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ب�شِم اهلِل الّرحمِن الّرحيِم

مُة المقدِّ

، وي�شعُدنا اأْن ن�شَعُه بيَن يدِي  ن�شكُر اهللَ عزَّ وجلَّ اّلذي ي�ّشَر لنا اإنجاَز هذا الكتاِب المدر�شيِّ
َق الغاياِت المرجّوَة لتعليِم طلبِتنا وخدمِة وطِننا العزيِز. المعلميَن والّطلبِة الأعّزاِء، اآمليَن اأْن يحقِّ

 ، الّتربيِة والّتعليِم في الأردنِّ لفل�شفِة  الّتطّوراِت الحديثِة  الكتاِب في �شوِء  اإعداُد هذا  تمَّ  لقْد 
. وجاَء هذا الكتاُب �شمَن �شل�شلِة كتِب الّتربيِة الوطنّيِة والمدنّيِة  وتوّجهاِتها نحَو القت�شاِد المعرفيِّ
ًنا مفاهيَم، وتعميماٍت، ونظرّياٍت، واأن�شطًة، ومهاراٍت، بهدِف تعزيِز القيِم والّتجاهاِت اّلتي  مت�شمِّ
ت�شاعُد الّطلبَة على اأْن يكونوا ن�شاأً �شالًحا قادًرا على مواجهِة الّتحّدياِت، وا�شتيعاِب المتغّيراِت، 
مزّوديَن بمهاراِت البحِث، وال�شتق�شاِء، وتكنولوجيا المعلوماِت والتِّ�شالِت مْن اأجِل توظيِفها 

في تعّلِمهْم. كلُّ هذا يهدُف اإلى بناِء �شخ�شّيٍة متكاملٍة عقليًّا و�شلوكيًّا ووجدانيًّا.
ِة ِلمنهاِج الّتربيِة الوطنّيِة والمدنّيِة، وراعى  وقْد جاَء الكتاُب ترجمًة للّنتاجاِت العاّمِة والخا�شّ

الّتنّوَع في ا�شتراتيجّياِت الّتدري�ِس والّتقويِم.
وتكّوَن هذا الكتاُب مْن جزاأيِن، وا�شتمَل على �شبِع وحداٍت مق�ّشمٍة بيَن ف�شليِن درا�شّييِن على 

الّنحِو الآتي:
الف�شُل الّدرا�شيُّ الأّوُل وتناوَل ثالَث وحداٍت درا�شّيٍة:

الإ�شالِم،  في  الإن�شاِن  وحقوِق  والواجباِت،  الحقوِق  عِن  الحديَث  الأولى  الوحدُة  تناولِت 
وحقوِق المراأِة والّطفِل، وحقوِق الإن�شاِن في المواثيِق الّدولّيِة.

واأُفردِت الوحدُة الّثانيُة للحديِث عِن ال�ّشورى والّديمقراطّيِة، ومبادِئ الّديمقراطّيِة، ومفهوِم  
الّتعّدديِّة واأنواِعها.

، والأجهزَة الأمنّيَة )القّواُت الم�شّلحُة الأردنّيُة - الجي�ُس  وتناولِت الوحدُة الّثالثُة الأمَن الوطنيَّ
، والمخابراُت العاّمُة(. ، والّدرُك، والّدفاُع المدنيُّ ، والأمُن العامُّ العربيُّ



واأّما الف�شُل الّدرا�شيُّ الّثاني فتناوَل اأربَع وحداٍت درا�شّيٍة:
فتناولِت الوحدُة الّرابعُة مو�شوَع ال�ّشباِب ورعايَتهم، وبع�َس الموؤ�ّش�شاِت الوطنّيِة الّتي ُتعنى 
برعايِة ال�ّشباِب، وبع�َس الم�شكالِت اّلتي تواجهُهْم مثِل )المخّدراِت والّتدخيِن(، وموقَف الإ�شالِم 

مْن هذه الق�شايا.
�شِت الوحدُة الخام�شُة للحديِث عْن مفاهيَم اقت�شادّيٍة مثِل العمِل، وال�شتثماِر، وتر�شيِد  وُخ�شّ

ال�شتهالِك، واإبراِز مكانِة الأردنِّ كبيئٍة جاذبٍة لال�شتثماِر.
عليِه،  المحافظِة  و�شرورَة   ، والمعنويِّ الماّديِّ  بنوعيِه:  الّتراَث  ال�ّشاد�شُة  الوحدُة  وتناولِت 
وتو�شيَح جهوِد منّظمِة اليون�شكو في الحفاِظ على الّتراِث في الأردنِّ مْن خالِل اعتماِدها عّدَة 
لالأجياِل  ح�شاريًّا  موروًثا  باعتباِرِه  الّتراِث  على  المحافظِة  واأهّمّيَة  عالميًّا.  تراًثا  لتكوَن  مواقَع 

القادمِة.
وهَي:  اأردنّيٍة،  محافظاٍت  لثالِث  الح�شاريِّة  ال�ّشيرِة  عِن  للحديِث  الأخيرُة  الوحدُة  واأُفردِت 
البلقاُء والّزرقاُء ومادبا، بهدِف زيادِة الوعِي الوطنيِّ باأهّمّيِة هذِه المدِن لما لها مْن دوٍر رائٍد في 

م�شيرِة بناِء وطِننا العزيِز.
علًما باأنَّ عمليِة تطويِر المناهِج والكتِب المدر�شيِة عمليٍة م�شتمرٍة؛ لذا، نرجو زمالَءنا المعلِّمين 
واأولياَء الأمور تزويدنا باأيَّة مالحظات تغني الكتاب وت�شهم في تح�شينه، بما يلبي حاجات الطلبة 

وطموحات المجتمع الأردني.
واهللُ وليُّ التّوفيِق



حقوُق الإن�ساِن

الوحدُة
الأولى



تتناوُل هذِه الوحدُة مفهوَم حقوِق الإن�شاِن بهدِف زيادِة وعِي الّطلبِة بهذا المجاِل، مْن خالِل 
الّتعّرِف على الحقوِق والواجباِت، وحقوِق الإن�شاِن في الإ�شالِم، وحقوِق الإن�شاِن في المواثيِق 
، كما تتناوُل حقوَق المراأِة والّطفِل، واأثَر ذلَك في بناِء �شخ�شّيِة الّطالِب،  الّدولّيِة والقانوِن الّدوليِّ

ليكوَن مواطًنا �شالًحا. 
ويتوقُّع مَن الّطالِب بعَد النتهاِء مْن درا�شِة هذِه الوحدِة اأْن يكوَن قادًرا على اأْن:

ي�شتوعَب المفاهيَم والحقائَق الواردَة في الوحدِة.  
يكت�شَب القيَم والتِّجاهاِت والمهاراِت الواردَة في الوحدِة.  

يمّيَز بيَن الحقِّ والواجِب.  
يقارَن بيَن حقوِق الإن�شاِن في ال�ّشريعِة الإ�شالميَِّة والإعالِن العالميِّ لحقوِق الإن�شاِن.  

يبّيَن الحقوَق الأ�شا�شّيَة للمراأِة والّطفِل في ال�ّشريعِة الإ�شالمّيِة كما وردْت في الإعالِن العالميِّ   
لحقوِق الإن�شاِن.
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الحقوُق والواجباُت
الّدر�ُس 

الأّوُل

ما راأُيَك بالعبارِة القاِئلِة: كلُّ حقٍّ يقابُلُه واجٌب.
اإنَّ عالق��َة الإن�شاِن َبم��ْن حوَلُه عالقُة تفاعٍل بيَن طرفيِن، نظًرا اإل��ى كوِنِه ع�شًوا في المجتمِع، 
وذل��َك يعني وج��وَد التزاٍم متبادٍل لُه وعلي��ِه، وهذا يقت�ش��ي اأْن يتمّتَع بالحقوِق اّلت��ي َلُه، ويوؤّدَي 

الواجباِت الّتي عليِه.
فالحق��وُق والواجب��اُت متالزمتاِن في كلِّ 
ن�س��اٍط اجتماعيٍّ و�سيا�س��يٍّ للإن�س��اِن، فبينما 
ترف��ُع الحقوُق م��ْن قدِر الف��رِد وحّريّت��ِه، فاإنَّ 
الواجباِت تعبُِّر عِن احتراِم الفرِد لحّريِّتِه وحّرّيِة 
الآخريَن. وبق��دِر ما يكوُن اللتزاُم بالواجباِت 
تكوُن �شيانُة الحق��وِق، وما �شاعِت الحقوُق 

اإّل ب�شبِب الّتهاوِن في اأداِء الواجباِت.
فما المق�شوُد بالحقوِق والواجباِت؟ وما اأهّمّيُة معرفِتهما؟  

ال�ّشكُل )1-1(: الحقوُق والواجباُت. 

اأّوًل: الحقوُق

تعدُّ الحقوُق اأب�شَط الأ�شياِء اّلتي يبحُث عنها الإن�شاُن اأيَنما ُوجَد، كحّقِه في العي�ِس باأماٍن في 
بلِدِه، كما تمّثُل  الحّرّياِت اّلتي يكفُلها المجتمُع والقانوُن، ويلتزُم بها المواطنوَن، ومْن اأمثلِتها: 
ّحّيُة، والعي�ُس في بيئٍة �شليمٍة، والم�شاركُة في الحياِة ال�ّشيا�شّيِة، وحقُّ  الّتعليُم الجّيُد، والّرعايُة ال�شّ

الّتر�ّشِح والنتخاِب.
ومْن هنا يتبّيُن لنا اأنَّ الحقوَق نوعاِن:

الحياِة،  في  الحقِّ  مثُل:  الإن�شانّيِة،  الّطبيعِة  مَن  تنبُع  اّلتي  الحقوُق  وهَي  الّطبيعّيُة:  الحقوُق   -1
والحّريِّة، والحقِّ في الّرعايِة.

في  ع�شوّيِتِه  على  وتتوّقُف  للفرِد،  القانوُن  كفلها  الّتي  الحقوُق  وهَي  المدنّيُة:  الحقوُق   -2
المجتمِع، مثُل: حقِّ الّتر�ّشِح والنتخاِب.

الواجباُتالحقوُق
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ها قواعُد مقبولٌة، وهَي اأي�شًا  هَي الأفعاُل المطلوبُة مَن الفرِد تجاَه المجتمِع والوطِن الّتي تفر�شُ
كلُّ ما يجُب على المواطِن عمُلُه ل�شالِح الفرِد والمجتمعِ، وكلُّ ما مْن �شاأِنِه اأْن يحّقَق كرامَة الإن�شاِن 
وم�شالَحُه واأمَنُه في اإطاِر م�شالِح المجتمِع واأمِنِه. وي�شّكُل الواجُب اأمًرا اأخالقيًّا ُمْلِزًما لكلِّ الّنا�ِس  

وجَب عليِهُم القياُم ِبِه.انظِر ال�ّشكَل )1-2( الّذي يبيُِّن اأهمَّ اأنواِع الواجباِت:

اأعِط اأمثلًة على كلِّ نوٍع ِمْن اأنواِع الواجباِت الواردِة في ال�ّشكِل اأعالُه.  
؟ ما دوُرَك في الحدِّ مَن ال�ّشلوكاِت غيِر المرغوبِة الّتي تالحُظها في مدر�شِتَك ومجتمِعَك المحّليِّ  

ال�ّشكُل )1-2(: اأنواُع الواجباِت.

ْم جدوًل للحقوِق والواجباِت الواردِة فيِه. ، ونظِّ ارجْع اإلى الّد�شتوِر الأردنيِّ

ثانيًا: الواجباُت

اأنواُع الواجباِت

الّدفاُع عِن الوطِن
واجباٌت قانونيٌّة:

هَي الواجباُت الموّثقُة 
بالقوانيِن والّت�شريعاِت.

واجباٌت �شيا�شيٌّة:
مثل ممار�شُة حقِّ النتخاِب

واجباٌت اجتماعيٌّة:
ها  هَي الواجباُت الّتي يفر�شُ
المجتمُع على الفرِد اّلذي 

يعي�ُس مَعُه.

واجباٌت ُخُلقيٌّة:
القيُم وال�شلوُك القويُم 

الواجُب على الإن�شاِن اتباُعُه.

واجباٌت عائليٌّة:
 هَي الواجباُت الملقاُة على 

اأفراِد العائلِة.
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عّرِف المق�شوَد بما يلي: الحقوُق، والواجباُت، والواجباُت الجتماعّيُة.  -  1

ما هَي فوائُد اللتزاِم بالحقوِق والواجباِت؟  -  2

اأعِط مثاًل واحًدا على كلٍّ مّما يلي:  -  3
حقوٌق طبيعّيٌة.  - اأ 
حقوٌق مدنّيٌة.  - ب 

واجباٌت قانونّيٌة.  - ج� 
واجباٌت عائلّيٌة.  - د 

ما راأُيَك في ال�ّشلوكاِت الآتيِة، وما عالقُتها بحقوِق المواطِن وواجباِتِه:  -  4
مواطٌن يتهّرُب مْن دفِع �شريبِة الّدخِل.  - اأ 

مواطٌن يعزُف عِن الم�شاركِة في النتخاباِت الّنيابّيِة والبلدّيِة.  - ب 
مواطٌن يحترُم اآراَء الآخريَن.  - ج� 

مواطٌن ي�شاهُم في تر�شيِد ا�شتخداِم المياِه.  - د 
مواطٌن يدر�ُس في مدر�شٍة ويعبُث بمرافِقها.  - ه� 

اكتْب مقابَل كلِّ حقٍّ مَن الحقوِق الآِتيِة ما يقابُلُه مْن واجباٍت:  -  5

p¢SQاأ�سئلة الدر�س qódG oá∏Ä°SCG

الواجُب الحقُّ
الّت�شويُت

ِ حّرّيُة الّراأي
ّحّيُة الّرعايُة ال�شّ

الّتعليُم
الأمُن
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اأْو ي�شلَبها مْنُه؛ فهَي محمّيٌة  اأْن يعتدَي عليها  �شًة ل يجوُز لأحٍد  جعَل الإ�شالم حياة الإن�شان مقدَّ
ب�شريعِة اهلِل تعالى.
 ق��اَل تعال�ى:

�شاوى الإِ�شالُم بيَن الب�شِر على اختالِف اأعراِقهْم واألواِنهْم واأو�شاِعهُم الجتماعّيِة؛ فالّنا�ُس مت�شاووَن 
في اأ�شلِ ن�شاأِتهْم وتكويِنهْم ؛ وجميُعهْم من اأ�شٍل واحٍد، وهْم �شوا�شيٌة اأماَم اهلِل تعالى؛ قاَل اهللُ تعالى : 

حقوُق الإن�ساِن في الإ�سالِم
الّدر�ُس 

الّثاين

ما اأهّمّيُة درا�شِة حقوِق الإن�شاِن في الإ�شالِم؟

اأّوًل: حقُّ الحياِة

ثانيًا: حقُّ الم�شاواِة

لقْد حارَب الإ�شالُم كلَّ اأ�شباِب واأ�شكاِل العنِف والتطرِف والتمييِز العرقيِة والجتماعيِة، وجعَل 
ًّا كانْت مكانُتُه. مكاَنها مبادَئ العدِل والم�شاواِة والّرحمِة؛ رعايًة لكرامِة الإن�شاِن اأي

  ما اأهّمّيُة الم�شاواِة بيَن الأفراِد؟

 )�ش����ورُة المائدِة، الآيُة: 32(، وبهذا يكوُن الإ�شالُم قْد قرَن قيمَة حياِة الفرِد 
بقيمِة حياِة الب�شرّيِة.

كلِّهْم،  المجتمِع  اأفراِد  ل�شلوِك  وموّجًها  للحياِة،  �شاماًل  ونظاًما  للّنا�ِس،  رحمًة  الإ�شالُم  جاَء 
ن�شاِن، ومحافًظا على كرامِتِه، وداعًيا اإلى الّتعاوِن على البرِّ والّتقوى، واحتراِم حقوِق  وحامًيا لالإ
َلُه على �شائِر المخلوقاتِ، و�شخَر له ما في  ّياِتهْم فقْد كّرَم اهللُ تعالى الإن�شاَن، وف�شّ الأفراِد وحرِّ

ال�شماواتِ والأر�ِس، قاَل اهللُ تعالى:{   
})�شورُة الإ�شراِء الآيُة:70( ، ومْن اأبرِز الحقوِق الّتي 

}
                                                              } ) �شورُة الن�شاِء الآيُة: 1( ، فالنا�ُس ُكلُّهم من نف�ٍس واحدٍة.

ْت عليها ال�ّشريعُة الإ�شالمّيُة: ن�شّ
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الحقُّ في الحّرّيِة و�شيلٌة كبرى لتحقيِق غاياٍت نبيلٍة �شاميٍة تتَّفق مع كرامِة الإن�شاِن وا�شتخالِفِه في 
الأر�ِس، ومْن اأجِل ذلَك بداأ الإ�شالُم بتحريِر الإن�شاِن مَن العبودّيِة واأعطاُه حّريَّة الّتفكيِر واعتناِق الّديِن 
الّذي يقتن�ُع ِبِه، يق��وُل تعالى:                                                      )�شورُة البقرِة، الآيُة :256(.  واأعطى 
الإ�شالُم الفرَد حّرّيَة الإقامِة، والّتنّقِل، والم�شاركِة في اأموِر الحياِة كلِّها، وكذلَك حقُّ الم�شاركِة في 

الحكِم واختياِر الحاكِم مْن خالِل نظاِم ال�ّشورى، وهَو ما ي�شمى بالبرلمان في الع�شِر الحديِث.

ُه فري�شًة على كلِّ م�شلٍم وم�شلمٍة، فالّتعليُم يرفُع مْن م�شتوى  حثَّ الإ�شالُم على اكت�شاِب العلِم، وعدَّ
المجتمِع، ويحّقُق الّتقّدم. واأّوُل اآيٍة قراآنّيٍة نزلْت حّثْت على طلِب العلِم في قوِلِه تعال�ى: 

العمُل هَو الّطريُق الأ�شا�ُس اّلذي يمّكُن ال�فرَد مْن �شدِّ حاجاِتِه، وحفِظ كرامِتِه، وتلبيِة متطّلباِت 
ُق كرامَة الإن�شاِن، ويق�شي على الك�شِل والخموِل، وهَو و�شيلٌة لتحقيِق غاياِت  حياِتِه. والعمُل يحقِّ
العبادِة والعي�ِس الكريِم لتحقيِق الخالفِة في الأر�ِس، لذا ح�سَّ الإ�شالُم على العمِل، وربَط الإيماَن 

بالعم�ِل  في معظ�مِ الآي�اِت القراآنّيِة، قاَل اهللُ تعالى:  {
           } ) �شورُة الملِك الآيُة:15 (

ثالثًا: حقُّ الحّريِّة

ِ رابًعا: حقُّ التّعليم

ِ خام�ًشا: حقُّ العمل

  ما اأهّمّيُة الحّريِّة ِلالإن�شاِن؟

  لماذا حثَّ الإ�شالُم على �شرورِة الح�شوِل على العلِم؟

)�شورُة العلِق، الآيُة: 1( ، ومَن الأحاديِث الّنبويِّة ال�ّشريفِة قوُل الّر�شوِل : )ومْن �شلَك طريًقا 
يلتم�ُس فيِه علًما �شّهَل اهللُ لُه بِه طريًقا اإلى الجّنِة( )رواُه م�شلٌم(.

َفْتُه لنا  ُر الأّمِة الإ�شالمّيِة ورقيُّها بالعلِم. وخيُر �شاهٍد على ذلَك ما خلَّ فلي�َس بغريٍب اأْن يقترَن تح�شُّ
الح�شارُة الإ�شالمّيُة مْن تراٍث علميٍّ ح�شاريٍّ خالٍد.

  ما اأهّمّيُة العمِل للفرِد والمجتمِع؟
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اقراأَ الّن�سَّ الآتَي، واأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليِه:

قاَل ر�شوُل اهلِل  في خطبِة حّجِة الوداِع: » اأيُّها الّنا�ُس، اإنَّ دماَءكْم واأمواَلكْم حراٌم عليكْم 
اإلى اأْن تلَقْوا ربَّكْم كحرمِة يوِمكْم هذا، في �شهِركْم هذا، في بلِدكْم هذا، األ هْل بّلغُت؟ الّلهمَّ 
ها اإلى مِن ائتمَنُه عليها. اأيُّها الّنا�ُس، اإّنما الموؤمنوَن اإخوٌة،  ا�شهْد. فمْن كانْت عنَدُه اأمانٌة فليوؤدِّ
ول يحلُّ لمرٍئ ماُل اأخيِه اإّل عْن طيِب نف�ٍس منُه، األ هْل بّلغُت؟ اللَّهمَّ فا�شهْد.فال ترجُعنَّ 
ِبِه لْن َت�شّلوا  اإْن اأخذُتْم  كْم رقاَب بع�ٍس، فاإّني قْد تركُت فيكْم ما  بعدي كّفاًرا ي�شرُب بع�شُ

بعَدُه: كتاَب اهلِل و�شّنَة نبّيِه، األ هْل بّلغُت؟ الّلهمَّ فا�شهْد.
 اأيُّها الّنا�ُس، اإنَّ ربَّكْم واحٌد، واإنَّ اأباُكْم واحٌد، كلُُّكْم لآدَم، واآدُم مْن تراٍب، اإنَّ اأكرَمُكْم 
عنَد اهلِل اأتقاُكْم،اإنَّ اهللَ عليٌم خبيٌر. ولي�َس لعربيٍّ على عجميٍّ ف�شٌل اإّل بالّتقوى، األ هْل 
بّلغُت؟ الّلهمَّ فا�شهْد. قالوا: نعْم، قاَل: فليبّلِغ ال�ّشاهُد الغائَب«. )ابُن ه�شاٍم، ال�ّشيرُة الّنبويُّة، ج2، 

�س604-602(.

ها الإ�شالُم لالإن�شاِن؟ ا�شتخرْج مَن الّن�سِّ بع�َس الحقوِق اّلتي اأقرَّ  -1

ما اأهّمّيُة المحافظِة على الّدماِء والأعرا�ِس؟  -2

اأكتْب تقريًرا عْن اأهمّيِة حِق التعليِم واآثاِرِه الإيجابّيِة في المجتمِع.
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نشاط

ΩÓ°SE’G ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
  ¢SQódG

ÊÉãdG ما اأهمُّ الحقوِق الّتي اأعطاها الإ�شالُم لالإن�شاِن؟  -  1

لماذا ُيعدُّ حقُّ الحياِة اأهمَّ الحقوِق اّلتي اأعطاها الإ�شالُم لالإن�شاِن؟  -  2

ما الحقوُق الّتي ت�شّمنْتها كلٌّ مَن الآياِت الكريمِة الآتيِة:  -  3
قوُلُه تعالى:  - اأ 
قوُلُه تعالى:  - ب 
قوُلُه تعالى:  - ج� 
قوُلُه تعالى:  - د 

ما الآثاُر الإيجابّيُة للم�شاواِة بيَن الأفراِد؟  -  4

ما راأُيَك في مْن يعتدي على حياِة الإن�شاِن وكرامِتِه با�شِم الّديِن؟  -  5

ْح موقَف الإ�شالِم مْن طلِب العلِم والعمِل. و�شِّ  -  6

)�شورُة الإ�شراِء، الآيُة: 33(.

 )�شورُة الملِك، الآيُة: 15(.
)�شورُة البقرِة، الآيُة: 256(.

)�شورُة المجادلِة، الآيُة:11(.

p¢SQاأ�سئلة الدر�س qódG oá∏Ä°SCG
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نشاط

ΩÓ°SE’G ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
  ¢SQódG

ÊÉãdG
حقوُق الإن�ساِن في المواثيِق الّدولّيِة

الّدر�ُس 
الّثالُث

ما الآثاُر المترّتبُة على انتهاِك حقوِق الإن�شاِن؟
يجوُز  ل  عالمّيٌة  حقوٌق  وهَي  الفرُد،  بها  يتمّتُع  الّتي  الحقوُق  تلَك  الإن�شاِن  بحقوِق  يق�شُد 
اّلتي  الّدولّيِة  المواثيِق  مْن خالِل  مالمِحها  تحديُد  وتمَّ  اإلغاوؤُها،  اأْو  ِبها  ال�شتخفاُف  اأَو  الّتهاوُن 
ج�ّشدِت الجهوَد الب�شريَّة لإيقاِف الّظلِم والمعاناِة اّلتي لحقْت بالإن�شاِن مْن اأخيِه الإن�شاِن خالَل 

الحروِب والّنزاعاِت.
حايا والخ�شائِر الهائلِة  فقْد تعالِت الأ�شواُت في اأعقاِب الحرِب العالمّيِة الّثانيِة نظًرا لكثرِة ال�شّ
الّتي لحقْت بالإن�شانّيِة جمعاَء، ب�شرورِة الهتماِم بحقوِق الإن�شاِن. وفي عاِم )1948م( تمَّ اإ�شداُر 

الإعالِن العالميِّ لحقوِق الإن�شاِن.

اقراأَ الّن�سَّ الآتَي، واأجْب عِن الأ�شئلِة اّلتي تليِه:

يحتفُل �شّكاُن العالِم في العا�شِر مْن كانوَن الأّوِل مْن كلِّ عاٍم بالإعالِن العالميِّ لحقوِق الإن�شاِن.

  ما الأ�شباُب اّلتي دفعِت الأمَم المّتحدَة لإ�شداِر هذا الإعالِن؟
  ما الفئاُت المعنّيُة بهذا الإعالِن؟

)ولّما كاَن مَن الجوهريِّ العمُل على تنميِة عالقاٍت وّديٍّة بيَن الأمِم، ولّما كانْت �شعوُب 
الأمِم المّتحدِة قْد اأعادْت في الميثاِق تاأكيَد اإيماِنها بحقوِق الإن�شاِن الأ�شا�شّيِة وبكرامِة 
الإن�شاِن وقدِرِه، اإْذ يت�شاوى الّرجاُل والّن�شاُء في الحقوِق، وجزمْت اأمَرها على الّنهو�ِس 
نن�شُر على  فاإّننا  الحّرّيِة،  مَن  الحياِة في جوٍّ  م�شتوياِت  بالّتقّدِم الجتماعيِّ وبتح�شيِن 

المالأَ هذا الإعالَن العالميَّ لحقوِق الإن�شاِن بو�شِفِه المثَل الأعلى الم�شترَك(.
ديباجُة الإعالِن العالميِّ لحقوِق الإن�شاِن
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بعَد اعتماِد الإعالِن العالميِّ لحقوِق الإن�شاِن عاَم )1948م(، حّولْت لجنُة حقوِق الإن�شاِن في 
هيئِة الأمِم المّتحدِة اهتماَمها اإلى �شياغِة اّتفاقّياٍت على الحقوِق ال�ّشيا�شّيِة، والمدنّيِة، والجتماعّيِة، 

والقت�شادّيِة، ف�شاغِت اّتفاقيِن، هما:
العهُد الّدوليُّ الخا�سُّ بالحقوِق المدنّيِة وال�ّشيا�شّيِة.  - 1

العهُد الّدوليُّ الخا�سُّ بالحقوِق القت�شاديِّة، والجتماعّيِة، والّثقافّيِة.  - 2
اعتماِد  على  عاًما   )18( م�شيِّ  بعَد  )1966م(  عاِم  في  المعاهدتيِن  على  الموافقُة  وتّمِت 

الإعالِن العالميِّ لحقوِق الإن�شاِن، فدخلتا حّيَز الّتنفيِذ عاَم )1976م(.
وتحّددْت  المّتحدِة،  لالأمِم  الّتابُع  الإن�شاِن  حقوِق  مجل�ُس  تاأ�ّش�َس  )2006م(  عاِم  وفي 
والحّريّاِت  الإن�شاِن،  لحقوِق  الّدولّيِة  للمبادِئ  العالميِّ  الحتراِم  ن�شِر  في  المجل�ِس  �شالحّياُت 
المجل�ُس  يراقُب  كما  للجميِع.  ومت�شاٍو  عادٍل  وب�شكٍل  نوٍع،  اأيِّ  مْن  تمييٍز  بدوِن  الأ�شا�شّيِة، 
الإن�شاِن،  حقوِق  ثقافِة  ن�شِر  على  ذاِتِه  الوقت  في  المجل�ُس  ويعمُل  الإن�شاِن.  حقوِق  انتهاكاِت 

ِة لل�ّشعوِب. والّتاأكيِد على اأهّمّيِة الوعِي العامِّ باأ�شا�شّياِت الحّريّاِت العاّمِة والخا�شّ

ال�ّشْكُل )1-3(: حقوُق الإن�شاِن.

انظِر ال�ّشكَل )1- 3(، واذكْر اأهمَّ الحقوِق الواردِة فيِه.

الإعالُن  واأّما  عليها،  وّقعْت  الّتي  والأطراِف  للّدوِل  قانوًنا  ُمْلِزَمٌة  والّتفاقّياُت  المعاهداُت 
العالميُّ لحقوِق الإن�شاِن فلي�َس ُمْلِزًما قانوًنا؛ لأّنُه لي�َس معاهدًة واإّنما هَو اإعالُن مبادَئ.

ُّة ي ّر
لح

ا

ياُة
لح

ا

واُة
�شا

الم

دُل
الع

اأِي
الّر

ّريُّة 
ح

مُن
الأ

ليُم
ع لتَّ

ا

20



وقْد ت�شمّنِت المواثيُق مجموعًة مَن الحقوِق ال�ّشيا�شّيِة، والمدنّيِة، والقت�شادّيِة، والجتماعّيِة، 
انظِر ال�ّشكَل )1-4( الّذي يبّيُن اأهمَّ تلَك الحقوِق.

ال�ّشْكُل )1-4(: اأهمُّ حقوِق الإن�شاِن في العهِد الّدولِي عاَم )1966م(. 

، مبّرًرا راأَيَك.  َب راأِيَك، رّتْب تلَك الحقوَق مَن الأهمِّ اإلى المهمِّ   ح�شَ

الحقوُق 
المدنيُّة وال�ّشيا�شيُّة

الحقوُق 
القت�شاديُّة والجتماعيُّة

الحقُّ في العمِل.الحقُّ في الحياِة والأمِن.

الحّرّيُة في الّتنّقِل والعبادِة. 

الحقُّ في الّتعّلِم. الم�شاواُة وعدُم الّتمييِز.

حقُّ الملكّيِة.حّريُّة الّراأِي والفكِر. 

الحقُّ في الّراحِة والعي�ِس 
الكريِم.

العهُد الّدوليُّ لحقوِق 
الإن�شاِن عاَم )1966م(

الحقُّ في حمايِة الأ�شرِة.

الحقُّ
 في الم�شاركِة ال�ّشيا�شّيِة.

ا�شتخدْم اأحَد حمّركاِت البحِث، واكتْب تقريًرا عْن جهوِد اإحدى ال�ّشخ�شّياِت الآتيِة 
يف جماِل الّدفاِع عْن حقوِق الإن�شاِن:

• الأمُّ تيريزا.
• مارتْن لوثْر كنغ.

لَت اإليِه اأماَم زمالِئَك. ثمَّ اعر�ْس نتائَج ما تو�شّ
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عّرِف المق�شوَد بما يلي: حقوُق الإن�شاِن، والإعالُن العالميُّ لحقوِق الإن�شاِن.  - 1

براأيِك، ما اأهّمّيُة اإ�شداِر الأمِم المّتحدِة الإعالَن العالميَّ لحقوِق الإن�شاِن؟  - 2

اذكْر ثالثًة مَن الحقوِق المدنّيِة وال�ّشيا�شّيِة لالإن�شاِن.  - 3

اذكْر ثالثًة مَن الحقوِق القت�شادّيِة لالإن�شاِن.  - 4

ما الّظروُف الّدولّيُة الّتي �شاهمْت في الإعالِن العالميِّ لحقوِق الإن�شاِن؟  - 5

ا�شتنتِج الآثاَر المترّتبَة على الإعالِن العالميِّ لحقوِق الإن�شاِن.  - 6

بيِِّن الفرَق بيَن المعاهداِت والتّفاقّياِت، وبيَن الإعالِن العالميِّ لحقوِق الإن�شاِن.  - 7

ما اأهمُّ الأدواِر اّلتي يقوُم بها مجل�ُس حقوِق الإن�شاِن الّتابُع لالأمِم المتَّحدِة؟  - 8

p¢SQاأ�سئلة الدر�س qódG oá∏Ä°SCG
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حقوُق المراأِة والّطفِل
الّدر�ُس 

الّرابُع

ما الآثاُر المترتِّبُة على تمّتِع المراأِة بكامِل حقوِقها؟

اأّوًل: حقوُق المراأِة في الإ�شالِم

ثانيًا: حقوُق المراأِة في المواثيِق الّدوليِّة

وعّزَز  �شاأِنها،  مْن  ورفَع  قبُل،  مْن  عليها  تح�شْل  لْم  حقوًقا  واأعطاها  المراأَة،  الإ�شالُم  قّدَر 
مكانَتها في المجتمِع. كما حّرَم واأَد البناِت، وهَي عادٌة كانْت �شائدًة عنَد بع�ِس القبائِل العربّيِة في 
ها في ميراِث اأبيها، واأخيها،  الجاهلّيِة. وكذلَك اأعطى الإ�شالُم المراأَة حقَّ الميراِث؛ فاأعطاها حقَّ
ها، بعَد اأْن كانْت محرومًة منُه في الجاهلّيِة، وقْد َكِفَل الإ�شالُم للمراأِة حقَّ  وابِنها، وزوِجها، وعمِّ
العلِم والعمِل، وح�سَّ عليِه، وربَط العلَم بالعبادِة، كما اأعطاها حقَّ اختياِر الّزوِج، وحقَّ الم�شاركِة 
في خدمِة المجتمِع وتبووؤ المنا�شِب. وينظُر الإ�شالُم اإلى المراأِة على اأنَّها ن�شُف المجتمِع ،قاَل 
تعالى: {         } ) �شورُة النَّجِم الآية: 45( ، فالمراأة في الإ�شالم �شريكة الرجل  في 

عمارة الكون.

بع�ِس  وقْد ح�شلْت على  الأولى،  العالمّيِة  الحرِب  نهايِة  بعَد  المراأِة  بحقوِق  العالِم  اهتماُم  جاَء 
حقوِقها القت�شاديِّة وال�ّشيا�شّيِة قبَل هذِه الحرِب. وفي معاهدِة فر�شاي عاَم )1919م( تمَّ اإعطاُء الّن�شاِء 
وا�شتمّرِت  للّرجاِل.  ُتدفُع  اّلتي  لالأجوِر  م�شاويٍة  اأجوٍر  ودفُع  الّت�شويِت،  منها: حقُّ  اأخرى،  حقوًقا 

المراأُة في الح�شوِل على حقوِقها بعَد الحرِب العالمّيِة الّثانيِة عْن طريِق الموؤتمراِت الّدولّيِة.
وفي الأردنِّ �شاوى الّد�شتوُر الأردنيُّ بيَن الّرجاِل والّن�شاِء في الحقوِق والواجباِت، وقْد اأولى 
ًة. وانعكا�ًشا لهتماِم الأردنِّ بق�شّيِة المراأِة فقْد وّقَع على العديِد مَن الّتفاقّياِت  المراأَة عنايًة خا�شّ

ِة بالمراأِة. الّدولّيِة الخا�شّ

تلَك  اإحدى  اخرْت  املجالِت،  مَن  العديِد  يف  ا  مهمًّ دوًرا  الأردنيُة  املراأُة  لعبِت 
ُه اأماَم زمالِئَك. ال�ّشخ�شّياِت، واكتْب تقريًرا عنها، واعر�شْ

  ما اأهّمّيُة الّتعليِم للمراأِة الم�شلمِة؟

23



�شارَك الأردنُّ في الموؤتمِر العالميِّ الّرابِع للمراأِة والعمِل مْن اأجِل الم�شاواِة والّتنميِة وال�ّشالِم 
اّلذي اأعّدْتُه الأمُم المّتحدُة، وهَو ما ُعرَف با�شمِ موؤتمِر بّكيَن )1995م(، للعمِل على اإعداِد 

منهِج عمٍل يهدُف اإلى تحقيِق قدٍر اأكبَر مَن الم�شاواِة والفر�ِس للّن�شاِء.

ِ ثالثًا: حقوُق الّطفل في الإ�شالم

رابًعا: حقوُق الّطفِل في المواثيِق الّدوليِّة

الّطفُل في الإ�شالِم هَو مْن لْم يبلِغ الُحُلَم، واأّما في وثيقِة حقوِق الّطفِل الّدولّيِة فقْد تمَّ تحديُد 
عمِرِه بما ل يتجاوُز الّثامنَة ع�ْشرَة.

والأطفاُل نعمٌة اإلهّيٌة جديرٌة باأْن ُت�شاَن، وُترعى، وُتعطى حقوَقها اّلتي قّرَرها الإ�شالُم المتمّيزَة 
بالّتماِم؛ لأّنها مْن عنِد اهلِل خالِق الإن�شاِن، وهَو اأعلُم بما ي�شلُحُه، وهَي كذلَك حقوٌق متوازنٌة َي�ْشَعُد 

بها موؤّدوها في الّدنيا والآخرِة.

ًة بالأطفاِل الّذيَن هْم اأمُل الغِد، وقْد �شهدِت العقوُد الأخيرُة مَن  ُتولي معظُم الّدوِل عنايًة خا�شّ
القرِن الع�شريَن اهتماًما دوليًّا ملمو�ًشا في مجاِل الّطفولِة، وظهرْت منّظماٌت دولّيٌة اأعلنْت مواثيَق 

كاَن هدُفها اإ�شعاَد الّطفِل وحمايَتُه �شّحيًّا واجتماعيًّا دوَن اأيِّ تمييٍز.
ففي الع�شريَن مْن �شهِر ت�شريَن الّثاني عاَم )1959م( وافقِت الجمعّيُة العاّمُة لالأمِم المّتحدِة 
على وثيقِة حقوِق الّطفِل المت�شّمنِة: الحقَّ في الحياِة الآمنِة، والحقَّ في الم�شكِن والغذاِء والّرعايِة 

ُه في حمايِتِه مَن الّتفرقِة العن�شرّيِة اأِو الّتفرقِة الّدينّيِة. ّحّيِة، والحقَّ  في الّتعليِم، وحقَّ ال�شّ

َر قرًنا مَن الّزماِن، اإْذ قّرَر للّطفِل كثيًرا مَن  لقْد �شبَق الإ�شالُم منّظماِت حقوِق الّطفِل باأربعَة ع�شَ
ا، كذلَك  الحقوِق والمّيزاِت، فقْد روَي عِن الّر�شوِل ، اأّنُه قاَل: » كما اأنَّ لوالدْيَك عليَك حقًّ
لولِدَك«. ومْن حقوِق الّطفِل في الإ�شالمِ: حقُّ الحياِة، وحقُّ اإثباِت الّن�شِب، وحقُّ الّر�شاعِة، وحقُّ 

اختياِر ال�شِم الاّلئِق، وحقُّ  الّتعليِم، وحقُّ  الم�شاواِة.

  لماذا تمَّ اإِفراُد باٍب خا�سٍّ لحقوِق المراأِة في الّتفاقّياِت الّدولّيِة؟

، واذكْر بع�َس املوادِّ اّلتي ُتعنى بحقوِق املراأِة والّطفِل. ارجْع اإلى موادِّ الّد�شتوِر الأردينِّ
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ما المق�شوُد بالّطفِل في الإ�شالِم؟ وفي وثيقِة حقوِق الّطفِل الّدولّيِة؟  -  1

اذكْر حقوَق الّطفِل في الإعالِن العالميِّ لحقوِق الّطفِل.  -  2

َة بحقوِق المراأِة. بيِّْن بنوَد معاهدِة فر�شاَي عاَم )1919م( الخا�شّ  -  3

قارْن بيَن حقوِق المراأِة في الإ�شالِم وحقوِقها في المواثيِق الّدولّيِة.  -  4

ا�شتنتِج الآثاَر المترّتبَة على حرماِن الّطفِل مْن حقِّ الّتعليِم.  -  5

ْح اأهمَّ حقوِق الّطفِل في الإ�شالِم. و�شِّ  -  6

ما الآثاُر الإيجابّيُة في ح�شوِل المراأِة على حقوِقها؟  -  7

p¢SQاأ�سئلة الدر�س qódG oá∏Ä°SCG
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عّرِف المق�شوَد بما يلي: الحقوُق، والواجباُت، وحقوُق الإن�شاِن، والإعالُن العالميُّ   -  1
لحقوِق الإن�شاِن.

�شّوِب الخطاأَ في العباراِت الآتيِة:  -  2
دخَل الإعالُن العالميُّ لحقوِق الإن�شاِن حّيَز الّتنفيِذ عاَم )1986م(.  - اأ 

َحّددْت وثيقُة الإعالِن العالميِّ عمَر الّطفِل بخم�شَة ع�شَر عاًما.  - ب 
الواجب�اُت الجتماعّي�ُة هَي الواجب�اُت الموّثقُة بالقوانيِن والّت�شريعاِت.  - ج� 

اذكْر بع�َس حقوِق المراأِة في الإ�شالِم.  -  3

-  قارْن بيَن حقوِق الّطفِل في الإ�شالِم وحقوِقِه في الإعالِن العالميِّ لحقوِق الإن�شاِن.  4

حيحِة: اأكمِل ال�ّشكَل الآتَي بالعباراِت ال�شّ  -  5

ما اأهمُّ الأدواِر اّلتي يقوُم بها مجل�ُس حقوِق الإن�شاِن الّتابُع لالأمِم المّتحدِة؟  -  6

ما الآثاُر الإيجابيَُّة لن�شِر العدِل والم�شاواِة بيَنَ اأفراِد المجتمِع جميعِهْم؟  -  7

الحقوُق القت�شادّيُة والجتماعّيُةالحقوُق المدنّيُة وال�ّشيا�شّيُة

العهُد الّدوليُّ لحقوِق الإن�شاِن عاَم )1966م(

اأ�سئلُة الوحدِة
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وفي  الإ�شالِم،  في  الإن�شاِن وواجباِتِه  بيَن حقوِق  اأقارُن 
المواثيِق الّدولّيِة.

اأمّيُز بيَن الحقوِق والواجباِت.
اأبّيُن ما جاَء في الإعالِن العالميِّ لحقوِق الإن�شاِن.

ُد اأهمَّ حقوِق الّطفِل في الإ�شالِم. اأعدِّ
اأبّيُن حقوَق المراأِة في الإ�شالِم.

ُد اأهمَّ واجباِت الفرِد. اأعدِّ
اأ�شتنتُج اأهّمّيَة الم�شاواِة بيَن الأفراِد.

ُح اأهّمّيَة العمِل في بناِء المجتمِع. اأو�شِّ
ُد اأهمَّ الحقوِق المدنّيِة وال�ّشيا�شّيِة للفرِد. اأعدِّ

اأبيُِّن اأهمَّ الحقوِق القت�شادّيِة والجتماعّيِة للفرِد.

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

َك ذاتيًّا وفَق الجدوِل الآتي، مْن خالِل و�شِع اإ�شارِة  بعَد النتهاِء مْن درا�شِة الوحدِة، قّيْم نف�شَ
)X( في المكاِن اّلذي ينا�شُب درجَة اأداِئَك.

اإذا كانْت اإجابُتَك عْن اأيِّ فقرٍة ب� )جّيٌد اأْو �شعيٌف( فا�شتعْن بالمعّلِم لت�شبَح اإجابُتَك )ممتاٌز(.

الّتقويُم الّذاتيُّ

قُم �شعيٌفجيٌّدممتاٌزالَرّ معياُر الأداِء
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الّديمقراطّيُة

الوحدُة 
الّثانيُة



, اإْذ ت��مَّ تناوُل مفهوم��ِي ال�ّشورى  يمقراطّي��ِة ب�شكٍل ع��امٍّ تتن��اوُل ه��ذِه الوحدُة مو�ش��وَع الدِّ
والّديمقراطّي��ِة في الّدر���سِ الأّوِل, والّتعريُف بمفه��وِم ال�ّشورى قبَل الإ�شالِم وبع��َدُه, ثمَّ الّتعريُف 
باأ�شكاِل الّديمقراطّيِة, ثمَّ تناوُل اأهّمّيِة الّديمقراطّيِة واأثِر الّتربيِة الّديمقراطّيِة في بناِء المجتمِع. وفي 
الّدر���سِ الّثاني ت��مَّ الّتعّرُف على مب��ادىِء الّديمقراطّيِة واأهداِفها,وطرِق تطبي��ِق الّديمقراطّيِة, وفي 

الّدر�ِس الّثالِث تمَّ الّتعريُف بمفهوِم الّتعّدديِّة واأنواِعها وفوائِدها.
ويُتوقُّع مَن �لّطالِب بعَد �النتهاِء مْن در��سِة هذِه �لوحدِة �أْن يكوَن قادًر� على �أْن:

ي�شتوعَب المفاهيَم والحقائَق الواردَة في الوحدِة.  
يكت�شَب القيَم والّتجاهاِت والمهاراِت الواردَة في الوحدِة.  

ي�شتخل�َس العالقَة بيَن ال�ّشورى والّديمقراطّيِة.  
يبيَِّن اأ�شكاَل الّديمقراطّيِة.  

َح مبادَئ الّديمقراطّيِة واأهداَفها. يو�شِّ  
يمار�َس المبادَئ والقيَم الّديمقراطّيَة في المدر�شِة.  

َف مفهوَم الّتعّدديِّة واأنواَعها وفوائَدها. يتعرَّ  
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َمفهوُم الِديمقراطّيِة َواأَهداِفها الّدر�ُس 
الأّوُل

ْر اإجابَتَك. اأيُّهما اأف�شُل, اأْن تتَّخَذ قراًرا بمفرِدَك, اأْم اأْن ت�شاوَر فيِه الآخريَن؟ برِّ

�أّواًل: �ل�ّسورى

ثانيًا: �لّديمقر�طيُّة

ال�شواِب,  اإلى  ِل  للتو�شّ ال�شيِء؛  في  الخبرِة  ذوي  من  الراأي  ا�شتطالِع  بمعنى  ال�شورى  تاأتي 
حّتى  ومناق�شَتها  الق�شايا,  مَن  ق�شيٍة  في  المطروحِة  والآراِء  النظِر  وجهاِت  تقليَب  ا  اأي�شً وتعني 

ل اإلى اأقرِبها اإلى الحقِّ وال�شواِب. يتو�شّ
ظهوَر  �شبقْت  التي  القروِن  في  للحكِم  كثيرًة  اأنظمًة  العربيِة  الجزيرِة  اأطراُف  عرفْت  لقْد 
مثَل  ملكيًة؛  ها  بع�شُ كانْت  ال�شاِم  بالِد  وفي  وراثيًّا,  ملكيًّا  نظاًما  بابُل  �شهدْت  فمثاًل؛  الإ�شالِم, 
الأنباِط والغ�شا�شنِة، وفي اليمِن ظهرْت مملكُة �شباأ التي �شهدْت نظاًما ملكيًّا فيه نوٌع من ال�شورى. 
قال اهللُ تعالى:{             } )�شورُة النمل الآيُة: 32(

وقْد عّزَز الإ�شالُم بعَد مجيئِه مبداأَ ال�شورى, فكانْت �شيا�شُة النبيِّ  قائمًة على اأ�شا�ِس ال�شورى 
في الق�شايا التي لي�َس فيها وحٌي, ولْم توجْد طريقٌة ثابتٌة لل�شورى, بْل كانْت تطبيقاُتها متنوعًة ح�شَب 
الحادثِة واأهمّيِتها والظروِف المحيطِة بها , قال اهللُ تعالى :{                                  } ) اآل  عمران: 159(   

تعريُف �لّديمقر�طيِّة  -  1
 )Kratos(وتعني ال�ّشعَب, و )Demo( :الّديمقراطّيُة كلمٌة يونانّيٌة تتكّوُن مْن مقطعيِن, هما
وتعني الحكَم, ولذلَك يمكُن تعريُف الّديمقراطّيِة باأّنها حكُم ال�ّشعِب. وتختلُف اأ�شاليُب الممار�شِة 

الّديمقراطّيِة, اإّل اأّنُه توجُد اأ�شكاٌل ثالثٌة يمكُن بو�شاطِتها ممار�شُة الّديمقراطّيِة.

�أ�سكاُل �لّديمقر�طيِّة  -  2
�لّديمقر�طيُّة �لمبا�سرُة: ويكوُن فيها ال�ّشعُب م�شدَر ال�ّشلطِة, وَلُه حقُّ ممار�شِتها. و�شبَق اأْن   - �أ 
ا في اأثينا.  ُطّبَق هذا الّنوُع مَن الّديمقراطّيِة المبا�شرِة في المدِن اليونانّيِة القديمِة, وخ�شو�شً

ول تزاُل الّديمقراطّيُة المبا�شرُة ُتطبَُّق في وقِتنا الحا�شِر في بع�ِس الولياِت ال�ّشوي�شرّيِة.
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هْل يمكُن تطبيُق مثِل هذا الّنوِع مَن الّديمقراطّيِة في الوقِت الحا�شِر ب�شكٍل وا�شٍع؟   
ولماذا؟

(: ُيطلُق هذا الّنوُع م��َن الّديمقراطّيِة على الّنظاِم اّلذي  �لّديمقر�طيّ��ُة �لنّيابيّ��ُة )�لنّظاُم �لنّيابيُّ  - ب 
يقوُم فيِه ال�ّشعُب بانتخاِب اأ�شخا�ٍس ُيطلُق عليهْم لقُب »نّواٍب«, ينوبوَن عنُه, ويتوّلوَن 
با�شِم��ِه ال�ّشلطَة الّت�شريعّيَة الّت��ي تت�شّمُن الّت�شريَع والّرقابَة, وهذا ه��َو الّنوُع ال�ّشائُع في 

الوقِت الحا�شِر, اإْذ يختاُر ال�ّشعُب ممّثليَن لُه مّدًة معّينًة ح�شَب د�شتوِر الّدولِة.

ا�شتنتِج الفروَق بيَن الّديمقراطّيِة المبا�شرِة والّديمقراطّيِة الّنيابّيِة. 	•
؟ ما �شكُل الّديمقراطّيِة المطّبُق في الأردنِّ 	•

�لّديمقر�طيّ��ُة �س��بُه �لمبا�س��رِة: �شورٌة مرّكب��ٌة بيَن الّديمقراطّي��ِة المبا�ش��رِة والّديمقراطّيِة   - ج� 
الّنيابّي��ِة, اإْذ ينتخُب ال�ّشعُب نّواًبا عنُه, لكّنُه يحتفُظ بحّق��ِه في ممار�شِة مظاهِر ال�ّشلطِة 

, واقتراِح القوانيِن, اأَو العترا�ِس عليها. مثِل ال�شتفتاِء ال�ّشعبيِّ

بماذا تختلُف الّديمقراطّيُة �شبُه المبا�شرِة عِن الّديمقراطّيِة المبا�شرِة؟  

ُع والديَّ على الم�شاركِة في العملّيِة النتخابّيِة لأّنها حقٌّ مْن حقوِقهما,  اأنا مواطٌن اأردنيٌّ اأ�شجِّ
, واأتحّمُل الم�شوؤولّيَة. واأ�شارُك في انتخاباِت البرلماِن الّطاّلبيِّ

. بّيْن اأهداًفا اأخرى للبرلماِن الّطاّلبيِّ  
ما اأهّمّيُة البرلماِن الّطاّلبيِّ في تعزيِز مفهوِم الولِء والنتماِء؟  

, وذلَك لتحقيِق  البرلماُن الّطاّلبيُّ هَو تنظي��ٌم طاّلبيٌّ يكوُن في المدر�شِة تحَت اإ�شراٍف تربويٍّ
اأهداٍف تربوّي��ٍة, وممار�شِة الّتربيِة الّديمقراطّيِة, ويعدُّ مْن اأ�ش��كاِل الّديمقراطّيِة �شبِه المبا�شرِة, 
وللبرلم��اِن المدر�شيِّ اأهداٌف, منها: تعميُق مفهوِم الّديمقراطّي��ِة في نفو�ِس الّطاّلِب, وتعميُق 

مفهوِم النتماِء والولِء.
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 ,)www.parliament.jo( قْم بزي��ارٍة اإلى الموق��ِع الإلكترونيِّ لمجل���سِ الأّم��ِة
. واكتْب تقريًرا في وظائِف مجل�ِس الّنّواِب الأردنيِّ

بالّتع�اوِن م��َع اأف�راِد مجموعِتَك, ناق���سْ اأهّمّي��َة ثالثٍة مْن اأه��داِف الّديمق�راطّي�ِة 
الواردِة ف�ي ال�ّشكِل واأثَرها في بناِء المجتمِع.

ثالثًا: �أهد�ُف �لّديمقر�طيِّة

تتطّل��ُب الّديمقراطّي��ُة �شنواٍت طويل��ًة كْي ت�شب��َح اأ�شلوَب حي��اٍة, وحّتى يمار�َشه��ا الأفراُد, 
والجماع��اُت, والحكوماُت بدافعّيٍة وواقعّيٍة. وعنَدم��ا تّتجُه دولٌة ما اإلى تطبيِق الّديمقراطّيِة فاإّنها 
ت�شعى اإلى تحقيِق مجموعٍة مَن الأهداِف, انظِر ال�ّشكَل )2-1( اّلذي يبيُِّن اأهداَف الّديمقراطّيِة.

ال�ّشكُل )2-1(: اأهداُف الّديمقراطّيِة.

�أهد�ُف �لّديمقر�طيِّة

الّت�شحيُة في �شبيِل 
الم�شلحِة العاّمِة

م�شاركُة ال�ّشعِب 
في تحّمِل م�شوؤولّيِة 

اّتخاِذ القراِر

تطويُر المجتمِع 
على اأ�شا�ِس الجدارِة 

وال�شتحقاِق

تحقيُق الأمِن 
ال�ّشخ�شيِّ والجتماعيِّ 

والقت�شاديِّ

احتراُم الماِل العامِّ 
والمحافظُة عليِه

تر�شيُخ مبداأ احتراِم 
الّراأِي الآخِر

الّت�ش��ام��ُح
تحقيُق مبادىِء 
الحّرّيِة والعدالِة 

والم�شاواِة
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ِح المق�شوَد بما يلي: الّديمقراطّيُة, والّديمقراطّيُة المبا�شرُة, والّديمقراطّيُة الّنيابّيُة,  و�شّ  -  1
. والبرلماُن الّطاّلبيُّ

ناق�ِس العباراِت الآتيَة:  -  2
تحديُد مّدِة ع�شوّيِة اأع�شاِء مجل�ِس الّنّواِب المنتخبيَن تح�ّشُن مْن اأداِئهْم.  - اأ 

. ي�شعُب تطبيُق الّديمقراطّيِة المبا�شرِة في الوقِت الحاليِّ  - ب 

قارْن بيَن اأ�شكاِل الّديمقراطّيِة ح�شَب الجدوِل الآتي:  -  3

�لّديمقر�طيُّة �لنّيابيُّة�لّديمقر�طيُّة �سبُه �لمبا�سرِة�لّديمقر�طيُّة �لمبا�سرُةوجُه �لمقارنِة

�لمميّز�ُت

�لعيوُب

َبيِّْن �شَبَب ت�شميِة الّديمقراطّيِة المبا�شرِة بهذا ال�شِم.  -  4

. اذكْر اأهداَف البرلماِن المدر�شيِّ  -  5

�شّنْف اأهداَف الّديمقراطّيِة وفَق اأهّمّيِتها.  -  6

p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG
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 اأهميُة الديمقراطيِة ومباِدُئها
ر�ُس  الدَّ

الّثاين

ْر اإجابَتَك. هْل توافُق على الّتعريِف الّذي يق�شي باأنَّ الّديمقراطّيَة هَي حكُم ال�ّشعِب؟ برِّ

�أواًل: �أهّميُّة �لّديمقر�طيِّة و�أثُرها في �لمجتمِع

ت�شاعُد الّديمقراطّيُة على الّتناف�ِس بيَن اأفكاِر الجماعاِت المختلفِة, وت�شاهُم في تنميِة المجتمِع 
وتثقيِفِه, وتعمُل على تفعيِل دوِر المجتمِع فى الّتعبيِر عْن راأِيِه, كما توؤّدي اإلى تفعيِل روؤيِة المجتمِع, 
اأ�شلوٌب  وهَي  العدالِة,  وتحقيِق  الّتجارِب,  كلِّ  مْن  وال�شتفادِة  والّتعّلِم,  الّنقا�ِس  حالِت  واإثراِء 

للّتعبيِر ال�ّشيا�شيِّ ب�شكٍل ماأموٍن.

يَِّتِه, ولذلَك فاإنَّ اأهمَّ اأهداِف الّتربيِة الّديمقراطّيِة  تقيُم الّديمقراطّيُة وزًنا لكرامِة الإن�شاِن وحرِّ
ُرُه مَن الميوِل والّنزعاِت غيِر الإن�شانّيِة, والّتاأكيُد على  تن�شئُة المواطِن على حّرّيِة الّتفكيِر, وَتحرُّ
الم�شاواِة والعدالِة واحتراِم كرامِة الأفراِد كمخلوقاٍت اإن�شانّيٍة ممّيزٍة عْن باقي المخلوقاِت الأخرى.

اإنَّ ديمقراطّيَة الّتربيِة تعني تكافوؤَ الفر�ِس الّتعليمّيِة لكاّفِة اأبناِء ال�ّشعِب, ومعاملَتهم بالّت�شاوي 
والعدِل, واإعطاَءهْم حّريََّة اختياِر نوِع الّتعليِم وم�شتواُه وفَق قدراِتِهْم, وا�شتعداداِتهْم, واإمكاناِتهُم 

ال�ّشخ�شّيِة, ولي�َس وفَق طبقاِتهُم الجتماعّيِة, واإمكاناِتهُم القت�شاديِّة, اأِو اّتجاهاِتهُم ال�ّشيا�شّيِة.
كما اأنَّ الّنظاَم الّتربويَّ الّديمقراطيَّ يحترُم الفرَد كاإن�شاٍن لُه قدراُتُه اّلتي ينبغي تنميُتها واإظهاُرها 

لفائدِة الفرِد والجماعِة, والإن�شانّيِة عاّمًة.
بّيْن بع�َس مظاهِر ممار�شِة الّطلبِة في المدار�ِس للّديمقراطّيِة.  

تج�شي��ُد الفكِر الّديمقراط��يِّ داخَل البيِت يكوُن مْن خالِل احتراِم ال��ّزوِج للّزوجِة, واإعطاِئها 
حقوَقه��ا, والعدال��ِة بي��َن الأبناِء ذك��وًرا واإناًث��ا. وتك��وُن بجلو���سِ الأِب والأمِّ م��َع اأبناِئهْم, 

ومحاورتِهْم, وم�شاورِتهْم في اأموٍر تهمُّ حياَتهُم اليومّيَة.
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ثانيًا: مبادئُ �لّديمقر�طيِّة اأهميُة الديمقراطيِة ومباِدُئها

�لم�ساركُة �ل�ّسيا�سيُّة  -  1
الّديمقراطّيِة, وتتمُّ  رورّيِة في  ال�شّ المبادىِء  اإحدى  الحكِم  المجتمِع في  اأبناِء  ُتعدُّ م�شاركُة 
في  الم�شاركُة  اأمثلِتها  اأبرِز  ومْن  الّدولِة,  في  المطّبِق  الّديمقراطّيِة  �شكِل  ح�شَب  الم�شاركُة 

النتخاباِت.
�لتّعّدديُّة  -  2

ا في الّديمقراطّيِة لأّنها تعترُف بحقِّ وجوِد الآخِر مْن خالِل الآراِء  ُتعدُّ الّتعّدديُّة قيمًة ومبداأً هامًّ
. ووجهاِت الّنظِر المختلفِة.ومْن مظاهِرها وجوُد الأحزاِب وموؤ�ّش�شاِت المجتمِع المدنيِّ

�لعدُل و�لم�ساو�ُة  -  3
وتعني احتراَم مبداأَ تكافوؤِ الفر�ِس بيَن المواطنيَن, والم�شاواَة اأماَم القانوِن, الأمُر اّلذي يعّزُز 

المبادَئ الّديمقراطّيَة, وحقَّ ال�ّشعِب في ممار�شِتها.
�سيادُة �لقانوِن  -  4

ُم �شوؤوَنهْم وعالقَتهْم مَع الّدولِة دوَن اأيِّ  وتعني خ�شوَع جميِع المواطنيَن للقوانيِن الّتي تنظِّ
. , اأِو الّدينيِّ , اأِو العرقيِّ , اأِو العن�شريِّ �شكٍل مْن اأ�شكاِل الّتمييِز الّلغويِّ

كما يوجُد مبادُئ اأخرى للّديمقراطّيِة مثُل الحّرّيِة, وح�شِم الأكثرّيِة, والإجماِع, والّت�شامِن, 
والّت�شامِح, والّتعاوِن, واحتراِم حقوِق الإن�شاِن.

هْل يمكُن اأْن تكوَن ديمقراطّيِةٌ بدوِن �شيادٍة للقانوِن؟ ف�ّشْر اإجابَتَك.  

ثالثًا: طرُق تطبيِق �لّديمقر�طيِّة

يتطّلُب تطبيُق الّديمقراطّيِة مجموعًة مَن الّطرِق, منها:
النتخاباُت البرلمانّيُة والبلدّيُة, وجميُع الأموِر اّلتي تتطّلُب اختياَر ممّثليَن لأفراِد ال�ّشعِب اأِو   -  1

الجماعاِت. وتبرُز اأهّمّيُة النتخاباِت مْن خالِل:
اختياِر النُّخِب ال�ّشيا�شّيِة.  - اأ 

تو�شيِع نطاِق الم�شاركِة ال�ّشيا�شّيِة.  - ب 
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ا في اختياِر  اإعطاِء كلِّ فرٍد فر�شً  - ج� 
�شانعي القراِر, واختياِر الأفراِد 

الّذيَن يعتقُد اأّنهْم اأكفاُء.
الُمْنَتَخ��ِب  ال�ّشخ���سِ  َجْع��ِل   - د 

ي�شعى لخدمِة الوطِن.

ال�ّشيا�شّي��ِة,  الأح��زاِب  ت�شكي��ُل   -2
. وموؤ�ّش�شاِت المجتمِع المدنيِّ

احتراِم  مَع  بالأغلبّيِة  القراِر  اّتخاُذ   -  3
حقوِق الأقّلّيِة.

تطبيُق القوانيِن والأنظمِة والّتعليماِت على المواطنيَن دوَن ا�شتثناٍء.  -  4

حّريُّة الّتعبيِر.  -  5

اذكْر طرًقا اأخرى لتطبيِق الّديمقراطّيِة.  

. ال�ّشكُل )2-2(: مجل�ُس الّنّواِب الأردنيُّ
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عّرِف المق�شوَد بما يلي: حكُم ال�ّشعِب, و�شيادُة القانوِن, وديمقراطّيُة الّتربيِة.  -  1
هْل تّتفُق الوا�شطُة والمح�شوبّيُة مَع الّديمقراطّيِة؟ هاِت مبّرراٍت لإجابِتَك.  -  2

ما طرُق تطبيِق الّديمقراطّيِة؟  -  3
ْح اأهّمّيَة النتخاباِت. و�شّ  -  4

ا�شتنتْج اأثَر الّديمقراطّيِة على المجتمِع.  -  5
ْد اأهداَف الّتربيِة الّديمقراطّيِة. عدِّ  -  6

اأكمِل ال�ّشكَل الآتَي:  -  7

p¢SQاأ�سئلة الدر�س qódG oá∏Ä°SCG

مبادئُ �لّديمقر�طيِّة
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الّتعّددّيُة
الّدر�ُس 
الّثالُث

يعدُّ الّتنّوُع والّتعّدُد مظهًرا مْن مظاهِر الكوِن الّطبيعّيِة, وهما حقيق�ٌة اأزلّي�ٌة, ُوجدْت منُذ َخَلَق 
اهللُ تعالى الكوَن وما فيِه مْن مخلوقاٍت.

فاِت وال�ّشماِت بيَن اأ�شوَد واأبي�َس, وبيَن طويٍل  فالب�شُر م�شّنفوَن بيَن ذكٍر واأنثى, متعّددو ال�شّ
وق�شيٍر, وغيِر ذلَك. اإ�شافًة اإلى الّتعّدِد في الفكِر والّراأِي والّثقافِة.

هذِه  واأخذْت  الواحِد,  الّنوِع  في  وتعّدٌد  المخلوقاِت,  في  تنّوٌع  البدِء؛  منُذ  الّتعّدُد  بداأَ  لقْد 
الحقيقُة تزداُد وتتاأّكُد مَع زيادِة المعرفِة الإن�شانّيِة وتعّمِقها.

�أّواًل: مفهوُم �لتّعّدديِّة

ثانيًا: �أق�ساُم �لتّعّدديِّة

النا�ِس, وهَي حقيقٌة كونّيٌة ونعمٌة  اإقراٌر بالحّرّيِة والختالِف والّتعاي�ِس ال�ّشلميِّ بيَن  الّتعّدديُّة 
�شروِط  اأهمِّ  مْن  والختالُف  يختلفوَن،  بْل  واحٍد،  و�شلوٍك  بنمٍط  يعي�شوَن  ل  فالّنا�ُس  اإلهّيٌة، 
اأو  �شيا�شيًّا  اأْو  دينيًّا  اختالًفا  كاَن  �شواٌء  بالختالِف,  الإقراَر  تعني  فالّتعّددّيُة  ودواعيِه,  الجتماِع 
الّتعاي�ِس, والّتعبيِر عْن  الّتعّدِد, وحقَّ جميِع القوى والآراِء المختلفِة في  ثقافيًّا, وتعني م�شروعّيَة 

ها, والم�شاركِة على �شعيِد ت�شييِر الحياِة في مجتمِعها قال تعالى:{ نف�شِ

الفكُر  احتكَم  اّلتي  المو�شوعاِت  بتعّدِد  عديدًة  وظيفّيًة  ومعانَي  اأق�شاًما  الّتعّددّيُة  اأخذِت 
الإن�شانيُّ اليها, ومْن هذِه الأق�شاِم:

العتراَف بوجوِد الآخِر, والإقراَر بالّتنّوِع داخَل المجتمِع.
الإقراَر ب�شرورِة احتراِم الآخِر, واحتراِم الّتنّوِع داخَل المجتمِع.

الّتعاي�َس بيَن الأفراِد في اإطاِر احتراِم الّتنّوِع وحّرّيِة الآخِر.

           } )�شورُة المائدةِ, الآية: 48( وبناء
 على ذلك فاإّن الّتعّدديَّة تعني:
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�لتّعّدديُّة �لّدينيُّة  -  1
وتعني العتراَف بوجوِد تنّوٍع في النتماِء الّدينيِّ داخَل مجتمٍع واحٍد اأْو داخَل دولٍة ت�شمُّ 
العقائِد,  في  اختالٍف  مِن  عليِه  يترّتُب  ما  وقبوَل  الّتنّوِع,  هذا  واحتراَم  اأكثَر,  اأْو  مجتمًعا 
ويت�شّمُن مفهوُم الّتعّددّيِة الّدينّيِة الإقراَر باأنَّ ل اأحَد ي�شتطيُع نفَي الآخِر, وبمبداأَ الم�شاواِة في 

ظلِّ �شيادِة القانوِن.

�لتّعّدديُّة �ل�ّسيا�سيُّة  -  2
ها في الّتعاي�ِس والّتعبيِر عْن راأِيها,  يق�شُد بها م�شروعّيُة تعّدِد القوى والآراِء ال�ّشيا�شّيِة, وحقِّ
الّتعّددّيَة  اأقرَّ  الأردنيُّ  والّد�شتوُر  مجتمِعها.  في  ال�ّشيا�شيِّ  القراِر  �شناعِة  في  والم�شاركِة 
ال�ّشيا�شّيَة والحزبّيَة كاأ�شا�ٍس لبناِء الّنهِج الّديمقراطيِّ في الأردنِّ مْن خالِل وجوِد الجمعّياِت, 

والّنقاباِت, والأحزاِب مْن اأجِل تنّوِع الأفكاِر.

ارج����ْع اإلى ال�م�وق��ِع الإلكت�رونيِّ لج�الل�ِة الم�ل�ِك عب�ِداهلِل الّث�اني اب�ِن الح�شي�ِن 
)www.kingabdullah.jo(, واكتْب فقرًة ع��ْن مبادرِة جاللِتِه في الوئاِم بيَن اأتباِع 

الأدياِن, ولماذا تمَّ اإطالُق هذِه المبادرِة؟ وكيَف يمكُن تفعيُلها في مدر�شِتَك؟

الحزُب: تنظيٌم �شيا�شيٌّ موؤلٌّف مْن جماعٍة مَن الأردنّييَن, ويوؤ�ّش�ُس وفًقا لأحكاِم الّد�شتوِر بق�شِد 
الم�شاركِة في الحياِة ال�ّشيا�شّيِة, وتحقيِق اأهداٍف محّددٍة تتعّلُق بال�ّشوؤوِن ال�ّشيا�شّيِة والقت�شادّيِة 

ْت عليِه الماّدُة الّد�شتورّيُة الآتيُة: والجتماعّيِة, ويعمُل بو�شائَل م�شروعٍة و�شلمّيٍة. كما ن�شّ

الماّدُة )16/2(: لالأردنّييَن حقُّ تاألي��ِف الجمعّياِت, والّنقاباِت, والأحزاِب ال�ّشيا�شّيِة على اأْن 
تكوَن غايُتها م�شروعًة, وو�شائُلها �شلمّيًة وذاَت ُنُظٍم ل تخالُف اأحكاَم الّد�شتوِر.

)اإنَّ مبادَئ م�شيرِتنا ونهِجها الإ�شالحيِّ را�شخٌة ووا�شحٌة, فنحُن ملتزموَن برعايِة وتعزيِز مبداأَ 
الّتعّددّيِة ال�ّشيا�شّيِة و�شوِن حقوِق جميِع المواطنيَن(.

جاللُة الملِك عبِداهلِل الّثاني ابِن الح�شيِن )الورقُة الّنقا�شّيُة الّثانيُة(.
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وحّتى ن�شتوعَب مفهوَم الّتعّددّيِة ال�ّشيا�شّيِة نبّيُن المرتكزاِت الآتيَة:
م�شروعّيُة تعّدِد الأفكاِر والآراِء.  -  1

القاعدُة اّلتي تنطلُق منها الّتعّددّيُة هَي م�شلحُة الوطِن والهوّيِة الوطنّيِة.  -  2
الّتعاي�ُس ال�ّشلميُّ الآمُن, والحتراُم المتبادُل.  -  3

نبُذ العنِف, والّت�شامُح بيَن جميِع مكّوناِت المجتمِع.  -  4

�لتّعّدديُّة �لثّقافيُّة  -  3
يق�شُد بها تعّدُد الّثقافاِت الب�شرّيِة وتنّوُعها؛ فكلُّ ثقافٍة تختلُف عِن الأخرى ب�شبِب تطّوِرها 
الأحياِن  مَن  كثيٍر  وفي  غيِرها.  عْن  مختلفًة  تجعُلها  الّتي  ومّيزاِتها  بها  الخا�سِّ  الّتاريخيِّ 
ُيختلُف في تعريِف الّتعّدديِّة الّثقافّيِة، فاأحياًنا ُينظُر اإليها للّدللِة على اختالِف اأنماِط الحياِة 
للجماعاِت, واحياًنا ُت�شتعمُل للّتعبيِر في الّدللِة على الفروقاِت والممّيزاِت لجماعاٍت تعي�ُس 
وُتعّرُف  لقّوِتها.  م�شدًرا  الملحوظُة  الممّيزاُت  هذِه  وت�شّكُل  محّددٍة,  مناطَق جغرافّيٍة  في 
في علِم الجتماِع باأّنها رغبُة بع�ِس الجماعاِت في المحافظِة على اأوجِه ال�ّشبِه بيَن اأفراِدها 
ُل م�شدَر �شعوِر الأفراِد بالفخِر,  فاِت والقيَم والمعتقداِت الم�شتركَة ت�شكِّ لعتقاِدهْم اأنَّ ال�شّ

ّحِة العقلّيِة, والّتما�شِك. والّثقِة بالّنف�ِس, وال�شّ

الحياِة كلِّها في  اإيجابيٍّ في جوانِب  ب�شكٍل  المجتمِع  الّتعّددّيَة داخَل  ن�شتثمَر  اأْن  الأ�شِل  مَن 
ظلِّ احتراِم الّراأِي والّراأِي الآخِر, و�شيادِة القانوِن. فالّتعّدديُّة ت�شمُح لكلِّ �شاحِب اّتجاٍه اأْن يقّدَم 
اأفكاَرُه والحلوَل المقترحَة لأيِّ ق�شيٍَّة داخَل المجتمِع, وهذا ينطبُق على جميِع الّتجاهاِت, مّما 
ينعك�ُس لحًقا على تقديِم اأف�شِل الآراِء والأفكاِر اّلتي ت�شعى لخدمِة المجتمِع. ول توجُد مواطنٌة 
حقيقّيٌة مْن دوِن تعّددّيٍة حقيقّيٍة في ظلِّ دولِة الحقِّ والقانوِن. و�شرُّ ازدهاِر الّديمقراطّيِة يكمُن في 

�شرِّ ازدهاِر المواطنِة.

ثالثًا: فو�ئُد �لتّعّدديِّة
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ر�بًعا: �لتّمكيُن �لّديمقر�طيُّ

�قر�أَ �لنّ�صَّ �الآتَي، و�أجْب عِن �الأ�سئلِة �لّتي تليِه:

نشاط
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)فالّديمقراطّيُة ل تكتمُل اإّل بالمبادرِة البّناءِة, 
وقب��وِل الّتنّوِع والختالِف ف��ي الّراأِي. كما 
اأنَّ الو�ش��وَل اإلى مقاربٍة متوازن��ٍة تجمُع بيَن 
الحواِر المنفتِح, والمناف�شِة ال�ّشريفِة, واّتخاِذ 
القراِر عْن وعٍي ودراي��ٍة, هَي لبنٌة اأ�شا�شّيٌة في 
بن��اِء الّنظ��اِم الّديمقراطيِّ اّلذي نري��ُدُه نهًجا 
ُه  يقوُدنا اإلى الم�شتقبِل الم�شرِق اّلذي ي�شتحقُّ

جميُع الأردنّييَن(.

براأِيَك, ما الأ�ش�ُس الّتي تعتمُد عليها الّديمقراطّيُة؟  
, براأِيَك كيَف يتمُّ ذلَك؟ اأّكَد جاللُة الملِك على بناِء الّنظاِم الّديمقراطيِّ  

ال�ّشكُل )2-3(: جاللُة الملِك عبِداهلِل الّثاني ابِن الح�شيِن.

اإّن م��ْن اأه��مِّ متطّلباِت الّتحّوِل الّديمقراط��يِّ تعزيَز المجتمِع المدنيِّ ودوِرِه ف��ي مراقبِة الأداِء 
, وتطويَرُه نحَو الأف�شِل, مْن خالِل تر�شيِخ ثقافِة الّديمقراطّيِة في المجتمِع. ال�ّشيا�شيِّ

, ويهدُف  وق��ْد وّجَه جاللُة الملِك عبِداهلِل الّثاني برنامًجا لتنفيِذ مب��ادرِة الّتمكيِن الّديمقراطيِّ
البرنامُج اإلى و�شِع مبادراٍت, وتنفيِذ ن�شاطاٍت تكّر�ُس الّثقافَة الّديمقراطّيَة, والم�شاركَة ال�ّشيا�شّيَة, 
, والم�شوؤولّي��َة الجتماعّيَة مْن خالِل دعِم  واأخالقّي��اِت الحواِر الهادِف, وثقاف��َة العمِل الّتطّوعيِّ

الّرياديِّيَن الجتماعّييَن.

الورقُة الّنقا�شّيُة الأولى: م�شيرُتنا نحَو بناِء الّديمقراطّيِة المتجّددِة
بقلِم الملِك عبِداهلِل الّثاني ابنِ الح�شيِن )29/كانوَن الأّوَل/2012م(.

�قر�أَ �لنّ�صَّ �الآتَي، ثمَّ �أجْب عِن �الأ�سئلِة �لّتي تليِه:

نشاط

ΩÓ°SE’G ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
  ¢SQódG

ÊÉãdG

الأفراِد  تمكيِن  على  و�شيعمُل  الفاعلِة,  المواطنِة  تر�شيِخ  في  �شي�شاهُم  البرنامَج  هذا  )اإنَّ 
 ِ , َعْبَر تقديِم الّدعم والموؤ�ّش�شاِت, مّمْن لديهْم اأفكاٌر عملّيٌة, لتطويِر نموذِجنا الّديمقراطيِّ
لهُم  ليتيَح  الجتماعيِّيَن  الّرياديِّيَن  �شيدعُم  فالبرنامُج  الواقِع.  اأر�ِس  على  ذلَك  لترجمِة 
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عبِداهلِل  الملِك  قّدمها جاللُة  الّتي  الّرابعُة  الّنقا�شّيُة  الورقُة  ت�شّمنْتها  اّلتي  المحاوِر  اأهمُّ  ما   
الّثاني ابِن الح�شيِن؟

, تعاوْن مَع زمالِئَك في و�شِع ت�شّوٍر لتجذيِر الّديمقراطّيِة في  مْن خالِل البرلماِن الّطاّلبيِّ  
ثقافٍة ووعٍي وممار�شاٍت يومّيٍة.

نشاط

ΩÓ°SE’G ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
  ¢SQódG

ÊÉãdG

, عبَر زيادِة واإثراِء المنابِر الّديمقراطّيِة المتاحِة كمنتدياِت الحواِر,  الّتاأثيَر في ال�ّشاأِن العامِّ
وبرامِج الّتدريِب, وغيِرها مَن الأدواِت المتوّفرِة لكلِّ الأردنيِّيَن لي�شبحوا مواطنيَن فاعليَن 

ومنخرطيَن في الحياِة العاّمِة(.

ا يليه : , اأجْب عمَّ تاأمِل الن�َس الآتَي ثمَّ

الورقُة الّنقا�شّيُة الّرابعُة: »نحَو تمكيٍن ديمقراطيٍّ ومواطنٍة فاعلٍة«
بقلِم الملِك عبِداهلِل الّثاني ابِن الح�شيِن

)2/حزيراَن/2013م(.

, كم��ا ينظُر الكثيروَن  ا مهًما للدول��ِة الإ�شالميِة, ومعلًما رئي�ًش��ا في تاريخها ال�شيا�شيِّ اإنج��اًزً
اإل��ى ميثاِق �شحيفِة المدين��ِة على اأنه اأّوُل د�شت��وٍر مدنيٍّ في التاريِخ, حي��ُث اعتمَد على مبداأِ 
المواطن��ِة الكاملِة, فقد �شاوى بيَن الم�شلميَن وغيِر الم�شلميَن مْن حيُث الحقوُق والواجباُت 
ها : التعاي�ُس  تحَت حماي��ِة الدولِة مقابَل دفاعِهم عنها. وقد �شمَل الميثاُق مح��اوَر عدًة, اأهمُّ
ال�شلم��يُّ والأمُن المجتمع��ُي بيَن اأفراِد المدينِة جميعهم, والم�ش��اواُة بينهم جميعًا فيما يتعلُق 
بمبداأِ المواطنِة الكامل��ِة, مْن حيُث الم�شاركُة الفاعلُة في مجالِت الحياِة المتعددِة, واحتراُم 
وحماي��ُة حري��ِة العتق��اِد وممار�شُتُه, والتكاف��ُل الجتماعيُّ بي��َن ف�شائِل ال�شع��ِب, وحمايَة 
اأه��ِل الذّمِة والأقلياِت غي��ِر الم�شلمِة, والن�شُح والبرُّ بيَن الم�شلمي��َن واآهِل الكتاِب, وغيرها.   

ولن��ا اأ�شوٌة في ر�شوِل اهلِل �شلى اهللُ عليِه و�شّل��َم , عنَدما كتَب ميثاَق �شحيفِة المدينِة, 
عن��َد هجرتِه اإل��ى المدينِة المنورِة من اأجِل تنظيِم العالق��ِة بيَن الطوائف والجماعات 
جميعه��ا فيها ومنها الم�شلموَن واليهوُد والمهاجروَن والأن�شاُر. وقد عّدُه الكثيروَن

 الورقُة النقا�شيُة ال�شاد�شُة : » �شيادُة القانوِن اأ�شا�ُس الدولِة المدنيِة«    
  بقلِم الملِك عبد اهلل الثاني ابن الح�شين 

ت�شرين الأول 2016 

- ا�شتخرْج مَن الن�ِس قيَم احتراِم التعدديِة, التي اأُ�ش�سَ  عليها ميثاُق المدينِة المنورِة .  عالَم يدُل 
ذلك  ؟
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ِح المق�شوَد بالحزِب, والّتعّددّيِة الّثقافّيِة, والّتعّددّيِة ال�ّشيا�شّيِة, والّتعّددّيِة الّدينّيِة. و�شّ  -  1
؟ ما الّلبنُة الأ�شا�شّيُة في بناِء الّنظاِم الّديمقراطيِّ  -  2

ا�شتنتْج اأهمَّ المحاوِر اّلتي ت�شّمنْتها الورقَة الّنقا�شّيَة الأولى اّلتي قّدمها جاللُة الملِك عبِداهلِل   -  3
الّثاني ابِن الح�شيِن.

. ا�شتنتْج اأهمَّ الق�شايا اّلتي �شي�شهُم فيها برنامُج الّتمكيِن الّديمقراطيِّ  -  4
ما اأهمُّ مرتكزاِت الّتعّددّيِة؟  -  5

كيَف يمكُن للّتعّددّيِة اأْن تنعك�َس ب�شكٍل اإيجابيٍّ على المجتمِع؟  -  6
ْد اأهمَّ المرتكزاِت اّلتي تقوُم عليها الّتعّددّيُة ال�ّشيا�شّيُة. عدِّ  -  7

ما �شروُط تاأليِف الأحزاِب؟  -  8

p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG
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ع��ّرِف المق�شوَد بما يل��ي: الّديمقراطّي��ُة, والّديمقراطّي��ُة الّنيابّي��ُة, وديمقراطّي��ُة الّتربيِة,   -  1
والحزُب, والّتعّددّيِة الّدينّيِة, والّتعّدديِّة الّثقافّيِة.

ف�ّشْر ما يلي:  -  2
ت�شميُة الّديمقراطّيِة �شبِه المبا�شرِة بهذا ال�شِم.  - اأ 

�شعوبُة تطبيِق الّديمقراطّيِة المبا�شرِة في الع�شِر الحا�شِر.  - ب 
ْح مبادَئ الّديمقراطّيِة. و�شّ  -  3

تحّدْث عْن طرِق تطبيِق الّديمقراطّيِة, مَع ذكِر الأمثلِة.  -  4
م��ا اأهمُّ اأهداِف برنامِج الّتمكيِن الّديمقراطيِّ اّلذي دعا اإليِه جاللُة الملِك عبِداهلِل الّثاني ابِن   -  5

الح�شيِن؟
ما الآثاُر الإيجابّيُة للّتعّددّيِة داخَل المجتمِع؟  -  6

ْد اأهداَف الّتربيِة الّديمقراطّيِة. عدِّ  -  7
بّيْن اأ�شكاَل الّديمقراطّيِة.  -  8

حلِّْل اأهّمّيَة الّديمقراطّيِة واأثَرها على المجتمِع.  -  9
ْح اأهداَف الّديمقراطّيِة. و�شِّ  - 10

ما اأهمُّ المرتكزاِت اّلتي تقوُم عليها الّتعّددّيُة ال�ّشيا�شّيُة؟  - 11

اأ�سئلُة الوحدِة
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اأبّيُن اأهّمّيَة الّديمقراطّيِة.
ُد اأ�شكاَل الّديمقراطيِِّة. اأعدِّ

اأ�شتنتُج العالقَة بيَن الّديمقراطّيِة وال�ّشورى.
اأبّيُن اأهّميََّة ال�ّشورى في الإ�شالِم. 

ُد اأهمَّ مبادىِء الّديمقراطّيِة. اأعدِّ
اأذكُر اأهداَف الّديمقراطّيِة.

اأَُبيُِّن اأَهّمّيَة الّتعّددّيِة واآثاَرها الإيجابّيَة على المجتمعِ.

1
2
3
4
5
6
7

َك ذاتيًّا وفَق الجدوِل الآتي, مْن خالِل و�شِع اإ�شارِة  بعَد النتهاِء مْن درا�شِة الوحدِة, قّيْم نف�شَ
)X( في المكاِن الّذي ينا�شُب درجَة اأداِئَك.

اإذا كانْت اإجابُتَك عْن اأيِّ فقرٍة ب� )جّيٌد اأْو �شعيٌف( فا�شتعْن بالمعّلِم لت�شبَح اإجابُتَك )ممتاٌز(.

الّتقويُم الّذاتيُّ

قُم �سعيٌفجيٌّدممتاٌز�لرَّ معياُر �الأد�ِء
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الأمُن الوطنيُّ
والأجهزُة الأمنّيُة

الوحدُة
الّثالثُة



تتحّدُث هذِه الوحدُة عْن مفهوِم الأمِن الوطنيِّ واأركاِنِه ومرتكزاِتِه, كما تتناوُل مجموعًة مَن 
, وقّواُت الّدَرِك,  , والأمُن العامُّ الأجهزِة الأمنّيِة, وهَي: القّواُت الم�سّلحُة الأردنّيُة-الجي�ُش العربيُّ
, والمخابراُت العاّمُة, وتطّوَر هذِه الأجهزِة وت�سكيالِتها ومزاياها, ودوَرها في  والّدفاُع المدنيُّ
ا  , ودوَر هذِه الأجهزةِ اأي�سً , وخدمِة المجتمِع الأردنيِّ الّدفاِع عِن الوطِن, وحمايِة الأمِن الوطنيِّ

في الّتنميِة الوطنيَِّة ال�ّساملِة.
ويتوقُّع مَن �لّطالِب بعَد �النتهاِء مْن در��سِة هذِه �لوحدِة �أْن يكوَن قادًر� على �أْن:

ي�ستوعَب المفاهيَم والحقائَق الواردَة في الوحدِة.  
. ُيثّمَن دوَر القّواِت الم�سّلحِة الأردنّيِة -الجي�ِش العربيِّ في حمايِة الأمِن الوطنيِّ  

َح دوَر القّواِت الم�سّلحِة الأردنّيِة -الجي�ِش العربيِّ في تنميِة المجتمِع وخدمِتِه. يو�سِّ  
ها. يتعّرَف قّواِت الّدرِك ومهامَّ  

ُه. ُيحلَِّل اأَهداَف جهاِز الأمِن العامِّ ومهامَّ  
. َح اخت�سا�ساِت جهاِز الّدفاِع المدنيِّ ُيو�سِّ  

ِة في حمايِة الأمِن الوطنيِّ داخليًّا وخارجيًّا. يعَي دوَر جهاِز المخابراِت العامَّ  
. يعَي دوَرُه وم�سوؤولّياِتِه بو�سِفِه مواطًنا �سالًحا في الحفاِظ على الأمِن الوطنيِّ  
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الأمُن الوطنيُّ
الّدر�ُس 

الأّوُل

ما اأهّمّيُة تحقيِق اأمِن الّدولِة؟

, بالإ�سافِة اإلى  هَو قدرُة الّدولِة على حمايِة اأرا�سيها و�سعِبها وم�سالِحها مْن اأيِّ عدواٍن خارجيٍّ
قدرِتها على الّت�سّدي لكلِّ الم�ساكِل الّداخلّيِة, والعمِل على حلِّها, وعلى تجذيِر الولِء والنتماِء 

للوطِن والقيادِة.

, وعلى تعزيِز عوامِل  يعتمُد الأمُن الوطنيُّ الأردنيُّ اعتماًدا كبيًرا على مَنَعِة المجتمِع الأردنيِّ
وحّرّيِتِه,  الأردنيِّ  ال�ّسعِب  اأمِن  و�سماِن  اإراداِتِه,  وا�ستقالِل  الوطِن  اأر�ِش  لحمايِة  الّذاتّيِة  قّوِتِهِ 
, وا�ستقراَرُه الّنف�سيَّ  وتوفيِر مقّوماِت الحياِة الكريمِة للمواطِن بما يحّقُق اأمَنُه الماّديَّ وال�ّسخ�سيَّ

والجتماعيَّ حيثما كانْت اإقامُتُه.

والإمكاناِت,  الّطاقاِت  جميِع  ح�سَد  عليِه  يفر�ُش  وال�ّسيا�سيَّ  الجغرافيَّ  الأردنِّ  موقَع  اإنَّ   
فاَع عْن وجوِدِه, وحمايَة اأمِنِه الوطنيِّ والقوميِّ بمختَلِف ال�ّسبِل والو�سائِل. والدِّ

؟ ما دوُرَك كمواطٍن في المحافظِة على الأمِن الوطنيِّ  

ا�ستقراُر الّنظاِم ال�ّسيا�سيِّ في الّدولِة.  - 1
, اإْذ ُيعدُّ عن�سًرا اأ�سا�سيًّا لتعميِق روِح النتماِء للوطِن, وتعزيزِ الّثقِة  تر�سيُخ الّنهِج الّديمقراطيِّ  - 2
, والم�ساركِة  اأمِنِه الوطنيِّ بموؤ�ّس�ساِتِه, والإ�سهاِم في تمتيِن وحدِة ال�ّسعِب الأردنيِّ وحمايِة 
بيَن  الفر�ِش, والّتوازِن  العدالِة الجتماعّيِة, وتكافوؤِ  اإطاٍر مَن  للمواطنيَن كاّفًة في  الحقيقّيِة 

الحقوِق والواجباِت.
, ويوؤثُِّر فيِه ويتاأّثُر بِه �سلًبا واإيجاًبا. الأمُن الوطنيُّ الأردنيُّ جزٌء مَن الأمِن القوميِّ العربيِّ  - 3

�أّواًل: مفهوُم �الأمِن �لوطنيِّ

ثانيًا: مرتكز�ُت �الأمِن �لوطنيِّ �الأردنيِّ
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ثالثًا: �أبعاُد �الأمِن �لوطنيِّ

�لبعُد �لع�سكريُّ  - 1
. كما  ها, وردِع اأيِّ عدواٍن ع�سكريٍّ يعني البعُد الع�سكريُّ قدرَة الّدولِة على الّدفاِع عْن نف�سِ
ُيعبُِّر عْن قدرِة الّدولِة على اإنفاِذ خياراِتها ال�ّسيا�سّيِة با�ستخداِم القّوِة الع�سكريِّة اإذا ا�سطّرْت 

اإِليها.
وت�ستطيُع الّدولُة زيادَة قدراِتها الّدفاعّيِة بعقِد اّتفاقّياٍت ع�سكرّيٍة, اأَو الن�سماِم اإلى اأحالٍف 

منا�سبٍة لهداِفها الوطنّيِة, وتاأميِن الموارِد المالّيِة الاّلزمِة لذلَك.

�لبعُد �ل�ّسيا�سيُّ  - 2

القراِر  اّتخاِذ  وحّرّيُة  الحّرُة,  الوطنّيُة  الإرادُة  منها:  عّدٍة,  بق�سايا  ال�ّسيا�سيُّ  البعُد  يرتبُط 
, والقدرُة على الّتعامِل مَع الم�ستجّداِت ال�ّسيا�سّيِة, وفي مقّدمِتها الّتنميُة ال�ّسيا�سّيُة,  ال�ّسيا�سيِّ

, وتاأميُن م�سالِح الّدولِة الوطنّيِة الحيوّيِة. والإ�سالُح ال�ّسيا�سيُّ

�لبعُد �الجتماعيُّ  - 3

يهتمُّ البعُد الجتماعيُّ بحفِظ الإن�ساِن ومجتمِعِه, وي�سمُل الّنواحَي الحياتّيَة الّتي تهمُّ الإن�ساَن, 
ِه وماِلِه, وهذا يوؤّدي اإلى الّتما�سِك بيَن اأفراِد المجتمِع. وي�سمُن للمواطِن اأمَنُه على نف�سِ

تو�سيِع  على  والعمُل  الأمنّيِة,  والأجهزِة  الم�سّلحِة  قّواِتنا  لدى  الحتراِف  مفهوِم  تعميُق   - 4
قاعدِتها, وتعزيِز قدراِتها وتطويِرها.

, وتاأهيُلها للقياِم بواجباِتها على اأكمِل وجٍه لحمايِة اأمِن  العنايُة بتطويِر اأجهزِة الأمِن الوطنيِّ  - 5
. الّدولِة الّداخليِّ والخارجيِّ

. مْن خالِل البرلماِن الّطاّلبيِّ بيِّْن دوَر الّطالِب في الحفاِظ على الأمِن الوطنيِّ

ولِة م�سوؤولّيًة فرديًَّة اأْم جماعّيًة؟ هْل يكوُن تحقيُق الأمِن الوطنيِّ للدَّ  
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�لبعُد �القت�ساديُّ  - 4

يهدُف البعُد القت�ساديُّ اإلى الّتنميِة الب�سريِّة, وقدرِة الّدولِة على تاأميِن اقت�ساِدها وم�سروعاِتها 
ِة, وت�سجيِع المبادراِت  , واحتراِم الملكّيِة الخا�سّ القت�ساديِّة �سدَّ اأيِّ تهديٍد داخليٍّ اأْو خارجيٍّ

الفرديِّة, وتاأميِن بيئٍة ا�ستثماريٍّة اآمنٍة.

�لبعُد �لثّقافيُّ  - 5

وهَو الحفاُظ على المكّوناِت الّثقافّيِة الأ�سيلِة في مواجهِة الّتّياراِت الّثقافّيِة الوافدِة, وتح�سيُن 
ياِع, والحفاُظ على الّثقافِة العربّيِة الإ�سالمّيِة في مواجهِة الّتحّدياِت  الهويِّة الّثقافّيِة مَن ال�سّ

الخارجّيِة.
�لبعُد �لبيئيُّ   - 6

اأْو  الحوادِث,  اأِو  الإهماِل,  نتيجَة  الب�سرّيِة  اأِو  الّطبيعّيِة  الأخطاِر  مَن  للّنا�ِش  الأمِن  توفيُر  هَو 
�سوِء الإدارِة, والحفاُظ على البيئِة الأردنّيِة, وحمايُتها مَن الّتلّوِث, والّتعاوُن والّتن�سيُق بيَن 

�سِة. الموؤ�ّس�ساِت الّر�سمّيِة والهيئاِت الجتماعّيِة المتخ�سّ

اكتْب تقريًرا يبّيُن دوَر القّواِت الم�سّلحِة الأردنّيِة- الجي�ِش العربيِّ والأجهزِة الأمنّيِة 
. في الحفاِظ على الأمِن الوطنيِّ
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, والأمُن  الَع�سكريُّ , والأمُن  , والأمُن الجتماعيُّ عّرِف المق�سوَد بما يلي: الأمُن الوطنيُّ  - 1
. القت�ساديُّ

. بيِّْن مرتكزاِت الأمِن الوطنيِّ الأردنيِّ  - 2

. بيِّْن دوَر المواطِن في الحفاِظ على الأمِن الوطنيِّ  - 3

, وعلى تعزيِز عوامِل  يعتمُد الأمُن الوطنيُّ الأردنيُّ اعماًدا كبيًرا على منعِة المجتمِع الأردنيِّ  - 4
قّوِتِه الّذاتّيِة. ف�ّسْر ذلَك.

. بيِِّن الق�سايا اّلتي يرتبُط بها البعُد ال�ّسيا�سيُّ  - 5

. ْد اأهداَف البعِد القت�ساديِّ عدِّ  - 6

. حلِّْل اأَهّمّيَة تر�سيِخ الّنهِج الّديمقراطيِّ  - 7

p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG
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القّواُت الم�سّلحُة الأردنّيُة-الجي�ُس العربيُّ
الّدر�ُس 

الّثاين

تخّيْل دولًة بدوِن جي�ٍش, ماذا تتوّقُع اأْن يكوَن م�سيُرها؟

تعوُد ن�ساأُة الجي�ِش العربيِّ اإلى نخبٍة مْن رجالِت الأردنِّ والعرِب الّذيَن �ساركوا في الّثورِة 
�سوريا  لتحريِر  الحجاِز  مَن  الح�سيِن  بِن  اهلِل  عبِد  الأميِر  مَع  خرجوا  واّلذيَن  الكبرى,  العربّيِة 
, والمطالبِة باإرجاِع الملِك في�سٍل. وفي عاِم )1921م( ت�سّكلْت اإمارُة  مَن النتداِب الفرن�سيِّ
�سرقيِّ الأردنِّ برئا�سِة الأميِر عبِد اهلِل بِن الح�سيِن الّذي عمَل على ت�سكيِل اأّوِل حكومٍة وطنّيٍة في 
)11 ني�ساَن عاَم 1921م(, واأطلَق الأميُر عبُداهلِل ا�سَم الجي�ِش العربيِّ على نواِة الجي�ِش الأردنيِّ 
عاَم )1923م(. ثمَّ تطّورْت قّواُتنا الم�سّلحُة منُذ ذلَك الوقِت حّتى اأ�سبحْت واحدًة مْن اأكثِر 

ال�ّسْكُل )3-1(: �سورُة جاللِة الملِك المعّظِم عبِداهلِل الّثاني ابِن الح�سيِن.

�أّواًل: ن�ساأُة �لقّو�ِت �لم�سّلحِة �الأردنيِّة - �لجي�شِ �لعربيِّ

, وهذا ال�سُم لْم يكْن �سدفًة اأْو  »اإنَّ ال�ّسعاَر اّلذي على جباِهكْم مكتوٌب عليِه الجي�ُش العربيُّ
مجّرَد �سعاٍر, واإّنما هَو تاأكيٌد على التزاِم هذا الجي�ِش بالّدفاِع عْن ق�سايا الأّمِة العربيَِّة وتراِبها 

واأمِنها مْن اأيِّ خطٍر« ِمْن اأقواِل الملِك عبِداهلِل الّثاني ابِن الح�سيِن.
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الّدفاُع عِن الوطِن, وكذلَك م�ساندُتها لقوى الأمِن  المهّمُة الأ�سا�سّيُة للقّواِت الم�سّلحِة هَي 
ذلَك.  اإلى  الحاجُة  دعِت  كّلما  ال�ستقراِر  وتحقيِق  والّنظاِم,  الأمِن  على  الحفاِظ  في  الّداخليِّ 

فالقّواُت الم�سّلحُة هَي اأداٌة للّدفاِع, ونموذٌج للّتنميِة, و�سورٌة م�سّغرٌة للمجتمِع.

ال�ّسامِل  الأمِن  لمفهوِم  العميِق  الإدراِك  مَن  عامٍّ  ب�سكٍل  الم�سّلحِة  القّواِت  بناِء  فل�سفُة  تنطلُق 
والخارجّيِة  الّداخلّيِة  قّوِتها  م�سادِر  تاأميِن  مْن  الّدولَة  ُن  تمكِّ الّتي  القدرِة  تحقيِق  في  المتمّثِل 
َد  والقت�سادّيِة والع�سكرّيِة, وحمايِتها, في �ستَّى المجالِت لمواجهِة الم�سادِر اّلتي يمكُن اأْن تهدِّ

اأمَنها في حالتِي ال�ّسلِم والحرِب.

ُيعدُّ بناُء القّواِت الم�سّلحِة واإعداُدها اأّوَل واجباِت الّدولِة اّلذي يجُب اأْن يناَل الق�سَط الأكبَر 

ثانيًا: دوُر �لقّو�ِت �لم�سّلحِة �الأردنيِّة - �لجي�ِش �لعربيِّ ِفي �الأمِن �لوطنيِّ

. ْكُل )3-2(: القّواُت الم�سّلحُة الأردنّيُة - الجي�ُش العربيُّ ال�سَّ

جيو�ِش المنطقِة كفاءًة ومهنّيًة, وتتكّوُن ت�سكيالُت القّواِت الم�سّلحِة الأردنّيِة -الجي�ِش العربيِّ مَن:
القّواِت البّرّيِة الملكّيِة الأردنّيِة.  -

 . �سالِح الجوِّ الملكيِّ الأردنيِّ  -
-  القّواِت البحرّيِة الملكّيِة الأردنّيِة.
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كيَف يمكُن تحقيُق الأمِن الوطنيِّ للّدولِة؟  
بّيْن دللَة اإطالِق ا�سِم الجي�ِش العربيِّ على القّواِت الم�سّلحِة الأردنّيِة.  

في  كاّفًة  القطاعاِت  مَع  جنٍب  اإلى  جنًبا  الفّعالِة  بالم�ساركِة  الأردنّيُة  الم�سّلحُة  القّواُت  تقوُم 
�ستَّى المجالِت بتقديِم الم�ساعدِة لجميِع المواطنيَن والموؤ�ّس�ساِت, ودعِم خطِط الّتنميِة الأردنّيِة, 

والم�ساهمِة في اإعماِر الوطِن.

؟ مالمق�سوُد بتعريِب قيادِة الجي�ِش العربيِّ  
؟ ما اأهّمّيُة هذا القراِر على تطّوِر القّواِت الم�سّلَحِة الأردنّيِة - الجي�ِش العربيِّ  

اقراأَ الّن�شَّ الآتَي, واأجْب عِن الأ�سئلِة الّتي تليِه:

ثالثًا: دوُر �لقّو�ِت �لم�سّلحِة �الأردنيِّة -�لجي�ِش �لعربيِّ في �لتّنميِة

مِن اهتماِمها, وهذا يتطّلُب الّتخطيَط ال�ستراتيجيَّ ل�ستخداِم القّواِت الم�سّلحِة في حالتِي ال�ّسلِم 
والحرِب, فالقّواُت الم�سّلحُة هَي جزٌء اأ�سا�سيٌّ مَن الكياِن الّتنظيميِّ للّدولِة.

 , ا�ستعْن بالموقِع الإلكترونيِّ للقيادِة العاّمِة للقّواِت الم�سّلحِة الأردنّيِة - الجي�ِش العربيِّ
واكتْب تقريًرا عْن اأهمِّ معارِك ال�ّسرِف والبطولِة الّتي خا�سْتها قّواُتنا الم�سّلحُة.

الجي�َش  الأردنّيَة -  الم�سّلحَة  القّواِت  ثراُه  اهللُ  بِن طالٍل طّيَب  الح�سيِن  الملِك  اأولى جاللُة 
ْيِن, فاّتخَذ قراًرا تاريخيًّا بتعريِب قيادِة الجي�ِش العربيِّ الأردنيِّ بتاريِخ  العربيَّ رعايًة واهتماًما خا�سّ

ّباِط الإنجليِزّييَن. )1/اآذاَر/1956م( وبطرِد القائِد البريطانيِّ )كلوب با�ضا( وعدٍد مَن ال�ضّ
ومْن اأهمِّ اإنجازاِت القّواِت الم�سّلحِة الأردنّيِة - الجي�ِش العربيِّ معركُة الكرامِة الخالدُة 

بتاريِخ )21/اآذاَر/1968م( الّتي حّطمْت اأ�سطورَة الجي�ِش الإ�سرائيليِّ الّذي ل ُيقهُر.

54



: ومَن الأدواِر اّلتي تقوُم بها القّواُت الم�سّلحُة الأردنّيُة -الجي�ُش العربيُّ

الم�ساهمُة في مجاِل الّتعليِم مْن خالِل افتتاِحها عدًدا مَن المدار�ِش الّتي ت�سرُف عليها مديرّيُة   - 1
الّثقافِة الع�سكريِّة في عدٍد مْن محافظاِت المملكِة, لتوؤّدَي دوَرها في رفِع الم�ستوى الّتعليميِّ 

والّثقافيِّ في المدينِة والّريِف والباديِة.

وفي مجاِل الّتعليِم العالي ُيعدُّ الجناُح الع�سكريُّ في جامعِة موؤتَة رافًدا اأ�سا�سيًّا يرفُد الّقواِت 
باِط والمر�ّضحاِت الموؤّهليَن اأكاديميًّا وع�ضكريًّا. الم�ضّلحَة, والأجهزَة الأمنّيَة بال�ضّ

. ْكُل )3-3(: جامعُة موؤتَة - الجناُح الع�سكريُّ ال�سَّ

ما اأهّمّيُة تاأ�سي�ِش الجناِح الع�سكريِّ في جامعِة موؤتَة؟   

, اإْذ ت�ساهُم القّواُت الم�سّلحُة عْن طريِق الخدماِت الّطّبيِّة الملكّيِة  ّحيِّ الم�ساهمُة في المجاِل ال�سِّ  - 2
في تقديِم كاّفِة اأنواِع الّرعايِة لمنت�سبيها وذويهْم مّجاًنا, وتنت�سُر الم�ست�سفياُت الع�سكرّيُة في 
مْن  ينتفُع  كما  منهْم,  والمتقاعديَن  للع�سكريّيَن  ّحّيِة  ال�سّ الّرعايِة  لتقديِم  المملكِة  اأنحاِء  كاّفِة 
الم�ست�سفياِت  هذِه  ومْن  ورعاياها,  ال�ّسقيقِة  العربّيِة  الّدوِل  اأبناِء  مْن  كثيٌر  الم�ست�سفياِت  هذِه 

م�ست�سفى مدينِة الح�سيِن الّطّبيِّة الّتي ُتعدُّ اأنموذًجا و�سرحًا طّبيًّا على م�ستوى المنطقِة.
الم�ساعدُة في عملّياِت الإخالِء والإنقاِذ في حالِة الكوارِث.  - 3
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ْكُل )3-5(: اإحدى منتجاِت مركِز الملِك عبِداهلِل الّثاني للّت�سميِم والّتطويِر )كادبي(. ال�سَّ

ُتعنى  الّتي  المهّمِة  المراكِز  مَن  )كادبي(  والّتطويِر  للّت�سميِم  الّثاني  عبِداهلِل  الملِك  مركُز  ُيعدُّ 
ورفِد   , لالأردنِّ والّتجارّيِة  الّدفاعّيِة  المجالِت  في  حلوٍل  توفيِر  اأجِل  مْن  والّتطويِر  بالبحِث 
القّواِت الم�سّلحِة الأردنّيِة -الجي�ِش العربيِّ بالّتكنولوجيا الع�سكرّيِة المتطّورِة باأقلِّ تكلفٍة مالّيٍة.

.) ا�ست�سالُح الأرا�سي الّزراعّيِة, واإقامُة ال�ّسدوِد, وزيادُة الّثروِة المائّيِة )الح�ساُد المائيُّ  - 4
. ناعاِت المحّلّيِة لدعِم القت�ساِد الوطنيِّ ت�سجيُع ال�سّ  - 5

, في قّواِت حف��ِظ ال�ّسالِم الّدولّيِة,  م�سارك��ُة الق�ّواِت الم�سّلحةِ� الأردنّي��ِة - الجي�ِش العربيِّ  - 6
وذلَك ب�سبِب حرفّيِتها العاليِة.

ْكُل )3-4(: قّواُت حفِظ ال�ّسالِم. ال�سَّ
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للّت�سميِم  عبِداهلِل  الملِك  ومركُز   , العربيِّ الجي�ِش  قيادِة  تعريُب  يلي:  بما  المق�سوَد  عّرِف   - 1
والّتطويِر, ومعركُة الكرامِة.

ر ما يلي: ف�سِّ  - 2
م�ساهمُة القّواِت الم�سّلحِة الأردنّيِة -الجي�ِش العربيِّ في قّواِت حفِظ ال�ّسالِم الّدولّيِة. اأ   - 

تاأ�سي�ُش الجناِح الع�سكريِّ في جامعِة موؤتَة. ب- 
ا�ستنتْج دوَر القّواِت الم�سّلحِة الأردنّيِة -الجي�ِش العربيِّ في:  - 3

. ّحيِّ المجاِل ال�سِّ اأ   - 
. المجاِل الّتعليميِّ ب- 

ما اأهّمّيُة القّواِت الم�سّلحِة؟  - 4

ناق�ْش بالّتعاوِن مَع زمالِئَك المق�سوَد بمفهوِم الأمِن الوطنيِّ ال�ّسامِل.  - 5

. حلِّْل دوَر القّواِت الم�سّلحِة الأردنّيِة -الجي�ِش العربيِّ في الأمِن الوطنيِّ  - 6

اذكِر الحدَث الّتاريخيَّ الّذي حدَث في الفتراِت الّزمنّيِة الآتيِة:  - 7
)11/ني�ساَن/1921م(. اأ   - 

)1/اآذاَر/1956م(. ب- 
)21/اآذاَر/1968م(. ج�- 
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الأمُن العامُّ
الّدر�ُس 
الّثالُث

قراُر ف�سِلِه عِن  العربيِّ حّتى عاِم )1956م(, عنَدما �سدَر  بالجي�ِش  العامُّ مرتبًطا  الأمُن  بقَي 
الجي�ِش. وا�ستمرَّ تطّوُر جهاِز الأمِن العامِّ حّتى اأ�سبَح الآَن مْن اأكثِر اأجهزِة الأمِن كفاءًة في العالِم. 
راعاِت والّنزاعاِت,  ونظًرا ل�سيرِتِه الح�سنِة, فقْد �سارَك في حفِظ الأمِن في مناطَق عانْت مَن ال�سّ
واأظهَر منت�سبو الأمِن العامِّ الم�ساركوَن في ال�ّسرطِة الّدولّيِة تمّيًزا وكفاءًة في العمِل. ومَن الّدوِل 

الّتي عمَل فيها على حفِظ الأمِن )البو�سنُة والهر�سُك, وال�ّسوداُن, وتيموُر ال�ّسرقّيُة, و�سيراليوُن(.

يوّفُر الأمُن ال�ّسامُل بيئًة �سالحًة للّتنميِة في �سّتى مجالِت الحياِة, وهذا يج�ّسُد مفهوَم الأمِن ال�ّسامِل 
وفكرَتُه كفل�سفٍة �سرطّيٍة, واأ�سلوِب عمٍل لمديرّيِة الأمِن العامِّ في المملكِة الأردنّيِة الها�سمّيِة. وت�سهُم 
 , وبناِئِه الجتماعيِّ والقت�ساديِّ  , الأردنيِّ المجتمِع  تما�سِك  الحفاِظ على  العامِّ في  الأمِن  اأجهزُة 

واّتخاِذ كلِّ ما يلزُم مَن الإجراءاِت والأن�سطِة �سمَن حدوِد ال�ّسرعّيِة, و�سيادِة القانوِن.

ْر اإجابَتَك. ؟ برِّ هْل يمكُن لدولٍة اأْن تنمَو وتزدِهَر بدوِن حفِظ الأمِن الّداخليِّ

�أّواًل: ن�ساأُة جهاِز �الأمِن �لعامِّ �الأردنيِّ

ثانيًا: دوُر جهاِز �الأمِن �لعامِّ في �لتّنميِة وحفِظ �الأمِن

�لوظيفُة �الأمنيُّة   - 1
ال�ّسلط��ِة  اأدواِت  م��ْن  ال�ّسرط��ُة  تع��دُّ 
اإليه��ا حف��ُظ الّنظاِم  الّتنفيذيّ��ِة الم��وكِل 
والأم��ِن وال�ّسالم��ِة العاّم��ِة, والوقايُة مْن 
وقوِع الجريمِة الّت��ي يخت�شُّ بها الجهاُز 
, وهَي الّتي تقوُم ب�سبِط الجريمِة,  الق�سائيُّ
اأْو اأدّلِته��ا, واإثباِت ن�سبِتها اإلى مرتكبيها, 

وتحويِل المخالفيَن اإلى الق�ساِء.

ثالثًا: وظائُف جهاِز �الأمِن �لعامِّ

. ْكُل )3-6(: الأمُن العامُّ ال�سَّ
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لجهاِز الأمِن العامِّ دوٌر ممّيٌز في الّتنميِة الوطنّيِة, فال ا�ستثماَر ول نماَء اإّل بوجوِد الأمِن والأماِن, 
( ثانًيا اأ�سبَح الأردنُّ مق�سًدا  وبف�سِل اهلِل تعالى اأّوًل ثمَّ جهوِد العيوِن ال�ّساهرِة )رجاُل الأمِن العامِّ

خام�ًسا: �الأمُن �لعامُّ و�لتّنميُة �لمجتمعيُّة

�لوظيفُة �الجتماعيُّة  - 2
 تع��دُّ ال�ّسرط��ُة مْن اأجه��زِة الّدف��اِع الجتماعيِّ المعنيَّ��ِة ب�سلوِك الأف��راِد, وقيِمه��ْم, وُمُثِل 
المجتمِع,وتقالي��ِدِه بحكِم موقِعها واّت�ساِلها بالجمه��وِر والمجتمِع, فهَي الأكثُر قدرًة على 

. الوقايِة والإ�سالِح والّرعايِة. وُي�سنُد اإليها دوٌر كبيٌر في الإ�سالِح الجتماعيِّ

ر�بًعا: مهامُّ جهاِز �الأمِن �لعامِّ �الأردنيِّ

رتِّْب واجباِت جهاِز الأمِن العامِّ ح�سَب اأهّمّيِتها مْن وجهِة نظِرَك.  

�لجريمُة: كلُّ فعٍل اأِو امتناٍع عْن فعٍل يعاقُب عليِه القانوُن, ويندرُج تحَت هذا المفهوِم جميُع 
اأنواِع الجريمِة ومجالِتها ومياديِنها.

الّنظاِم  المحافظُة على 
والأم�����ِن, وح��م��اي��ُة 
والأع��را�ِش  الأرواِح 

والأمواِل.

الأم�����واِل  ا�ست�����الُم 
غي��ِر الم�طال��ِب بها, 
والّت�س��ّرُف به��ا وفَق 

اأحكاِم القانوِن.

اإدارُة م��راك�������������ِز 
والّتاأهيِل,  الإ�س���الحِ 

وحرا�سُة الّنزلِء.

تنفيُذ القوانيِن والأنظمِة 
والأوام��ِر, ومع���اون��ُة 
ال�ّسلط���اِت ف�ي ت�اأدي��ِة 
وتنفي����ُذ  وظائِفه�����ا, 

الأحكاِم الق�سائّيِة.

وتنظيُمُه  الّنقِل  مراقبُة 
ما  وكلِّ  الّطرِق,  على 
يتعّلُق ب�سوؤوِن ال�ّسيِر.

والعمُل  الجرائِم,  منُع 
اك�ت��س��اِف�ه����ا,  عل���ى 
والقب�ُش على مرتكبيها, 

وتقديُمهم للعدالِة.

. ْكُل )3-7(: مهامُّ جهاِز الأمِن العامِّ ال�سَّ
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وال�ّسياحِة  ناعِة  ال�سّ قطاعاِت  في  تطّوٍر  اإلى  اأّدى  وهذا  العالِم,  اأنحاِء  مختلِف  مْن  للم�ستثمريَن 
. والخدماِت العاّمِة في الأردنِّ

ويوجُد اإداراٌت اأمنّيٌة لها دوٌر وا�سٌح في خدمِة المجتمِع, مثُل:
1- �ل�ّسرطةِ �لمجتمعيّةِ

؛ ليعمال على حلِّ الم�سكالِت وّديًّا بيَن  يتمُّ مْن خالِلها ال�ّسراكُة بيَن رجِل الأمِن والمجتمِع المحّليِّ
, وتحقيِق ال�ستقراِر في المجتمِع, وزيادِة الوعِي لديِه. الّنا�ِش, بهدِف حمايِة الّنظاِم الجتماعيِّ

2- �أ�سدقاِء �ل�ّسرطِة

ا ال�ّسباِب منهْم  عملْت مديرّيُة الأمِن العامِّ على و�سِع خطٍط لتوعيِة اأفراِد المجتمِع وخ�سو�سً
اأنحاِء المملكِة, وتنظيِم برامَج للّزياراِت  مْن خالِل عقِد دوراِت اأ�سدقاِء ال�ّسرطِة في كاّفِة 
بيَن  لِة  ال�سّ الميدانّيِة لغر�ِش الوعِي الأمنيِّ لديِهْم؛ بهدِف تدعيِم الأمِن وال�ستقراِر, وتعزيِز 

ال�ّسرطِة والمواطِن.
3- �أعو�ِن �لمروِر

ال�ّسيِر, عقدْت   ب�سبِب كثرِة ال�سحايا مَن الم�ساِة والّراكبيَن وال�ّسائقيَن, ولم�ساعدِة �سرطِة 
مديريُّة الأمِن العامِّ دوراِت توعيٍة مروريٍّة للمواطنيَن الم�ساركيَن في برنامِج اأعواِن المروِر, 
مّمْن تتوّفُر فيهْم �سفاُت الّنزاهِة, والحياديِّة, والمو�سوعّيِة, الملتزميَن بقواعِد ال�ّسيِر واآداِبِه 

لم�ساعدِة �سرطِة ال�ّسيِر في عمِلِهْم.
4- �لجمعيِّة �الأردنيِّة للوقايِة مْن حو�دِث �لّطرِق

بيَن  الّتوعيِة المرورّيِة  العامِّ في ن�سِر  تاأ�ّس�سْت عاَم )1979م( بهدِف م�ساندِة جهوِد الأمِن 
رِق. المواطنيَن, واإعداِد البحوِث, واإقامِة الّندواِت مْن اأجِل الحدِّ مْن حوادِث الطُّ

هْل ترغُب في الم�ساركِة في الفعالّياِت الأمنّيِة ال�ّسابِق ذكُرها؟  
ُل الم�ساركَة؟ ولماذا؟ في اأيِّ الفعالّياِت الأمنّيِة ال�ّسابقِة تف�سِّ  

المنا�سباِت الجتماعّيِة,  الّناريِّة في  العياراِت  اإطالِق  فيِه مخاطَر  تبّيُن  تقريًرا  اكتْب 
وما تخّلُفُه مْن معاناٍة واآلمٍ.
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عّرْف ما يلي : ال�ّسرطُة المجتمعّيُة, واأ�سدقاُء ال�ّسرطِة, والجريمُة.  - 1

. تتّبْع ن�ساأَة جهاِز الأمِن العامِّ الأردنيِّ  - 2

؟ ما دوُر الأمِن العامِّ في تعزيِز القت�ساِد الوطنيِّ  - 3

ْح دوَر اأعواِن المروِر في الحدِّ مْن حوادِث الّطرِق. و�سِّ  - 4

ما المهّماُت اّلتي يقوُم بها اأفراُد ال�ّسرطِة المجتمعّيِة في منطقِتَك؟  - 5

عّدْد ثالًثا مَن الّدوِل الّتي �سارَك اأفراُد الأمِن العامِّ في حفِظ الأمِن فيها.  - 6

. اذكْر اأبرَز مهامِّ جهاِز الأمِن العامِّ  - 7

ْر �سبَب اإن�ساِء الجمعّيِة الأردنّيِة للوقايِة مْن حوادِث الّطرِق. ف�سِّ  - 8
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َرِك قّواُت الدَّ
الّدر�ُس 

الّرابُع

 , قّواُت الّدرِك هَي جناٌح ميدانيٌّ م�ستقلٌّ عالي الجاهزّيِة, له مهامُّ مختلفٌة عْن مهامِّ الأمِن العامِّ
ويرتبُط مبا�سرًة بوزيِر الّداخلّيِة, تمَّ ت�سكيُلُه عاَم )2008م(. و يتلّقى منت�سبو الّدرِك تدريًبا بدنيًّا 
عالًيا يتمُّ الّتركيُز فيِه على ا�ستخداِم ال�ّسالِح والّلياقِة البدنّيِة, ويتلّقى ال�ّسرطيُّ الّدركيُّ عّدَة دوراٍت 

مثِل حفِظ الّنظاِم, والمهاراِت القتالّيِة.

ومن��ُذ تاأ�سي���شِ ه��ذِه المديرّي��ِة فق�ْد �سع��ْت اإلى 
الحف��اِظ على اأم��ِن المواط��ِن, وح��قِّ المجتمِع في 
حمايِة مقّدراِتِه ومكت�سباِت��ِه لتحقيِق الّرخاِء والّرفاهِة 
الجتماعّي��ِة للمواطني��َن, واإر�س��اِء دعائ��ِم العدال��ِة 

وال�ستقراِر.

لأنَّ اأمَن الوطِن والمواطِن محوُر اهتماِم جاللِة الملِك عبِداهلِل الّثاني ابِن الح�سيِن, فقْد جاَء 
ِلقّواِت الّدرِك بروؤًى ملكّيٍة �ساميٍة, للم�ساهمِة الفّعالِة في منظومِة الأمِن  ت�سكيُل المديريِّة العاّمِة 

. ال�ّسامِل وال�ستقراِر الّذي ينعُم بِه الأردنُّ

؟ ما العالقُة بيَن الّدرِك والأمِن العامِّ

�أّواًل: �لتّعريُف و�لنّ�ساأُة

المحافظُة على الّنظاِم والأمِن.  - 1
مالحقُة المجرميَن الخطريَن.  - 2

مكافحُة ال�ّسغِب والع�سياِن, وف�شُّ الم�ساجراِت.  - 3
حمايُة ال�ّسفاراِت الأجنبّيِة, والموؤ�ّس�ساِت الحكومّيِة, والأجهزِة الح�ّسا�سِة والحيوّيِة في الوطِن.  - 4

الم�ساركُة في مهّماٍت خارجّيٍة �سمَن قّواِت حفِظ ال�ّسالِم .  - 5

ثانيًا: و�جباُت قّو�ِت �لّدرِك

ْكُل )3-8(: اأفراٌد مْن منت�سبي قّواِت الّدرِك. ال�سَّ
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�ساعدْت قّواُت الّدرِك على تر�سيِخ مفهوِم الّتنميِة ال�ّساملِة ِللوطِن مْن خالِل الحفاِظ على الأمِن 
والأماِن, والم�ساهمِة في الّتنميِة ال�ّساملِة للوطِن مْن خالِل:

الّتنمي��ِة الب�سرّيِة مْن خالِل الّتوظيِف والّتدريِب للمنت�سبيَن, واإك�ساِبهُم المعلومَة والمهارَة ليك�ون�وا   - 1
منتجيَن ومت�سلِّحيَن بالعلِم والمعرفِة والخبرِة في خدمِة الوطِن.

الّتنميِة الجتماعّيِة مْن خالِل توفيِر الأمِن والأماِن لجميِع المواطنيَن.  - 2

الّتنميِة ال�ّسيا�سّيِة, حيُث ي�سهُم الّدَرُك في توفيِر المظّلِة الأمنّيِة لإنجاِح الفعالّياِت ال�ّسيا�سّيِة,   - 3
مثِل الم�ساهمِة في اإنجاِح العملّيِة النتخابّيِة , وتوفيِر الأمِن للم�سيراِت وحمايِتها, ومواجهِة 

. الّتحّدياِت الّداخلّيِة الّتي توؤّثُر على الأمِن الوطنيِّ

؟  ما الّتحّدياُت الّداخلّيُة اّلتي توؤّثُر على الأمِن الوطنيِّ  

ثالثًا: دوُر قّو�ِت �لّدرِك في �لتّنميِة �لوطنيِّة �ل�ّساملِة

واعر�ْش  الخارجّيِة,  المهّماِت  في  الّدرِك  قّواِت  م�ساركاِت  اأهمِّ  عْن  تقريًرا  اكتْب 
نتائَج بحِثَك اأماَم زمالِئَك. 
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اذكْر ثالثًة مْن واجباِت قّواِت الّدرِك.  - 1

ْح م�ساهمَة قّواِت الّدرِك في المجالِت الآتيِة: و�سّ  - 2

الّتنميُة القت�ساديُّة: اأ   - 

الّتنميُة الجتماعّيُة: ب- 

الّتنميُة ال�ّسيا�سّيُة: ج�- 

ما الأهداُف الّتي ت�سعى لتحقيِقها مديريُّة الّدرِك؟  - 3

ْر �سبَب ت�سكيِل قّواِت الّدرِك. ف�سِّ  - 4

ما اأهمُّ اأدواِر قّواِت الّدرِك في الّتنميِة الوطنّيِة ال�ّساملِة؟  - 5

p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG
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الّدفاُع المدنيُّ
الّدر�ُس 
اخلام�ُس

, وتقوُم بها مجموعاٌت  كانِت البلديّاُت في عهِد الإمارِة هَي الّتي تتولّى اأعماَل الّدفاِع المدنيِّ
فرقٌة  تكّونْت  )1948م(  عاِم  وفي  فقْط.  الإطفاِء  بعملّياِت  للقياِم  ب�سيطٍة  بمعّداٍت  مزّودٌة  مدنّيٌة 
تطّوعّيٌة لم�ساندِة المجموعاِت المدنّيِة في اأعماِلها, وتوّلْت بلدّيُة عّماَن تدريَبهْم على اأعماِل الإنقاِذ 
«, وتمَّ في العاِم الّتالي تاأليُف  فاِع المدنيِّ والإ�سعاِف. وفي عاِم )1953م( األَّف وزيُر الّدفاِع »هيئَة الدِّ

. لجاِن دفاٍع مدنيٍّ في العا�سمِة, ومراكِز الألويِة والأق�سيِة والّنواحي, لتولّي مهامِّ الّدفاِع المدنيِّ
, وتو�ّسعْت اأعماُلها في مدِن المملكِة,  ظّلْت دائرُة الّدفاعِ المدنيِّ تابعًة لمديريِّة الأمِن العامِّ

اإلى اأِن انف�سلْت عِن الأمِن العامِّ واأ�سبحْت 
مديرّيًة م�ستقّلًة عاَم )1970م(.

�سدَر قانوُن الّدفاِع المدنيِّ رقِم )18( 
ل�سن��ِة )1999م( لي�ستجي��َب لمتطّلب��اِت 
َع الخط��َط الكفيلَة  , وو�سَ الواق��ِع الأردنيِّ
, وتن�سيِق  بمواجهِة الأخطاِر باأ�سلوٍب علميٍّ
جه��وِد موؤ�ّس�ساِت الّدول��ِة المعنّيِة بالّدفاِع 

. المدنيِّ

هْل يكوُن الحفاُظ على الأرواِح والممتلكاِت م�سوؤولّيًة فردّيًة اأْم جماعّيًة؟

�أّواًل: �لنّ�ساأُة

. ْكُل )3-9(: الّدفاُع المدنيُّ ال�سَّ

القياُم بعملّياِت الإطفاِء والإنقاِذ, وحالِت الإ�سعاف الّناتجِة عنها.    - 1
توفيُر و�سائِل الإنذاِر مَن الغاراِت الجّوّيِة والكوارِث, والّتحّقُق مْن جاهزّيِة المالجىِء.  - 2

ِة في الأمِن العامِّ  الك�س��ُف عِن المتفّجراِت, وتحدي��ُد مناطِق وجوِدها, ودعوُة الأجه��زِة المخت�سّ  - 3
والقّواِت الم�سّلحِة لإبطاِل مفعوِلها واإزالِتها.

ثانيًا: مهامُّ �لّدفاِع �لمدنيِّ
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ف��ي ع��اِم )2005م( ت��مَّ ا�ستح��داُث فري��ِق 
البحِث والإنق��اِذ الأردنيِّ اّلذي اأ�سبَح ع�سًوا 
ف��ي المجموع��ِة الّدولّي��ِة لالإغاث��ِة, و�سارَك 
ف��ي عملّياِت الإنقاِذ في زل��زاِل )بام( بايراَن, 
وفي زل��زاِل باك�ستاَن �سن��َة )2005م(. كما 
�ساهمِت المديريُّة العاّم��ُة للّدفاِع المدنيِّ في 
فاِع المدن��يِّ وتاأهيِلها في  تدريِب ك��وادِر الدِّ

عدٍد مَن الّدوِل العربّيِة ال�ّسقيقِة.

مح��ّط���اِت  اإن�س������اِء  عل���ى  الإ�س����راُف   - 4
المحروقاِت, ووكالِت توزيِع الغاِز ال�ّسائِل 

وم�ستودعاِتها.
الحمايِة  وو�سائِل  الوقائّيِة,  الّتدابيِر  تحديُد   - 5
ت�سني��ِع  رخ������ِش  من����ِح  لغاي��اِت  الّذاتيِّة 
المتفّج�راِت, والألع��اِب الّن�ارّي��ِة, والم��وادِّ 

الكيماويِّة الخطرِة, وتخزيِنها وبيِعها.
الّدفاِع  اأعماِل  على  الّتطّوعّيِة  الفرِق  تدريُب   - 6

المدنيِّ مَن القطاعيِن العامِّ والخا�شِّ في جميِع اأنحاِء المملكِة لم�ساندِة الّدفاِع المدنيِّ ال�ّسامِل.

/عملّياُت الإنقاِذ. ْكُل )3-10(: الّدفاُع المدنيُّ ال�سَّ

قام��ْت مديرّي��ُة الّدف��اِع المدن��يِّ بتجني��ِد 
)2005م(  �سن��َة  الجامعّي��اِت  الفتي��اِت 

. لإ�سراِك المراأِة في اأعماِل الّدفاِع المدنيِّ

/ عملّياُت الإطفاِء. ْكُل: )3-12( الّدفاُع المدنيُّ ال�سَّ

/ عملّياُت الإ�سعاِف. ْكُل )3-11(: الّدفاُع المدنيُّ ال�سَّ
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غيِر,  ُت�سِدُر اإدارُة الّدفاِع المدنيِّ مجاّلٍت توعوّيٍة لكاّفِة الفئاِت العمريِّة, ومنها مجّلُة الإطفائيِّ ال�سّ
. ومجّلُة الّدفاِع المدنيِّ

, والحمايِة  �ٌش في مجالِت علوِم الّدفاِع المدنيِّ والأكاديمّيُة هَي �سرٌح علميٌّ متمّيٌز ومتخ�سِّ
�ساٍت, هَي: هند�سُة الإطفاِء وال�ّسالمِة, واإدارُة  المدنّيِة, تمنُح درجَة البكالوريو�ِش في ثالثِة تخ�سّ
�ُش. وتتمّيُز البرامُج الّتعليمّيُة المطروحُة في اأهداِفها ونوعّيِتها,  الكارثِة, والإ�سعاُف الّطّبيُّ المتخ�سّ

وت�سفي الّتطبيقاُت العملّيُة عليها طابَع الّريادِة.

في حاِل وقوِع حادِث حريٍق في مدر�سِتَك ما اأّوُل اإجراٍء تقوُم بِه؟

ْكُل )3-13(: اأكاديمّيُة الأميِر ح�سيِن بِن عبِداهلِل الّثاني. ال�سَّ

�أكاديميُّة �الأميِر ح�سيِن بِن عبِد�هلِل �لثّاني للحمايِة �لمدنيِّة:

تحقيًق��ا لروؤى جالل��ِة الملِك عبِداهلِل الّثاني اب��ِن الح�سيِن المعّظِم في جع��ِل الأردنِّ اأنمودًجا 
لمجتم��ٍع ع�س��ريٍّ متطّوٍر تمَّ افتتاُح هذِه الأكاديمّيِة ع��اَم )2009م( لتكوَن الأولى مْن نوِعها في 

منطقِة ال�ّسرِق الأو�سِط و�سماِل اإفريقيا.
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تهدُف �الأكاديميُّة �إلى تحقيِق ما يلي:

�ٍش ومتميٍِّز في علوِم الّدفاِع المدنيِّ والحمايِة المدنّيِة. اإيجاُد مركٍز دوليٍّ فّعاٍل متخ�سِّ  
�سٍة ومتميِّزٍة في مجالِت علوِم الّدفاِع المدنيِّ والحمايِة المدنّيِة. عقُد دوراٍت تدريبّيٍة متخ�سِّ  
�سٍة في مجالِت علوِم الّدفاِع المدنيِّ والحمايِة المدنّيِة. اإعداُد كفاءاٍت علمّيٍة موؤّهلٍة ومدّربٍة ومتخ�سِّ  

, واإك�ساُبُهُم المهاراِت الّتدريبّيَة والّتطبيقّيَة الاّلزمَة لبلوِغ درجِة  تاأهيُل مرّتباِت الّدفاِع المدنيِّ  
الحتراِف والّتمّيِز في اأداِء الواجباِت.

فاِع المدنيِّ بيَن كاّفِة �سرائِح المجتمِع, وتعميُق  , ون�سُر ثقافِة الدِّ تر�سيُخ مفهوِم الوعِي الوقائيِّ  
مفهوِم ال�ستعداِد لمواجهِة الكوارِث للحدِّ مْن اآثاِرها الّتدميريِّة, والم�ساهمُة في خطِط الّتنميِة 

القت�ساديِّة, والّثقافّيِة, والجتماعّيِة, والبيئّيِة, وغيِرها.

الّتي  اإلى الخدماِت  اأقرِب مركِز دفاٍع مدنيٍّ في منطقتَِك, وتعّرْف  اإلى  ْم زيارًة  نظِّ
يقّدُمها.
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. عّدْد مهامَّ الّدفاِع المدنيِّ  - 1

بيِّْن دوَر جهاِز الّدفاِع المدنيِّ في خدمِة المجتمِع.  - 2

قيِّْم دوَر الّدفاِع المدنيِّ في الّتنميِة.  - 3

ا�ستنتْج �سبَب تاأ�سي�ِش كّلّيِة الأميِر ح�سيِن بِن عبِداهلِل الّثاني للحمايِة المدنّيِة.  - 4

ما الأهداُف الّتي ت�سعى لتحقيِقها كّلّيُة الأميِر ح�سيِن بِن عبِداهلِل الّثاني للحمايِة المدنّيِة؟  - 5

ِرِه. فاِع المدنيِّ وتطوُّ تتبَّْع اأهمَّ مراحِل ن�ساأِة جهاِز الدِّ  - 6

؟ ما اأهّمّيُة الّدوِر الّذي يقوُم بِه جهاُز الّدفاِع المدنيِّ لتحقيِق الأمِن الوطنيِّ  - 7

؟ ما واجُبَك كطالٍب تجاَه جهاِز الّدفاِع المدنيِّ  - 8

p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG
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المخابراُت العاّمُة
الّدر�ُس 
ال�ّساد�ُس

واأجهزِة  العربيِّ  الجي�ِش   - الأردنّيِة  الم�سّلحِة  القّواِت  في  الع�سكرّيُة  ال�ستخباراِت  كانِت 
ال�ّسرطِة والأمِن العامِّ تقوُم بمهامِّ المخابراِت العاّمِة منُذ قياِم الّدولِة الأردنّيِة. وفي �سنِة )1964م( 

تاأ�ّس�سْت دائرُة المخابراِت العاّمِة بموجِب قانوِن رقِم )24( ل�سنِة )1964م(.

ماذا تعني لَك دائرُة المخابراِت العاّمِة؟

�أّواًل: �لنّ�ساأُة و�لتّطّوُر

ل تكاُد تخلو دولٌة مْن بع�ِش المترّب�سيَن الّذيَن يحاولوَن الم�سا�َش باأمِن الوطِن لتحقيِق م�سالَح 
فيِه  ي�سارُك  وطنيٌّ  واجٌب  الأمِن  حمايَة  اأنَّ  مْن  الّرغِم  وعلى  اأخرى,  لدوٍل  م�سالَح  اأْو  �سخ�سّيٍة 
كلُّ اأبناِء الأ�سرِة الأردنّيِة, اإّل اأّنُه مَن الأف�سِل اأْن تكوَن هناَك موؤ�ّس�ساٌت وطنّيٌة تعمُل ب�سكٍل دائٍم 

�ٍش بحرفّيٍة عاليٍة للّتخّل�ِش مْن تلَك الفئاِت اّلتي تحاوُل الّنيَل ِمْن اأمِن الوطِن وا�ستقراِرِه. ومتخ�سِّ
دائرُة المخابراِت العاّمِة هَي موؤ�ّس�سٌة مْن موؤ�ّس�ساِت الّدولِة مكّلفٌة بموجِب القانوِن, هدُفها 
تقوُم  الهدِف  هذا  ولتحقيِق   . الأردنِّ م�سالِح  وحمايُة  الوطنيِّ  الأمِن  على  الحفاُظ  هَو  الأ�سمى 
ومجابهِتها,  ور�سِدها  والخارجّيِة  الّداخلّيِة  وال�ستهدافاِت  الّتحّدياِت  مختلِف  بمتابعِة  الّدائرُة 
, اأِو الم�سا�َش بمرتكزاِتِه وثوابِتِه  , والقت�ساديِّ وذلَك لئاّل تحاوَل الّنيَل مِن ا�ستقراِر الوطِن ال�ّسيا�سيِّ
بالّد�ستوِر  اأعماِلها واإجراءاِتها  المخابراِت في كاّفِة  المجالِت. وتلتزُم دائرُة  واإنجازاِتِه في كاّفِة 
ا وروًحا,اإ�سافًة اإلى التزاِمها الّتامِّ بالإعالِن العالميِّ لحقوِق الإن�ساِن,  الأردنيِّ والقوانيِن الّنافذِة ن�سًّ

والمواثيِق الّدولّيِة المتعلِّقِة بذلَك.

ما مدى اأهّمّيِة التزاِم دائرِة المخابراِت العاّمِة بالّد�ستوِر الأردنيِّ والقوانيِن الّنافذِة في البالِد؟   
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ْكُل )3-14(: �سعاُر  ال�سَّ
دائرةِ المخابراِت العاّمِة.

يتك��ّوُن �سعاُر دائرِة المخابراِت العاّمِة مَن الّت��اِج, واإكليِل الّزيتوِن, وطائِر العقاِب, اإ�سافًة اإلى 
.) الّدرِع, والأفعى, وال�ّسيفيِن, و�سريٍط ُكِتَب عليِه بع�ُش الآيِة الكريمِة )وقْل جاَء الحقُّ

ثانيًا: �سعاُر د�ئرِة �لمخابر�ِت �لعاّمِة

ا�ستعْن بالموقِع الإلكترونيِّ لدائرِة المخابراِت العاّمِة )www.gid.gov.jo(, وابحْث 
عْن دللِت �سعاِر دائرِة المخابراِت العاّمِة.

. جمُع المعلوماِت, وتحليُلها, وتقديُمها ل�سّناِع القراِر ال�ّسيا�سيِّ  - 1
مقاومُة الّتخريِب الفكريِّ اّلذي يوّلُد فعاًل ماّديًّا تخريبيًّا, ومقاومُة اأيِّة محاولٍت لختراِق   - 2

. المجتمِع الأردنيِّ
, ومكافحُة الإرهاِب اأيًّا كانْت اأ�سكاُلُه, واأهداُفُه, وم�سادُرُه. مقاومُة الّتخريِب الماّديِّ  - 3

مكافحُة الّتج�ّس�ِش.  - 4
المهامُّ والعملّياُت ال�ستخبارّيُة في �سبيِل اأمِن المملكِة و�سالمِتها.  - 5

الأعماُل والمهامُّ اّلتي يكّلُفها بها رئي�ُش الوزراِء باأوامَر خّطّيٍة.  - 6

ثالثًا: و�جباُت د�ئرِة �لمخابر�ِت �لعاّمِة
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ا تقديميًّا يبّيُن اأهّمّيَة دائرِة المخابراِت العاّمِة, ودوَرها في الحفاِظ على  �سّمْم عر�سً
. الأمِن الوطنيِّ

تنطلُق المخابراُت العاّمُة في عمِلها مَن الإدراِك العميِق لمفهوِم الأمِن الوطنيِّ ال�سامِل باأبعاِدِه   - 1
المختلفِة, �سيا�سيًّا, واقت�ساديًّا, واإداريًّا, واجتماعيًّا.

يعتمُد الأمُن الوطنيُّ على منعِة المجتمِع, وتعزيِز عوامِل قّوِتِه الّذاتّيِة, و�سماِن اأمِن ال�ّسعِب   - 2
الأردنيِّ وحّريِّتِه, وتوفيِر مقّوماِت الحياِة الكريمِة للمواطِن.

ال�ستناُد اإلى اإرٍث وطنيٍّ عريٍق َتَر�ّسَخ في الّنهِج والّتقاليِد اّلتي كّر�سْتها القيادُة الها�سمّيُة مْن   - 3
الّنبيلِة,  الأردنّيِة  المجتمعّيِة  القيمِ  مَن  , والو�سطّيِة, منطلقًة  ال�ّسيا�سيِّ العدالِة, والّت�سامِح  قيمِ 

لِة. والّثوابِت العربّيِة والإ�سالمّيِة, والمواثيِق الّدولّيِة ذاِت ال�سّ
الأمُن وال�ستقراُر لتحقيِق الّتنميِة ال�ّساملِة, ولتعزيِز الحّرّيِة والّنماِء للمواطِن الأردنيِّ في ظلِّ   - 4
الفر�ِش,  وتكافوؤَ  والم�ساواِة,  العدالِة  قواعِد  وتر�سيِخ  اإليِه,  والحتكاِم  القانوِن  �سيادِة  مبداأَ 
الحِة, على قاعدٍة متوازنٍة مَن الحقوِق والواجباِت,  و�سوًل اإلى تج�سيِد مفاهيِم المواطنِة ال�سّ

وبما يكفُل تعميَق النتماِء للوطِن والعتزاَز بِه.
توؤمُن دائرُة المخابراِت العاّمِة بالنفتاِح المو�سوعيِّ على كاّفِة موؤ�ّس�ساِت المجتمِع المدنيِّ   - 5

, والمحافظِة على منجزاِتنا الوطنّيِة. بما ي�سمُن تحقيَق ر�سالِتها في حمايِة الأمِن الوطنيِّ

ر�بًعا: �لمنطلقاُت �لّتي ترتكُز عليها د�ئرُة �لمخابر�ِت �لعاّمِة
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ما المق�سوُد بدائرِة المخابراِت العاّمِة؟  - 1

بيِّْن واجباِت دائرِة المخابراِت العاّمِة.  - 2

ما اأبرُز المنطلقاِت اّلتي ترتكُز عليها دائرُة المخابراِت العاّمِة؟  - 3

حلِّْل �سعاَر دائرةِ المخابراِت العاّمِة.  - 4

تتّبْع ن�ساأَة دائرةِ المخابراِت العاّمِة وتطّوَرها.  - 5
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, وتعريُب قيادِة الجي�ِش, ومعركُة الكرامِة, والجريمُة,  ِف المق�سوَد بما يلي: الأمُن الوطنيُّ عرِّ  -1   
واأعواُن المروِر, ودائرُة المخابراِت العاّمِة, ومركُز الملِك عبِداهلِل الّثاني للّت�سميِم والّتطويِر 

)كادبي(.
اأكمِل العباراِت الآتيَة:  -2   

اأطلَق الأميُر عبُداهلِل على القّواِت الم�سّلحِة الأردنّيِة ت�سميَة............... اأ   - 
وقعْت معركُة الكرامِة بتاريِخ ....................... ب- 

ج�-  مَن الّدوِل الّتي �سارَك فيها جهاُز الأمِن العامِّ بقّواِت ال�ّسرطِة الّدولّيِة ............
الجهُة الم�سوؤولُة عْن ترخي�ِش المركباِت وقيادِتها ..................... د  - 

مَن المنطلقاِت اّلتي ترتكُز عليها دائرُة المخابراِت العاّمِة .................... ه� - 
ف�ّسْر ما يلي:  -3   

ت�سميُة الجي�ِش العربيِّ بهذا ال�سِم. اأ   - 
تاأ�سي�ُش الجمعّيِة الأردنّيِة للوقايِة مْن حوادِث الّطرِق. ب- 

. م�ساهمُة دائرِة المخابراِت العاّمِة في حمايِة الأمِن القوميِّ العربيِّ ج�- 
. عّدْد اأربعًة مْن اأبعاِد الأمِن الوطنيِّ  -4   

. بّيْن مهامَّ جهاِز الأمِن العامِّ  -5   
حّلْل دوَر قّواِت الّدرِك في الّتنميِة الوطنّيِة ال�ّساملِة.  -6   

ْح دوَر القّواِت الم�سّلحِة الأردنّيِة - الجي�ِش العربيِّ في الّتنميِة. و�سّ  -7   
اذكْر واجباِت قّواِت الّدرِك.  -8   

. بّيْن مهامَّ الّدفاِع المدنيِّ  -9   
ْح اأهداَف اأكاديمّيِة الأميِر ح�سيِن بِن عبِداهلِل الّثاني للحمايِة المدنّيِة. و�سّ  -10

اأ�سئلُة الوحدِة
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 . ُح المق�سوَد بمفهوِم الأمِن الوطنيِّ اأو�سِّ
. ُد اأبعاَد الأمِن الوطنيِّ اأعدِّ

ُر دوَر القّواِت الم�سّلحِة في الّتنميِة.  اأقدِّ
 . ُد اأهمَّ واجباِت الأمِن العامِّ اأعدِّ

ُح اأهمَّ اأدواِر قّواِت الّدرِك ومهّماِتها.  اأو�سِّ
اأبيُِّن اأهّمّيَة دوِر جهاِز المخابراِت في حفِظ الأمِن. 

. ُر الّدوَر الإن�سانيَّ للّدفاِع المدنيِّ اأقدِّ
ُد اأبرَز المنطلقاِت اّلتي يقوُم عليها جهاُز المخابراِت  اأعدِّ

العاّمِة.
ُن دوَر الأمِن العامِّ في الّتنميِة المجتمعّيِة. اأثمِّ

 . فاِع المدنيِّ ُد اأهمَّ واجباِت الدِّ اأعدِّ

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

َك ذاتيًّا وفَق الجدوِل الآتي, مْن خالِل و�سِع اإ�سارِة  بعَد النتهاِء مْن درا�سِة الوحدِة, قيِّْم نف�سَ
)X( في المكاِن الّذي ينا�سُب درجَة اأداِئَك.

اإذا كانْت اإجابُتَك عْن اأيِّ فقرٍة ب� )جّيٌد اأْو �سعيٌف( فا�ستعْن بالمعّلِم لت�سبَح اإجابُتَك )ممتاٌز(.

الّتقويُم الّذاتيُّ

قُم �سعيٌفجيٌّدممتاٌز�لَرّ معياُر �الأد�ِء
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