد عقنابت  اّداة ملكاهحات اجلرائم اإللكرتد يات•

 . الن اتتنهري الث،يات التحتيات  ج أاهزة ااسنب دبرا ج دتطثيقات, دشثكات اتصا , دب،ند •    تطلثات تق،يات
 .دالثصمات اإللكرتد يات دالاهااات الرقميات دينرت   التنقيع اإللكال ج خ ات  ايات اخلصنصيد ان أ ج دسريات املالن ات مض•

 .تطنير  هااات استاما  دسائل تك،نلنايا املالن ات داالتصاالت•    تطلثات باريات
 .ملناط،ني دتثقيفهم أبمهيات اثكن ات اإللكرتد ياتتنعيات املنظفني دا•  .رقا ات اداات حمن اد يات التك،نلنايات للمناط،ني•

 . ج أال تطنير اد ظمات اإلااايات  (ر اار - ا ج  –رلغار ) رعااة ايكلات امل ّسسات اثكن يات •    تطلثات رااايات
 .املرد ات دالسرعات ا اختاذ القرااات• .الت،سيق دالربط بني اجلهات اثكن يات لتثسيط اإلارارات اإلااايات •
 :تقدم اثكن ات اإللكرتد ّيات خد اهتا رىل ثال  اهات أساسّياتو اي :مجاالت تطبيق الحكومة اإللكترونية   ‐ •
   ال ج خ (تسديد هناتر... -استاال ات -تراخيص -داثئق )رصدااالاا ات هلم؛  ثل  تقدو اخلد ات اثكن يات   ملناط،ننا

 .الاا ات امل،ز  أم  ج  راكز االتصا   دطلخم اخلد ات سنار  ج دينورت الدخن  رىل املنقع اإللك
  اخلد يو دتنايد املااير بي،ها لتحقيق التكا ل  امداخلد اتو دالت،سيق هي    تثاا  املالن اتال ج خ  امل ّسسات اثكن يات 

 .ددسائل االتصا   دمناذج الطلثات دالربجميات
 .التجاايات داإلاااياتيتاّلق ابد اطات  اماملالن ات بي،ها هي دتثاا     تقدو اخلد اتالخ    جداخلاص   ّسسات القطاع الاام 

 :اإللكترونية  الحكومة  تطبيق  معوقات ‐ •

   داثاسنب  الاابكاتاخنفاد  اّدالت  ستخد ي  -  قص املنااا الثاريات امل ّالات داملداّبات ا القطاع اثكن يو   -
 الكثري الذي حتتااه لتطثيقها    سألات التمنيل -  اثكن ات اإللكرتد ياتو  عدم االقت،اع دالثقات  ج اددى تطثيق -
   .ال،ظر ا مجيع التارياات دالقنا ني داد ظمات لتالئم  تطلثاهتارعااة  ضرداة -

 
 مت الامل بانن هللا تااىل


