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 ؤؼ ػػػلػ عػػػػاالس

 جػػمػحس ع األبػػػاس

 ػحػصيّ   الشدبػة 

 8/1/1973 اـ  الػالدةػػػع

 بانياس تعشيتا ػالدةػاف الػػكػػم

 ةػػات الػجكليػػػػاد كالعػػالقػػػي االقترػػػػراه فػػػدكت ادة ػػػالذي

 غػػػػة تذخيػػػػامعػػج ةػػػانحػػة السػػالجي

 24/9/2007 اػػػمييػػػؿ عػػػخ الحرػػاريػت

اد ػػػاقتر صاػػػة اخترػػػـ الدياسيػػػازة في العمػػػإج  ة ػػػػمسيػؤىالت العػػػػالس
 /ـ.1996ق عاـ /ػػػامعة دمذػػكإدارة مغ ج

 صيط ػػاد كتخػػاص اقترػػػا اخترػػػميػػات عػػػػـ دراسػػمػػدب
اـ ػػػػغ عػػػخيػػػامعة تذػػة مغ جػػػات الجكليػػػالقػػػة العػػػػػشعب

 /ـ.1998/
 ة ػػالقات دكليػػاص عػاختراد ػػخ في االقترػػػاجدتيػػم

 /ـ.2002غ عاـ /ػػخيػػامعة تذػػػغ جػػم

 ة ــحاتيـخة الــيـالد
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 ة ػػػالقات دكليػػاص عػػاد اخترػػي االقترػػػراه فػػػتػػدك
 /ـ.2007غ عاـ /ػػػخيػػػامعة تذػػػمغ ج

 قػػػة دمذػػػامعػػكاقع االقتراد العخبي مجمة ج  ةػة السحكسػػمسيػػاث العػػاالت كاألبحػػالسق
 غػػػخيػػػامعة تذػػجمة جػػط مػػخبي فقػػالعاد ػػاالقتر 
 غػػخيػػػة تذػػامعػػػجمة جػػط مػػخيكي كالشفػػاد األمػػاالقتر 

ع ػػة في قدػػػة تعميسيػػيئػػػ ىػػاؿ عزػػاألعسػػائع بػػق  ا:ػػػاليػػػخ إشغػػػة كتاريػػػاـ اإلداريػػالسي
 اد جامعة تذخيغ ػػػة االقترػػػميػػػاد في كػػاالقتر

 /ـ.2009-2003اـ /ػػػع
 جريذ في قدع االقتراد ػػس عزػ ىيئة تجرّ ػػم

 كالتخصيط بكمية االقتراد الثانية جامعة تذخيغ
 ة ػػػخفيػػكالسر ةػػػػػـ الساليػػػي لمعمػػقانػػج التيعػجيخ السػم

 ـ./2014-2016/
 ذ لجشة التأميغ في السجمذ األعمى لمتعميع التقاني ػرئي

ي ػغ فػػقخرات التأميػػفخدات مػجرسية كمػط الػع الخصػػػضػل
 ـ./2015ج التقانية /ػػعاىػػالس

اد ػػع االقترػػزػ ىيئة تجريذ في قدػػاعج عػػاذ مدػػأست  ة ػػػاليػػػػاـ الحػػػيػػف كالسػػائػػػضػػال
 غ ػػػخيػػامعة تذػػػاد جػػكالتخصيط بكمية االقتر

 جػػػػالمغة اإلنكميدية جي –تسّخس ػػة مػػة العخبيػػالمغ  ارات ػػػػػػات كالسيػػػػػالمغ
 يارات كسبيػتخ ػػمoffice applications  جػػػجي 
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 ،شا الػصػؿ إليو دكف اإليساف بسعادلة الساضي االيجابيّ يسكش الك  يحجث،إّف بشاء السدتقبل ال 
التي انتذخت  ،مزافًا لمحاضخ الشػعّي. كبالشطخ إلى سػرية التي تحسل اإلرث الحزارّؼ كالثقافيّ 

كفييا ميج الحزارات. لع تدتصع كّل مػجات الغدك كالرخاعات كاليجخات  ،مشيا الجيانات الدساكية
كتحّسمت مغ أجمو الكثيخ الكثيخ.  ،أك إنياء دكرىا. فقج حسمت ىحا الجكر ،كالسؤامخات الجكلّية تذتيتيا

فيي دكلٌة تكّػنت ضسغ بيئٍة تحسل مفاـيع الكخامة كالديادة )مزسػف عقيجة حدب البعث العخبي 
اظ عمييا. كإّف أثسانا باىطًة في حخكة التاريخ لمحف -في نفذ الػقت–كقج دفعت  ،(االشتخاكي

 سيذّكل بػابة العبػر نحػ السدتقبل. ،بو كسجتسع خّ االختبار الحؼ نس

ندّمط الزػء مغ  ،لصخح ىحا الكتاب بيجؼ تقجيع تحميل عمسيّ  كاف دافعًا أساسياً  ،كّل ما سبق
كمغ ثع نذػء حدب البعث العخبّي االشتخاكي كعقيجتو التي  ،خاللو عمى الحزارة العخبية اإلسالمّية

كزيادًة في ىيبة الجكلة التي تجّدجت في مسارساتو  ،كردعًا لألعجاء ،شّكمت ضسانًا الستقخار سػرية
ة الستسّثمة بالقائج السؤسذ الخئيذ حافع مجعػمًا بالؿيادة الدياسيّ  ،كإنجازاتو السيجانّية ،الدياسّية

 ،حيث استصاع استثسار قّػة الذعب ،األسج كإنجازاتو التي كانت بجايتيا مع الحخكة الترحيحّية
بالذكل الحؼ مشع  ،كاإلرث الحزارّؼ لمسحافطة عمى الجكر الدػرّؼ في اإلقميع ،كالجغخاؼية ،كالثقافة

ىحا الجكر لجرجة أنيا باتت مزصخة لمتعامل معو عشج  الدياسات اإلقميسية كالجكلية مغ تجاكز
 معالجة قزايا الرخاع في السشصقة.

كيصخح مذخكع التصػيخ  ،يأتي بعج ذلظ القائج الديج الخئيذ بذار األسج ليكسل ىحا الشيج القػميّ 
كدخت  ،يجعميا عمى الجكاـ دكلًة قػيةً  ،السختكد عمى أسٍذ عمسّيٍة لبشاء مدتقبل سػرية ،كالتحجيث

 السقـــــجمــــة 
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كأخحت عغ ججارة دكرًا الفتًا في الداحة العخبية  ،كبقيت صامجة ،كقمبت التػقعات ،االحتساالت
ستكػف جػىخ  - ذات الجػانب الستعجدة – االستخاتيجيةكاإلقميسية. مع اإلشارة إلى أّف رؤيتو 

ابة الخكيدة ىي بسث ،ال بل كبػصمة التخصيط االستخاتيجّي. عمى اعتبار أّف قّػة الجكلة ،دراستشا
 األساسّية لدياساتيا الجاخمية كالخارجية عمى حجٍّ سػاء.

الحؼ أعصى كما زاؿ  ،باستعخاٍض مفّرل لجستػر الجسيػرية العخبية الدػرية البحثسششيي ىحا 
تػّضف كّل عشاصخ قّػتيا لمػقػؼ في كجو الديشاريػىات  الػششّية، التيصػرًة عغ بشاء الجكلة 

 .السعّجة سمفًا لدػرية
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 السـؾاطشـة والسجتسـع
ىي صفة السػاشغ الحؼ لو حقػؽ كعميو كاجبات تفخضيا شبيعة انتسائو  :السؾاطشة في االصظالح

إلى كشغ. مغ ىحه الحقػؽ عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ: حق التعميع، حق الخعاية الرحّية، حق 
كاجب الػالء لمػشغ كالجفاع عشو، ككاجب أداء  أيزًا:العسل؛ أما الػاجبات فسشيا عمى سبيل السثاؿ 

 العسل كإتقانو.

ًء عميو، فالسػاششة تسّثل عالقة الفخد بجكلتو، عالقة يحجدىا الجستػر كالقػانيغ السشبثقة عشو، كبشا
 كالتي تحسل كتتزّسغ معشى السداكاة بيغ السػاششيغ.

مع اإلشارة إلى أّف التجارب التاريخية كانت قج أفخزت معاني مختمفة لمسػاششة فكخًا كمسارسًة، 
حتى في  –ـ السعاصخ لمسػاششة حدب آراء السؤرخيغ. تشّػعت كحلظ تفاكتت قخبًا كبعجًا مغ السفيػ 

 الإفخازات مفيػـ السػاششة بحدب التيارات الفكخية كالدياسية كاالجتساعية التي  -التاريخ السعاصخ
فيسيا كنقجىا بسعدؿ عغ الطخكؼ السحيصة بيا أك بعيجًا عغ الدماف كالسكاف بكل أبعادىسا  يسكغ

الشطخ إلى مفيػـ  يسكغ الاعية كالدياسية كاأليجيػلػجية كالتخبػية. كمغ ثّع االقترادية كاالجتس
كإّنسا باعتبار أنو تذأ كنسا في ضل تيارات فكخية متعجدة  مبدط،السػاششة باعتباره نتاجًا لفكخ كاحج 

 تشػعت نطخّياتيا كعقائجىا بل كضخكؼ تذّكميا عمى السدتػػ السحمّي كالقػمّي كالجكلّي.

ر مفيػـ السػاششة في مجاؿ التفكيخ الدياسي كالقانػني كاالجتساعي الحجيث كالسعاصخ لقج تبمػ 
 كأصبح يسّثل اإلشار السخجعّي لمجكلة الػششّية الحجيثة. لحلظ تعّبخ السػاششة:

  

 

 السـؾاطشـة والسجتسـع    

 السحاضخة األولى
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عغ العالقة بيغ الفخد كالجكلة كسا ُيحجدىا قانػف تمظ الجكلة، تتزسشو تمظ العالقة مغ كاجبات  أّواًل:
في تمظ الجكلة. كتجّؿ السػاششة عمى مختبٍة مغ الحخية مع ما يراحبيا مغ مدؤكلّياٍت، كىي كحقػؽ 

 تسشح السػاشغ بالسقابل حقػقًا مثل حق االنتخاب كتػلي السدؤكليات العامة...الخ.

كبشاًء عمى الصخح الدابق، يذتسل مفيػـ السػاششة عمى ثالثة أبعاد ضسغ الخكابط االجتساعية 
 كالدياسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كىحا يسثل البعج القانػني الحؼ يدتػجب تشطيع العالقة بيغ الحاكع  الؾضع القانؾنّي: -1
االجتساعي الحؼ يزسغ التػازف بيغ الفخد كالسجتسع، كسا أنو كالسحكػـ استشادًا إلى العقج 

 يذيخ أيزًا إلى أّف السػاشغ يتستع بحقػؽ كيمتـد بػاجبات.

 البعج الثقافي والحزاري 

 "اليؾية"

 القانؾني البعج

 "الؾضع القانؾني"

واالجتساعي  البعج االقترادي
 "السسارسات والشذاطات"

 السؾاطشة
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كىحا يسّثل البعج االقترادؼ كاالجتساعي، كالحؼ يدتيجؼ إشباع  السسارسات والشذاطات:
يحفع كخامة السػاششيغ الحاجّيات السادّية األساسّية، كيحخص عمى تػفيخ الحّج األدنى مشيا ل

الدياسّية، كاالقترادّية، ) كإندانّيتيع. كالسػاشغ بالسقابل يذارؾ في كّل الشذاشات كاألعساؿ
 التي تداىع في تحقيق الخيخ العاـ لمسجتسع. (كاالجتساعّية... الخ

 

كالتي تسّثل البعج الثقافي كالحزارؼ الحؼ ُيعشى بالجػانب االجتساعية كالخكحية  اليؾّية: -2
كالشفدية لألفخاد كالجساعات عمى أساس احتخاـ خرػصّية اليػّية الثقاؼّية كالحزارّية، مع 
الخفس بالسقابل لكّل محاكالت االستيعاب كالتيسير كالتشسيط. مع اإلشارة إلى أّف الفخد 
يحقق ىػّيتو مغ خالؿ اإلحداس الحاتّي بأىسيتو كإنداف مػاشغ يعير مػاششتو، كمغ 

لحؼ يداىع في تػشيج اليػية ألف االنتساء ما ىػ إاّل نتاج العسمية الجمية خالؿ االنتساء ا
التبادلية بيغ الفخد كالسجتسع أك الجساعة التي يفزميا السشتسي، باعتبار أّف االنتساء ذك 
شبيعة نفدية اجتساعي. بسعشى آخخ، يعّبخ االنتساء عغ حاجة الفخد إلى التجّسع كالخغبة 

بصًا أك في حزػر مع اآلخخيغ، كىي حاجة عامة أؼ مذتخكة بيغ في أف يكػف فخدًا مخت
البذخ. باإلضافة إلى ذلظ، فإّف الفخد بحاجة ألف يكػف في حالة كتػافق كاندجاـ متبادؿ 
مع اآلخخيغ ليتع التفاعل اإليجابّي بيشيع.، فيع يذّكمػف ما يدّسى "جساعة االنتساء" أك 

يتّػحج معيا الفخد، كيدتخجميا معيارًا لتقجيخ ذاتو، الجساعة السخجعّية. تمظ الجساعة التي 
 كمرجرًا لتقػيع أىجافو الذخرية.

 

ُيشطخ إلى السػاششة أيزًا عمى أّنيا كضعّية تدسػ عمى الجشدية، كتجعل العالقة مع الجكلة  ثانيًا:
عالقة شخاكة في الػشغ. كمغ خالؿ ىحه الػجية تربح السػاششة ىي "العزػية الكاممة في 

 السجتسع"، كىي تذسل في ىحه الحالة عمى ثالثة مدتػيات:
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 كتذسل الحقػؽ، كالحخّيات العاّمة، كاإلحداس بالسدؤكلية تجاه مقجرات السجتسع. السجنّية: -1
 

 كتتزّسغ مختمف أكجو السذاركة الدياسية. الدياسّية: -2
 

 كفي الخفاـية االقترادية كاالجتساعية. كىي تتزّسغ حق الفخد في األمغ، االجتساعّية: -3
 

إّف السػاششة كبحكع اتراليا الػثيق بسبادغ الحخية كالعجالة كالسداكاة كالسذاركة كالجيسقخاشية،  ثالثًا:
تربح ثقافة كأسمػب حياة. كعميو، تكسغ القّػة الحؿيؿية لمسػاششة في ثقافة السجتسع، إذ أّف ؾيع 

ّية، كمفاـيسيع السترمة بقزّية السػاششة كحقػقيا، تسّثل الذخط السػاششيغ كعالقاتيع االجتساع
 األساس لتأميغ ىحه الحقػؽ.

ال بّج مغ اإلشارة إلى أّنو في القخف الحادؼ كالعذخيغ شيج مفيػـ السػاششة تصّػرًا ماؿ بو مشحى 
 العالسية، كتحجدت مػاصفات السػاششة الجكلّية كىي عمى الذكل التالي:

 ثقافات مختمفة االعتخاؼ بػجػد. 

 االجتساعية

 

 الدياسّية 

 

 السجنّية  

 

 السؾاطشة
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 احتخاـ حق الغيخ كحخّيتو. 
 االعتخاؼ بػجػد ديانات مختمفة. 
 فيع كتفعيل أيجيػلػجيات سياسية مختمفة. 
 فيع اقتراديات العالع. 
 االىتساـ بالذؤكف الجكلّية. 
 السذاركة في تذجيع الدالـ الجكلي. 
 السذاركة في إدارة الرخاعات بصخيقة الالعشف. 

 

مػاصفات مػاشغ القخف الػاحج كالعذخيغ، الػصػؿ إلييا يدتػجب تشسية قجرات كّل ما سبق يذّكل 
معيشة لمتفكيخ، تحدع كتُشّطع في الػقت نفدو االختالفات الثقاؼية، كمػاجية السذكالت كالتحجيات 

 كأعزاء في مجتسع عالسي كاحج. كىحا التػّجو يسّثل في الػاقع أحج مفخزات العػلسة.
 وباالستشاد عمى ركيدتيؽ أساسّيتيؽ:عمى إرساء مبجأ السػاششة العالسية، يقػـ التػّجو الدابق 

 

عالسية التحجّيات كعجـ السداكاة االجتساعية كاالقترادية، كاالمتالؾ غيخ الستداكؼ لتقشية  أواًل:
 السعمػمات، كتخاجع الخرػصية، كالتجىػر البيئي، كتيجيج الدالـ.

 

 ذات دياناٍت كثقافاٍت كأعخاؼ كتقاليج كنطع مختمفة.أّف ىشاؾ أمسًا كمجتسعات  ثانيًا:
كعميو، فقج أسفخت االجتيادات الغخبية إلى صياغة عشاصخ ججيجة لمسػاششة، كقامت بتأسيذ 
مرصمح ججيج في الخصاب السعاصخ ىػ "السػاششة العالسية" أك "السػاششة عجيجة األبعاد" التي 

 عّي، كالبعج السكانّي، كالبعج الدمانّي. جسعت بجكرىا البعج الذخرّي، كالبعج االجتسا
 

 كقج أىابت بالسؤسدات الدياسية كالتخبػية تحؿيقيا مغ خالؿ العشاصخ التالية:
 اإلحداس باليػية. 
 التسّتع بحقػؽ مّعيشة. 
 السدؤكلّيات كااللتدامات كالػاجبات. 
 مدؤكلية السػاشغ في لعب دكٍر ما في الذؤكف العاّمة. 
  أساسّية.قبػؿ ؾيع اجتساعّية 
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مغ خالؿ ما سبق، نجج أّف مفيػـ السػاششة يتذّكل في سياؽ حخكة السجتسع كتحّػالتو، كفي صمب 
ىحه الحخكة تُشدج العالقات، كتتبادؿ السشافع، كُتخمق الحاجات، كتبخز الحقػؽ كالػاجبات 
كالسدؤكلّيات. كبتفاعل ىحه العشاصخ مجتسعة يتػّلج مػركث مذتخؾ مغ السبادغ كالؿيع كالعادات 

في تذكيل شخرّية السػاشغ أّكاًل، كمشحيا خرائز ُتسّيدىا عغ  -بجكرىا–كالدمػكّيات، ُتديع 
 غيخىا ثانيًا. كبيحا يربح السػركث السذتخؾ حسايًة كأمانًا لمػشغ كالسػاشغ. كعميو، فإّف السػاششة 

 

ؤ الفخص أداة لبشاء مػاشغ قادر عمى العير بدالـ كتدامح مع غيخه عمى أساس السداكاة كتكاف
كالعجؿ، بيجؼ السداىسة في بشاء كتشسية الػشغ مغ جية، كالحفاظ عمى العير السذتخؾ ؼيو مغ 
جيٍة أخخػ. مع اإلشارة إلى أّف السػاششة ُتعّج البػتقة التي تزسغ انريار جسيع االنتساءات 

 امة.لرالح الػشغ ضسغ أشخ نطامّية، كمغ خالؿ االلتقاء عمى أرضّية السرمحة الػششّية الع
كمغ ىحه الػجية يتحّجث الباحثػف عع ثقافة السذاركة، كالبعس اآلخخ عغ التخبية عمى السػاششة، 

 كعغ الثقافة أك التخبية السجنّية.
فالتخبية السجنّية ليدت مفيػمًا مقترخًا عمى التخبية التقميجّية التي تقػـ بيا األسخة كالسجرسة، كإّنسا 

سجتسع كافة. فسزسػنيا ىػ صقل الذخرّية اإلندانّية، بتجريب تتعّجىا لتتذارؾ فييا مؤسدات ال
ـٍ تاـ مع اآلخخيغ. فيػ  اإلنداف عمى الحياة االجتساعّية، كتسّخسو بيا حتى يقػـ بجكره فييا باندجا
ال يعير بسعدؿ عشيع. لحلظ تشتيي حخّيتو عشجما تبجأ حخّية اآلخخيغ. كانصالقًا مغ ىحا الصخح، فإّف 

ة ىي عسمّية إكداب أفخاد السجتسع برػرٍة عسمّية مبادغ كميارات الدمػؾ االجتساعّي التخبية السجنيّ 
السخغػب ؼيو في البيت كالسجرسة كالجامعة كمكاف العسل كاألماكغ العاّمة... الخ. ككحلظ مبادغ 

 احتخاـ غيخه، كتقّبل رأيو كإعانتو، كتجّشب ما يزّخ بو.
لجػ كّل مػاشغ يدتشج إلى ؾيع التعاكف كالعجالة، كحّب  ككّل ما سبق، يتّع بخمق ضسيخ اجتساعيّ 

الػشغ كالغيخة عميو، كاإلحداس بالسدؤكلّية تجاىو، كتػضيف كّل الصاقات لبشائو، كالحفاظ عمى 
 نطافتو كبيئتو بكّل مّكػناتيا.
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 كّل ما سبق يدتؾجب مشيجًا متكاماًل تتذارك فيو مؤسدات السجتسع التخبؾّية، وتتسّثل:

 

عمى اعتبار أّف األسخة ىي الػسط األّكؿ الحؼ يتمّقى )كيتخّبى أيزًا( ؼيو  التخبية األسخّية: -1
الصفل أّكؿ دركس الخيخ كالذخ، العجؿ كالطمع، الكحب كالرجؽ. فيي السدؤكلة عغ 
تعميسو شخيقة اتخاذ القخار كالسذاركة في صشعو مغ خالؿ االقتجاء باألبػيغ في مدتػػ 

 سّي كحتى في اليػّية الفكخّية كالحدبّية.السػاششّي كالديا
 

كدكرىا يكسغ في تخسيخ رمػز السػاششة، كالسذاركة كاالىتساـ بالذأف  السجرسة والجامعة: -2
العاـ، كاإلحداس بالسدؤكلية تجاه مقجرات السجتسع. بالسجتسع ليذ مجّخد مجسػعة بذخّية 

ضافة إلى ذلظ مكاف محكػـ إّنو باإل سمدمة مغ الؿيع األخالؾّية فحدب،مشطسة تحكسيا 
 السجارس، كمجػ صالحّيتو لمعير اإلندانّي. لحلظ فإّف التخبية السجنّية في (شبيعتو)ببيئتو 

تتجو نحػ حساية السكاف أك البيئة، كرعايتيا  (باعتبارىا أىّع مدتػػ في السػاششة)
كالسحافطة عمييا لتكػف في أفزل حاالتيا لخجمة السجتسع. كعميو، فالتخبية السجنّية تشّسي 
لجػ الصفل كالذاب الحقًا القجرة عمى االستستاع بالشطافة كالجساؿ، لتديل كتشتدع مغ داخمو 

األفعاؿ اإليجابّية التي يقػـ بيا لحساية ما الخغبة في إتالؼ كإفداد الصبيعة، كتعديد ؾيسة 
 حػلو.

مع اإلشارة عمى أّف التعميع يمعب دكرًا كبيخًا في ترحيح الخمل الحؼ يعانيو ندق الؿيع الخاىغ. 
كلكغ السذكمة ليذ بعجـ كجػد مشاىج تيتع بالتخبية السجنّية كاألخالؾّية، كإّنسا نقل ىحه الؿيع تختمف 

الحؼ قج يكػف أبًا، أك أمًا، أك معّمسًا، أك )السدؤكؿ عغ نقل ىحه الؿيع باختالؼ مفاـيع الذخز 
، كباختالؼ نطختو عمى ىحه الؿيع، كمجػ إدراكو لجكر ىحه الؿيع في التأىيل، كمجػ (رجل ديغ

تبّشيو ىػ نفدو ليحه الؿيع في سمػكو كفي حياتو اليػمّية. فيؤالء األشخاص ىع مخجعّيات، ال بج 
ًا سمػكّيًا معّيشًا، يدعى األشخاص اآلخخكف إلى االقتجاء بيا كتقميجىا. كبالتالي في كيذّكمػف نسػذج

حاؿ كاف ىشالظ حمٌل في السخسل سيكػف ىشاؾ خماًل في السدتقبل. كعميو، ال بّج مغ تحجيج مفاـيع 
غ م–التخبية السجنّية عشج السعّمع قبل الستعّمع بيجؼ بشاء مػاششّية صحيحة، تجعل الفخد يذعخ 
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بزخكرة السحافطة عمى ما يشتسي إليو، كإذا ما ُدعي إلى الؿياـ بجكره في كششو، شعخ  -خالليا
بأّنو يقػـ بػضيفة ىاّمة ميسا كانت مكانة أك ؾيسة ىحه الػضيفة. فالسعمع كالصبيب كالسيشجس كالفالح 

 كقجراتو.  كالعامل كرجل الجيغ...الخ، كٌل مشيع يقػـ بجكره الحؼ ُكّمف بو كفقًا لسياراتو
فإذا شعخ ىؤالء بالسػاششة الرحيحة، كاالنتساء إلى كشغ، حافطػا عميو، كامتشعػا عغ العبث 

 بسقّجراتو، أك استثسار كضائفيع لغاياٍت أنانّية كشخرّية، كاتجيػا إلى حساية السرمحة الػششّية.
 

السػاششة، فيشاؾ إجساع في السداىسة في تخسيخ الؿيع السجنّية كثقافة  دور وسائل اإلعالم: -3
عمى أىسية الثػرة اإلعالمية كاالترالية في تشسية التػجيات كالسسارسات لألشفاؿ كلمذباب 

 الحقًا.
 كتعخيفو كتثؿيفو الػششي انتسائو تعديد عبخ اإلنداف بشاء في األىسية بالغ دكر لإلعالـ
 بالخؤػ  االرتقاء ؿخال مغ السجتسع بشاء في ككحلظ كافة، السياديغ في ككاجباتو بحقػقو

 كانريار التشسية عسمية في مزافة ؾيسة يربحػا أف عمى الشاس تداعج التي كالترػرات
 فييخاد لإلعالـ تعديدىا، عمى عجة مبادغ  الحؼكيقػـ مفيػـ السػاششة، ، الػششية الجساعة

الحقػؽ كالػاجبات بغس الشطخ عغ العخؽ أك الجيغ أك الميجة  فيمقجمتيا تداكػ الشاس 
 كحساية تعديد في بالغة أىسية كسائمو بسختمف فمإلعالـ، الصبقيأك الشػع أك الػضع 

 أيزاً  فكخية معالجة ىػ بل لمػشغ، مدخحية أك أغشية فقط ليذ كاإلعالـ. الػششية اليػية
 السػاششة مذكمة بيشيا كمغ البالد، لسذكالت كجخيئة صخيحة كمشاقذة كتفاعل كحزػر

 مغ الشيل إلى تخمى استخاتيجيات لسقاكمة كسخيع، ناجع حل إلى حاجة في باتت التي
 .الػششي كتكامميا بالدنا، كحجة

تذسل السسارسات السجنّية التي  -في ىحه الػرقة–اعتسادًا عمى ىحه السقجمات، السػاششة 
يقػـ بيا الفخد داخل السجتسع مغ أجل الرالح العاـ، كمذاركتو في مختمف أكجو الحياة 
الجساعية برػرٍة شػعّيٍة كإرادّية في إشار تسّتعو بحقػقو بسعشاىا الذامل، كأدائو لػاجباتو 

بيا انتساؤه عمى الجساعة التي يعير معيا، ككفق السعاييخ كالشطع الستفق عمييا التي يتصم
كششيًا كإندانيًا. كال تقترخ السػاششة ىشا عمى مجاؿ السذاركة الدياسية كسا دأبت عمى 
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ذلظ الجراسات الدياسية كالقانػنية، بل تّتدع لتذسل السذاركة الثقاؼية كاالجتساعية 
 لجساعية في الحّيد العاـ. كاالقترادية الفخدية كا
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الػشغ يعمػ كال يعمى عميو.. كسػرية فػؽ الجسيع بالسبادرات الدياسية نقػييا.. كبالجفاع عغ كل  >>
<<حبة تخاب نحسييا.. فالدػرؼ يشبس تدامحًا كعفػًا.. لكغ الكخامة كالػششية تدخياف في عخكقو

حافظ األسجالديج الخئيذ بذار                                 
   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 <<  الػشغ غاؿ كالػشغ عديد كالػشغ شامخ كالػشغ صامج ألف الػشغ ىػ ذاتشا فمشجرؾ
ىحه الحؿيقة. كلشحب كشششا بأقرى ما ندتصيع مغ حب كليكغ كشششا ىػ السعذػؽ األكؿ 

إندانيا بجكف الحؼ ال يداكيو كال يجانيو معذػؽ آخخ فال حياة إندانية بجكف كشغ كال كجػدًا 
    <<كشغ

 القائج السؤسذ حافظ األسج 
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  :مـقجمـة

االستقخار إلى يختبط نذػء الحزارة بانتقاؿ اإلنداف مغ التخحاؿ الجائع إلى االستقخار الجائع، كيؤدؼ 
تفاعل اإلنداف مع الصبيعة، كيشتج عغ ىحا التفاعل حريمة مادية تتسثل في إنتاج زراعي كصشاعي 
كأدكات تمبي حاجاتو السختمفة، كحريمة اجتساعية تتسثل في الؿيع كالعادات كالتقاليج كالشُّطع كاألفكار 

 كالسحاىب كالفشػف كأساليب الحياة.

كتذسل إنتاج  كالسعشػية،كة السجتسع كنذاشاتو بجسيع جػانبيا السادية حخ  كتعخؼ الحزارة عمى أنيا
كصشع الخيخات السادية كالسعارؼ العمسية كاألفكار الفمدؽية كالشطع الدياسية كاالجتساعية 

 كالؿيع كالتقاليج كالسؤسدات السختمفة.  كالفشية،كاإلنجازات الفكخية كالحقػؾية  كاالقترادية،

كبيغ كعيو الستغيخ كاألدكات  كالصبيعة،تيجة التفاعل السدتسخ بيغ اإلنداف نذأت الحزارة نلقج 
لتأميغ حاجاتو كالزخكريات الالزمة لو لمبقاء  الدمغ،كاإلمكانات الستػفخة ضسغ عسمية مدتسخة عبخ 

 كالسأكل كالسمبذ كالسأكػ.

كعاش متشقاًل مغ مخحمة صيج الحيػاف  الرػاف،في السخاحل األكلى صشع اإلنداف أدكاتو مغ حجخ 
 كبحلظ انتقل اإلنداف مغ  كالشبات،إلى الدراعة كاالستقخار كتججيغ الحيػاف  البخية،إلى التقاط الثسار 

  كبيخًا،ثع جاءت مخحمة اكتذاؼ الشار لتذّكل إنجازًا حزاريًا  إنتاجو،جسع الصعاـ إلى 

 

 الحزارة العخبية اإلسالمية 

 القؾمية العخبية -وحجة األمة العخبية 

 الثانيةالسحاضخة 
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اإلنداف  ثع بجأ الحجارة،أسيع في تصػر البذخية كانتقاليا إلى صشع األدكات مغ السعادف بجاًل مغ 
فطيخت الكتابة الترػيخية ثع  كاألصػات،باستخجاـ المغة كسيمة لمتفاىع بجاًل مغ اإلشارة باأليجؼ 

 السيالد.ضيخت الكتابة السقصعية السدسارية حػالي مشترف األلف الخابع قبل 

عػامل فسا ىي  التاريخية،ل التاريخ إلى العرػر تخاع الكتابة انتقل اإلنداف مغ مخحمة ما قبكباخ
 ؟الحزارة ػءنذ

 

 نذأت الحزارات وتظؾرت بعج أن تؾفخت ليا الذخوط والعؾامل التالية: 

 ؾياـ السجتسع السدتقّخ. -1

 الديصخة عمى الصبيعة التي تخافقت مع تصػر كعي اإلنداف. -2

ؾياـ عالقات اجتساعية أساسيا التعاكف لتأميغ متصمبات الحياة كالجفاع عغ الػجػد  -3
 االجتساعي كفي ىحا اإلشار تذكمت الؿيع كالعادات كالتقاليج كالشُّطع كالزػابط األخالؾية.

ألنو ييتّع بتشطيع كإدارة الذؤكف  الحزارة،كجػد نطاـ سياسي كىػ شخط أساسي لشذػء  -4
 كعالقتيا بالسجتسعات األخخػ. أفخادىا،كتشطيع عالقات  ،لمجساعةالعامة 

ألف الكتابة إحجػ مطاىخ الػعي  كتصػرىا،ارتبصت الكتابة بشذأة الحزارة  الكتابة:اختخاع  -5
كمع  السجتسع،ككسيمة فعالة في تعديد التػاصل بيغ أفخاد  تصػره،البذخؼ كسسة مغ سسات 

إضافة إلى دكر الكتابة في تجديج الفكخ كنقل تخاث األججاد إلى  األخخػ،السجتسعات 
 اآلخخيغ كإلى األجياؿ الالحقة.

 الدسات العامة لمحزارة:

 محجديغ،لكل حزارة خرػصيتيا القػمية بػصفيا إنتاج شعب محجد في مكاف كزماف  -1
بط بقجرتيا كىحه الخرػصية ال تمغي الصابع اإلنداني لمحزارة. كإف بقاء أية حزارة يخت

 عمى الحزارات األخخػ. كاالنفتاحعمى التكّيف 
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الحزارة ليدت ضاىخة ثابتة، بل تشسػ كتتغّيخ بحدب قجرة الذعب عمى التكيف كالتفاعل مع  -2
 الػسط السحيط، كبقجرتو عمى اإلبجاع.

 )تسّخ الحزارة بسخاحل مختمفة مغ التصػر إلى التخّمف، كمغ القػة إلى الّزعف(.   

غ أك عخؽ دكف آخخ، فيي ُمعصى حزارؼ عاـ أسيسْت الحزارة ال تختبط بذعب معيّ  – 3
 الذعػب في إنجازه.

 نتيجة تبجؿ الدسات كالسعصيات الحزارية. ندبي،الحزارة أمخ  – 4

 الحزارة العخبية قبل اإلسالم:

د  ججًا،الحزارة العخبية قجيسة   –آرامية  –كشعانية  -بابمية–آشػرية ) تدسياتياكىي عمى تعجُّ
خ عغ كتعبّ  ،حزارة كاحجة ىي في جػىخىا كمطيخىا( نبصية –سبأية  –حْسيخية  –فيشيؿية مرخية 
 تجخبة أمة كاحجة. خالصةكسا أنيا  ،كاحجمزسػف 

كإبجاع الفيشيقييغ لمكتابة  السدسارية،اآلشػرييغ لمكتابة  إبجاع كانت أىع اإلنجازات الحزاريةلعل ك 
 األبججية.

كالتذابو في  ،الػحجة في الحزارة العخبية في كحجة المغة رغع تعجد الميجات كتتجمى مطاىخ
كفي العالقات  ،كفي شخؽ الدراعة كالّخؼ كأنػاع السدركعات ،السعتقجات الجيشية كفي القػانيغ كالذخائع

ار كفي اإلش ،التجارية بيغ بالد الذاـ كبالد الخافجيغ كمرخ كالجديخة العخبية كبالد السغخب العخبي
 الجغخافي الػاحج.

 اإلسالمية:الحزارة العخبية 

مع اإلسالـ في القخف الدابع السيالدؼ كشتيجة لمتفاعل بيغ العخكبة كاإلسالـ.  الحزارة العخبية بجأت
التذتت  ثػرتيغ تاريخّيتيغ حزارّيتيغ ضج فالعخكبة كاإلسالـ مفيػماف متكامالف يعّبخاف عغ

تيجفاف إلى تفعيل األمة العخبية  ،كثػرة عمى الرعيج القػمي ،ثػرة عمى الرعيج الجيشي ،كالزعف
 كتػسيع مذاركتيا في الحزارة اإلندانية كحسل رسالتيا إلى البذخية جسعاء.
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حزاريًا لمعخكبة يتجاكز  كاإلسالـ قّجـ مفيػماً  ،فالعخكبة شكمت الحامل الحؿيقي لإلسالـ كرسالتو
، كجػىخ العخكبة التعربية. فجػىخ اإلسالـ التػحيج الجيشيالعربية القبمية كجسيع السطاىخ العخؾية ك 

 التػحيج القػمي.

 مختكدات وحجة األمة العخبية:

 .)األرض(تتكػف األمة العخبية مغ الذعب العخبي كالػشغ العخبي

فالسجتسع العخبي حريمة تصػر تاريخي شػيل، أّما كحجة األمة العخبية فتقػـ عمى كجػد العػامل 
 التالية:

مميػف كيمػمتخ مخبع تستج مغ الخميج العخبي شخقًا إلى السحيط 14مداحتو تبمغ  الؾطؽ العخبي:-1
األشمدي غخبًا، كمغ جباؿ شػركس شسااًل إلى الرحخاء الكبخػ كاليزبة االستػائية جشػبًا، كمػقعو 

كسخكد عبػر  أىسية جيػاستخاتيجية إفخيؿيا( أعصاه –أكركبا –الجغخافي بيغ القارات الثالث )آسيا 
 بخؼ كبحخؼ كجػؼ جعمو يحتل مخكد قمب العالع.

ُتعجُّ عاماًل أساسيًا في تكػيغ األمة كتػحيجىا، ألنيا تخبط بيغ أفخاد األمة كػسيمة المغة العخبية: -2
تفاىع بيغ أفخاد األمة كأداة لشقل األفكار بيغ األجياؿ الستعاؾبة، ككحجة المغة تؤدؼ إلى نػع مغ 

كتخبط أفخاد السجتسع بشػع مغ الخكابط الفكخية كالعاشؽية، كقج  ذعػر كالػعي كالتفكيخ،الػحجة في ال
بخىشت المغة العخبية عمى حيػية كخرب كقابمية كبيخة لمتججد كالتصػر كاإلبجاع، كشكمت ذاكخة 
األمة، كحفطْت تخاثيا كىػيتيا القػمية في كجو محاكالت االستعسار التي استيجفت تحكيب الذخرية 

 القػمية. 

العخبي كىػ حريمة تصػر جسيع السجسػعات البذخية التي سكشت الػشغ بي: الذعب العخ -3
 في بشاء الحزارة العخبية عبخ التاريخ. كأسيست

كقجرتيا عمى  ،شّكمت أرضية لقػة األمة العخبية ،نتساءكاالكىي مجسػعات عخبية الصبائع كالثقافة 
 السخصصات كالغدكات الخارجية  ككاجيت جسيع ،كحافطت عمى ىػيتيا القػمية ،الثبات كاالستسخار
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فحافطت بحلظ عمى كجػدىا التاريخي كعمى حيػيتيا كقجرتيا عمى التكيف كالتفاعل  ،التي استيجفتيا
 رغع الغدكات االستعسارية القجيسة كالحجيثة كآخخىا الرييػنية عمى أرض فمدصيغ. ،كالبقاء

فيػ الذعب  ،عرية عمى اليزعكأثبت الذعب العخبي أنو مغ الذعػب الياضسة في التاريخ كال
 الحؼ يستمظ األرض كالحق كالتاريخ.

ىي مجسػعة اإلنجازات الفكخية كالسادية التي قّجميا العخب خالؿ مديخة  الثقافة العخبية: -4
كما تتزسشو مغ ؾيع كأفكار كعادات كتقاليج  ،تصػرىع التاريخية بسطاىخىا األدبية كالعمسية كالفشية

 كشخائق حياة.

كالدسات القػمية ألية أمة تعكذ الذخرية الستكاممة ليا كتعّبخ عغ ىػيتيا ككحجتيا كإبجاعاتيا 
 السادية كالفكخية السدتسخة.

كتحريشيا  ،كانتسائيا ،كتديع الثقافة العخبية في تكػيغ األمة العخبية كصياغة كتعديد كعييا القػمي
 .في مػاجية السخصصات كالغدكات االستعسارية السختمفة

ُيعّج التاريخ السذتخؾ عاماًل مغ عػامل كحجة األمة كقػتيا كمشبعًا إلرادتيا التاريخ السذتخك:  -5
ت في كسجاّلً حافاًل لساضييا السذتخؾ الحافل باألحجاث كاإلبجاعات كاألعساؿ العطيسة التي تسّ 

 الساضي كتدتسخ في الحاضخ كتؤسذ لمسدتقبل. 

 كتقدع إلى قدسيغ:  السرالح السذتخكة: -6

كتحكب  ،مرالح سياسية مذتخكة تتسثل في العسل إلقامة دكلة عخبية كاحجة تتجّدج فييا إرادة األمة
كتحقيق األمغ  ،لتذّكل قػة تدتصيع مػاجية جسيع األخصار كالتحجيات ،فييا اإلرادات الستشافخة

 كاالستقخار كالعجالة.

ؿ مغ كاقع التعاكف كالتشديق كالتزامغ إلى خصػات كمرالح اقترادية مذتخكة تختكد عمى االنتقا
كحخية العسل كالشذاط في  كاألمػاؿ،عسمية تيجؼ إلى تحقيق حخية اندياب األفخاد كالجساعات 

كتؤدؼ إلى تػضيف الخساميل العخبية كتػشيشيا بسا يديع في تأميغ فخص عسل  العخبي،الػشغ 
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عمى الػاقع السعاشي  تساعي الحؼ يشعكذ إيجابياً لألجياؿ القادمة كتحقيق الشسػ االقترادؼ كاالج
 ألفخاد األمة.

إف السرالح الدياسية كاالقترادية السذتخكة تذكل أساسًا متيشًا إلقامة قػة عخبية فاعمة قادرة عمى 
 كالييسشة.مػاجية مطاىخ العػلسة 

 

 العخبية:القؾمية 

 عمى معان متعجدة أىسيا:كمسة القؾمية تجل 

التاريخية التي تجؿ عمى كجػد " القػـ" كىي بحلظ تعشي كجػدًا تاريخيًا جساعيًا العسمية  -1
 لألمة.

الشطخية السعخؼية كاألسذ الفكخية التي تتزسشيا العسمية التاريخية كتدتيجؼ كعي الػجػد  -2
 القػمي الػاحج، كإثارة مطاىخ الػعي القػمي في األمة إلقامة الجكلة القػمية.

ف تؤدػ بسزاميشيا اإلندانية التقجمية، فتربح القػمية في خجمة القػمية رسالة يجب أ -3
 اإلندانية. 

 القؾمية العخبية: 

 ىي رابصة تجسع األمة العخبية كتعّبخ عغ كجػد اجتساعي كاحج ككاقع تاريخي مدتسخ كمتصػر.

  كعميو،

 ؟سسات القؾمية العخبيةما ىي 

 إندانية قائسة بذكل فعمي.القػمية العخبية حؿيقة تاريخية حزارية تعّج  .1
القػمية العخبية ىي حخكة تحخر قػمي تيجؼ إلى بشاء إنداف عخبي يشاضل مغ أجل  .2

كسا أنيا جدء مغ حخكة التحخر العالسية في رفزيا لسطاىخ االستعسار كالرييػنية  حخيتو،
 كالعشرخية. 
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 كالعجكاف.القػمية العخبية قػمية إندانية تخفس التعرب كالتسييد كالطمع  .3
تشصمق مغ ضخكرة  حزارية،رسالة مدتسخة لإلندانية بسزاميغ  القػمية العخبية تحسل .4

كىحا االنبعاث القػمي ىػ  العخبية،إيجاد السختكدات الالزمة النبعاث حزارؼ ججيج لألمة 
 جػىخ الفكخة القػمية التي تحجد أبعاد العسل العخبي السذتخؾ.

 

 <<  لع يقترخ فزل العخب كالسدمسيغ في ميجاف الحزارة عمى أنفديع فقج كاف ليع األثخ
كإف ىحا التأثيخ خاص بيع كحجىع  تسجنيع،البالغ في الذخؽ كالغخب فيسا مجيشاف ليع في 

 الفخندي غؾستاف لؾبؾن  << فيع الحيغ ىحبػا بتأثيخىع الخمقي البخابخة
 
 
 

 

 

 

 

 

 << أعطع السآثخ في القخكف الػسصى ككانت المغة العخبية  حقق السدمسػف عباقخة الذخؽ
أعطع المغات خالؿ ىحه العرػر فمقج كتبت بيا السؤلفات الؿيسة شجيجة األصالة ككاف عمى 
أؼ باحث يخيج أف يمع بثقافة العرخ أف يتعمع المغة العخبية كلقج فعل ذلظ الكثيخ مغ غيخ 

  <<العخب
 جؾرج سارتؾن 
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 القزية الفمدظيشية والرخاع العخبي الرييؾني
 

القخف التاسع عذخ كبجاية القخف ضيخت الحخكة الرييػنية مع نياية  نذأة الحخكة الرييؾنية:
العذخيغ كبقيت أفكار متفخقة حتى انعقاد السؤتسخ الرييػني األكؿ في مجيشة باؿ بدػيدخا عاـ 

 ـ.1897

كالرييػنية كفكخة تيجؼ لتحقيق االرتباط بيغ الييػد السشتذخيغ في جسيع أنحاء العالع كفمدصيغ.  
مختكدات ديشية كمداعع تاريخية كاّدعاء تفػؽ  كالرييػنية بسفيػميا الدياسي مشطسة تختكد إلى

  عخقي كتدتيجؼ إقامة كشغ قػمي لمييػد في فمدصيغ العخبية.

 كالقػمية الييػدية بجعة أكججتيا الحخكة الرييػنية كال تدتشج إلى مدػغات، لألسباب التالية:

لمذتات اختمط الييػد الحيغ عاشػا في فمدصيغ بغيخىع مغ الذعػب، كبعج ذلظ تعخضػا  -1
 عامًا، ثع تفخقػا في مشاشق مختمفة مغ العالع. 150البابمي قخابة 

بل أثبتت أف فمدصيغ  كجػدىع،لع تثبت السكتذفات األثخية في فمدصيغ أؼ أثخ يجّؿ عمى  -2
 غ السرخييغ كاآلشػرييغ كالبابمييغ كالكشعانييغ.يكانت مدتقصبة ب

بل ىع شعب آخخ  فمدصيغ،ال عالقة لمقدع األعطع مغ ييػد اليػـ بالييػد الحيغ عاشػا في  -3
الحيغ تعػد أصػليع إلى  فيع مغ ييػد " الخدر" أخخػ،يشتسي إلى عخؽ آخخ كحزارة 

 ؾبائل مغ أصل تخكي قػقازؼ.

 القزية الفمدظيشية والرخاع العخبي الرييؾني 

 

 الثالثةالسحاضخة 
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 كالثقافة،صل بل ىع شائفة ديشية كمديج مغ أمع كشعػب مختمفة األ أمة،أؼ أف الييػد ال يذكمػف 
  كال يػجج أؼ تصابق بيغ الجيانة الييػدية كاألمة الييػدية.

 :الحخكة الرييؾنية في مخحمة التشغيؼ

ـ حزخه 1897آب عاـ 31ك 29عقج السؤتسخ الرييػني األكؿ في مجيشة باؿ بدػيدخا بيغ 
كنتج عغ السؤتسخ تذكيل  مختمفة،مشجكبًا يسثمػف جسعيات كىيئات صييػنية مغ دكؿ 197

 )السشطسة الرييػنية العالسية( التي حجدت أىجافيا آنحاؾ بػ:

 .كفق أسذ مشاسبة العسل عمى استعسار فمدصيغ بالعساؿ الدراعييغ كالرشاعييغ الييػد -1
 تشطيع الييػد في العالع كربصيع بسشطسات محمية كدكلية تتالءـ مع قػانيغ كل بمج. -2
 كالػعي القػمي الييػدؼ كتغحيتيا.تقػية السذاعخ الييػدية  -3
 اتخاذ الخصػات التسييجية لمحرػؿ عمى السػافقات الزخكرية مغ أجل تحقيق اليجؼ -4

 لمرييػنية.
 

 العالقة بيؽ الحخكة الرييؾنية والجول االمبخيالية:

حيث كججت الجكؿ االستعسارية في الرييػنية كسيمة  الستبادلة،تقػـ العالقة عمى قاعجة السرالح 
كحاجدًا بذخيًا  السشصقة،كبجياًل استخاتيجيًا لػجػدىا الجائع في  مخصصاتيا،خسيخ نفػذىا كتحقيق لت

 كيسشع تػحج العخب. كمغخبو،غخيبًا يفرل بيغ مذخؽ الػشغ العخبي 

 ككججت الرييػنية في الجكؿ االستعسارية ركيدة أساسية تداعجىا عمى تحقيق أىجافيا.

كالئيا كمخكد عسميا كنذاشيا مغ دكلة استعسارية ىي )بخيصانيا(  استصاعت الحخكة الرييػنية نقل
إلى دكلة استعسارية أخخػ ىي الػاليات الستحجة األمخيكية بعج الحخب العالسية الثانية ألف مخكد 

  الثقل االستعسارؼ انتقل إلييا.
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 القزية الفمدظيشية والرخاع العخبي الرييؾني:

 يح العسمي:السخظط الرييؾني في مخحمة التشف

 بجأت الحخكة الرييػنية بتشفيح أىجافيا عبخ السطاىخ التالية:
 

 أواًل: السجال البذخي:

 كدب تأييج الييػد في العالع كربصيع بالحخكة الرييػنية .1
 البجء بشذاط ثقافي ديشي لتعسيع المغة العبخية كالثقافة الييػدية بيغ الييػد .2

 

 ثانيًا: السجال السادي:

 السادية لتأميغ متصمبات اليجخة كاالستيصاف كتسػيل شخاء األراضي في فمدصيغتأميغ العػامل 
 

 ثالثًا: السجال االقترادي:

إعالف شعار التغمغل االقترادؼ في فمدصيغ إليجاد قاعجة اقترادية في فمدصيغ تديصخ عمييا 
 الحخكة الرييػنية

 

 رابعًا: السجال الثقافي:

 ة بيغ الييػد كأسدت الجامعة العبخية في فمدصيغكضعت مخصصات لتججيج الثقافة العبخي
 

 خامدًا: السجال الدياسي:

 بجأت الحخكة بالتخكيد عمى فمدصيغ إلقامة الجكلة الييػدية كرفس أؼ شخح غيخ فمدصيغ .1
 بجأت الحخكة نذاشًا سياسيًا كاسعًا عشج الجكؿ األكربية لحذج الجعع لتشفيح أىجافيا .2
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 وعج بمفؾر:

الرييػنية مع السرالح البخيصانية كاستصاعت الحخكة الرييػنية الحرػؿ عمى كعج التقت الجيػد 
 بمفػر كعسمت عمى تشفيحه مغ خالؿ:

 تػسيع دائخة االعتخاؼ الجكلي بػعج بمفػر مثل أمخيكا كفخندا .1
استصاعت الحرػؿ عمى اعتخاؼ عربة األمع برظ االنتجاب البخيصاني عمى فمدصيغ  .2

ج بمفػر كؾياـ ككالة ييػدية )استذارية( إلى جانب االنتجاب تقػـ كالحؼ اعتخفا دكليًا بػع
 باإلشخاؼ عمى السذاريع كتدييل دخػؿ كىجخة الييػد إلى فمدصيغ

إلى فمدصيغ بخئاسة كايدمغ لتشفيح كعج بمفػر كنتج عشيا تعييغ  1918قجكـ لجشة صييػنية عاـ 
 .مدصيغىخبخت صسػئيل الييػدؼ الرييػني أكؿ مشجكب بخيصاني في ف

 مؾقف حدب البعث العخبي االشتخاكي مؽ وعج بمفؾر وقيام دولة إسخائيل

إسقاط كعج بمفػر كأكج  أجل مغ الترحيحية الحخكة بعج جيػده سػريا في كثػرتو البعث حدب ركد
اع في مػاجية القػػ االستعسارية التي عمى أف القزية الفمدصيشية ىي البػصمة األساسية في الرخ 

كلع يجخخ جيجًا في  (إسخائيل)عسمت عمى تشفيح كعج بمفػر كمػاجية الجكؿ التي اعتخفت بجكلة 
 كمرخ سػريا بيغ الػشيج كالتعاكف  التشديق الفقخؼ  عسػده فعاؿ، عخبي تزامغ تحقيقمحاكالت 
 كالسعشػية السادية العخبية كاإلمكانات الصاقات حذج بيجؼ األخخػ  العخبية التقجمية الػششية كاألنطسة

 .إسخائيل مع السعخكة في

 الثاني تذخيغ 16 في األسج حافظ القائج السؤسذ قادىا التي الترحيحية الحخكة تػجت قجل
 إلى الجعػة في العسمي بخنامجيا بجأت حيث السدمح الكفاح مغ سػريا في الحدب مػقف 1970

 األرض عغ اإلسخائيمي السحتل لصخد السدمح الكفاح شعار كتحقيق كالتحخيخ الرسػد مجتسع بشاء
 القػات كتصػيخ بشاء: "  كالعخبي الجاخمي بخنامجيا في اىتساماتيا رأس عمى جعمت كسا العخبية،
 الجكؿ مع الػاسع كالتحخؾ التحخيخ معخكة في األكسل الػجو عمى بػاجبيا الؿياـ أجل مغ السدمحة
 الصاقات كحذج السدمح الكفاح استخاتيجية تعدز التي السجاالت كافة في التقجمية العخبية كالقػػ 
 كجيجا شػيال، كقتا ليا اإلعجاد استغخؽ  التي تذخيغ حخب فكانت السريخية، السعخكة في العخبية
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 الكفاح مغ القائج السؤسذ حافظ األسجبؿيادة االستخاتيجي  الحدب مػقف عمى دليال خارقا كششيا
 .الذاممة التحخيخ كحخب السدمح

                  آذار مغ الثامغ لثػرة عذخة الثانية الحكخػ  في األسج حافظ الدؾري  الخئيذ خصاب كفي
 السؤامخات لكل كجخأة  بحـد بالترجؼ مصالبػف  العخب فإ >> :األسج قال 1975آذار 8 في

 كإلى القػمية، قزيتشا ترؽية تدتيجؼ كالتي االستعسارية كالقػػ  إسخائيل تقػدىا التي كالسخصصات
 . << فمدصيغ قزية ترؽية

 تقارب أؼ أف لمحدب، عذخ الثاني القػمي السؤتسخ أماـ خصابو في األسج حافظ الخئيذ اعتبخ كقج
 قامت إسخائيل كأف يقعجىا،ال ك  إسخائيل في الجنيا يؿيع السػاجية أقصار سيسا كال عخبييغ قصخيغ بيغ

 ىحه كأف ،بإسخائيل السحيصة الجكؿ كخرػصاً  العخبي الرف تسدؽ  عمى تعتسج األبجية كخصتيا
 التفخقة عمى تقػـ ،السعخكة في كسا الدياسة في الدمع، في كسا الحخب في اإلسخائيمية االستخاتيجية

 العخبي الػحجكؼ  العسل أىسية تأتي ىشا كمغ. ىي تخمقيا أك خمقتُ  أف يسكغ التي الثغخات كعمى
                        لمحدب عذخ الثاني القػمي السؤتسخ أماـ القائج السؤسذ أكج كسا .ؾيامو كضخكرة

 اتحاد لػال كأنو العخبي، كالتزامغ االتحاد ألىسية نسػذجاً  قجمت 1973 عاـ تذخيغ حخب فإ >>
 .<< الحخب ىحه قامت لسا كليبيا كمرخ سػريا ضع الحؼ العخبية الجسيػريات
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 حدب البعث العخبي االشتخاكي  

نذأ حدب البعث العخبي االشتخاكي في بجاية األربعيشيات مغ القخف العذخيغ ضسغ  نذأة الحدب:
ضخكؼ ذاتية كمػضػعية معقجة ككاف ضيػر الحدب ضسغ ىحه الطخكؼ نتيجة كعي ذاتي كترسيع 

 مخ حدب البعث العخبي االشتخاكي بالسخاحل األساسية التالية:عمى السػاجية كقج 

كشسمت نزاالت البعث خالؿ ىحه الفتخة  1947كتستج حتى فتخة التأسيذ عاـ : السخحمة األولى
القزايا الػششية كالقػمية كسا تجدجت في الكفاح مغ أجل االستقالؿ كرفس االرتباط بأية معاىجات 

 كتسثيل شعبي كحياة ديسقخاشية كرفس الشدعة القصخية.كالسصالبة بشطاـ دستػرؼ 

نيداف كصجر البياف  6-4: عقج السؤتسخ التأسيدي لمحدب بيغ 1947السؤتسخ التأسيدي عاـ 
فتحػلت حخكة البعث إلى حدب سياسي لو مشصمقاتو الفكخية كأىجافو، كلو  1947نيداف  7الشيائي 

حخكة شعبية انقالبية "ثؾرية" تشاضل )الحدب بأنو  بشية تشطيسية كمؤسدات ؾيادية. كحجد الجستػر
كربط الجستػر بيغ االشتخاكية كالقزية القػمية  ،(في سبيل الؾحجة العخبية والحخية واالشتخاكية

 فأعصاىا بعجًا تقجميًا كحجد االنقالبية الثػرية كسيمة لمتعامل مع الػاقع كتغييخه.

خ فكخ الحدب عغ نزج مخحمة ججيجة مغ تصػر القػمية اتدست عبّ : السشظمقات الفكخية لمحدب
 :بالخرائص التالية

 رؤية فكخية كمشيج عمسي ربط بيغ السشيج العمسي كاألداة الفػرية. امتالؾ -1
االستخاتيجية حؿيقة تاريخية لحخكة التحخر العخبية كصياغة السشصمقات  األىجاؼحجد  -2

 الفكخية كالشزالية.

 العخبي االشتخاكيحدب البعث 
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 بيغ األصالة كالسعاصخة تأكيجًا عمى أىسية التخاث القػمي كالعالسي. كالتفاعلالتخابط  -3
كمزسػنًا تفاعميًا تكامميًا لمعالقة بيغ العخكبة كاإلسالـ كالتأكيج عمى البعجيغ  معشىأعصى  -4

 القػمي كالشزالي ليحه العالقة.
 تحجيج البشية الجساىيخية لمحدب كتحجيج السيسة التاريخية لمجساىيخ. -5
 خبي القػمي حؿيقة تاريخية حزارية أنتجت ىحا الػجػد بكل مقػماتو.الػجػد الع -6

أسيع تحجيج مشصمقات الحدب الفكخية كتػسيع قاعجتو التشطيسية كالجساىيخية في  نزال الحدب:
 تػسيع حخكتو كنزالو عمى الرعيج الػششي كالتقجمي.

 عمى الرعيج الجاخمي:

كأكج عمى الصابع القػمي لمجستػر بإدخاؿ فقخة كاف الحدب شميعة الجساىيخ التي تيع سػرية  
تشز: "عمى أف الذعب الدػرؼ جدء مغ األمة العخبية كالشزاؿ لتحقيق االستقالؿ االقترادؼ 
كالتحخر االجتساعي كالجفاع عغ سػاد الذعب مغ عساؿ كفالحيغ كالحخص عمى تػسيع مذاركتيا 

 في الحياة الدياسية.

 عمى الرعيج القؾمي:

ضج السذاريع االستعسارية كأسيع في إسقاط السخصصات التي ىجفت جخ كقف الحدب  -1
 سػرية لحمف بغجاد.

كدعع االنتفاضة الذعبية  1958شكل عامل ضغط لتحقيق الػحجة بيغ سػرية كمرخ عاـ  -2
 في لبشاف.

 

كقف الحدب مع حخكة التحخر العالسية كحخكة عجـ االنحياز "مؤتسخ بانجكنج  عمى الرعيج الجولي:
 كشالب بتفعيل دكر األمع الستحجة ككقف ضج سياسة األحالؼ كالتكتالت. "1955
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 عمى الرعيج الحدبي:

اتدعت شعبية الحدب نتيجة لسػاقفو الجاخمية كالقػمية كالعالسية فطيخ التشطيع القػمي في  –1
 .1954السؤتسخ القػمي الثاني لمحدب عاـ 

سياسيًا كعقائجيًا استصاعت تجاكز األخصاء تسخس الحدب نزاليًا فأبخزت ؾيادات كاعية  -2
 1958شباط  24كالتشاقزات كامتمكت رؤية شسػلية لكغ خصأىا التاريخي كاف حل الحدب 

فانتقمت الؿيادة إلى المجشة العدكخية التي كاف القائج السؤسذ )حافع األسج( أحج أعزائيا 
فراؿ كالتخصيط لثػرة الثامغ الفاعميغ تعسل عمى إعادة تشطيع الحدب كؾيادة الحدب ضج االن

 مغ آذار كؾيادتيا.
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شكمت الثػرة محصة مخكدية في نزاؿ الحدب كأسيست بشقمو إلى ؾيادة  ثؾرة الثامؽ مؽ آذار:
الجكلة كالسجتسع فأصبح مصالبًا ببمػرة أفكاره كمشصمقاتو كتقجيع نطخيتو الشزالية كمشياجو الدياسي 

ككضعو مػضع التشفيح فكاف البج مغ مخاجعة أفكار الحدب كاالقترادؼ كاالجتساعي كالثقافي 
 باستسخار عمى أساس التحػالت التاريخية القائسة.

بجأ الحدب بإعادة دراسة مشصمقاتو الفكخية كبشائيا كصياغتيا بسا يشدجع  عمى الرعيج الحدبي: – 1
التي أقخىا السؤتسخ  كالػضع الججيج ليقجميا في إشار مشطػمة متكاممة تجدجت بالسشصمقات الشطخية

 كتزسشت سستيغ أساسيتيغ: العمسية كالثػرية. 1963القػمي الدادس 

االستخاتيجية في الػحجة كالحخية كاالشتخاكية كحجد الحدب العالقة التي بيشو كبيغ  ح أىجافوكّض 
ػػ التقجمية الدمصة باعتباره قائجًا كمػجيًا ليا كسا حجد استخاتيجية السخحمة السقبمة باالنفتاح عمى الق

 كالتعاكف معيا كالعسل مع الجساىيخ.

كضع األسذ كالسختكدات الشطخية إلعادة تشطيع الدمصة كالسجتسع التي  عمى الرعيج الجاخمي: – 2
تحقق التكامل بيغ كحجة الؿيادة كديسقخاشيتيا كإحجاث تحػالت جحرية في البشى كالعالقات 

خ كضخكرة تصػيخ الجياز اإلدارؼ. كأقخ الحدب االقترادية كاالجتساعية كتفعيل دكر الجساىي
السشياج السخحمي لمثػرة كانتقل إلحجاث تحػالت اقترادية كاجتساعية فرحح السمكية الجائخة لألرض 

 الدراعية لرالح الفالحيغ كأجخػ تأسيدًا لمسرارؼ كاستثسخ الشفط كششيًا كخصط لبشاء سج الفخات.

تػثيق العالقات مع الجكؿ العخبية كدعع الذعب العخبي عسل الحدب عمى عمى الرعيج القؾمي: -3
 الفمدصيشي كحجد أيزًا أساليب مػاجية السخصصات اإلمبخيالية كالرييػنية.

أكج الحدب عمى ضخكرة إقامة عالقات كاسعة مع حخكات التحخر كمع عمى الرعيج العالسي:  –4
 الجكؿ االشتخاكية كحخكة عجـ االنحياز كالسشطسات اإلقميسية.
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 حدب البعث العخبي االشتخاكي:

 العكبات التي اعتخضت مديخة ثؾرة الثامؽ مؽ آذار: 

 إال أنيا كاجيت عؿبات متعجدة: ،بالخغع مغ اإلنجازات السيسة التي تحققت في ضل الثػرة

 ابتعاد الؿيادة عغ الحدب كالجساىيخ .1
 عجـ استكساؿ بشاء الشطاـ الجيسقخاشي الذعبي .2
 إىساؿ دكر السشطسات الذعبية .3

القائج السؤسذ  بكيادة1970تذخيؽ الثاني عام 16ما استؾجب قيام الحخكة الترحيحية في 
 حافظ األسج.
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 حدب البعث العخبي االشتخاكي والترحيح

 الحدب كاف الترحيح فقبل الترحيحية الحخكة ؾياـ بعج كفعالية قػة أكثخ أصبح قج الحدب حيث أف
 الحدب كاجييا التي السختمفة كالتحجيات التشاقزات مغ كالتخمز الجاخمية حياتو تختيب في مشيسكاً 

 ذاتو، مع الحدب انذغاؿ تجاكز فقج الترحيح بعج ما مخحمة في أما آذار، مغ الثامغ ثػرة ؾياـ بعج
 صحية، كمشاخات ضخكؼ في يتع الحاتي تصػره كأصبح الحدب حياة في ججيجة مخحمة تجشيغ كتعّ 
 الجستػرية. الذخعية إلى الثػرية الذخعية مغ االنتقاؿ سساتيا أبخز ججيجة مخحمة ضل كفي
 بقػلو: الخئيذ بذار األسج هما أكجكىػ 

 بعج كانت األكبخ كاإلنجازات 1963 عاـ بعج كبيخة إنجازات حقق حدب البعث حدب حدبشا >>
 <<...  القػمي بالعسل دائساً  كنفكخ قػمي حدب نحغ...  1970 عاـ الترحيحية الحخكة
 السجاالت في نزالو كمديخة الحدب حياة في نػعية نقمة سػرية في الترحيحية الحخكة تسثلحيث 
 الحدب كأف السّيسا سػرية في الدياسي االستقخار تحقيق كفي الحدبي السجاؿ في كخاصة كافة

 .كالسجتسع الجكلة فييا بؿيادة يزصمع
 التي السياـ مدتػػ  إلى يخقى أف يسكغ ال الحدب يمعبو الحؼ الؿيادؼ الجكر أف إلى اإلشارة كتججر

 الشاحية مغ متساسكاً  كاف إذا إال تأسيدو مشح لتحؿيقيا يعسل التي كاألىجاؼ أجميا مغ نفدو نحر
 يسزي كأف سيخه، خط يدتجِمي أف مغ تسكشو متيشة داخمية ببشية نفدو الػقت في كيتستع التشطيسية،

 يسثل الحؼ السخكدية الجيسقخاشية مبجأ أساس عمى تقػـ راسخة قاعجة عمى كحـد بقػة األماـ إلى
 .الجاخمية الحدب حياة في األساسي القانػف 

 لمعالقات كضابصاً  ناضساً  يسثل باعتباره سميساً  تصبيقاً  كتصبيقو القانػف  ىحا احتخاـ بأف شظ مغ كما
 كالتحجيات كالستغيخات الطخكؼ مػاجية عمى قادراً  الحدب يجعل أف شأنو مغ معًا، آف في الحدبية
 .كالدياسية الفكخية أيجيػلػجيتو بتغييخ ُممدماً  يكػف  أف كدكف  كافًة، السختمفة

 كضػحاً  أكثخ أصبح قج بسجسميا الحدبية الحياة مدار بأف الترحيحية الحخكة ؾياـ كمشح نمحع لحلظ
 .الجاخمي كنطامو الحدب مؤتسخات مقخرات مع كاندجاماً 

 رسخت قج 1970 عاـ الثاني تذخيغ مغ عذخ الدادس في قامت التي الترحيحية الحخكة إف
 كتجاكز السدتسخ كالتججد الشيػض عمى الحدب قجرة تؤكج األىسية مغ كبيخ جانب عمى حؿيقة

 .السختمفة كالعػائق كالرعاب الكبػات
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 حدب البعث العخبي االشتخاكي وقجرتو عمى التججد والتظؾيخ

 أف إلى أسيع ما كىػ كفكخه، عسمو كتصػيخ نفدو تججيج عمى قادر حدب أنو البعث حدب أىسية إف
 الدياسية الحياة مفاصل كتصػيخ السجتسع في كالتصػيخ الفعل إحجاث عمى قادراً  جساىيخياً  حدباً  يكػف 

 كاقتجار بحكسة كالسخاشخ التحجيات يػاجو وما جعم كىػ كالعمسية، كالثقاؼية كاالجتساعية كاالقترادية
 .سػرية في كالجكلة لمسجتسع كالتججيج كالتحجيث التصػيخ عسمية كيقػد

 في نػعياً  ارتقاء السبارؾ الترحيح عيج في االشتخاكي العخبي البعث حدب نزاؿ مديخة ارتقت لقج
 بذار الخئيذ الديج وقيادة األسج حافظ السؤسذ لمقائج الداخخ العصاء عبخ كاألساليب السزسػف 

ز الشزالية الحدب تجخبة قما عس كىػ كالقػمية القصخية الحدب مؤتسخات كقخارات األسج  مديختو كعدَّ
 سػرية في الذامل البشاء أساس شكل لمحدب كالسبجع الخالؽ الجكر كىحا كالتصػيخية الجساىيخية
 األسج، بذار الخئيذ الديج بكيادة كالتحجيث التصػيخ عسمية إليو كتدتشج استشجت الحؼ السعاصخة

 .لألمػر العسيقة كرؤيتو بتػجيياتو الحدب مديخة أيزاً  أغشى كالحؼ
 الػافخ الحراد مغ الكثيخ تعصي الدابقة الشزالية كالتجخبة عطيع قػمي مذخكع البعث مذخكع إف

 كاستذخاؼ السدتقبل لقخاءة صمبة قاعجة يعج الحراد كىحا... كالتصبيق الشطخية مدتػػ  عمى
 .معو كالتعامل مزاميشو
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 1970تذخيؽ الثاني عام  16 الحخكة الترحيحية

 :األىجاف واإلنجازات

 :مغ االضصخاب كعجـ االستقخار كعجـ القجرة عمى  كانت سػرية تعاني عمى الرعيج الجاخمي
 تحقيق التخابط بيغ أىجاؼ الحدب كأساليب عسمو كالػاقع القائع كتصمعات الجساىيخ.

 :عمى تخسيخ مطاىخ  يعسالفكالجكؿ االستعسارية  الكياف الرييػني كاف عمى الرعيج القؾمي
مع الفخاغ تخافق  كاف قج الزعف في الػاقع العخبي ذلظ الػضع الحؼ ساد بعج حخب حديخاف

الدياسي الحؼ خمقو رحيل الخئيذ )جساؿ عبج الشاصخ( كمغ ىشا تأتي أىسية الحخكة 
 الترحيحية التي جدجت حيػية األمة العخبية في مػاجية التحجيات.

القائج السؤسذ )حافع األسج( في تعاممو مع الػاقع مغ رؤية عمسية انصمق  :مشظمقات العسل
مشيجية تحقق التخابط بيغ الحات الثػرية كالػعي الذسػلي كالػاقع القائع أسيست في بمػرة 

 الرػرة الحؿيؿية ليحا الػاقع مغ خالؿ:

األىجاؼ  الػعي السدتسخ لكل ججيج كالسخاجعة السدتسخة كإعادة الشطخ باألكلػيات كتحجيج –1
 كتختيبيا.

 القجرة عمى التكيف مع السدتججات. –2

غ أف "حخكة الحدب ىي القائج السؤسذ دكر الحدب ككضيفتو كبيّ  -في إشار ذلظ-د حجّ  –3
 حخكة التاريخ كحخكة الحياة".

 1970تذخيؽ الثاني عام  16الحخكة الترحيحية  
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حجد القائج السؤسذ رؤية شاممة لتفعيل القجرات كالصاقات ضسغ : أىجاف الحخكة الترحيحية
لمحدب مغ بياف الؿيادة القصخية السؤقتة سػرية بحيث تذكل محخكًا لمشزاؿ القػمي كجاء ذلظ في 

 خالؿ:

 حذج الصاقات الذعبية كميا كإقامة جبية تقجمية بؿيادة حدب البعث العخبي االشتخاكي. –1

 تذكيل مجمذ الذعب خالؿ مجة ثالثة أشيخ لسسارسة التذخيع ككضع دستػر دائع لمبالد. –2

متابعة كضع خصط التشسية االقترادية في ضػء ضخكرات السعخكة كحاجات الذعب  –3
 األساسية.

استكساؿ بشاء الجيسقخاشية الذعبية كإعصاءىا دكرًا فعااًل مغ خالؿ الخقابة عمى أجيدة الجكلة  –4
 ر قانػف اإلدارة السحمية كصيانة حخية السػاششيغ.كإصجا

 متابعة تصػيخ القػات السدمحة لمؿياـ بػاجبيا في معخكة التحخيخ. –5

أما عمى الرعيج العالسي فقج  ؛الرعيج القػمي أكج البياف عمى ضخكرة حذج الصاقات العخبية عمى
 تحخر في العالع.أكج عمى ضخكرة تصػيخ العالقات مع الجكؿ االشتخاكية كحخكات ال

 إنجازات الحخكة الترحيحية:

بجأ القائج السؤسذ )حافع األسج( العسل عمى تجديج ىحه السشصمقات لتحقيق تغيخات شسمت كافة 
 :مايمي ب ذلظتصمّ قج ك  ،السجاالت كمؤكجًا عمى أىسية مذاركة السػاششيغ في جسيع مشاحي الحياة

 إعادة تشطيع السجتسع. –1

 إيجاد صيغ متصػرة مصػرة لمػاقع. –2

 بمػرة أنساط ججيجة مغ الخكابط تدتجيب ألىجاؼ األمة كمرالح الذعب كقزايا الػشغ. –3

 كقج تعامل القائج السؤسذ مع الجيسقخاشية مغ مشطػر متكامل حجد ؼيو ما يمي:
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"صيغة لمحكع كإشار إلشالؽ الذعب  بأنوالقائج السؤسذ  لقج ُحجد مغ قبل مفيؾم الجيسقخاطية: –أ
تسكغ السػاششيغ مغ السذاركة في بشاء بالد الذاـ كاإلسياـ في الحياة العامة. إنيا سيادة الذعب أك 

خابية كؾياـ السؤسدات حكع الذعب نفدو بشفدو، إنيا تعشي مسارسة السػاششيغ لمعسمية االنت
 ".االنتخابية

 بػاجبيا السحجد في الجستػر كالقانػف  -في كل السدتػيات- كعميو، فإف ؾياـ السؤسدات االنتخابية
 إنيا فيشو لزساف السدار الجيسقخاشي م شخط البجّ ال بل  ،الجيسقخاشيةلرػف  اً أساسي اً أمخ يعتبخ 

 نياية األمخ صيغة إدارة لتحقيق الحخية بأبعادىا السختمفة".

 كقج حجدىا القائج السؤسذ كسا يمي:  :الدسات العامة لمجيسقخاطية –ب

 كالقػمية. ىي اختيار داخمي تختكد عمى اإلرادة الذعبية كالسرمحة الػششية – 1

االرتباط الػثيق بيغ الريغ الجيسقخاشية كالػاقع كسيخكرة التصػر االجتساعي ألف كل مخحمة  – 2
 مغ مخاحل التقجـ كالتصػر كالبشاء تحققيا معصيات ججيجة.

د الريغ كتتشػع التجارب الجيسقخاشية، كليحا أسبابو القائسة في الطخكؼ السػضػعية تتعج – 3
كالحاتية، كفي كل مخحمة تاريخية، كضسغ خرػصية كل دكلة. كيختبط ذلظ، كسا كضح 
القائج السؤسذ حافع األسج "بعجـ تساثل السعصيات الثقاؼية كالتخاثية كالدياسية كاالقترادية 

ب العالع في أؼ كقت مغ األكقات"، كلحلظ "فج بقيت في الدمغ الػاحج، كاالجتساعية بيغ شعػ 
 في مخحمة تاريخية كاحجة صيغ كثيخة ججًا" كلكغ جػىخ الجيسقخاشية يطل كاحجًا.

 ىجؼ الجيسقخاشية الشيائي ىػ تحقيق أىجاؼ الذعب كمرمحة الػشغ. – 4

الجيسقخاشية ليدت جانبًا كاحجًا ف" ،متكاممةبشية القائج السؤسذ رأػ فييا  بشية الجيسقخاطية: –ج
كىشاؾ ديسقخاشية سياسية كديسقخاشية اجتساعية كديسقخاشية اقترادية ككحلظ ىشاؾ أبعاد ثقاؼية 

 كعمسية لمجيسقخاشية ".
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رأػ القائج السؤسذ أىسية الجيسقخاشية الجكلية كحجد أسديا بسا يمي:  الجيسقخاطية الجولية: –د
عامل الحخ كالشج لمشج بيغ الجكؿ كعجـ التجخل في الذؤكف الجاخمية كالحفاظ "السداكاة بيغ الجكؿ كالت

 عمى الديادة كاالستقالؿ".
القائج السؤسذ  حجدالحخية كلقج تيجؼ الجيسقخاشية إلى تشطيع مسارسة  :الجيسقخاطية والحخية –ىـ

الحخية كتشطيسيا تشطيع مسارسة الحخية حساية كتحريغ لمحخية، ف" ،كالتشطيعالعالقة بيغ الحخية 
 متالزماف ىكحا تغيب الحخية بقجر ما يغيب نطاميا كتحزخ بقجر ما يحزخ نطاميا".

كجػد قػػ كأحداب  تعشيدية الدياسية في مفيػميا العاـ التعجاف  :الجيسقخاطية والتعجدية –ح
كالتعجدية في سػرية كسيمة كأداة لتشطيع حياة السجتسع عمى  ،السجتسعسياسية متعجدة متسايدة في 

 قػاعج مذتخكة مع احتخاـ كجػد االختالؼ كالتشػع في االتجاىات الدياسية:

بخزت مغ خالؿ الجبية الػششية التقجمية: التي قامت في الدابع مغ آذار لعاـ  التعجدية الدياسية:
كحدب االتحاد االشتخاكي العخبي كالحدب كتتألف مغ حدب البعث العخبي االشتخاكي  1972

الذيػعي الدػرؼ كحدب الػحجكييغ االشتخاكييغ كحخكة االشتخاكييغ العخب كانزع إلى الجبية عاـ 
الحدب الػحجكؼ االشتخاكي الجيسقخاشي كلقج حجد ميثاؽ الجبية مشصمقات العسل كاألسذ  1989

 لمجبية.التي يختكد عمييا كاألىجاؼ االستخاتيجية كالسخحمية 

 الجبية الؾطشية التقجمية: ميام

 في السجال الجاخمي: –أ

 تحخيخ األراضي العخبية. – 1

 إقخار مدائل الحخب كالدمع. – 2

 إقخار الخصط الخسدية كمشاقذة الدياسة االقترادية. – 3

 رسع خصط التثؿيف القػمي االشتخاكي كؾيادة التػجيو الدياسي العاـ. – 4

 استكساؿ بشاء الشطاـ الجيسقخاشي الذعبي. – 5
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 .استكساؿ البشاء الجيسقخاشي لمسشطسات الذعبية – 6
 

 

 في السجال القؾمي: –ب

 العسل عمى تحقيق خصػات كحجكية. -1
 تحقيق تعاكف عخبي في كافة السجاالت.  -2
 استخجاـ الثخكات القػمية بسا فييا البتخكؿ لسرمحة األمة.  -3
 كحجة القػػ الػششية التقجمية العخبية ىجؼ استخاتيجي.  -4
 نفرالية كالتفخقة العشرخية أك الجيشية أك اإلقميسية.مقاكمة جسيع الحخكات اال  -5
                                                                         إف الرخاع العخبي االشتخاكي محػر أساس لشزاؿ أمتشا كالقزية الفمدصيشية جػىخ ىحا  -6

 الرخاع.

 في السجال الجولي:  –ج

 الشزاؿ ضج الرييػنية كإسخائيل ألنيا الخصخ األساسي. –1

 تػسيع عالقات الرجاقة كالتعاكف مع الذعػب كالجكؿ اإلسالمية كدكؿ عجـ االنحياز. – 2

 االستفادة مغ السػاقف اإليجابية لجكؿ أكربا الغخبية كلجسيع دكؿ العالع. – 3

  إقامة عالقات كثيقة مع الحخكات التقجمية في العالع كحخكات التحخر الػششية. –4
 

  كاف اليجؼ مغ قانػف اإلدارة السحمية تخكيد السدؤكلية في : 1971اإلدارة السحمية
أيجؼ فئات الذعب السشتخبة لتسارس مياـ الؿيادة األمخ الحؼ يتصمب تصبيقًا كاسعًا لسبجأ 

 بيغ مدؤكليات الدمصات السحمية. التفخيقد مبجأ الالمخكدية ك اكاعتس يسقخاشية الذعبيةالج
 - :مغ خالؿ إحجاث مشطسات شعبية كميشية كإشار تشطيسي  تشغيؼ الذعب والخقابة

 لمجساىيخ يسّكشيا مغ تشطيع نفديا كتحجيج أىجافيا كمرالحيا كتػسيع فعالياتيا.
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 – :التذخيعية كالتسثيمية لذخائح السجتسع إف مجمذ الذعب ىػ السؤسدة  مجمذ الذعب
كافة كقج حجد الجستػر ميامو بالتذخيع كالخقابة تجديجًا لمجيسقخاشية الذعبية التي أرساىا 

 القائج السؤسذ )حافع األسج(.
 

انصمقت الدياسة االقترادية لمحخكة الترحيحية مغ األىجاؼ  :االقتراديعمى الرعيج  –2
 التالية:

 تحقيق تشسية اقترادية كاجتساعية شاممة كمتػازية كمدتجامة في السجيشة كالخيف. –أ

 تأميغ متصمبات السػاششيغ الستشامية. –ب

 تأميغ متصمبات الرسػد كالسػاجية لمسخصصات الرييػنية كاالستعسارية. –ج

 تػفيخ متصمبات الديادة الدشػية في الدكاف. –د

في السجاالت االقترادية بػية استقصاب جيػد  األمغ القػميتحقيق مختكدات  –ىػ
 السػاششيغ فقج أقخ مبجأ التعجدية مغ خالؿ:

 القصاع التعاكني. –القصاع الخاص  –القصاع السذتخؾ  –القصاع العاـ 

 عمى الرعيج االجتساعي:  –3

 الحخكةدة مداحة كاسعة مغ تػجيات احتمت قزية بشاء اإلنداف كعيًا كإرا بشاء اإلندان: :أوالً 
 الترحيحية كانصمق مسا يمي: 

كعي أىسية اإلنداف كدكره في عسمية التغييخ فبيغ القائج السؤسذ أف "الحياة ثػرة دائسة  –أ
كأف اإلنداف ىػ أداة الثػرة كغايتيا" لحلظ فقج "قخرت سػرية مشح فجخ الترحيح أف 

 اإلنداف ىػ مشصمق الحياة كىجفيا".

 جازات كالجفاع عغ الػشغ مغ خالؿاستشياض شاقات اإلنداف كتػضيفيا لتحقيق اإلن –ب
ح بالعمع كالسعخفة كالسجرؾ ألىسية كبشاء اإلنداف الستدمّ كالسعخفة، تخسيخ مطاىخ الػعي 

 التػاصل الحزارؼ.
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 "اإليساف بالػشغ، عمى الذكل التالي تحجيج الؿيع االجتساعية كقج حجدىا القائج السؤسذ –ج
الذيادة، الذجاعة، إرادة الشرخ، الغيخية كحب الذعب، التعمع، السعخفة، التجريب، 

 اإلباء، الحق كالػاجب، كغيخ ذلظ مغ الؿيع".

تخسيخ مطاىخ التشطيع في السجتسع بيجؼ تفعيل قجرات الجساىيخ كشاقاتيا كتػسيع  –د
رات تقجـ الذعػب "التشطيع ضخكرة أساسية مغ ضخك  :مذاركتيا ككسا قاؿ القائج السؤسذ

نحػ أىجافيا فالذعب السشطع ىػ بالتأكيج الذعب القادر عمى تحجيج أىجافو في كل مخحمة 
مغ السخاحل كرسع الصخيق السؤدؼ إلييا كإعجاد الػسائل لبمػغيا.. كبالتشطيع تتجسع 

 شاقات األفخاد كيتػحج الدبيل كاليجؼ".

ق ديسقخاشية التعميع كلقج رأػ القائج تأميغ متصمبات بشاء اإلنداف كفي مقجمتيا تحقي –ق
السؤسذ في اإلنداف "قػة إباء، معيغ عصاء، شاقة إنتاج، سالح عجؿ، كمداكاة، قػة 

التحجؼ بكل أشكالو، كقػة سحق الغدك كالعجكاف بكل  قػة تحجؼالؿيع الػششية كالقػمية، 
 ألػانو".

 

بتحقيق  األسج( )حافعتسيد مشيج العسل الػششي في ضل القائج السؤسذ  الؾحجة الؾطشية:: ثانياً 
التكامل كالتفاعل في السجاالت الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية لتحقيق التصػر كالتقجـ كنتيجة 
لحلظ التفت الجساىيخ حػؿ قائجىا ألنيا رأت ؼيو القجكة الحدشة فتػحج الذعب كتػحج القائج مع 

 جسيع لتشتج الػحجة الػششية التي ارتكدت عمى:الذعب كانجمج ال

 اإلنجازات الكبيخة التي تحققت في سػرية في كافة السجاالت. -أ

 بشاء اإلنداف كاعيًا كإرادة. -ب

 مطاىخ األمغ كاالستقخار. -ت

نتساءات لمػشغ كقزاياه محل الػالءات كاال غخس الؿيع في السجتسع كإحالؿ االنتساء -ج
 التحتية الدابقة.
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 األساس الجيسقخاشي كأقشية السذاركة الستعجدة في البشاء كصشع القخار. -د

 .كاإليسافالسداكاة العامة لمسػاششيغ أماـ القانػف كحخية السعتقج  -ق

غ أىسية اىتسامات الحخكة الترحيحية أىسية الػحجة الػششية كبيّ  القائج السؤسذلقج كضح 
كاقتراديًا  كتخسيخ الػحجة الػششية كتقػية البالد سياسياّ ت جسيعيا في خمق انربّ التي كإنجازاتيا 

 كثقاؼيًا كعدكخيًا مسا يخمق جبية داخمية ترسج أماـ العػاصف.
 

 الحخكة الترحيحية والشزال القؾمي:

 مؾاجية السخظظات االستعسارية والرييؾنية:

التحػالت الشػعية التي أفخزتيا حخب تذخيغ كردًا عمى ذلظ بجأت سػرية  إسخائيل( احتػاءحاكلت )
 استيجفت: استخاتيجيةحخكة 
 .مػاجية السحاكالت الرييػنية اليادفة إلى تصػيق الشتائج اإليجابية بعج حخب تذخيغ -1
 .مػاجية السحاكالت الرييػنية التي استيجفت إنياء التزامغ العخبي -2
 .إلى فخض مطاىخ االستدالـمقاكمة السحاكالت اليادفة  -3
 .البجء بحخب الجػالف كجبل الذيخ كأجبخت إسخائيل عمى االندحاب بقػة -4
 .تقجيع كافة أنػاع السداعجات لمقصخ المبشاني لتصػيق مؤامخة الحخب األىمية -5
 .رفس أؼ تدػيات جدئية عمى حداب القزايا القػمية -6
 .1982الترجؼ لمعجكاف الرييػني االستعسارؼ عمى لبشاف  -7
 .اإلسخائيمي عمى لبشاف كإشالؽ شعار الذيادة أك الشرخ -مػاجية الترعيج األشمدي -8
مػاجية محاكالت إلراؽ صفة اإلرىاب بالسقاكمة الػششية كالتسييد بيغ اإلرىاب كالشزاؿ  -9

 .السذخكع
 .الدػفيتي كاختالؿ تػازف القػػ  االتحادلمستغيخات الجكلية كانييار مػاجية الشتائج الدمبية  -10
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 الحخكة الترحيحية والشزال القؾمي 

 كاألساسي الكبيخ الجكر األسج حافع الخالج القائج الخاحل الخئيذ كقائجىا الترحيحية لمحخكة يدجل
 كثخكات، كىػية كجػداً  األمة يدتيجؼ الحؼ الرييػني السذخكع مع السػاجية استخاتيجية صػغ في

 .األمة حقػؽ  عغ دفاعاً  كالخاىغ، اآلني يتجاكز بسا السػاجية في الالـز القػمي الػعي صياغة كفي

 بعبء كنيزت شامخة كقفة كقفت قج كسػرية الترحيح حخكة أف العخبي لمحاضخ التاريخ كيؤكج
 الترجؼ أسذ تحجيج خالؿ مغ تجافع كمازالت عريبة جج فتخات في العخبية أمتشا عغ الجفاع

 مغ يحسمو بسا العخبي التاريخ في كاألخصخ األقدى شظ بال ىػ الحؼ العشرخؼ  الرييػني لمسذخكع
 تغخؽ  التي التجدئة حالة إبقاء خالؿ مغ أنفاسيا لتمفع العخبية األمة استشداؼ إلى تخمي أىجاؼ
 بيػية كاستبجاليا العخبية اليػية كإنياء كتحصيسيا القصخية الكيانات تفتيت إلى كصػالً  كتجحيخىا األمة
 الترحيح كمعو  الخالج القائج كحسل مختمفة، مدسيات تحسل بسذخكعات ليا التخكيج يجخؼ  أخخػ 

 المحطة حتى سبيميسا في يجاىج ضل المحيغ العخبييغ كالسدتقبل الحاضخ عغ الجفاع مدؤكلية
 .حياتو في األخيخة

 الرخاع تحميل بعيجة، شسػلية كرؤية ثاؾبة نطخة خالؿ كمغ األسج الخالج حافع القائج استصاع لقج
 .مدتقبمية كاحتساالت كاقعاً  ؼيو الفاعمة كالقػػ  كعشاصخه عػاممو كتحجيج الرييػني العخبي

مع القزايا القػمية مغ استيعابو الذامل لصبيعة في تعاممو انصمق القائج السؤسذ )حافع األسج( 
 السخحمة التاريخية التي تسخ بيا األمة العخبية، كيسكغ أف نمسذ تمظ الشطخة االستخاتيجية باآلتي:

 والشزال القؾمي الحخكة الترحيحية 
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القصخية كالتخمف كالتبعية كالرخاعات تحجيج عػامل الزعف كتحجيج أسبابيا في التجدئة  -1
 بيغ الجكؿ العخبية.

 تحجيج أساليب العسل كالريغ كالػسائل القادرة عمى تشفيح السشصمقات االستخاتيجية. -2
 تحجيج السشصمقات االستخاتيجية القادرة عمى التعامل مع الػاقع. -3
الػسائل القائسة إجخاء مخاجعة شاممة لتحقيق التكيف كالسػاءمة بيغ األىجاؼ كاألدكات ك  -4

 كمدارات التصػر.

 ان أبخزىا:واجيت الحخكة الترحيحية العجيج مؽ التحجيات عمى السدتؾى القؾمي وك

  الحخكة الترحيحية والرخاع العخبي الرييؾني:-أوالً 

 ىحا دعع عمى تشاكبت التي الكبخػ  اإلمبخيالية كالقػػ  الرييػنية بيغ كتحالف الرييػني فالسذخكع
 ضخسة، جج أنيا يشكخ ال إمكانات تدػقيا كأكاذيب بأكىاـ كالجعع لو، كالقػة الحساية كتػفيخ السذخكع

 لفمدصيغ السجاكرة العخبية األرض مغ أجداء كاحتالؿ فمدصيغ اغتراب حجكد عشج بتيجيجه يقف ال
 إيخاف حتى السجاكرة العخبية لمبمجاف كالشػكية التقميجية الزخسة بتخسانتو التيجيج حجكد عشج يشتيي كال

 .كثخكةً  كأرضاً  إنداناً  بخمتو العخبي الػجػد ليصاؿ يستج بل القػقاز، كمشصقة

الرخاع يترف بالذسػلية كلو أبعاد تاريخية كمجتسعية متكاممة كقج حجد القائج السؤسذ ىحا 
 خرائرو كسساتو األساسية كىي:

 كالرييػنية.ككجػد بيغ األمة العخبية كإسخائيل  إنو صخاع مريخ: -1
 كقػمية الرخاع تختكد عمى عامميغ أساسييغ: إنو صخاع قؾمي: -2

كعي األمة العخبية لقزية الػجػد كالسريخ القػمي العخبي الػاحج كضخكرة الشزاؿ القػمي  األول:
 الذامل لمجفاع عغ ىحا الػجػد كتحخيخ األرض.

 كعي األمة العخبية لصبيعة السذخكع الرييػني العشرخؼ االستيصاني التػسعي. الثاني:
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 كقادة العخبي، الػشغ سائخ تذسل كأشساعيا الرييػنية خصخ إف>> يقػؿ: فيػ دائساً  أكجه ما كىحا
 إنداف لكل مػجو التيجيج كإف األشساع، كىحه الخصخ ىحا عغ يػـ كل يكذفػف  أنفديع الرييػنية

 .<< عخبي ىػ ما كل إلى عخبي،

ض السشصقة ألنو يجخؼ في مشصقة ىامة في قمب العالع األمخ الحؼ عخّ إنو صخاع دولي:  -3
لمتجخالت الجكلية التي عقجت الػضع كجعمتو صخاعًا يتحخؾ داخل الرخاع االستخاتيجي بيغ القػػ 

 العطسى في العالع.

اع بعج ؾياـ إسخائيل كاف كما يداؿ العػامل السؤثخة في الرخاع العخبي الرييػني: إف مدار الرخ 
 يذيخ إلى:

 حخص إسخائيل كالجكؿ االستعسارية عمى تحقيق تفػؽ عمى كامل األمة العخبية. -1
إف التفػؽ اإلسخائيمي كاف كلع يدؿ تفػقًا "كيؽيًا" أك "نػعيًا" استصاع أف يحج مغ التفػؽ  -2

 الكسي العخبي.
 إف التفػؽ الشػعي اإلسخائيمي يختكد عمى: -3
 الخارجي. الجعع - أ
 حالة الزعف القائسة في الػشغ العخبي. - ب
مغ ىشا تبخز أىسية الػحجة العخبية أك التزامغ العخبي أك التعاكف كالتشديق لتصػيق التجدئة  -4

كحذج شاقات كقجرات األمة العخبية إلدخاؿ الشػع إلى الكع العخبي لحلظ فقج قاكمت إسخائيل 
 الػحجة العخبية بسا يمي:

 أية مطاىخ مغ مطاىخ التعاكف كالتشديق عمى أنو خصخ دائع.نطخت إلييا كإلى  - أ
 تعاممت إسخائيل مع الجكؿ العخبية رغع التجدئة عمى أنيا دكلة كاحجة. -ب

حجد القائج السؤسذ الػسائل القادرة عمى إحجاث تغيخات نػعية في الػاقع  الؾحجة العخبية: -ثانياً 
 العخبي كىي:

 إنياء مطاىخ التجدئة. - أ
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الصاقات القػمية كتػضيفيا لسرمحة األمة كقج رأػ القائج السؤسذ " أف إيسانشا بالػحجة حذج  - ب
العخبية يجب أال تحجه حجكد كيجب أف يكػف نزالشا في سبيميا نزااًل دؤكبًا ألف الػحجة 

 العخبية ىي القادرة عمى تحقيق الحخية كالعجالة االجتساعية ألبشاء أمتشا".

  ذالسؤس القائج يؾضح وبحلػ

 التػسعي العشرخؼ  الرييػني السذخكع باستيجاؼ الستسثل :الرييؾني العخبي لمرخاع األول البعج
 .كىػية كأرضاً  كجػداً  جسيعاً  لمعخب

 حافع السؤسذ القائج يخاه  ككسا :الرييؾني ـ العخبي لمرخاع  القؾمي البعج فيؾ اآلخخ البعج أما
 الغدك، ليحا لمترجؼ كميا األمة شاقات كاستشفاد الكاممة القػمية السػاجية بزخكرة فيتسثل األسج،

 في >>: بقػلو ذلظ كيمخز الرييػني، السذخكع أخصار لسػاجية كضخكرؼ  الـز إشار البعج فيحا
 ىحا عغ يتفخع ما ككل العجك مع الرخاع إقميسية، كششية قزايا لشا ليدت العجك مع الرخاع إشار

 ىحا كفي عخبي، كىػ آخخ شيء كال فمدصيشي كال أردني كال سػرؼ  ال عخبي قػمي ىػ الرخاع
 << إسخائيل مع الرخاع تفاصيل نخػ  السشطار ىحا خالؿ كمغ العجك مع صخاعشا نعالج نحغ اإلشار

. 

أعمغ القائج السؤسذ عغ التزامغ العخبي باعتباره كسيمة كأداة قادرة  التزامؽ العخبي:-ثالثاً 
 عمى:

 ضل الطخكؼ السػضػعية القائسة.التعامل مع الػاقع العخبي في  -1
 تحقيق مطاىخ كاسعة مغ التعاكف كالتشديق بيغ الجكؿ العخبية. -2
تحقيق تغييخ نػعي في القجرات كاإلمكانات العخبية كفي أدائيا الػضيفي ضسغ الطخكؼ  -3

 القائسة.

كقج حجد القائج السؤسذ مفيػـ التزامغ العخبي عمى أنو "صيغة مغ صيغ العسل تبجأ بإزالة 
اىخ كعػامل التػتخ كالقصيعة كتشتيي بذكل عاؿ مغ أشكاؿ التشديق " كييجؼ التزامغ العخبي مط

 إلى:
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 تصػيق الخالؼ كالتبايغ كالتػتخ. - أ

 تػسيع مطاىخ التعاكف كالتشديق. -ب

 الكفاح كالشزاؿ ضج السخصصات الرييػنية كاالستعسارية. -ج

كنحغ متسدكػف بو كمشاضمػف مغ أجمو كىػ إف التزامغ ىػ شعارنا  >>السؤسذ  القائجككسا يقػؿ 
 .<< التزامغ عمى أساس معاٍد لإلمبخيالية كالرييػنية ىػ التزامغ لتعديد الرسػد

معخكة  )بجاية القائج السؤسذ حافظ األسجكسا كصفيا  حخب تذخيؽ التحخيخية: -رابعاً 
التحخيخ( كىحه العبارة السػجدة ىي أدؽ كأشسل تعخيف يسكغ أف تعخؼ بو حخب تذخيغ التحخيخية 

 ججيجة.الرييػني كبجاية لسخحمة  –باعتبارىا نياية لسخحمة مغ مخاحل الرخاع العخبي 

 الفزل لحدبشا كاف العخبي، الػاقع في ثػرؼ  مػضػعي تصػر نتاج التحخيخية تذخيغ حخب كانت لقج
 سياستو بفزل أك الحخب ىحه خاضت التي القتالية لمصاقة بشائو بفزل سػاء تحؿيقو، في الخئيدي

 أقرى كلتحقيق القػمي كالعخبي (الدػرؼ  العخبي القصخ في) الجاخمي الرعيجيغ عمى شبقت التي
 دليالً  الحخب تمظ ككانت .السػاجية جبية في الخئيدية القػة لتعديد السسكشة العخبي التزامغ درجات
 الجفاع شاقة خمق في نجحػا قج كالستخمف الفاسج الػاقع مع شػيل صخاع كبعج العخب أف عمى عسمياً 
 .التػسعية العجكانية العجك مخصصات مػاجية عمى القادرة العخبية كالخدع

لسرمحة األمة  أجسع، العالع ىدت لمغاية كبيخة كنتائج آثاراً  التحخيخية تذخيغ حخب أحجثت قج 
 كمغ أبخز ىحه الشتائج: عسػمًا، كسػرية كمرخ خرػصاً  العخبية

 عمى الرعيج العدكخي: –1

انتداع زماـ السبادرة مغ إسخائيل باتخاذ القخار التاريخي بالتخصيط لمحخب كالبجء بيا كتحقيق  - أ
 السفاجأة االستخاتيجية.

 كإمكاناتو عمى استخجاـ كسائط الحخب السعقجة.تأكيج قجرة اإلنداف العخبي كججارتو القتالية  - ب
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شكمت ضخبة عدكخية قػية بشطخية إسخائيل األمشية كاستخاتيجيتيا العدكخية أسقصت أسصػرة  -ج
 الجير الحؼ ال يقيخ.

أبخزت فعالية القجرات كاإلمكانات العخبية كبّيشت أف التفػؽ الشػعي اإلسخائيمي حالة شارئة  - د
 ألمة العخبية بسفخدىا.كغيخ قادرة عمى مػاجية ا

 أصابت إسخائيل بخدائخ بذخية كمادية تجاكزت قجرتيا عمى تحسميا. -ىػ

 عمى الرعيج الدياسي:-2

 جدجت كحجة السريخ القػمي في مػاجية السخصصات الرييػنية كاالستعسارية. - أ
أسيست في تػسيع دائخة التفيع الجكلي لقزايانا كفي مقجمتيا القزية الفمدصيشية كتسثل   - ب

 .1974ذلظ بقبػؿ مشطسة التحخيخ في الجسعية العامة لألمع الستحجة عاـ 
تػثيق العالقات العخبية مع الجكؿ في إفخيؿيا آسيا أمخيكا الالتيشية كمع حخكة عجـ  - ج

 االنحياز.

 عمى الرعيج االقترادي:-3

 أبخزت حخب تذخيغ أىسية البتخكؿ العخبي في السعخكة. - أ
االستخاتيجي لمثخكات الستاحة كقج قاؿ القائج السؤسذ )حافع أبخزت فعالية االستخجاـ  - ب

 األسج( "إف أركع اإلنجازات كأبعجىا ىػ ما تحقق عمى الرعيج القػمي كأبخزىا حخب تذخيغ
التحخيخية التي خاضت قػاتشا السدمحة غسارىا عمى جبية الجػالف ببدالة تبعث عمى 

ػات العخبية السرخية الباسمة عمى جبية الفخار ككفاءة تجعػ إلى االعتداز كحققت مع الق
سيشاء كمع سائخ األشقاء األبصاؿ الحيغ قاتمػا عمى الجبيتيغ نرخًا ألمتشا العخبية سيبقى 
بعيج األثخ في حياتشا كشجيج الػشأة عمى أعػانيا حتى يدكؿ العجكاف كتعػد الحقػؽ 

 السغتربة إلى أصحابيا.
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 تذخيغ معارؾ كانت لقج .الحجيث تاريخيا في تشاأم إنجازات أركع تذخيغ مغ الدادس حخب>>
 بشجاح كالجػ كالبحخ البخ في اجتازتيا ضخسة كتجخبة السدمحة لقػاتشا كفخار شخؼ شيادة كالجػالف

  كالبصػلة. الخجػلة درجات كبأعمى عطيع

 انترار كال الجيل، مع انترار فال كألمتشا، لذعبشا كدائع كبيخ رصيج تذخيغ حخب في انتراراتشا
 .<<التخاذؿ مع انترار كال التخدد، مع انترار كال الخػؼ، مع

  القائج السؤسذ حافظ األسج
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 مفاوضات الدالم                            

 مؤتسخ مجريج:عسمية الدالم قبل 

حاكؿ السجتسع الجكلي عبخ األمع الستحجة إيجاد حل لمرخاع العخبي  1967بعج عجكاف حديخاف 
 / الحؼ تزسغ الشقاط التالية:242الرييػني مغ خالؿ قخار مجمذ األمغ رقع /

 اإلعخاب عغ القمق بذأف الػضع في الذخؽ األكسط. -1
 الحخب.عجـ القبػؿ باالستيالء عمى األراضي بػاسصة  -2
 الحاجة عمى العسل مغ أجل الدالـ. -3

 كحجد القخار مزسػف الدالـ بسا يمي:

 سحب القػات اإلسخائيمية مغ األراضي التي احتمت في الشداع األخيخ. -1
إنياء حالة الحخب كاحتخاـ كحجة األراضي كسيادتيا، كالحق في العير ضسغ حجكد آمشة  -2

 كمعتخؼ بيا.

 /338كبعج حخب تذخيغ تزسغ قخار مجمذ األمغ الجكلي رقع / 

 كقف إشالؽ الشار. -1
 ".242تشفيح قخار مجمذ األمغ " -2
 البجء بسفاكضات مغ أجل تحقيق سالـ عادؿ في الذخؽ األكسط. -3

 مفاوضات الدالم 

 

 الدابعةالسحاضخة 



 السابعةالمحاضرة 

 57 

. 1974بحؿ السجتسع الجكلي جيػدًا كاسعة لعقج السؤتسخ الجكلي لمدالـ في مؤتسخ جشيف عاـ 
جكؿ الجاعسة ليا فخض استدالـ عمى األمة العخبية، لكغ سػرية السذاركة في كحاكلت إسخائيل كال

السؤتسخ تسدكت بالثػابت القػمية التي تجدجت في تحخيخ األرض العخبية السحتمة إلى حجكد الخابع 
مع قخار القسة العخبية الدادسة التي عقجت في الجدائخ عاـ  اندجاماً  1967مغ حديخاف عاـ 

 1967السخحمي لألمة العخبية بتحخيخ كامل األراضي العخبية السحتمة مشح عاـ  كىجد اليجؼ 1973
بسا فييا القجس العخبية ككشتيجة مغ نتائج حخب تذخيغ التحخيخية كنتائج حخب االستشداؼ التي 
خاضتيا سػرية بسفخدىا ضج العجك الرييػني أجخت الػاليات الستحجة األمخيكية اتراالت مػسعة 

بفخض تحقيق  (ريتذارد نيكدػف )كرئيديا آنحاؾ  (ىشخؼ كيدشجخ)كزيخ خارجيتيا مع سػرية عبخ 
الدالـ، في إشار جػالت مكػكية متعجدة التقى فييا كيدشجخ مع القائج السؤسذ حافع األسج عجة 
مخات كأجخػ معو مفاكضات صعبة إليجاد حل لمرخاع اعتخؼ بعجىا كزيخ الخارجية األمخيكي 

إنظ ياسيادة الخئيذ مفاكض فح كصعب كاليسكغ ألعرابشا أف ) ئاًل لو:لمخئيذ حافع األسج قا
مسا يعشي صالبة السػقف الدػرؼ كعجـ كجػد كمسة تشازؿ ( تتحسل كجػدؾ كخرع لشا شيمة الػقت

 في معجع الخئيذ األسج.

 القائج السؤسذ والدالم 

 الخئيدية القزايا فػؽ  القفد أف ديفيج كامب اتفاقات كمشح القائج السؤسذ حافظ األسجنبو  لقج
 كالجكلية العخبية الطخكؼ كبدبب ،مقتل في القػمية القزية أصاب الجدئية القزايا إلى السعمقة

 حزػر عمى العخب مع سػرية كافقت الساضي، القخف  مغ األخيخ العقج في السشصقة بيا مخت التي
 حقػقيا الستخجاع الرييػني العجك مجتسعة العخبية األمة تػاجو أف في أمالً  ،لمدالـ مجريج مؤتسخ

 مشفخدة اتفاقات عقج في ىػ العخبية األشخاؼ بعس إليو اندلقت الحؼ القاتل الخصأ لكغ ،كأراضييا
 التاريخ عغ عيشييا أغسزت ككأنيا ،الساضي تجارب مغ مدتفيجة غيخ األساسية بالحقػؽ  كمفخشة

 األرض استالب إلى أبجاً  كالستعصر العخب ضج كالعشرخية بالحقج السميء البػيس الرييػني
 القزية تدصيح إلى إضافة ذلظ ،كأرضيع العخب حداب عمى الرييػني الكياف رقعة كتػسيع
 مغ كالصمب بل ،قذػرىا عغ البحث إلى القزية عسق في الغػص مغ كاليخكب السذكالت كتبديط
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 الؿيادات بعس كعمى عمييع األمخ لتدييل الرييػني الكياف مع عالقات يؿيسػا أف العخب
 بعس الستخجاع ليع كالتشازؿ بيع الثقة عمى( إسخائيل) يداعج ذلظ أف معتقجيغ ،الفمدصيشية

 ،الحقػؽ 

 الدالم مؽ مشغؾر الخئيذ بذار األسج

 بيغ القاىخة في شارئة دكرة في انعقج الحؼ العخبية القسة مؤتسخ إلى األسج بذار الخئيذ قجمو ما إف
 اليسة كيدتشيس العخبي التاريخ إلى األلق يعيج نيزػياً  قػمياً  مذخكعاً  يذكل 21-22/10/2000

 ،مشيا تبقى بسا يصيحػا أف األمخيكي كالزغط كاإلمبخيالية الرييػنية السذاريع كادت التي العخبية
 .العخبية السشصقة عمى الرييػني السذخكع فخض محاكلة كفي

 لو نعيجًً  كاقتراديا كسياسياً  فكخياً  العخبي القػمي لمسذخكع نعيج بأنشا األسج بذار الخئيذحيث أكج 
 يحقق الحؼ الػحيج األمل ألنو بو لمشيػض شاممة عخبية خصة كضع عمى الجسيع مع كنعسل الحياة
 .. الدميبة كحقػقيع حخيتيع إلييع كيعيج العخب كحجة

 مغ شبكة كإقامة العخبية األقصار بؿية مع الدػرية العالقات كتعسيق كتػسيع تعديد عمى العسل
 القػمية السػاقف تػضيح بيجؼ ،كاإلقميسية الجكلية كمشطساتو العالع دكؿ مختمف مع االتراالت

 العخبي. القػمي كالشزاؿ العخبية لألمة كالسذخكعة العادلة القزايا مدانجة أجل كمغ

 عسجكا إلى إيقاؼ الفمدصيشييغالحكاـ العخب كمغ تبعيع مغ كباخترار يسكغ القػؿ أف بعس 
عيو لمقػػ االستدالمية في كشششا العخبي في ىحا الػقت ا مؤتسخ مجريج كفتحػا الباب عمى مرخ 

نجج بأف الفجػة بيغ  ،حيث كبدبب سياساتيع االستدالميةالعريب الحؼ تسدقت ؼيو األمة العخبية. 
كتتحػؿ يػمًا بعج يػـ إلى  تزيق (إسخائيل)الجكؿ العخبية تدداد كلكغ الجفػة بيغ بعس ىحه الجكؿ ك

 .تصبيع سخؼ كعمشي مع الكياف الرييػني

 مػضػع الدالـ كأشار إليو قائاًل: االسجالخئيذ بذار لقج أكضح 
 الدياسية المعبة مفخدات مغ كجدء ُيدتخجـ الدالـ شعار نخػ  مازلشا المحطة ىحه حتى أنو >>

 انصمت قج السشاكرات ىحه مثل أف نشكخ كال...  تطيخ مسا أكثخ الحقائق مغ تخفي التي الخارجية
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 ... الدالـ باتجاه مشجفعيغ اإلسخائيميػف  ضيخ كبحيث الجكلي العاـ الخأؼ مغ كاسع قصاع عمى
 .<< بو معشييغ غيخ العخب سياستيع.. بيشسا في محػرؼ  مفيػـ الدالـ أف أك لو رافزيغ كالعخب

 إف الػضػح كل كاضحة الحؿيقة >> اإلسخائيمييغ: مع الدالـ حؿيقة مػضحاً  الخئيذ الديج كقاؿ
 ىع أمشيع .الزيق. بالسعشى األمغ ىػ ىاجديع بل لإلسخائيمييغ األساسي الياجذ يكغ لع الدالـ
 . << العخب نحغ كحقػقشا أمتشا حداب عمى إال رؤيتيع في يتحقق ال الحؼ

 مذخوع الذخق األوسط الججيج بجياًل لمدالم العادل والذامل

 ج يزػع بعػس الػجكؿ العخبيػة السذػػخؾيةيخفػى عمػى أحػج اليػػـ الكػالـ أف الذػخؽ األكسػط الججيػال 
تجسػع عخبػي فالتدػسية ىػي شػػخؽ يسػت برػػمة إلػى  كتخكيػا، أؼ أف ىػحا الذػخؽ أكسػط ال (إسػخائيل)ك 

قػػة ( إسػخائيل) لع يحكخ فييا لفطة عخبي كقج أكججتو الػاليات الستحجة مغ أجل أف يجعل مػغ ،أكسط
 اقترادية كبيخة في السشصقة كتجعل مغ االقتراد العخبي تابعا ليا.

كمغ أجػل ذلػظ عقػجت قسػع اقترػادية دعػي إلييػا جسيػع الػجكؿ العخبيػة كغابػت بػالصبع سػػرية كلبشػاف 
ليػحه  (إسػخائيل)كخاصػة شػسعػف بيخيػد لقػج تقػجمت  (إسػخائيل)كليبيػا كإيػخاف كتػع اإلعػجاد ليػا مػغ قبػل 

مذػػػػخكع اقترػػػػادؼ تػػػػخبط دكؿ شػػػػساؿ إفخيؿيػػػػا كالذػػػػخؽ األكسػػػػط باالقترػػػػاد القسػػػػع بػػػػأكثخ مػػػػغ مئػػػػة 
فػػػي تصػيػػػع ىػػػحا االقترػػػاد كتػجييػػػو ليرػػػب فػػػي  الصػػػػلىبحيػػػث تكػػػػف إلسػػػخائيل اليػػػج  ،اإلسػػػخائيمي

كمػػػغ السؤسػػػف حقػػػا أف تػػػشغسذ بعػػػس الػػػجكؿ العخبيػػػة البعيػػػجة عػػػغ فمدػػػصيغ  ،كأخيػػػخاً مرػػػمحتيا أكاًل 
 المعبة اإلسخائيمية. كفي ىحهلتحخيخىا لعخبي اكالتي لع تذارؾ يػمًا في الشزاؿ 
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 األمؽ القؾمي العخبي    

 العخبي:القؾمي  تظؾر االىتسام بغاىخة األمؽ
 

تدايج االىتسام بيحه الغاىخة بذكل واسع بعج الحخب العالسية الثانية التي حسمت معيا الحخب 
 والغخب.الباردة كرخاع بيؽ الذخق 

 مطيخيغ:كاتخح االىتساـ بيحه الطاىخة 

الستحجة األمخيكية كأكركبا  كالجامعات الػالياتقامت مخاكد البحث  نغخي:مغيخ بحثي  األول:
كقجمت اإلمكانات السختمفة لسخاكد  القػمي كشجعتوكبعس مشاشق العالع بجراسة جػانب األمغ 

 السخترة.األبحاث 

إنذاء مؤسدات خاصو في دكؿ عجة مغ العالع تذخؼ عمى األمغ  مؤسداتي:مغيخ  الثاني:
 القػمي كتيتع بو. 

الحؼ أدػ إلى إنذاء  1947األمغ القػمي عاـ  ة قانػف األمخيكيحيث أصجرت الػاليات الستحجة 
مدتذار الخئيذ لذؤكف األمغ القػمي  كإحجاث مشرباألمغ القػمي(  )مجمذجياز عاـ ىػ 

ىحه السجالذ كالييئات بأسساء مختمفة في  كأنذئت مثللإلشخاؼ السباشخ عمى الجياز الدابق 
 العالع.معطع دكؿ 

 األمؽ القؾمي العخبي 

 

 الثامشةالسحاضخة 
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  القؾمي:ما مفيؾم األمؽ 

  لو:تؾصمت الجراسات إلى تحجيج مفيؾميؽ عاميؽ 

 لتحؿيقو سػاءيخبط بيغ األمغ القػمي كالقػة العدكخية بػصفيا كسيمة  السفيؾم العدكخي: -1
 استخجمت ىحه القػة أـ شكمت عامل ردع يسشع الخرع مغ السغامخة باستخجاميا

 فقط بليشصمق مغ أف األمغ القػمي ال يعتسج عمى القػة العدكخية  السجتسعي:لسفيؾم ا -2
يعتسج عمى القجرات االقترادية كالدياسية كالبذخية كالعمسية كالتقشية كعمى تشسيتيا 

 كتصػيخىا السدتسخيغ. 

كمغ دراسة السفاـيع الدابقة يسكششا تحجيج التعخيف التالي :) إف األمغ القػمي يتجدج في الجكلة 
كتحقيق مطاىخ األمغ كاالستقخار  كالخارجية؛األخصار كالتحجيات الجاخمية  عمى مػاجيةا كقجرتي

كتأميغ مختكدات التصػر االجتساعي العاـ الحؼ يذكل القاعجة األساسية إلنتاج متصمبات األمغ 
  (.القػمي كتأميشيا ذاتيا

 العخبي:ما ىؾ مفيؾم األمؽ القؾمي 

العاـ ىػ) قجرة األمة العخبية عمى الجفاع عغ أمشيا كحقػقيا كصيانة األمغ القػمي العخبي  بسفيػمو 
بسػاجية األخصار كالتحجيات الجاخمية كالخارجية  كتحقيق مطاىخ  ،استقالليا كسيادتيا عمى أراضييا

االستقخار كتشسية القجرات كاإلمكانات العخبية في السجاالت كافة الدياسية مشيا كاالقترادية كالثقاؼية 
كاالجتساعية مدتشجة في ذلظ إلى القجرة العدكخية كالجبمػماسية آخحه بالحدباف تحقيق التخابط بيغ 

قػمي كاالحتياجات األمشية الػششية لكل دكلة عخبية كاإلمكانات الستاحة كالستغيخات الجاخمة األمغ ال
 كاإلقميسية كالجكلية التي تؤثخ في األمغ القػمي العخبي( .

 ما أف يعشي فخاغ مغ يأت لع الحؼ القػمي األمغ مفيػـ أف نجرؾ عشجما أنو األسج الخئيذ أكضحلقج 
 األمغ تيجد التي السخاشخ أف أؼ.. األخخػ  البمجاف سيريب حتساً  ىػ بمجانشا مغ بمجا يريب
 أف عميشا ككاف بسػاقفشا متسدكيغ كبقيشا. استثشاء دكف  لمجسيع كاحجة مخاشخ ىي العخبي القػمي
 األخيخ خيارىع ليذ االنكدار كأف.. العخب عمى محتػماً  قجراً  ليذ االنكفاء بأف مخة كل في نبخىغ
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 تحقيق كتزسغ العجكاف كجو في األماف تسشح التي ىي كالستكامل الذامل بسعشاىا السقاكمة كأف
 الحخب في فيع.. ليع كاشسئشاف أماف كال سالـ فال الزعفاء أما.. فقط لألقػياء ىػ الحؼ الدالـ

 .كاىسػف  الدمع كفي خاسخكف 

  التالية:ويتزسؽ ىحا السفيؾم الحقائق 

  العخبي.كحجة األمغ القػمي العخبي السختكدة عمى كحجة األمة العخبية ككحجة الػشغ  -1
  كميا.أف يذسل الجكؿ العخبية  القائسة يجبإف األمغ القػمي في إشار التجدئة  -2
أف مطاىخ االرتباط كالتفاعل كالتكامل بيغ األمغ القػمي العخبي كأمغ كل قصخ عمى  -3

تعديد لقػة أية دكلة عخبية ىػ إضافة ججيجة  )فكللي: حجة حؿيقة تبجك عمى الذكل التا
كإف تحقيق األمغ القػمي العخبي يذكل قاعجة راسخة لخدع  العخبي،لألمغ القػمي 

كقج أكجت السخاحل التاريخية ىحا االرتباط  العخبي(.العجكاف عمى أؼ جدء مغ الػشغ 
قار في معخكة ذؼ كمغ األمثمة عمى ذلظ في ترجؼ األمة العخبية لمخصخ الفارسي 

 التحخيخية.الفخنجة في معخكة حصيغ كفي حخب تذخيغ  كلغدك
 

 العخبي:ماىي األخظار والتحجيات التي تؾاجو األمؽ القؾمي 
  
  الخارجية:األخظار والتحجيات  .1

 عميو،مجسػعة السخصصات االستعسارية كتدتيجؼ إضعافو لتدييل الديصخة  .أ 
 كاستغالؿ ثخكاتو كتصػيق مطاىخ التصػر ؼيو 

 تحػلت عبخمػجػدة في قمب الػشغ العخبي ثع  مخكب ألنياكىي خصخ  (:إسخائيل) .ب 
قػة  كالستدايج إلىكاالقترادية كالجعع الدياسي كالسادؼ السدتسخ  السداعجات العدكخية

 القػمي.نػعية تذكل تيجيجا لألمغ القػمي العخبي كلمسريخ 
 ىي:وارتباط إسخائيل في الؾطؽ العخبي بتحقيق مجسؾعة مؽ الؾعائف 

 

  متكاممة األبعادكىي متعجدة السطاىخ كالسسارسات متجاخمة الحمقات  الدياسية:الؾعائف 
  وتدتيجف:
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ؾياـ كحجة عخبية كأؼ مطيخ لمتزامغ  العخبي كمشعالحفاظ عمى التجدئة في الػشغ  .أ 
كالتعاكف كالتشديق   كإثارة االضصخابات كالرخاعات اليامذية كالحخكب البيشية التي تصغى 

  كالػجػد.عمى صخاع السريخ 
خب في أكساط الخأؼ العاـ كتذػيو صػرة الع الخارجية،تخخيب عالقات الػشغ العخبي  .ب 

 .العالسي
 

  وتدتيجف: العدكخية:الؾعائف  
العخبي كرأس جدخ لمجكؿ الغخبية في قمب الػشغ  قاعجة متقجمةتحػيل " إسخائيل " إلى  .أ 

كجػدىا الجائع مغ خالؿ تجفق القػات كاألساشيل العدكخية الغخبية في األراضي  تديل
  العخبي.العخبية كالبحار السصمة عمى الػشغ 

 مرجر استشداؼإف كجػد "إسخائيل "كخصخ داىع كمدتسخ في قمب الػشغ العخبي يذكل  .ب 
مدتسخ لمثخكات العخبية مغ خالؿ حخص الجكؿ العخبية عمى امتالؾ قػة عدكخية قادرة 

 القػمي.عمى مػاجية محاكالت التػسيع الرييػنية كالجفاع عغ السريخ 
 

  االقترادية: وتدتيجف:الؾعائف  
 التبعية بإنتاجشخكط  دكره كتشسيةكتػسيع  تسخار التخمف كتعسيق مختكداتواس الحافع عمى -1

 آليات ججيجة ليا.
كاحتػاء بخامج التكامل  كتصػيق محاكالت التصػر التقشيمبادرات التشسية تخخيب  -2

 كتغييبيا.االقترادؼ كتعصيميا 
سخقة  كمحاكالتكالتكامل خمق مطاىخ التبايغ كالتشافذ االقترادؼ بجال مغ التعاكف  -3

 العخبية.السياه كالثخكات 
مخكدية في السشصقة كمديصخة مغ خالؿ القاعجة االقترادية  إلى دكلةتحػيل "إسخائيل " -4

 االعتخاؼ العخبي الخسسي بيا  كالتقشية كتكخيذ
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 وتدتيجف :الثقافية الؾعائف: 
صفتيا القػمية كمزسػنيا التقجمي الػحجكؼ،  العخبية، كنفيتغييب الثقافة القػمية  .أ 

 القػمييغ.كتغييب مختكدات الػعي كاالنتساء 
 كالسػاجية، إلىالعخبية مغ ثقافة التػحيج كالتحريغ  الثقافة القػميةتحػيل كضائف  .ب 

 ".ثقافة تبخيخ لػجػد "إسخائيل 
  :الجاخمية األخظار والتحجيات .2

  :التجدئة والتخمف والتبعية وىي

 التجدئة: .أ 
  نتيجة:إف التجدئة القائسة األف في الػشغ العخبي ىي 

لفعل الجكؿ االستعسارية كمخصصاتيا السدتسخة اليادفة إلى إضعاؼ الػشغ العخبي  .أ 
  قجراتو.كتغييب 

ما كاستيجفت التجدئة كىي  مػاجيتيا،لػياب اإلدارة القػمية الفاعمة القادرة عمى  .ب 
  يمي:

 تفتقج ق الػحجة كالتكامل كتشقمو إلى التعجد كالتبايغإعادة صياغة لمػشغ العخبي  -1
إقامة كيانات قصخية تفتقج لسقػمات الجكلة الحجيثة مغ حيث القجرات االقترادية كالقػة  -2

 البذخية كالسداحة الجغخاؼية
 األخخػ.عدؿ األجداء الحاضشة لمثخكات الصبيعية عغ األجداء  -3
 )البذخية(اؼية إيجاد تجاخل في الحجكد الجغخاؼية كالجيسػغخ  -4
كاسعة لألكضاع الدياسية كاالقترادية  تكييف ؾياـ الجكؿ االستعسارية بعسمية -5

كاالجتساعية كالثقاؼية لتحػيل ضاىخة التجدئة مغ حالة مفخكضة مغ الخارج إلى كضعية 
 تحسل في داخل كل مشيا عػامل استسخارىا
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الججيجة بسا يشدجع مع متصمبات تكييف البشية االقترادية كنسط اإلنتاج في الكيانات  -6
الجكؿ االستعسارية كشخكاتيا االحتكارية كأسػاقيا التجارية كتحػيل الكيانات إلى مرجر 

 لمسػاد الخاـ كسػؽ لالستيالؾ.
صياغة مفاـيع فكخية كثقاؼية مشدجسة مع البشية القصخية الججيجة كتحػيا التجدئة مغ   -7

  ثقافة.مختدسات عمى االرض إلى 
 

 العخبي:التجدئة عمى الؾطؽ  مشعكدات
 .تسديق حخكة التحخر العخبي كز إضعافيا -1
 .كاسخائيل ألىجافياتدييل تحقيق الجكؿ االستعسارية  -2
 .كالتفتيتمحاكلة الجكؿ االستعسارية االستسخار في عسمية التجدئة  -3
 .الجكؿ العخبية كالرخاعات بيغخمق التشاقزات  -4
 .كالذاممةغياب أفق التشسية العخبية السذتخكة  -5
 .تجدئة القجرات العخبية مسا أدػ إلى إضعاؼ أدائيا الػضيفي -6

 

  :التخمف .ب 
 ىػ قرػر الشسػ كعجـ القجرة عمى تحقيق تشسية شاممة كحؿيؿية في كافة السجاالت 

 كعجـ كجػدكاسباب تعثخ التشسية في الػشغ العخبي ىي عجـ كضػح األىجاؼ االقترادية 
 .الدياسي كغياب التخصيط السدتقبمي كاعجاـ االستقخاراستخاتيجية تشسػية شاممة 

 

  :التبعية .ج 
 االستعساريةى التبعية لمخارج كىي نتاج لمديصخة إلىي عالقة غيخ متكافئة تؤدؼ 

 عمى الؾطؽ العخبي التخمفو التبعية مشعكدات 

 العخبي العسل في كاملال شبو نيياراال الػزف  كانعجاـ كالتبعية التسدؽ إف مغ أىع مشعكدات 
 في تخاجعاً  نقل لع إف السكاف في كمخاكحة الدياسية، البيشية العالقات في ىائل كانحجار السذتخؾ،
 تمظ في مكثف بذكل يشعكذ السخيف االنكفاء ىحا. كالثقاؼية كالفكخية االقترادية البيشية العالقات
 .كتجدئة ككػارثَ  مآسٍ  مغ يحجث ما إزاء الستيالكة، العخبية السػاقف
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كسا أف إخفاؽ حخكات التحخر القػمية في الػشغ العخبي بالشيػض بالجساىيخ العخبية نحػ أؼ نػع 
 ،التعاكف  أك االنجماج أك التػحج أشكاؿ مغ شكلٍ  أؼ إلىمغ التكتالت الفاعمة في التػصل 

 عمى التػافق عغ كامالً  العخبي الشطاـ جدكسا أدت التبعية لجػ بعس الحكاـ العخب إلى ع
 التشسية مذاريع في العخبية الجكؿ إخفاؽ كسا أف ،اإلسخائيمي العخبي لمرخاع شاممة استخاتيجية
 .الشفصية السػارد عمى كالديصخة

 السعيذة كمدتػيات األفخاد كدخػؿ القػمي كالجخل التصػر مدتػػ  كانخفاض التشسية غياب إلى أدت
 .السػارد استغالؿ في كالفذل اإلمكانات كىجر الشسػ كمعجالت

 كىي األمة، بقزايا كالتحديذ الػعي نذخ كعمى عمى التغييخ يقػػ  العخبي الػشغ يعج لع حيث
 التكشػلػجيا مجاالت في تقجماً  أحخزت دكؿ مجسػعة أك عطسى دكؿ تسارسيا التي لمييسشة تدػيغ
 الييسشة، ىحه فخض خالؿ مغ العالع اقتراد كتجيخ كالسعمػماتية االتراالت كثػرة كاإلدارة، كالعمع
 .العخبي الػشغ في االجتساعية لمحياة كبالتالي كالثقافة لمفكخ برمة تست ال كىي

 مقؾمات األمؽ القؾمي العخبي:

الستشػعة  كمرادر السياه كالسشاخات الستعجدة كالسػقع الجغخافيالسقػـ الجغخافي السداحة  -1
 كالثخكات الستشػعة كالسحاصيل الدراعية

يستمظ الػشغ العخبي قجرة بذخية كبيخة يذكل الذباب الذخيحة االكسع  البذخؼ:السقػـ  -2
 مشيا 

 كإمكانية استغالؿالسقػـ االقترادؼ الحؼ يختكد عمى االمكانات السادية السختمفة  -3
 .الثخكات

كتعجد السجارس  كاألسمحة الستػفخةالسقػـ العدكخؼ: كيتسثل بالقجرة البذخية العدكخية  -4
كالسادية كاالقترادية القاعجة البذخية  كغخبية كتػفخغ شخؾية العدكخية السدتخجمة بي

 صشاعة الدالح إلقامة
 

  العخبي:الخؤية السدتقبمية لألمؽ القؾمي 
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تشبثق أىسية األمغ القػمي العخبي مغ خرػصية الػشغ العخبي فالحؿيقة تقػؿ إف األمة العخب  
أمة كاحجة تعير في كشغ كاحج يستمظ السقػمات الالزمة لتحقيق أمشو القػمي كتخسيخ مطاىخ 
تصػره كتقجمو  كىي في الػاقع أمة مسدقة  لحلظ يعبخ  األمغ القػمي العخبي عغ حق البقاء 

خار كالفعل الحزارؼ كالتصػر االجتساعي كامتالؾ الػسائل الكفيمة بحلظ  كىحا يختبط  كاالستس
الػعي كاضح السعالع   كإدخاؿ عشاصخ مذخكع نيزػؼ قػمي حزارؼ بزخكرة كجػد 

كخمق فاعمية ججيجة  ،كإبجاع الريغ كالػسائل السشاسبة لمػضعية القائسةكالتخصيط السدتقبمي 
تديع في إقامة القػة التي تذكل قاعجة راسخة لتحقيق األمغ القػمي العخبي كىحه القػة يجب أف 

كىحه بجكرىا تختكد عمى كحجة الػعي كاإلرادة  ،تختكد عمى الػحجة أك التزامغ كالتعاكف كالتشديق
 كالفعل القػمي .

 كامشة ضخكرة ىػ ،كعدكخياً  كثقاؼياً  كعمسياً  الياً كم اقترادياً  مؤىمة عخبية ؾيادية مخاكد كجػد فإ
نطاـ الييسشة العالسي بػجيو  مػاجيةالخؤية السدتقبمية لألمغ القػمي العخبي في  جػىخ في

 الججيج.

 :االشتخاكي العخبي البعث حدب مشغؾر في العخبي القؾمي األمؽ

 بػحجة العسيق إيسانو خالؿ العخبي مغ القػمي األمغ مفيػـ االشتخاكي العخبي البعث حدب تبشى
 البعث رؤية كأف الخالجة، كرسالتيا الحزارؼ  مذخكعيا تحقيق في كشسػحيا العخبية، األمة

 العخبي، القػمي األمغ كتحقيق العخبية، القػمية األىجاؼ لتحقيق شاممة ثػرية نطخة مغ تشصمق
 أعقج ضل في التحجيات مػاجية عمى كقادرة لمحياة قابمة قػة كبقائيا األمة كجػد يزسشاف المحيغ

 ،العخبية كحجتيا عمى السجمخة آثارىا تشعكذ التي الجكلية الطخكؼ

 قائج كريادؼ حزارؼ  حدباً  أنو يؤكج األسذ ليحه االشتخاكي العخبي البعث حدب تحجيج إف
 .القػمية أىجافو لتحقيق صفػفو كتػحيج شاقاتو، كتفجيخ ؼيو الحياة لبعث العخبي، لمسجتسع

 العخبي القػمي األمغ إلى تشطخ عخبية دكلة أكؿ زالت كما سػرية كانت السشصمق ىحا كمغ
 .تحخرؼ  ثػرؼ  تقجمي أيجيػلػجي بسشطػر
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 بذار األسج التظؾيخ والتحجيث في خظاب القائج

أسذ عسمية التظؾيخ والتحجيث: حجد سيادة الخئيذ مجسؾعة مؽ األسذ 
 لمتظؾيخ والتحجيث:

التغييخ ىؾ ســشة الحياة، وإن تظؾر السجتسعات ىؾ الحي )بّيغ سيادتو أف أىسية التغييخ:  -1
كمغ  (مغ الستصمبات التي يفخضيا تصػر السجتسع)كتشصمق العسمية ( يفخض التغييخ

التصػرات التي )كبسا يشدجع مع ( ضػػػػء ضخكفشا)كفي  (التغييخ بالشدػػبػة لسجتسعشاحاجات )
 .(يذيجىا العالع

 

لجفع عسمية )كىي القاعجة ألية عسمية تصػيخ كسا قاؿ سيادتو  الخؤية السشيجية العمسية: -2
كتأثيخىا التصػر الى األماـ يجب أف نزػػع ىجفًا عميشا بمػغو كعميشا أف تعخؼ إمكانياتو 

 .(عميشا أف ندػتقخأ السدتقبل كخاصػة الستغيخات الجكلية كأثخىا عمى مديخة التصػر في بمجنا
يتصمب أف نشطخ الى اف اؼ مػضػػػع مغ )كتعشي معخفة الػاقع كسا ىػ كىحا  السؾضؾعية: -3

أكثخ مغ زاكية كضػػسغ أكثخ مغ ضخؼ، كنحممو بأكثخ مغ شخيقة، لشرل مغ ثع الى أكثخ 
 .(ساؿ ثع نختار األقخب الى الرحة أك األفزلمغ احت

حيث يزيف كل جيل ججيج الى ما سبق ليربح التخاكع الحزارؼ  االستسخار والتؾاصل: -4
مختكدا لعسمية التغييخ كالخبخات الستخاكسة تعيغ عمى االبجاع كالخبط بيغ الساضي كالحاضخ، 

 التظؾيخ والتحجيث في خظاب القائج بذار األسج

 

 التاسعةالسحاضخة 
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كبّيغ سيادتو أف  (متالحقةفسديخة الذعػب انجازات )كتخسيخ الحاكخة الجسعية لمسجتسع. 
 .(ىحه السياـ صعبة بسقجار ما ىي سيمة)

 

االندػػاف ىػ أداة تحقيق العسمية كىػ ىجفيا كغايتيا كلحلظ يؤكج  دور االندــان ومكانتو: -5
ف ما نحتاج الى تغييخه في سػرية ىػ الحىشية.... كإف التغييخ في إ)سيادة الخئيذ: 

التغييخ مغ الحىشية التي تشصمق مغ ترػرات التعميع  الدياسية كاالقتراد يداىع أيزا في
 .(كالتخبية كأنساط العسل

 السحاور األساسية لمتظؾيخ والتحجيث:

عبخ شخح أفكار ججيجة في السجاالت كافة سػاء بيجؼ حل  يتزسغ :األول السحؾر -1
 مذكالتشا الخاىشة أـ بيجؼ تصػيخ الػاقع الحالي.

 

تججيج أفكار قجيسة ال تشاسب كاقعشا مع إمكانية االستغشاء عغ أفكار قجيسة  الثاني: السحؾر -2
 .تججيجىا كال االستفادة مشيا لكػنيا أصبحت معيقة ألدائشا ال يسكغ

 

يتزسغ تصػيخ أفكار قجيسة تع تججيجىا لكي تتشاسب مع األىجاؼ  الثالث: السحؾر -3
 الحاضخة كالسدتقبمية.

 معاييخ التظؾيخ والتحجيث:

الحؼ يفتخض بشا اف نعسل عمى استغاللو بحجه األقرى كذلظ لتحقيق  الدمؽ: معيار -1
 اإلنجازات التي نتصمع إلييا بأقرخ مجة مسكشة

 الحؼ نعير ؼيو كالطخكؼ السختمفة التي تحيط بشا الجاخمية مشيا كالخارجية. طبيعة الؾاقع: -2
يجاؼ البيغ أيجيشا لالنصالؽ كالػصػؿ إلى  تدخيخ اإلمكانات الستػافخة :اإلمكانات الستؾافخة -3

خحيغ بالحدباف أف اإلمكانات ليدت معصيات ثابتة، بل ـيا قابمة لتعجيل مغ أالسحجد، 
 .خالؿ جيػدنا كفعاليتشا

 كىي معيار كىجؼ في كقت كاحج فييا تمتقي كل السعاييخ الدابقة السرمحة العامة: -4
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 أدوات التظؾيخ والتحجيث:

ىػ ال يحرخ نفدو كىحا الفكخ ال يختبط بدغ معيغ، ؼبعس  :السبجعالفكخ الستججد  -1
األشخاص يجخمػف سغ الذباب كقج تحجخت عقػليع باكخًا، كالبعس اآلخخ مغ كبار الدػػغ 

 يفارؽ الحياة كعقمو ما يداؿ يزػج بالحيػية كالتججد كاالبجاع.
بعكذ الشقج اليجاـ كنؿيس نحغ بحاجة ماسػػة الى الشقج البشاء، كىػ تساما  الشقج البشاء:  -2

الفػضػػى كقج بيغ سيادة الخئيذ ذلظ بقػلو "لكي نكػف بشائييغ في نقجنا ال بج لشا مغ أف 
 نكػف مػضػػػػعييغ في تفكيخنا.... كذلظ يسكششا مغ رؤية اإليجابيات كالدمبيات".

عامة يقػؿ سيادة الخئيذ "بيحا الذكل ندتصيع أف نزع استخاتيجية  وضع االستخاتيجية:  -3
لمتصػيخ تكػف إشارًا محجدًا لمخصػات كاالجخاءات الػاجب اتخاذىا في سبيل تحقيق 
األىجاؼ السخجػة مغ ىحه االسػتخاتيجية" كسا بيغ أف "االستخاتيجية ال تػجج كػصػفات 
جاىدة، بل إنيا بحاجة الى دراسػات معسقة ندتخمز مشيا الشتائج التي عمى اساسيا نحجد 

 و".مغ ايغ يجب اف نتج
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اف تحقق بالذكل السصمػب إال إذا  غال يسك"إف تصمعاتشا  ي:اتالسؤسدات والفكخ السؤسد -4
 ."تع التأكيج عمى دكر السؤسدات في حياتشا، كالعسل السؤسداتي عسل جساعي ال فخدؼ

كحجد سيادة الخئيذ مفيػـ السداءلة باعتبارىا تعشى السخاؾبة السدتسخة، كىحا  السداءلة: -5
 كسا حجد مدتػياتيا  يتصمب مغ كل مػاشغ "مداءلة نفدو بذكل يػمي أك شبو يػمي". 

تجدئتيا، كتبجء مغ القاعجة  يسكغ البحيث "تذسل الفخد كالسؤسػدػات فيي عسمية متكاممة، ك 
سؤسدات".  إضافة لحلظ حجد الديج الخئيذ الػسائل كاألساس السػاشغ كتشتيي بال

" مذيخًا الى ضخكرة تشقيتيسا مغ الذػائب التي تعمق بيسا الزسيخ كالػججافالسداعجة: "
بفعل الطخكؼ التي تحيط بكل فخد. كىحه العسمية مدتسخة. كأخيخًا بيغ الديج الخئيذ أف 

 .(العالج ال ييجؼ الى االنتقاـ كالتذفي كالخدع)
أكضح الديج الخئيذ أف الجيسقخاشية تختكد عمى مذاركة الجسيع كمدؤكليتيع    الجيسقخاطية: -6

كأنيا فكخة مسارسة، كالفكخ الجيسقخاشي ىػ األساس لمسسارسات الجيسقخاشية التي تذكل 
حيث صسع كل أثاث  بيغ الػاقع كصػػيغ الجيسقخاشية البشاء كسا أكضح كجػد ارتباط كثيق
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ىشا ال يجػز تصبيق ديسقخاشية اآلخخيغ عميشا كمغ ىشا فإف تجخبتشا لبشاء معيغ كمغ 
 الجيسقخاشية الخاصة بشا تشبثق مغ ثقافتشا كتاريخشا كشخريتشا الحزارية.

كىي الػضػػػح كالرجؽ كالجخأة كالرػػخاحة، كمدػػتػياتيا اإلندػػاف كاألسػػخة  الذفافية: -7
ع نفدػو كمع السجتسع كالذعب، كأداتيا كالسجتسع كمفيػميا اف يكػف االندػاف صادقًا م

السػاجية الجخيئة مع أنفدشا كمع مجتسعشا كالحػار كالتحجث برخاحة عغ نقاط ضعفشا 
 كالعػائق التي تقف في شخيق تقجمشا.

بيغ الديج الخئيذ أف السشرب ليذ ىجفًا بل ىػ كسيمة لتحقيق  السشرب والسدؤولية: -8
فالسدؤكلية ىي << كامل بيغ السشرب كالسدؤكلية اليجؼ. كأكج سيادتو عمى التخابط كالت

مرمحة الذعب، كالذخعية ىي رغبتو كإرادتو كالسشرب ىػ اإلشار الحؼ يجسعيا كيشطع 
عالقتيسا معًا.. كالسجتسع ىػ التخبة الخربة التي ندرع فييا بحكرنا أما الثسخة فشجشييا مغ 

 >> ثسارا ناضجة كمفيجةالسؤسدات كبسقجار ما ندعى لدراعة بحكر صالحة نجشي 

شخعية الحكام والسدؤوليؽ تختكد عمى ثقة الذعب ومحبتو وعمى  >>كسا بّيغ سيادتو أف 
 << سيغل البعث انتساءنا وفكخنا عميو(الدمؾك والشيج الحي يديخون 
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كأكج الديج الخئيذ بذار األسج بدمػكو كمسارستو التدامو بؿيع البعث كمبادئو كأىجافو فديادتو 
 حافع األسج كمجرسة الحدب كأكضح ذلظ بقػلو: السؤسذنذأ كتخبى بيت القائج 

إنشي ابؽ البعث تخبيت في أحزانو ونيمت مؽ فكخه ونذأت في أسخة مكافحة، يذكل  >>
انتساءىا وفكخىا وعقيجتيا ومخجعتييا وسيغل البعث انتساءنا وفكخنا البعث بالشدبة ليا 
 << وعقيجتشا ومخجعتيشا

 وقج انظمق سيادة الخئيذ في رؤيتو لجور الحدب ومكانتو مؽ الثؾابت التالية:   

العسل عمى استسخارية دكر البعث الفاعل قصخيا كقػميا كعالسيا في حسل راية الكفاح  -1
 القزايا القػمية. كالشزػػاؿ كالجفاع عغ

بّيغ سيادة الخئيذ إف قػة الحدب كفاعميتو خالؿ السخحمة التي تمت رحيل القائج السؤسػػذ  -2
حافع األسػػج فقج أضيخ مقجرة فائقة باجتيازه الطخكؼ الرعبة التي مخ بيا كبتػحج الذعب 
حػؿ نيج القائج السؤسذ كىحه نقصة قػة لمحدب كبخىاف أف حدبشا قػؼ بسؤسداتشا كنيج 

 السؤسذ. القائج
قجرة عمى التكيف مع  كأكثختكػف فييا أكثخ فاعمية كحيػية  تحجيج رؤية مدتقبمية لمحدب -3

إف استسخار الحدب مزسػف <<معصيات العرػػخ كمدػػار التصػر االجتساعي كبّيغ سيادتو: 
عقيجة الحدب كأىجافو اليػـ ماتداؿ <<أف ك  >>بسقجار تالزمو مع الػاقع كتساشيو مع تصػراتو

العخبية التي  فاألحخػ بالجكؿ أكركبا،تبجك مصمبا لجكؿ  فالؾحجة >>العرػػختتساشػػى مع 
أصبحت ىجفًا مصخكحًا في كل  والحخية ،تخبصيا ركابط تاريخية أف تتصمع الى تحقيق الػحجة

 ،مػضػػػعًا جػىخيًا في الحياة لمسدايجة كتبقى كتحػلت لسػضػعدكؿ العالع 
إنيا مفيػـ  مرالحو،فيي مفيػـ يصبقو كل مجتسع عمى شخيقتو كبسا يحقق  واالشتخاكية

كالكثيخ مغ الجكؿ  كفي الريغمخف ال يتحقق في قالب جامج فيشاؾ اشتخاكية في فخندا 
 أما العقيجة كاأليجيػلػجيا لع تدقط كسا يدػؽ البعس. اشتخاكية.تحكسيا أحداب 
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 الشيج القؾمي لمقائج بذار األسج 
 بذػػار الخئيذ الديج اىتسامات مقجمة في الرييػني العخبي كالرخاع سيسا ال القػمية القزػايا كانت
 كشبيعة العخبي لمػاقع شامل بسشطػر القػمية القزػػايا ىحه مع تعامل كقج كنزػػاليا فكخياً  األسػػج

 :خالؿ مغ القػمي الشيج ىحا تجدج كقج الجكلية كالستغيخات التصػرات

 كاسباب مطاىخ ؼيو حجد الخاىشة السخحمة في العخبية األمة لػاقع كشامل دقيق تػصيف -1
 .الزعف

 التي السحاكالت جسيع كمػاجية الرييػني العخبي لمرخاع القػمي البعج عمى لحفاظ -2
 األقرى.. مجخدة ليدت األقرى قزية>>  سيادتو قاؿ ككسا كتغييبو تصػيقو تدتيجؼ
 .<< اإلسخائيمي العخبي الرخاع مغ جدء كفمدصيغ كالقجس

 الفمدصيشية الجكلة بإقامة الستسثمة حقػقيع استعادة في الفمدصيشييغ أشقائشا لشزاؿ دعسشا نؤكج إنشا >>
 اليجؼ ىحا تحقيق بأف نؤكج كسا... الفمدصيشييغ الالجئيغ عػدة كضساف القجس كعاصستيا السدتقمة
 كاستعجادنا الفمدصيشية الفرائل بيغ لمحػار دعسشا نججد لحلظ... الفمدصيشي السػقف بػحجة مخىػف 

 مرمحة كحجة ؼيو تتحقق الحؼ الحػار إلنجاح لسشاسبةا الطخكؼ لتييئة السسكشة الجيػد كل لبحؿ
 <<. الفمدصيشي الذعب

 

 الشيج القؾمي لمقائج بذار األسج 

 

 العاشخةالسحاضخة 
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 كالسقػالت األساشيخ عمى كالخد الرييػني لمكياف التػسعية العشرخية الصبيعة إبخاز -3
 العخبي الذعب ضج الرييػنية السسارسات كفزح الرييػنية الجعاية ركجتيا التي كاألكىاـ

 مشح الرييػني الكياف ارتكبيا التي الػحذية السجازر كإبخاز كميا األمة كضج فمدصيغ في
 .اآلف حتى ؾيامو

 مقػلة مثل فمدصيغ إلى الييػد لتيجيخ الرييػنية الحخكة أكججتيا التي السقػالت مغ مدتسجةكىي 
 الذعب ضج كالحالية الدابقة العشرخية كالسسارسات( السيعاد أرض) كمقػلة( السختار الذعب)

 كفزح الرييػنية الجعاية ركجتيا التي كاألكىاـ كالسقػالت األسػػاشيخ عمى كالخد الفمدصيشي العخبي
 .الرييػنية السسارسات

 في التػسعية الرييػنية السخصصات جػىخ عغ األسج حافظ السؤسذ القائج أكجه مسا كانصالقاً 
 بقػلو: العخبي الػشغ

 ال إنيع كتعاليسيع، الريايشة كتب في كاضح فاألمخ كالذسذ، كاضحة الرييػنية أشساع إف >>
 الشيل مغ السستجة األرض يخيجكف  بل فقط، آخخ دكف  عخبياً  قصخاً  يخيجكف  كال فقط، فمدصيغ يخيجكف 

 أماـ األمة يزع ؾيامو، مغ اليجؼ كتحجيج الرييػني السذخكع لصبيعة اإلدراؾ كىحا الفخات، إلى
 نحػ العخبي القػمي لألمغ جدئياً  كاختخاقاً  أكلى خصػة إال ليذ الرييػني الكياف إنذاء أف حؿيقة
 .<< العخبي لمػجػد الكمي الشفي

 الخػؼ مطاىخ إحالؿ إلى أدت التػسعية االسػتيصانية العشرخية الدػياسػػة ىحه أف سيادتو كأكضػح
 مارسػه الحؼ القخيب القسعي الساضي مغ يخافػف  الريايشة أف مػضحا الرييػني السجتسع داخل
 ىحه أف تساماً  يعخفػف  كىع التاريخ مغ أؼ عسػماً  الساضي كمغ ،(اسخائيل) دكلة عغ اإلعالف قبل

 كاثقة غيخ دكلة إسخائيل يجعل ما كىحا العخب ممظ بل ممكيع ليدػػت عمييا يعيذػػػف  التي األرض
 .نفديا مغ
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 :القؾمي العسل مشظمقات

 كتػضيفيا القػمية كالقجرات الصاقات استشياض إلى داعياً  القػمي العسل مشصمقات سيادتو كأكضح
 :خالؿ مغ العخبية األمة لسرػمحة

 القائسة العخبية االتفاؾيات تفعيل. 
 األدنى الحج كىػ السذتخكة العخبية لمدػؽ  حؿيؿية نػاة  إلقامة الجائع الدعي. 
 كتصػيخ كتفعيل العخبية الجكؿ جامعة بو تقػـ فاعمية أكثخ دكر إيجاد عمى العسل ضخكرة 

 .الجبية ميثاؽ
 الريغ تمظ كاحتخاـ بيا الجاد كااللتداـ العخبي لمتزامغ محجدة صيغ عمى االتفاؽ. 
 فاعميغ لشكػف  شارئة ضخؼية لحاالت كليذ كمدتسخ دائع استخاتيجي مػقف إلى االستشاد 

 .كمؤثخيغ
 عخبية دكلة أية عمى إسخائيل تذشو عجكاف أؼ مع كالتعامل العخبي القػمي األمغ تعديد 

 .األمة كامل عمى عجكاف أنو عمى
 كاالمكانات لمصاقات الدميع االستخجاـ مغ تسكششا مجركسة قخارات اتخاذ عمى العسل 

 .الستػافخة
 العخبي القػمي السذخكع تحقيق عمى كالعسل العخبية القسة لسؤتسخات الجكرؼ  االنعقاد 

 .الشيزػؼ 

 مبعثخة مجدأة  قػػ  كاجيت بل حؿيؿية، مػاجية كقت أؼ في مجتسعة العخبية القػة تػاجو لع فإسخائيل
 .ككبيخة ضخسة العخبية األمة شاقات أف رغع

 :الدالم مفاوضات مؽ والثابت السبجئي السؾقف

 :خالؿ مغ الدالـ مفاكضات في األسج بذار الخئيذ بؿيادة لدػرية كالثابت السبجئي السػقف استسخ

 (.األساسي ىجفشا الدالـ كاف شػيل زمغ مشح) لدػرية استخاتيجي خيار الدالـ أف عمى التأكيج -1
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 سيسا كال الدالـ مفاكضات مشيا انصمقت التي كالسبادغ األىجاؼ عمى الحفاظ في االستسخار -2
 مؤتسخ مخجعية األكسط الذخؽ  قزية يخز ؼيسا األمغ كمجمذ الستحجة األمع قخارات مخجعية

 إلى كامالً  الجػالف عػدة ضػػخكرة تؤكج السخجعيات ىحه أف الخئيذ الديج كبيغ. لمدالـ مجريج
 كتقخيخ العػدة في الفمدصيشي الذعب حقػؽ  ككضساف المبشانية األراضػػي كعػدة سػػػرية،
 كالديادة األرض أف أكج كسا. القجس كعاصستيا الديادة ذات السدتقمة دكلتيع كإقامة السريخ

 .بيا يفخط أف ألحج يسكغ كال كقػمية كششية كخامة قزية ىسا
 السفاكضات ىحه في السحجدة الغايات لتحقيق كسيمة بل غاية ليدت الدالـ مفاكضات أف -3
 العخبي التزامغ عمى مذجداً ... لمقػة بحاجة الدالـ أف سيادتو بّيغ كالخدع لمقػة بحاجة الدالـ -4

 أما األقػياء سالع أؼ القػة مع الدػالـ ىػ الخيارات أفزل كأف ردع كخيار قػة خيار باعتباره
 .الخارج مغ عميشا يفخض فخض ىشاؾ بل خيار ىشاؾ بأف نقػؿ أف ندتصيع فال ضعفاء كنحغ

 في الكبيخ السقاكمة بانترػػار مدتذيجاً  كالترسيع كاإلرادة بالػعي السدمحة السقاكمة أىسية -5
 كحققت شخيف عخبي كل كفخخ الفتخار مجعاة أضحت بحيث الرييػني العجك عمى لبشاف

 .كالعقيجة االرادة بقػة نرخىا
 .الرييػني كالكياف العخبية الجكؿ بعس بيغ القائسة العالقات جسيع بقصع السصالبة -6

 .الدالم حؾل كمستو في األسج بذار الخئيذ الديج أضاف لقج
 يبقى الحؼ الدالـ كمدألة اإلسخائيمي العخبي الرخاع الججيجة القجيسة التحجيات شميعة في كاف >>

 كفقاً  الرخاع ليحا كشامل عادؿ حل إيجاد فإف لحلظ ...عخبي مػاشغ أؼ ذىغ في األساسي البشج
 .<<كشعػبشا بمجانشا عمى ُفِخضت التي الحخكب إنياء مغ ذلظ يعشيو كما... الجكلية الذخعية لقخارات

 المعبة مفخدات مغ كجدء ُيدتخجـ الدالـ شعار نخػ  مازلشا المحطة ىحه حتى أنو >> إلى وأشار
 <<... تطيخ مسا أكثخ الحقائق مغ تخفي التي الخارجية الدياسية
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 : اإلسخائيمييؽ مع الدالم حكيقة مؾضحاً  الخئيذ الديج وقال
 ىػ ىاجديع بل لإلسخائيمييغ األساسي الياجذ يكغ لع الدالـ إف الػضػح كل كاضحة الحؿيقة >>

 نحغ كحقػقشا أمتشا حداب عمى إال رؤيتيع في يتحقق ال الحؼ ىع أمشيع.. الزيق بالسعشى األمغ
 .<< العخب

كانت القزايا القػمية كعمى رأسيا القزية الفمدصيشية كالرخاع العخبي الرييػني في مقجمة 
اىتسامات الديج الخئيذ بذار األسج فكخيًا كنزاليًا، كقج تعامل مع ىحه القزايا القػمية بسشطػر 

 ة كانعكاساتيا عمى السشصقة.شامل لمػاقع العخبي كشبيعة التصػرات الجكلي
 
 

 السؾقف السبجئي والثابت مؽ مفاوضات الدالم:
 التأكيج عمى أف الدالـ خيار استخاتيجي لدػرية. -1
االستسخار في الحفاظ عمى األىجاؼ كالسبادغ التي انصمقت مشيا مفاكضات الدالـ، كال  -2

الذخؽ األكسط، سيسا مخجعية قخارات األمع الستحجة كمجمذ األمغ ؼيسا يخز قزية 
 مخجعية مؤتسخ مجريج لمدالـ.

غ الديج الخئيذ أف ىحه السخجعيات تؤكج ضخكرة عػدة الجػالف كاماًل إلى سػرية، كعػدة كبيّ 
األراضي المبشانية كضساف حقػؽ الذعب الفمدصيشي في العػدة كتقخيخ السريخ كإقامة دكلتيع 

 السدتقمة ذات الديادة كعاصستيا القجس.

 ألحج أن يفخط بيا. يسكؽ الاألرض والديادة ىسا قزية كخامة وطشية وقؾمية و كسا أكج أن 

كأكضح أف مفاكضات الدالـ ليدت غاية بل كسيمة لتحقيق الغايات السحجدة في ىحه السفاكضات، 
كأف الدالـ بحاجة لمقػة كالخدع مذجدًا عمى التزامغ العخبي باعتباره خيار قػة كخيار ردع كأف 

 ىػ الدالـ مع القػة أؼ سالـ األقػياء.أفزل الخيارات 
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 وقج أكج عمى ذلػ بقؾلو
 األرض نقػؿ كعشجما. العخبي السػاشغ أمغ دكف  مغ كال سالـ الكاممة األرض دكف  مغ سالـ ال >>

 ليحا يسكغ أمغ، ال ىشاؾ يكغ لع األمغ، فإذا كالدالـ يذسل. األمغ تذسل فاألرض الدالـ مقابل
 << يتع أف الدالـ

انترار السقاكمة الكبيخ في بأشار إلى أىسية السقاكمة السدمحة بالػعي كاإلرادة كالترسيع محكخًا 
 كل عخبي شخيف.ل فخخٍ ييػني بحيث أصبحت مجعاة لبشاف عمى العجك الر

 السؾقف مؽ اإلرىاب:

حجد سيادة الخئيذ بذار األسج السػقف الدػػػرؼ السبجئي كالثابت مغ األحجاث التي تعخضػػت 
 بالشقاط التالية: /2001/ عامليا أمخيكا في أيمػؿ 

 سا حرػػل فيلتسدظ سػرية بسػقفيا الثابت مغ اإلرىاب كالػقػؼ ضجه كإدانة سػرية   -1
في الػاليات الستحجة كىحه اإلدانة جاءت نتيجة لسبادغ قجيسة في سػػػرية كىي  (أيمؾل 11)

 الدبعيشات كالفتخة التي تمتيا.نتيجة لسعاناتشا مغ اإلرىاب خاصًة في مشترف 
أف سػرية بتسدكيا بالؿيع تجعػ إلى عجـ الخمط بيغ اإلرىاب السجاف كالسقاكمة الػششية   -2

السذخكعة كالتي تكفميا قخارات األمع الستحجة كالقػانيغ كالذخائع كىي مقاكمة ضج العجكاف 
 كاالحتالؿ.

تجعػ السػػتخجاـ معاييخ دكلية  ضخكرة تحجيج مفيػـ اإلرىاب مغ أجل نجاح مكافحتو كسا  -3
قتاؿ عجك  يسكغ المػحجة كأضح سيادة الخئيذ أف البجاية تكػف بتعخيف السرصمح إذ 

 مجيػؿ الذكل كالصبيعة.
محاربة اإلرىاب تدتػجب تحجيج أسبابو كالتعامل مع ىحه األسباب التي أدت لػجػده   -4

 كليذ مع الشتائج.
يجؼ: إزالة أسباب اإلرىاب كمعالجتيا معالجة تعجد كسائل مكافحة اإلرىاب كتشػعيا ب  -5

سياسية كثقاؼية ككضع استخاتيجية دكلية فاعمة في إشار األمع الستحجة لسكافحة اإلرىاب. 
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كسا بيغ الديج الخئيذ أف مغ الػسائل اليامة لسكافحة اإلرىاب إجخاء حػار ثقافي كسياسي 
 الدالـ بيغ الجكؿ كالذعػب كاتخاذ خصػات عسمية إلحياء عسمية 

إف ضاىخة االرىاب ال تقترخ عمى مجتسع أك دكلة اك ثقافة أك ديغ معيغ. كنبو الديج   -6
الخئيذ إلى عجـ الػقػع في الفخ الحؼ نربو بعزيع عشجما ابتجعػا عجك ججيج لإلبقاء عمى 

 حالة التػتخ في مشاشق متعجدة مغ العالع.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

افحة اإلرىاب إجخاء حؾار " كسا بيؽ الديج الخئيذ أن مؽ الؾسائل اليامة لسك
 ثقافي وسياسي بيؽ الجول والذعؾب".
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 دستؾر الجسيؾرية العخبية الدؾرية 

 الباب األول

 السبادئ األساسية

 السادة األولى

 الجسيػرية العخبية الدػرية دكلة ديسقخاشية ذات سيادة تامة غيخ قابمة لمتجدئة كىي -1

 جدء مغ الػشغ العخبي.

 األمة العخبيةالذعب الدػرؼ في سػرية جدء مغ  -2

 السادة الثانية

 نطاـ الحكع جسيػرؼ. -1
 الديادة لمذعب. -2
 يسارس الذعب الديادة ضسغ األشكاؿ كالحجكد السقخرة في الجستػر. -3

 السادة الثالثة

 ديغ رئيذ الجسيػرية مدمع. -1
 مرجر التذخيع الفقو اإلسالمي. -2
 العاـ.تحتـخ الجكلة جسيع األدياف كتكفل حخية شعائخىا دكف خمل بالشطاـ  -3

 العخبية الدؾرية دستؾر الجسيؾرية
 

 

 الحادية عذخالسحاضخة 
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 السادة الخابعة

 المغة العخبية ىي المغة الخسسية لمجكلة.

 السادة الخامدة

 عاصسة الجكلة مجيشة دمذق.

 السادة الدادسة

يتألف عمع الجسيػرية مغ ثالثة ألػاف: األحسخ أعالىا كاألسػد أدناىا كؼيو نجستاف  -1
الذكل، خزخاكاف مشيا خسذ ُشعب متػسط السدتصيل األبيس كيكػف العمع مدتصيل 

 عخضو ثمثا شػلو، يتكػف مغ ثالثة مدتصيالت متداكية األبعاد بصػؿ العمع.
 يبيغ القانػف شعار الجكلة كنذيجىا الػششي كاألحكاـ الخاصة بكل مشيا. -2

 السادة الدابعة

القدع الجستػرؼ: أقدع باهلل العطيع أف أحتـخ دستػر البالد كقػانيشيا كنطاميا الجسيػرؼ كأف أرعى 
ذعب كحخياتو كأحافع عمى سيادة الػشغ كاستقاللو كحخيتو كالجفاع عغ سالمة أرضو كأف مرالح ال

 أعسل عمى تحقيق العجالة االجتساعية ككحجة األمة العخبية.

 السادة الثامشة

يقػـ الشطاـ الدياسي لمجكلة عمى مبجأ التعجدية الدياسية كتتع مسارسة الدمصة ديسقخاشيًا  -1
 عبخ االقتخاع.

األحداب الدياسية السخخرة كالتجسعات االنتخابية في الحياة الدياسية كالػششية، تديع  -2
 كعمييا احتخاـ مبادغ الديادة الػششية كالجيسقخاشية.

 يشطع القانػف األحكاـ كاإلجخاءات الخاصة بتكػيغ األحداب الدياسية. -3
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س ديشي أك ال يجػز مباشخة أؼ نذاط سياسي أك ؾياـ أحداب أك تجسعات سياسية عمى أسا -4
شائفي أـ قبمي أك مشاشقي أك فئػؼ أك ميشي أك بشاء عمى التفخقة بدبب الجشذ أك األصل 

 أك العخؽ أك المػف.
 ال يجػز تدخيخ الػضيفة العامة أك الساؿ العاـ لسرمحة سياسية أك حدبية أك انتخابية. -5

 السادة التاسعة

 ع مكػناتو كتعجد ركافجه.يكفل الجستػر حساية التشػع الثقافي لمسجتسع الدػرؼ بجس

 السادة العاشخة

 السشطسات الذعبية كالشقابات السيشية كالجسعيات ىيئات تزع السػاششيغ مغ أجل تصػيخ السجتسع.

 السادة الحادية عذخة

الجير كالقػات السدمحة مؤسدة كششية مدؤكلة عغ الجفاع عغ سالمة الػشغ كسيادتو اإلقميسية 
 كحساية أىجافو كأمشو الػششي.كىي في خجمة مرالح الذعب 

 السادة الثانية عذخة

السجالذ السشتخبة ديسقخاشيًا عمى الرعيج الػششي عبخىا دكرىع في الديادة كبشاء الجكلة كؾيادة 
 السجتسع.
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 الفرل الثاني

 السبادئ االقترادية
 

 السادة الثالثة عذخة

 العاـ كالخاص. يقػـ االقتراد الػششي عمى أساس تشسية الشذاط االقترادؼ -1
 تيجؼ الدياسة االقترادية لمجكلة إلى تمبية الحاجات األساسية لمسجتسع كاألفخاد. -2
تكفل الجكلة حساية السشتجيغ كالسدتيمكيغ كتخعى التجارة كاالستثسار كتسشع االحتكار  -3

 كتحسي قػة العسل بسا يخجـ االقتراد الػششي.
 

 السادة الخابعة عذخة

آت كالسؤسدات كالسخافق العامة ىي ممكية عامة تتػلى الجكلة استثسارىا الثخكات الصبيعية كالسشذ
 كاإلشخاؼ عمى إدارتيا لسرالح الذعب ككاجب السػاششيغ حسايتيا.

 

 السادة الخامدة عذخة

 السمكية الخاصة مغ جساعية كفخدية مرانة كفق األسذ التالية:  -1
 .السرادرة العامة في األمػاؿ مسشػعة 
 -  السمكية الخاصة إال لمسشفعة العامة بسخسػـ كمقابل تعػيس عادؿ كفقًا ال تشتدع

 لمقانػف.
 - .  ال تفخض السرادرة الخاصة إال بحكع قزائي مبـخ
 - .تجػز السرادرة لزخكرات الحخب كالكػارث العامة بقانػف لقاء تعػيس عادؿ 

 يجب أف يكػف التعػيس معاداًل لمؿيسة الحؿيؿية لمسمكية.  -2
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 الدادسة عذخةالسادة 

 غ القانػف الحج األقرى لمسمكية الدراعية كاالستثسار الدراعي.يعيّ 
 

 السادة الدابعة عذخة

 حق اإلرث مرػف كفقًا لمقانػف.
 

 السادة الثامشة عذخة

 ال تفخض الزخائب كالخسػـ كالتكاليف العامة إال بقانػف. -1
بسا يحقق مبادغ يقػـ الشطاـ الزخيبي عمى أسذ عادلة كتكػف الزخائب تراعجية  -2

 السداكاة كالعجالة االجتساعية.
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 الفرل الثالث

 السبادئ االجتساعية
 

السجتسع في الجسيػرية العخبية الدػرية عمى أساس التزامغ كاحتخاـ مبادغ العجالة  يقػـ
 االجتساعية كالحخية كالسداكاة كصيانة الكخامة اإلندانية.

 

 السادة العذخون 

 السجتسع.األسخة ىي نػاة  -1
 تحسي الجكلة الدكاج كتذجع عميو. -2

 

 السادة الحادية والعذخون 

 الذيادة في سبيل الػشغ ؾيسة عميا كتكفل الجكلة ذكؼ الذيجاء كفقًا لمقانػف.
 

 السادة الثانية والعذخون 

 الجكلة كل مػاشغ كأسختو في حاالت الصػارغ كالسخض. تكفل -1
 تحسي الجكلة صحة السػاششيغ. -2

 

 الثالثة والعذخون السادة 

تػفخ الجكلة لمسخأة جسيع الفخص التي تتيح ليا السداىسة الفعالة كالكاممة في الحياة الدياسية 
 كاالقترادية كاالجتساعية كالثقاؼية.
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 السادة الخابعة والعذخون 

 بالتزامغ مع السجتسع األعباء الشاجسة عغ الكػارث الصبيعية. الجكلةتكفل 
 

 والعذخون السادة الخامدة 

 كالخجمات االجتساعية أركاف أساسية لبشاء السجتسع. كالرحةالتعميع 
 

 السادة الدادسة والعذخون 

 الخجمة العامة تكميف كشخؼ. -1
 السػاششػف متداككف في تػلي كضائف الخجمة العامة. -2

 

 السادة الدابعة والعذخون 

 الجكلة كالسجتسع. مدؤكليةحساية البيئة 
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 الفرل الخابع

 السبادئ التعميسية والثقافية

 السادة الثامشة والعذخون 

 يقػـ نطاـ التخبية كالتعميع عمى إنذاء جيل متسدظ بيػيتو.

 السادة التاسعة والعذخون 

 كىػ مجاني في جسيع مخاحمو. الجكلةالتعميع حق تكفمو  -1
 يكػف التعميع إلداميًا حتى نياية مخحمة التعميع األساسي. -2
 عمى التعميع كتػجيو. الجكلةتذخؼ  -3
 إشخاؼ الجكلة عمى مؤسدات التعميع الخاص. القانػف يشطع  -4

 السادة الثالثؾن 

 التخبية الخياضية دعامة أساسية في بشاء السجتسع.

 السادة الحادية والثالثؾن 

 تجعع الجكلة البحث العمسي بكل متصمباتو.

 السادة الثانية والثالثؾن 

 كالتخاثية.ثار كاألماكغ األثخية تحسي الجكلة اآل
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 الباب الثاني

 الحقؾق والحخيات وسيادة القانؾن 

 الفرل األول

 الحقؾق والحخيات
 والثالثؾن السادة الثالثة 

 الحخية حق مقجس. -1
 السػاششة مبجأ أساسي يشصػؼ عمى حقػؽ ككاجبات يتستع بيا كل مػاشغ. -2
 في الحقػؽ كالػاجبات.السػاششػف متداككف  -3
 تكفل الجكلة مبجأ تكافؤ الفخص بيغ السػاششيغ. -4

 

 السادة الخابعة والثالثؾن 
 لكل مػاشغ حق اإلسياـ في الحياة الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية كالثقاؼية كيشطع القانػف ذلظ.

 
 

 السادة الخامدة والثالثؾن 
 عمى كل مػاشغ كاجب احتخاـ الجستػر كالقػانيغ.

 

 تؾر الجسيؾرية العخبية الدؾريةدس

 

 الثانية عذخالسحاضخة 
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 السادة الدادسة والثالثؾن 
 لمحياة الخاصة حخمة يحسييا القانػف.

 
 

 السادة الدابعة والثالثؾن 
 الدمكية كالالسمكية. كاالتراالتسخية السخاسالت البخيجية 

 

 السادة الثامشة والثالثؾن 
 السػاشغ عغ الػشغ أك مشعو مغ العػدة إليو. إبعادال يجػز  -1
 أجشبية.ال يجػز تدميع السػاشغ إلى أؼ جية  -2
لكل مػاشغ الحق بالتشقل في أراضي الجكلة أك مغادرتيا إال إذا مشع مغ ذلظ بقخار مغ  -3

 القزاء.
 

 السادة التاسعة والثالثؾن 
 ال يدمع الالجئػف الدياسيػف بدبب مبادئيع الدياسية أك دفاعيع عغ الحخية.

 

 السادة األربعؾن 
 العسل حق لكل مػاشغ ككاجب عميو. -1
 حدب نػعية العسل. لكل عامل أجخ عادؿ -2
 تكفل الجكلة الزساف االجتساعي كالرحي لمعساؿ. -3

 

 السادة الحادية واألربعؾن 
 أداء الزخائب كالخسػـ كالتكاليف العامة كاجب كفقًا لمقانػف.

 

 السادة الثانية واألربعؾن 
 حخية االعتقاد الجيشي مرػنة. -1
 لكل مػاشغ الحق في أف يعخب عغ رأيو بحخية كعمشية. -2
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 الثالثة واألربعؾن السادة 
 تكفل الجكلة حخية الرحافة كالصباعة كالشذخ ككسائل اإلعالـ.

 

 السادة الخابعة واألربعؾن 
 لمسػاششيغ حق االجتساع كالتطاىخ سمسيًا كاإلضخاب عغ العسل.

 

 السادة الخامدة واألربعؾن 
 حخية تكػيغ الجسعيات كالشقابات عمى أسذ كششية كألىجاؼ مذخكعة.

 

 دسة واألربعؾن السادة الدا
 الخجمة العدكخية اإللدامية كاجب مقجس. -1
 الجفاع عغ سالمة الػشغ كصيانة أسخار الجكلة كاجب عمى كل مػاشغ -2

 

 السادة الدابعة واألربعؾن 
 تكفل الجكلة حساية الػحجة الػششية.

 

 السادة الثامشة واألربعؾن 
 ع القانػف الجشدية العخبية الدػرية.يشطّ 

 

 واألربعؾن السادة التاسعة 
 االنتخابات كاالستفتاء حق لمسػاششيغ ككاجب عمييع.
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 الفرل الثاني
 سيادة القانؾن 

 السادة الخسدؾن 
 سيادة القانػف أساس لمحكع في الجكلة.

 

 السادة الحادية والخسدؾن 
 ال عقػبة إال بقانػف. -1
2- .  كل متيع بخغ حتى يجاف بحكع قزائي مبـخ
 حق التقاضي مرػف بالقانػف. -3

 

 السادة الثانية والخسدؾن 
 ال تدخؼ أحكاـ القػانيغ إال عمى ما يقع مغ تاريخ العسل بيا.

 

 السادة الثالثة والخسدؾن 
ال يجػز تحخؼ أحج أك تػؾيفو إال بسػجب أمخ أك قخار صادر عغ الجية القزائية  -1

 السخترة، أك إذا ؾبس عميو بالجـخ السذيػد.
 مييشة.ال يجػز تعحيب أحج أك معاممتو معاممة  -2
لكل شخز حكع عميو حكسًا مبخمًا كنفحت ؼيو العقػبة كثبت خصأ الحكع أف يصالب الجكلة  -3

 بالتعػيس.
 

 السادة الخابعة والخسدؾن 
 كل اعتجاء عمى الحخية الذخرية يعج جخيسة يعاقب عمييا القانػف.
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 مرظمحات سياسية وقانؾنية واقترادية: 
 

وتبيؽ  ،مجسؾعة القؾاعج التي تشغؼ تأسيذ الدمظة وانتقاليا ومسارستياالجستؾر:  .1
ومع الجول  ،ومع السؾاطشيؽ ،طبيعة الشغام الدياسي وىيئات الجولة وعالقاتيا مع بعزيا

 األخخى.
 

ويظمب  ،ىي مجسؾعة القؾاعج التي تشغؼ مختمف وجؾه الشذاط الفخدي والعام القؾانيؽ: .2
وتشغؼ  ،احتخاميا ومخاعاتيا في سمؾكيؼ بغية تحقيق الشغام العام في السجتسعاألفخاد  إلى
 وتزعيا الدمظة التذخيعية في الجولة. ،القؾاعج األمؾر السجنية والتجارية والجدائية ىحه

 

ىي الشرؾص التي ترجرىا الدمظة التشفيحية متزسشة القؾاعج التي تفرل األنغسة:  .3
 تؾضحيا، وتبيؽ كيفية تشفيحىا وتظبيقيا.أحكام التذخيعات )القؾانيؽ( و 

 

 ىؾ قجرة الفخد عمى الكيام بسا يدسح لو بو القانؾن.الحق:  .4
 

 ىؾ االلتدام باحتخام الحقؾق التي يقخىا القانؾن.الؾاجب:  .5
 

كيان سياسي وقانؾني مشغؼ يتسثل مؽ مجسؾعة مؽ األفخاد الحيؽ يكيسؾن عمى الجولة:  .6
 سياسي وقانؾني واجتساعي تفخضو سمظة عميا.أرض محجدة ويخزعؾن لتشغيؼ 

 

 مرظمحات سياسية وقانؾنية واقترادية:
 

 

 ممحق مرظمحات
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محىب اقترادي يقؾم عمى السمكية العامة لؾسائل اإلنتاج ) أي احتكار االشتخاكية:  .7
 الجولة لؾسائل اإلنتاج كسمػ عام(.

 

 محىب سياسي واقتراديالميبخالية:  .8
  :وحساية الحخيات  الذخرية،تعشي استقالل الفخد واحتخام الحخية في الدياسة

 وإتباع الشغام الجيسقخاطي. ،السجنية
  :تؤكج حخية الفخد والسشافدة الحخة ورفض القيؾد عمى حخكة اإلنتاج وفي االقتراد

 والتجارة.
 

ىي محىب فمدفي سياسي يعتبخ نجاح العسل ىؾ السعيار الؾحيج (: الحرائعيةالبخاغساتية ) .9
أنو يترخف ويعسل مؽ خالل الشغخ إلى  لمحكيقة؛ فالدياسي البخاغساتي يجعي دائساً 

الشتائج العسمية السثسخة التي يؤدي إلييا قخاره؛ وىؾ ال يتخح قخاره بؾحي مؽ فكخة مدبقة 
 إنسا مؽ خالل الشتيجة الستؾقعة لمعسل. محجدة،أو إيجيؾلؾجية سياسية 

 

وتدتخجم لؾصف ىحه الكمسة مأخؾذة مؽ كمسة تقشية االنجميدية )تكشؾلؾجي( التكشؾقخاط:  .10
الدمظة التي يكؾن معغؼ أعزائيا مؽ التقشييؽ البارزيؽ في مجاالتيؼ الرشاعية 

 والتقشية.
 

حيث كان يجمذ السؤيجون  ،اصظالحان استخجما في البخلسان البخيظانييسيؽ:  -يدار .11
والسعارضؾن في اليدار؛ وتظؾر االصظالحان نغخًا لتظؾر األوضاع  ،لمدمظة في اليسيؽ

 ومؽ ثؼ تظؾر  ،ومرظمح اليدار عمى السظالبيؽ بعسل تغييخات جحرية ،القائسةالدياسية 
 

 

مفيؾم السرظمحان إلى أن أشاع استخجام مرظمح اليدار لمجاللة عمى االتجاىات 
 واالتجاىات التي ليا صبغة ديشية.  ،واليسيؽ لمجاللة عمى االتجاىات السحافغة ،الثؾرية

 

يقرج بو الجاللة عمى  ،واقترادي واجتساعي وثقافيمرظمح سياسي العالؼ الثالث:  .12
وىسا الجول الرشاعية الستقجمة. والجول  ،الجول التي ال تشتسي إلى العالسيؽ األول والثاني

وال  ،الشامية ىي دول ذات السدتؾى السعيذي السشخفض مقارنة مع الجول الستقجمة
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وتعاني ىحه  ،االقترادي يدتكيؼ فييا التؾازن بيؽ سخعة نسؾ الدكان ودرجة التقجم
 الجول مؽ التخمف االقترادي.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  



  

 
 


