تقديم
إن اإلصالح الذي يسعى إليه حزب العدالة والتنمية يجعل
اإلنسان هدفا لجهوده ومحورا الهتماماته وهو اليوم على
موعد جديد مع ورش مهم من أوراش تكوين اإلنسان المسؤول
والمطالب بطبيعة موقعه التنظيمي والسياسي إلى أن يسهم
بفعالية في هذا المشروع الوطني اإلصالحي الواعد بعون هللا،
المشروع الذي أكدت محطات متتالية أن فئات واسعة من
شعبنا المغربي تعقد عليه آماال جادة وصادقة لإلسهام في
تصحيح اختالالت تدبير الشأن العام وتعزيز مسار ومجهود
استرداد الثقة في العمل السياسي والفاعلين السياسيين.
ذلك أنه ال خالف اليوم في أن من أسباب الضعف والهشاشة
في الحياة السياسية ما تعيشه األحزاب من ضعف التكوين
والرعاية ألعضائها ومناضليها ،وعزوفها عن مهام التأطير
لتنمية الطاقات الوطنية القادرة ،لتتحمل مسؤوليتها في التدبير
الرشيد للشأن العام.
كما أن المتأمل في المرحلة السابقة لعملنا الحزبي يلحظ أن
من أهم عوامل النجاح الذي لقيه الحزب على المستوى
السياسي والشعبي يكمن بعد توفيق هللا عز وجل في ما ميز
مناضليه من رصيد مهم على مستوى مصداقيتهم ونكرانهم
لذواتهم وحرصهم على المصلحة العامة وغيرها من القيم التي
تؤطر سلوكهم السياسي .دون أن يعفينا ذلك من مالحظة
الضعف الذي ما يزال في مستوى التأطير والتكوين والتأهيل
مما نتج عنه ضعف الوعي السياسي لدى كثير من األعضاء،
وضعف انسجام الثقافة السياسية السائدة داخل الحزب وسهولة
التأثر بالمرجعيات السياسية الرائجة وبما تشيعه وسائل
اإلعالم .وأسهم في ذلك التأخر النسبي لوضع مخطط التكوين
والبرنامج العام للتكوين داخل الحزب.
وقد وضع حزب العدالة والتنمية من أهدافه بناء إطار
حزبي متماسك منظم وحديث .ومن التحديث الذي نطمح إليه
في حزبنا ،أن يتجلى أساسا في مناهج التفكير ومقاربات
التحليل ،وعلى مستوى التنظيم والهيكلة ،وفي وسائل العمل

وطرق التسيير ،ولذلك فإن إيالء كامل العناية واالهتمام لمسألة
تأهيل الحزب وتكوين أطره ومناضليه ،ينبغي أن يكون في
نفس مستوى العناية بتقوية تنظيماته وهياكله ،والسعي الحثيث
والممنهج لتوسيع إشعاعه.
إن نجاح ورش التكوين أمر ضروري الستدامة منهج
الحزب ومشروعه االصالحي ومنهجه السياسي ولتقوية فعالية
األعضاء ،اضافة الى كونه من الحاجات الملحة التي طالما
عبر عنها مناضلو الحزب في مختلف المناسبات للنهوض
بمستوياتهم المعرفية والسلوكية وإكسابهم المهارات الضرورية
لتطوير عملهم التنظيمي والسياسي.
إن البرامج التكوينية لن تؤتي أكلها إال من خالل حسن تنزيلها
على أرض الواقع بالجدية والفعالية الالزمتين وكذا بانخراط
الجميع في هذا الورش المهم لنضمن لحزبنا سيرا جماعيا
متناغما وفعالية متوازنة وأداء منسجما راشدا ،مركزيا وجهويا
وإقليميا ومحليا .كما أن هذه البرامج ينبغي أن تخضع باستمرار
للتطوير والتجديد في المضامين والوسائل لتواكب الحاجات
المتجددة والتحديات المتنامية التي تواجه حزبنا وموارده
البشرية .وقد أكد المخطط االستراتيجي موقع التكوين في
مشروع الحزب بحيث جعله أحد محاور العمل االستراتيجية.
واعتبارا لهذه األهمية بوأت األمانة العامة للحزب وظيفة
التكوين "مستوى قسم" عهد إليه بإعداد برامج تكوينية تستجيب
لتطلعات الحزب ،وفي هذا اإلطار تندرج هذه الوثيقة التي
تتضمن البرنامج التكويني الموجه إلى عموم األعضاء.
لقد تم إعداد هذا البرنامج التكويني وفق مراحل محددة
ومنهجية دقيقة بدءا من ضبط الدواعي والمنطلقات  ،ثم
حصر الحاجيات وتحليلها  ،وانتهاء بتحديد محاور ومجاالت
التكوين  ،ثم صياغة البطاقات التقنية للموضوعات.
أملنا أن يسهم طبع هذا البرنامج الموجه لعموم مناضلي
الحزب في تطوير المستوى التربوي والتأهيلي في الحزب
وهللا نسأل التوفيق والسداد في أقوالنا وأعمالنا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
2

األمين العام
األستاذ عبد اإلله بنكيران
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 -1منطلقات التكوين
يتعزز باطراد االقتناع باألهمية اإلستراتيجية لتكوين عمووم
أعضوواء حووزب العدالووة والتنمي وة موون بوواب االسووتعداد الواجووب
ألداء المهام المنوطة بالحزب ،واالستجابة لالنتظارات المعلقوة
عليه وعلى مناضليه ،ذلك أن اإلنسان المؤهل هو بعد عون هللا
عوز وجوول وتوفيقووه الفاعول األساسووي فووي كول إصووالح ونهوووض
حضوواريين ،ولعوول هووذه االعتبووارات ممووا يفسوور أولويووة التكوووين
ضمن مخطط الحزب.
إن فلسووفة التكوووين تسووتند علووى مووا ورد فووي وثووائق الحووزب
ومنها:
 oفي النظام األساسي للحزب :
حيث نص في المادة الثالثة على :
 اإلسهام في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. دعوووووم دولوووووة الحوووووق والقوووووانون وتعزيوووووز االختيوووووارالديمقراطي فوي إطوار المرجعيوة اإلسوالمية للمملكوة
وثوابتها ومؤسساتها.
 اإلسهام في ترسيخ ثقافة الوسطية واالعتدال. oفي البرنامج العام للحزب (الورقة المذهبية ) :
حيووث نووص موون ضوومن االختيووارات الكبوورى للحووزب
على:
 تعزيز أصالة المغرب وانتمائه التاريخي. اإلسهام في تحقيق تنمية شاملة ومستديمة. تعزيوووووز البنووووواء الوووووديمقراطي وإنجووووواز اإلصوووووالحالسياسي.
 oفي رؤية الحزب ورسالته :
 الرؤية  :من أجل مغرب األصالة والعدالة والتنمية الرسالة التي نصت على: االنطالق من المرجعية اإلسالمية.4

 تأطير المواطنين. المشاركة في تدبير الشأن العام وترسيخ قيم االسوتقامةوالحرية
 المسؤولية والعدالة والتكافل. oفي التوجهات االستراتيجية للحزب :
 بناء حزب عصري نموذجي. تقويووة تواصوول الحووزب مووع الفوواعلين ورفووع مسووتوىتأطير المواطنين.
 تقوية فاعلية الحوزب االقتراحيوة والرقابيوة و التدبيريوةمحليا ووطنيا.
 تعزيز المرجعية اإلسالمية للدولة والمجتمع. تخليووووق الحيوووواة العامووووة ودعووووم البنوووواء الووووديمقراطيوتحقيق العدالة في المجتمع.
مما سبق ،تم اشتقاق المنطلقات التي ستوجه التكوين وهي:






المرجعية اإلسالمية.
الوسطية واالعتدال.
االختيار الديمقراطي.
التوجه العصري للحزب.
االستقامة وتخليق الحياة العامة.

 -2دواعي التكوين:
أفضوووت المناقشوووات إلوووى أن البرنوووامج التكوووويني ينبغوووي أن
يستجيب للدواعي التالية:
 تأهيل عموم األعضاء على المستوى : السياسي والفكري والعلمي.
 التربوي والقيمي.
 المهاراتي
 النضالي وفعالية األداء.
 تجوواوز بعوووض الظوووواهر السووولبية فوووي التفكيوووروالسلوك.
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-

معالجووة المشوواكل فووي السووير العووادي للهيئووات
المجالية.
مواكبووووة تغيوووورات المحوووويط واالسووووتجابة لتحووووديات
العصرنة.
تغيي ور الثقافووات خصوصووا فيمووا يتعلووق بقوويم وأنموواط
التسيير.
مواكبة الثقافة السياسية في تغيرها المستمر.

 -3المواصفات
إن المنطلقووات والوودواعي السووالفة الووذكر مجتمعووة توجووه
التكوين المتوخى نحو تجسيد تلك اإلضافة النوعية التي تتعلق
بها االنتظارات عبر المواصفات اآلتية :






الوعي السياسي العام.
تمثل أدبيات الحزب ومواقفه.
االستقامة واألمانة
النضال والفعالية.
الكفاءة (سياسيا وإداريا وفكريا)

وبنوواء عليووه يسووعى التكوووين إلووى المسوواهمة فووي إعووداد
النموذج المنشود المتمثل في:
"العضو الصالح المصلح المتحقق بصفتي الكفاءة واألمانة".

إن المواصفات المنشودة لبلوغ هذا النموذج يمكن تصنيفها إلوى
المستويات التالية:
o
o
o

مواصفات على مستوى المعارف.
مواصفات على مستوى السلوك.
مواصفات على مستوى المهارات.

 أوال :المواصفات المنشودة في العضو على مستوى المعارف:

أن يكون:
o
o
o

مستوعبا لوثائق الحزب و أدبياته.
مستوعبا لمنهج الحزب في اإلصالح السياسي.
مدركا لطبيعة النظام السياسي المغربي ومكوناته.
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o

عارفا للمكونات السياسية واألطراف الفاعلة و دور
المؤسسات المنتخبة

على المستوى المجالي.
o
o
o

مدركا لمعالم الواقع السياسي الدولي.
مدركا لبعض األساسيات في السياسة الشرعية.
مستوعبا للواقع المغربي ،اقتصاديا واجتماعيا
وثقافيا...

 ثانيا :المواصفات المنشودة في العضو على مستوى السلوك:

أن يكون:
o

o

o
o
o

o
o
o

o

ملتزما بالقيم األخالقية وفقا لمرجعية الحزب و دوره
الرسالي في العمل السياسي.
ملتزما بمبادئ الحزب وتوجهاته ومقررات
مؤسساته.
مقدما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
مبادرا لمشاركة المواطنين همومهم ومهتما بأمورهم.
ملتزما بمقتضيات الحق في االختالف و العمل بسنة
التدرج في التغيير.
مبادرا إلى أداء واجبات العضوية في الحزب.
ملتزما بمقتضيات األخوة والتناصح.
متحليا بالتجرد و التضحية و الجندية في نشاطه
السياسي.
ملتزما بمنهج الموضوعية واإلنصاف في تقييم أداء
األفراد والهيئات.

 ثالثا :المواصفات المنشودة في العضو على مستوى المهارات:

أن يكون:
o

o
o

قادرا على التواصل الفعال مع األعضاء و عامة
المواطنين.
مؤهال للعمل في إطار فريق.
ممتلكا آلليات رصد مظاهر الفساد ومقاومته عبر
قنوات الحزب ومؤسساته.
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o

o

واثقا بطاقاته و قدراته الذاتية قادرا على تطويرها
واستثمارها بطريقة إيجابية.
ممتلكا لبعض األساسيات في مجال اإلدارة والتسيير
وتقنيات التواصل الحديثة.

 -4تحديد حاجيات التكوين
من أجل رصد حاجيات التكوين التي تعكس انتظارات
أعضاء الحزب ،اعتمد قسم التكوين على اآلليات التالية :
 -ورشة المخطط االستراتيجي

إن نتائج ورشة التشخيص الداخلي التي نظموت فوي إطوار
ورش المخطووووط االسووووتراتيجي تضوووومنت جووووردا للعديوووود موووون
االقتراحات التي تهم التكوين،وتستجيب لحاجوات األعضواء فوي
هذا المجال.
 -استمارة رصد حاجات التكوين

قام الجهاز المركزي للتكووين سوابقا بإعوداد اسوتمارة لرصود
حاجوووات التكووووين وإرسوووالها للهيئوووات المجاليوووة للحوووزب كموووا توووم
توزيعها على المشواركين فوي الموؤتمر االسوتثنائي المنعقود بتواريخ
 23يوليووووز . 2002وقووود بلوووا عووودد االسوووتمارات المعبوووأة 020
استمارة ،قام الجهاز بمعالجتها واستخالص نتائجها.
 -الورشة المنعقدة بالجامعة الصيفية

ضووومن فعاليوووات الجامعوووة الصووويفية المنعقووودة بالمدرسوووة
الوطنيوووة للصوووناعة المعدنيوووة بتووواريخ  ، 2002/00/03نظوووم
الجهاز المركزي للتكوين سابقا ورشوة بشوكل سومح للمسواهمين
من المسؤولين المجاليين للحزب بالتعبير عون حاجوات األعضواء
بالجهات واألقاليم فيما يخص التكوين.
تقديم النسخة األولية للبرنامج

بعوود إعووداد المسووودة األوليووة للبرنووامج ،تووم تقديمووه خ والل الملتقووى
الوطني األول للكتاب المحليين خالل يناير  ،2011وهو ما مكون
من تقديم مقترحات مهمة.
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 -5صياغة برنامج التكوين
بناء على كل ما سبق تم تحديد أهداف ومحاور و
مجاالت التكوين حسب الخطاطتين التاليتين:
خطاطة أهداف التكوين لعموم األعضاء
الهدف العام من التكوين
يهددددر برندددامج التكدددوين إلدددم تمكدددين عمدددوم أع دددا
الحزب من الكفايات السلوكية والمعرفيدة والمهاراتيدة بمدا
يسهم في بنا حزب عصري و يكفدل تديهيلهم ألدا رسدالة
الحزب و دوره في :
 ترسيخ االلتزام بالوسطية واالعتدال.
 تخليق الحياة السياسية وتعزيدز االختيدار الدديمقراطي فدي
إطددار المرجعيدددة اإلسددالمية للمملكدددة الم ربيددة و تواب هدددا
ومؤسساتها.
 التيطير الفعال للمواطنين.
 المشاركة بفعالية في تدبير الشين العام.

محور التأهيل التربوي
والتكوين السياسي

محور التكوين المهاراتي
الهدف العام:
يسددعم برنددامج التكددوين مددن خددالل
هذا المحور إلم جعل عموم أع ا
الحزب:
 قددددادرين علددددم تطددددوير طاقدددداتهم
وقدددددراتهم الذاتيددددةا واسددددت مارها
بطريقة إيجابية
 قددددادرين علدددددم التواصدددددل الجيدددددد
والفعال
 مستوعبين للمبادئ األساسية فدي
التسدددددديير والتدددددددبير ومكتسددددددبين
لددددددبعا المهددددددارات فددددددي هددددددذا
المجاالت

الهدف العام:
يسددعم برنددامج التكددوين مددن خددالل
هذا المحور إلم جعل عموم أع ا
الحزب:
 مددددددؤهلين تربويددددددا لمزيددددددد مددددددن
االسدددتقامة ولمسدددهام فدددي تخليدددق
الحياة السياسية
 مسددتوعبين ألدبيددات الحددزب وألهددم
القوانين المنظمة للمجال السياسدي
وللشين المحلي
 مدددؤهلين لالنخدددراط اإليجدددابي فدددي
الفعل السياسي
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خطاطة محاور و مجاالت التكوين
محور التكوين السياسي
والتأهيل التربوي

محور التكوين المهاراتي

مجال الثقافة الحزبية

مجال التنمية البشرية الذاتية

مجال تدبير الشأن المحلي

مجال اإلدارة والجودة

مجال القانون والتشريع

مجال التواصل

مجال االقتصاد والمالية

مجال التدريب القيادي
مجال الصحافة واإلعالم

مجال التربية واألخالق الحزبية

مجال اإلعالميات
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 -1مجال الثقافة الحزبية
 الهدف العام:

أن يستوعب العضو برامج الحزب وأوراقه األساسية
ويطلع على قوانينه وطريقة تنظيمه وهيكلته لتنمية
ثقافته الحزبية
 الدروس
الدرس األول

:

البرنامج العام للحزب (الورقة المذهبية )

الدرس الثاني

:

النظام األساسي و النظام الداخلي للحزب

الدرس الثالث

:

المخطط االستراتيجي للحزب

الدرس الرابع

:

أهم المحطات التاريخية لحزب العدالة والتنمية

الدرس الخامس

:

مدارسة التقرير السياسي و تقرير األداء
المعروض على المجلس الوطني

الدرس السادس

:

سياسة توسيع العضوية داخل الحزب

الدرس السابع

:

عالقة منتخبي الحزب بهيئاته التنظيمية

الدرس الثامن

:

الهيئات الموازية و اللجان الوظيفية للحزب

الدرس التاسع

:

قراءة في البرامج االنتخابية للحزب
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الدرس األول :البرنامج العام للحزب
(الورقة المذهبية )
األهداف النوعية:
o

o
o

o

أن يستوعب العضو التوجهات الكبرى لمشروع
الحزب وبرنامجه العام في اإلصالح
أن يستوعب مرجعيات الورقة المذهبية للحزب
أن يتعرف العضو على السياق الذي جاء فيه مشروع
الحزب
أن يستوعب االختيارات الخمس الكبرى للحزب

المضامين األساسية:
o

o
o

تحوالت و اختيارات المغرب بعد االستقالل:
دستورية وسياسية واقتصادية ...
السياق العام الذي جاء فيه مشروع الحزب
االختيارات الخمس الكبرى للحزب:
 تعزيز أصالة المغرب و انتمائه التاريخي:
مبادئ ومنطلقات  -توجهات واختيارات
 تعزيز سيادة المغرب واسترجاع إشعاعه
الحضاري :مبادئ ومنطلقات -توجهات
واختيارات
 تعزيز البناء الديمقراطي :مبادئ ومنطلقات -
توجهات واختيارات
 اإلسهام في تحقيق تنمية شاملة :مبادئ
ومنطلقات  -توجهات واختيارات
 إقرار عدالة اجتماعية :مبادئ ومنطلقات -
توجهات واختيارات

أهم المراجـع :
 البرنامج العام للحزب (الورقة المذهبية )
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الدرس الثاني :المخطط االستراتيجي للحزب
األهداف النوعية:
o

أن يطلع العضو على المخطط االستراتجي ويستوعب
رؤية الحزب و رسالته ومجاالت عمله اإلستراتيجية

المضامين األساسية:
o
o
o
o
o

o

أهمية التخطيط االستراتيجي مقابل التدبير اإلجرائي
منهجية إعداد المخطط االستراتيجي العام للحزب
رؤية الحزب ورسالته السياسية
مجاالت العمل اإلستراتيجية للحزب
التعرف على المخططات اإلستراتجية المجالية
(جهويا وإقليميا ومحليا)
ما بعد المخطط

أهم المراجـع :
 دليل إعداد المخططات اإلستراتجية
 المخطط االستراتيجي للحزب
 المخططات المجالية
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الدرس الثالث :النظام األساسي و النظام الداخلي
للحزب
األهداف النوعية:

أن يتعرف العضو على حقوقه وواجباته و على هيكلة
الحزب وهيئاته
أن يدرك العضو العالقات التنظيمية والوظيفية لهيئات
الحزب و يتعرف على مقتضيات العضوية وعلى
القواعد االنضباطية بالحزب

o

o

المضامين األساسية:

مقتضيات العضوية :حقوق ،واجبات ،من يمنح
العضوية و كيف ؟ كيف تسقط
العضوية ومتى؟
هياكل الحزب وأنواع العالقات بين الهيئات أفقيا و
عموديا  ،مركزيا و وظيفيا
صالحيات الهيئات والمسؤولين
القواعد االنضباطية :متى تصدر؟ من له حق
إصدارها و كيف؟ حق الطعن :كيف ولمن يقدم؟
دور هيئة التحكيم
الديمقراطية الداخلية :انتخاب المسؤولين والمندوبين،
اختيار المرشحين لالنتخابات العامة
القوانين و المساطر المنظمة لمالية الحزب

o

o
o

o
o

o

o

أهم المراجـع :





النظام األساسي
النظام الداخلي
المقررات التنظيمية
القانون المالي و مساطر توزيع الدعم المالي
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الدرس الرابع :أهم المحطات التاريخية لحزب العدالة
والتنمية
األهداف النوعية:

أن يلم العضو بالرصيد التاريخي للحزب منذ تأسيسه
وبأهم المحطات والمواقف التي تميز بها مساره

o

المضامين األساسية:

المرحلة األولى :من المقاومة وجيش التحرير إلى
إصدار ظهير الحريات العامة ثم تأسيس الحركة
الشعبية.
المرحلة الثانية :من الحركة الشعبية إلى فرض حالة
االستثناء ثم تأسيس الحركة الشعبية الدستورية
الديمقراطية.
المرحلة الثالثة :من تأسيس الحركة الشعبية الدستورية
الديمقراطية إلى المؤتمر االستثنائي سنة 1002
وإعادة بناء الحزب
المرحلة الرابعة :ما بعد المؤتمر االستثنائي

o

o

o

o

أهم المراجـع :






حزب العدالة والتنمية النشية والتطور
مسار حياة  :للدكتور عبد الكريم الخطيب
صفحات من تاريخ جيش التحرير :بنعبد هللا الوكوتي
معركتنا د الحزب الوحيد :بنعبد هللا الوكوتي
من المساندة النقدية إلم المعار ة الناصحة  :المقرئ اإلدريسي أبو
زيد
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الدرس الخامس :مدارسة التقرير السياسي وتقرير
األداء المعروض على المجلس الوطني
األهداف النوعية:
o

أن يواكب العضو أداء الحزب على المستوى العام
ويستوعب مواقفه من أهم القضايا والمستجدات

المضامين األساسية:





مدارسة التقرير السياسي المعروض على المجلس
الوطني
قراءة في تقرير األداء العام للحزب
قراءة في البيان الختامي للمجلس
قراءة في األوراق المعروضة على دورة المجلس

أهم المراجـع :
 التقرير السياسي و تقرير األدا
 األوراق المعرو ة و الصادرة عن المجلس
 البيان الختامي الصادر عن دورة المجلس

مالحظة :تتم برمجة هذا الموضوع مباشرة بعد عقد دورة المجلس الوطني
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الدرس السادس :سياسة توسيع العضوية داخل
الحزب
األهداف النوعية:
o

أن يتعرف العضو على المرتكزات األساسية لسياسة
الحزب في التوسع وعلى دوره في تحقيق انفتاح
الحزب.

المضامين األساسية:
o
o

o

الموارد البشرية ودورها في اإلصالح السياسي.
دور التوسع في بناء الحزب و تحقيق انفتاحه على
المحيط.
سياسة العضوية في الحزب:



o

المفهوم واالختيارات
المواصفات الكمية والنوعية للعضوية المنشودة
في الحزب.

منهج تنمية العضوية:




توفير بنيات االستقبال واالنفتاح.
االستفادة من بنيات العبور.
خطة العمل وتدابير التنزيل.

أهم المراجـع :
 ورقة سياسة الع وية في الحزب
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الدرس السابع :عالقة منتخبي الحزب بهيئاته
التنظيمية
األهداف النوعية:

أن يستوعب العضو طريقة تنظيم منتخبي الحزب
وطبيعة العالقة التي تربطهم بهيئاته انطالقا من
المقررات التنظيمية ذات الصلة

o

المضامين األساسية:

التذكير بأصول العمل التنظيمي وأخالقياته
االطالع على مقتضيات القانون األساسي والنظام
الداخلي للحزب ذات الصلة
االطالع على ميثاق المنتخب والمقرر التنظيمي
الخاص بتنظيم العالقة مع المنتخبين
اإلخبار بالقانون األساسي لجمعة والنظام الداخلي
للفريق النيابي والفضاء المغربي للمهنيين

o
o

o

o

أهم المراجـع :







القانون األساسي والنظام الداخلي
المقرر التنظيمي الخاص بتنظيم العالقة مع المنتخبين
مي اق المنتخب
القانون األساسي لجمعة
النظام الداخلي للفريق النيابي
النظام الداخلي للف ا الم ربي للمهنيين
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الدرس الثامن :الهيئات الموازية و اللجان الوظيفية
للحزب
األهداف النوعية:

أن يطلع العضو على تنظيم واختصاصات الهيئات
الموازية للحزب:

o

الشبيبة -جمعة -الفضاء المغربي للمهنيين انطالقا من
أوراقها المؤطرة
أن يعرف العضو مجال اشتغال مختلف اللجان
الوظيفية والموضوعاتية

o

المضامين األساسية:

التعريف العام بالهيئات الموازية واللجان المركزية
انطالقا من أوراقها المؤطرة
تمييز كل صنف من األصناف الثالثة للهيئات
المعنية :الهيئات الموازية  /اللجان المركزية
الوظيفية /اللجان المركزية الموضوعاتية
إبراز الدور الحيوي لهاته الهيئات في تنمية عمل
الحزب
التعريف بالعالقات التنظيمية والوظيفية القائمة بين
مختلف الهيئات المعنية
التعريف بأهم أنشطة هذه الهيئات

o

o

o

o

o

أهم المراجـع :





النظام األساسي للحزب
النظام الداخلي للحزب
األوراق المؤسسة للهيئات الموازية واللجان الوظيفية والمو وعاتية
المذكرة الخاصة بالعالقات التنظيمية والوظيفية
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الدرس التاسع :قراءة في البرامج االنتخابية للحزب
األهداف النوعية:
o

أن يتعرف العضو على البرامج االنتخابية للحزب
ومنهجية مدارستها

المضامين األساسية( :يتم اختيارها
بحسب االستحقاقات االنتخابية)
o
o

منهجية مدارسة البرامج االنتخابية للحزب
أهم محاور البرنامج االنتخابي الخاص ب:




االنتخابات التشريعية
أو االنتخابات الجماعية
أو انتخابات الغرف المهنية

أهم المراجـع :
 البرنامج االنتخابي الخاص باالنتخابات التشريعية7002
 البرنامج االنتخابي الخاص باالنتخابات الجماعية7002
 البرامج االنتخابية الخاصة بال رر المهنية

21

 -2مجال الشأن المحلي
 الهدف العام :

أن ينخرط األعضاء بفعالية في التنمية المحلية من
خالل التعامل مع مختلف المتدخلين في الشأن المحلي
 الدروس
مونوغرافيا الجهة واإلقليم

الدرس األول

:

الدرس الثاني

 :اختصاصااات المجااالس المحليااة المنتخبااة ومهااام المستشااار
الجماعي

الدرس الثالث

 :الهيكلة اإلدارية للجماعة المحلية

الدرس الرابع

 :أشكال انخراط العضو في الشأن المحلي

الدرس الخامس

 :المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع المحلية
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الدرس األول :مونوغرافيا الجهة واإلقليم
األهداف النوعية:

التعرف على البنيات التحتية للمنطقة وواقعها
االجتماعي والثقافي واالقتصادي و....
التعرف على التطور التاريخي للمنطقة
توظيف هذه المعرفة في التواصل السياسي

o

o
o

المضامين األساسية:

إبراز أهمية معرفة مونوغرافيا الجهة أو اإلقليم من
أجل التواصل السياسي
محطات في تاريخ المنطقة.
المعطيات الجغرافية للمنطقة.
المعطيات السكانية للمنطقة.
المعطيات السوسيوثقافية للمنطقة.
المعطيات االقتصادية والرصيد التنموي وأهم
المشاريع للمنطقة
البنيات التحتية للمنطقة
مناطق نفوذ القبائل أو العائالت أو األشخاص أو
الهيئات
....................

o

o
o
o
o
o

o
o

o

أهم المراجـع :







و يقة مونوغرافيا اإلقليم  :يمكن الحصول عليها من مصالح العمالة
أواإلقليم
www.maroc.ma
 www.hcp.maالمندوبية السامية للتخطيط
 www.opacdim.hcp.maالمركز الوطني للتو يق
 www.cered.hcp.maمركز الدراسات واألبحاث
الديموغرافية
 50www.rdh50.ma/ar/index.aspسنة من التنمية
البشرية وآفاق 7072
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الدرس الثاني :اختصاصات المجالس المحلية
المنتخبة ومهام المستشار الجماعي
األهداف النوعية:
o

o

التعرف على اختصاصات المجالس المحلية المنتخبة
وأدوارها التنموية
التعرف على مهام المستشار الجماعي انطالقا من
الميثاق الجماعي

المضامين األساسية:
o
o
o
o
o
o
o

اختصاصات المجالس المحلية المنتخبة
األدوار التنموية للمجالس المنتخبة
مهام المكتب المسير لجماعة
مهام المستشارين الجماعيين
التسيير والمعارضة
عالقة السلطة المحلية بالجماعات وحدود تدخلها
نماذج من التجارب المحلية بالمنطقة أو بجوارها

أهم المراجـع :
 المي اق الجماعي
 محا ر دورات بعا المجالس المنتخبة

24

الدرس الثالث :الهيكلة اإلدارية
للجماعة المحلية
األهداف النوعية:
o

o

التعرف على اختصاصات مختلف أقسام ومصالح
جماعة محلية
توظيف هذه المعرفة لمساعدة المواطنين وتقديم
الخدمة لهم

المضامين األساسية:
o

o

o
o

األقسام والمصالح المختلفة للجماعة المحلية أو
المقاطعة واختصاصاتها :
مصلحة حفظ الصحة – مصلحة التعمير –
مصلحة الشؤون الثقافية واالجتماعية..... ،
أهم المرافق والممتلكات الجماعية.
التسيير اإلداري وأهم التفويضات الممنوحة.

أهم المراجـع :
 المي اق الجماعي
www.padmaroc.org 

مالحظة  :يتم اختيار المعطيات انطالقا من واقع الجماعة.
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الدرس الرابع:أشكال انخراط العضو في الشأن
المحلي
األهداف النوعية:
o

o
o

o
o

o

أن يستوعب العضو أهمية االنخراط في تدبير الشان
المحلي لتحقيق الفاعلية السياسية
تفعيل عمل لجان األحياء
المساهمة في أوراش التنمية المحلية باالستفادة قانونيا
من اإلمكانات التي تتيحها
الجماعة المحلية وباقي الشركاء
استشعار أهمية العمل الجمعوي في االرتقاء
بالحضور الفاعل للحزب
التعرف على تقنيات إعداد المشاريع التنموية وآليات
إنجاحها

المضامين األساسية:
o

o
o
o

نماذج من السيرة النبوية ومن سير الصحابة والتابعين
في االهتمام بأمور الناس وقضاء حاجاتهم.
أهمية العمل المنظم في إطار لجان األحياء.
النتائج المرجوة من عمل جمعوي هادف.
نموذج لكيفية تقديم مشروع تنموي.

أهم المراجـع :
 الو ائق الصادرة عن هيئات مجالية حول مهام لجان األحيا .
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الدرس الخامس:المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
والمشاريع المحلية
األهداف النوعية:

اإللمام بالنواحي التنظيمية للمبادرة الوطنية للتنمية
البشرية.
التعرف على المشاريع المحلية للمبادرة .
بلورة مواقف محلية من عمليات تنفيذ هذه المشاريع.

o

o
o

المضامين األساسية:

التعريف بالمبادرة وسياق إطالقها .
التعريف بالبرامج المختلفة للمبادرة :

o
o

 برنامج محاربة الفقر في المجال القروي
 برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي في المجال
الحضري
 برنامج محاربة التهميش.
 البرنامج األفقي.
التعريف بأهم برامج المبادرة باإلقليم.
اللجان المحلية واإلقليمية  :أدوارها وكيفية اشتغالها
دور الجماعات المحلية والجمعيات
عرض منهجية إعداد مشاريع
دراسة نماذج من المشاريع المقبولة إقليميا.

o
o
o
o
o

أهم المراجـع :


www.indh.ma
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 -3مجال القانون والتشريع
 الهدف العام :

التأهيل المعرفي للعضو في المجال القانوني
الدرس األول

:

الدستور المغربي والمؤسسات الدستورية

الدرس الثاني

:

قانون الحريات العامة بالمغرب

الدرس الثالث

:

قانون األحزاب
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الدرس األول :الدستور المغربي والمؤسسات
الدستورية
األهداف النوعية:

التعرف على أهم مقتضيات وخصوصيات الدستور
المغربي.
معرفة أهم المؤسسات الدستورية.
معرفة أهم مقترحات اإلصالحات الدستورية
ومقترحات الحزب.

o

o
o

المضامين األساسية:

مفهوم الدستور.
السياق التاريخي لدسترة النظام في المغرب.
طبيعة النظام السياسي المغربي من خالل الدستور
أهم المؤسسات الدستورية  :تكوينها ،صالحياتها
والعالقات فيما بينها:

o
o
o
o

 المؤسسسة الملكية
 مؤسسة القضاء
 مؤسسة البرلمان
 مؤسسة الوزير األول
 مؤسسة الحكومة
إشكاالت الدستور الحالي ومشاريع اإلصالحات
الدستورية.

o

أهم المراجـع :










النظام السياسي الم ربي :د.عمر بندورو
اإلصالح الدستوري بالم رب الق ايا األساسية :د .عبد العزيز النوي ي
القانون الدستوري و المؤسسات السياسية  :د .رقية مصدق
القانون الدستوري النظرية العامة  :د .مصطفم قلوش .
الدستور الم ربي و رهانات موازين القوى  :د .عبد العلي حامي الدين.
النقد الذاتي  :أ .عالل الفاسي.
اإلسالم و الدولة أو حقيقة الحكم في اإلسالم  :محمد حسن الوزاني.
الحياة السياسية الم ربية  :د .محمد المعتصم.
القانون الدستوري مدخل لدراسة النظرية العامة واألنظمة السياسية :
محمد رير .
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الدرس الثاني :قانون الحريات العامة بالمغرب
األهداف النوعية:

التعرف على أهم مضامين قانون الحريات العامة
والقوانين المنظمة للوقفات والمسيرات والتظاهرات
وقانون الجمعيات.

o

المضامين األساسية:

السياق التاريخي إلصدار ظهير الحريات العامة و
دور الحزب في ذلك.
أهم مقتضيات قانون الجمعيات.
أهم المقتضيات القانونية لتنظيم الوقفات ( التضامنية ،
االحتجاجية)..،
أهم المقتضيات القانونية لتنظيم المسيرات.
دور القضاء في حماية الحريات العامة.
واقع الحريات العامة من خالل تقارير المنظمات
الحقوقية.
تجاوزات السلطة في مجال الحريات العامة.
كيفية التصدي لخروقات اإلدارة في مجال الحريات
العامة

o

o
o

o
o
o

o
o

أهم المراجـع :









د .رقية مصدق  :الحريات العامة وحقوق اإلنسان
د .عبد العزيز مياج  :الحريات العامة بالم رب.
جمعية ترانسبرانسي  :تقرير حول واقع الق ا بالم رب.
_ La justice dans la région sud-méditerranée
REMDH
( ) le réseau méditerranéen des droits de l’eau
تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  ( 7002نحو الحرية في الوطن
العربي)
المجلة الم ربية لمدارة والتنمية (  20سنة من الحريات العامة
بالم رب)
التقرير السنوي لمنتدى الكرامة لحقوق اإلنسان7002 -
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الدرس الثالث :قانون األحزاب
األهداف النوعية:

التعرف على أهم مقتضيات قانون األحزاب.

o

المضامين األساسية:

السياق العام إلصدار قانون األحزاب :

o






التطور التاريخي للتنظيم القانوني لألحزاب
السياسية.
السياق السياسي العام.
اختالالت الممارسة الحزبية في المغرب :
ضعف الديمقراطية الداخلية وضعف شفافية
التمويل ،البلقنة..

أهم مقتضيات قانون األحزاب :

o







تعريف الحزب السياسي ووظائفه وشروط
تأسيسه
تمويل الحزب السياسي
نظام الجزاءات
اتحادات األحزاب

مالحظات الحزب على قانون األحزاب.

o

أهم المراجـع :





األحزاب السياسية في الم رب  :ر .ريزيت.
األحزاب السياسية الم ربية :محمد رير.
تعديالت فريق العدالة والتنمية ومداخلته حول قانون األحزاب والملر
التو يقي اإلعالمي للفريق.
قانون األحزاب السياسية  :المجلة الم ربية لمدارة المحلية و التنمية -
سلسلة نصوص وو ائق.
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 -4مجال االقتصاد و المالية
 الهدف العام :

التأهيل المعرفي للعضو في المجالين االقتصادي
والمالي
الدرس األول

 :أساسيات في االقتصاد

الدرس الثاني

 :واقع االقتصاد المغربي وتحديات العولمة

الدرس الثالث

 :أساسيات النظام المالي وأهم المؤسسات المالية

الدرس الرابع

 :القانون المالي السنوي

الدرس الخامس

 :مالية الجماعات المحلية
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الدرس األول :أساسيات في االقتصاد
األهداف النوعية:
o

أن يكون العضو فكرة عامة عن مجال االقتصاد وأهم
التوجهات االقتصادية والمعالم الكبرى لالقتصاد
العالمي.

المضامين األساسية:
o

o

o
o

المعالم الكبرى وأهم مرتكزات االقتصاد العالمي
والتكتالت االقتصادية الكبرى.
األسس العامة لالقتصاد الليبرالي واالقتصاد
الليبرالي-االجتماعي.
المبادئ العامة ومرتكزات االقتصاد اإلسالمي.
موقع االقتصاد في العالقات الدولية.

أهم المراجـع :
/http://abooks.tipsclub.com 
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الدرس الثاني :واقع االقتصاد المغربي وتحديات
العولمة
األهداف النوعية:
o

o

أن يكون العضو فكرة عامة عن أهم معالم الواقع
االقتصادي للمغرب وأهم اآلليات المعتمدة والمقاربات
واإلجراءات المقترحة للتنمية االقتصادية
أن يعرف العضو ماهية العولمة و تجلياتها وآثارها
وأهم التحديات التي تطرحها في وجه االقتصاد
الوطني

المضامين األساسية:
o
o

o

o

o

o

o

o

أهم مراحل تطور االقتصاد الوطني منذ االستقالل.
أهم معالم الواقع االقتصادي للمغرب وأهم المؤشرات
في المجالين االقتصادي واالجتماعي.
المشاريع االقتصادية والتنموية الكبرى بالمغرب
كإحدى اآلليات المعتمدة للتنمية االقتصادية ومقاربة
إنجازها.
أهم نتائج الدراسة الخمسينية الخاصة بواقع االقتصاد
المغربي وأهم مقترحات التنمية.
العولمة االقتصادية  :مفهومها وحقيقتها وأهدافها و
تجلياتها وأهم خصائصها
االقتصاد الوطني في إطار اتفاقيات الشراكة وآثارها
عليه.
استعداد المغرب للعولمة االقتصادية من خالل
مسلسل االنفتاح االقتصادي.
موقف الحزب من الواقع االقتصادي المغربي.
 موقف الحزب ،من خالل أوراقه  ،من العولمةاالقتصادية واتفاقيات التبادل الحر
 أهم مقترحات الحزب لتحقيق التنمية االقتصاديةالمستديمة
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أهم المراجـع :








Stratégie d’assistance pays Document de
.stratégie 2005-2009 Adopté le 19 mai 2005
PARTENARIAT EURO-MED, MAROC :
Document de stratégie 2002-2006 et
_ Programme Indicatif National 2002-2006
.Union Européenne
البرنامج العام للحزب ( الورقة المذهبية)
البرنامج االنتخابي  :نحو م رب أف ل أصالة  /سيادة  /ديمقراطية /
عدالة  /تنمية_ 7002
أوراق المؤتمر الخامس للحزب  " :االنفتاح االقتصادي واإلعالم
والتواصل"
تقرير الخمسينية.
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الدرس الثالث :أساسيات النظام المالي وأهم
المؤسسات المالية
األهداف النوعية:

أن يكون العضو فكرة عامة عن ماهية النظام المالي
الدولي والوطني وأهم مؤسساته وعن عالقته
باالقتصاد و تأثيره فيه.

o

المضامين األساسية:

ماهية النظام المالي الدولي وأهم مكوناته
أهم المؤسسات المالية الدولية  :البنك الدولي....،
النظام المالي الوطني وأهم مكوناته .
أهم المؤسسات المالية الوطنية  :األبناك ،شركات
التمويل،البورصة....،
نظام التمويل اإلسالمي  :أهم أشكال التمويل وأهم
مؤسسات التمويل اإلسالمية.
عالقة النظام المالي الدولي والوطني باالقتصاد
الوطني وتأثيره فيه

o
o
o
o

o

o

أهم المراجـع :
.............. 
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الدرس الرابع :القانون المالي السنوي
األهداف النوعية:
o

أن يتعرف العضو على اإلطار العام لصياغة القانون
المالي وأهم مضامينه ومواقف الحزب منه.

المضامين األساسية:
o

o

o
o

مدخل حول أساسيات في المالية العمومية وآليات
الرقابة.
الميزانية العمومية :الميزانية العامة ،ميزانية
المؤسسات العمومية ،الحسابات الخصوصية للخزينة.
أهم مقتضيات القانون المالي للسنة الجارية.
مواقف الحزب وأهم تعديالته بخصوص مشروع
القانون المالي للسنة الجارية.

أهم المراجـع :
 كتاب حول ميزانية الدولة  :وزارة المالية
 القانون المالي ومرفقاته.
 مداخلة الفريق النيابي وتعديالته حول قانون المالية

37

الدرس الخامس :مالية الجماعات المحلية
األهداف النوعية:

التعرف على أهم مرتكزات التنظيم المالي للجماعات
المحلية.
التعرف على أهم مضامين الحساب اإلداري
التعرف على مواقف مستشاري الحزب من الحساب
اإلداري لجماعتهم المحلية

o

o
o

المضامين األساسية:

التنظيم المالي للجماعات المحلية
 إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة المحلية
 مداخيل الجماعة المحلية من خالل القانون
الحالي و قانون الجبايات المحلية الجديد
 مراقبة النفقات
 أهم مقتضيات قانون الجبايات المحلية لسنة
2000

o

التعرف على أهم مضامين الحساب اإلداري من
خالل الوثيقة الرسمية :
 الجزء األول من الميزانية  :المداخيل و
المصاريف

o

 الجزء الثاني من الميزانية  :المداخيل و المصاريف



الحسابات الخصوصية
منح المقاطعات بالنسبة للجماعات المطبق فيها
نظام وحدة المدينة

مواقف مستشاري الحزب من الحساب اإلداري
للجماعة المحلية من خالل محاضر مداوالت الدورة
المعنية واجتماعات اللجنة المالية.

o

أهم المراجـع :





المالية المحلية  :المادة التكوينية للمعهد العالي للجماعات المحلية
قانون الجبايات المحلية 7002
المي اق الجماعي
التنظيم المالي للجماعات المحلية
38

 مح ر دورة المصادقة علم الميزانية.
 مح ر دورة المصادقة علم الحساب اإلداري
 محا ر اجتماعات اللجنة المالية ذات الصلة
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 -5محور قضايا الوطن واألمة وبعض التجارب
السياسية ذات المرجعية اإلسالمية
 الهدف العام:

أن يستوعب العضو أهم التطورات التي تعرفها
بعض قضايا الوطن واألمة في ظل التحديات
ويتدارس بعض التجارب السياسية ذات المرجعية
اإلسالمية
 الدروس
الدرس األول

:

قضية الصحراء المغربية

الدرس الثاني

:

قضية سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة

الدرس الثالث

 :المسألة األمازيغية
تطورات القضية الفلسطينية

الدرس الرابع

:

الدرس الخامس

 :أوضاع العالم االسالمي في ظل النظام الدولي الجديد

الدرس السادس

 :قراءة في التجربة السياسية للتيار اإلسالمي بتركيا

الدرس السابع

 :قراءة في التجربة السياسية للتيار اإلسالمي بماليزيا

الدرس الثامن

 :قراءة في التجربة السياسية للحركة اإلسالمية بالجزائر

الدرس التاسع

 :قراءة في التجربة السياسية للحركة اإلسالمية باألردن
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الدرس األول :قضية الصحراء المغربية
األهداف النوعية:
o

o

o

أن يتعرف العضو على أهم المحطات التاريخية
لقضية الصحراء المغربية
أن يستوعب العضو مقترحات الحزب إلدارة ملف
الصحراء
أن يتدارس العضو أهم مقتضيات الحكم الذاتي
المقترح من طرف المغرب

المضامين األساسية:
o
o
o
o
o

أهم المحطات التاريخية لقضية الصحراء المغربية
الحجج التاريخية والقانونية لمغربية الصحراء
األمم المتحدة وقضية الصحراء
تقييم تدبير المغرب لملف الصحراء
مقترحات الحزب إلدارة ملف الصحراء:





o

على المستوى السياسي
على المستوى الدبلوماسي
على المستوى الثقافي واإلعالمي
على المستوى االجتماعي

أهم مقتضيات الحكم الذاتي المقترح من طرف
المغرب

أهم المراجـع :
 ق ية الصحرا الم ربية :ورقة صادرة عن المؤتمر الوطني الخامس
للحزب  -منشورات سلسلة العدالة والتنمية – و ائق رقم 2
 الموقع االلكتروني للمجلس الملكي االستشاري للشؤون الصحراوية:
http://www.corcas.com
 و يقة الحكم الذاتي المقترح من طرر الم رب
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الدرس الثاني :قضية سبتة ومليلية والجزر المغربية
المحتلة
األهداف النوعية:
o

o

أن يتعرف العضو على السياق التاريخي الحتالل
مدينتي سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة
ومحاوالت االسترجاع
أن يستوعب العضو مقترحات الحزب بخصوص
قضية سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة

المضامين األساسية:
o

نبذة تاريخية عن قضية سبتة ومليلية :
 الجهاد المغربي ضد الحروب الصليبية
 احتالل سبتة سنة  1415من طرف البرتغال ثم
األسبان واحتالل مليلية سنة 1400

o

المحطات السياسية المعاصرة لمدينتي سبتة ومليلية:





o

o

o

اتفاقية سنة 1002
انتفاضة المغاربة بعد إخضاعهم لقانون األجانب
1090
الحكم الذاتي للمدينتين سنة 1004
أحداث جزيرة ليلى وزيارة ملك اسبانيا للمدينتين
المغربيتين المحتلتين.

الموقف االسباني من جهة المدينتين ومن ملف جبل
طارق من جهة أخرى
مالحظات بخصوص التدبير المغربي لقضية سبتة ومليلية والجزر
المحتلة

أهم مقترحات فريق العدالة والتنمية في الجلسة
العمومية المخصصة للمدينتين السليبتين سبتة ومليلية
ومنها:
 تأسيس إطار مدني من أجل العمل على تحرير
األراضي المغربية المحتلة.
 تسريع وتيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمناطق
الشمالية ،ومكافحة التهريب من المدينتين المحتلتين.
42

 إنجاز مطبوعات بكل اللغات الحية تقدم كافة المعطيات
التي تؤكد مغربية األراضي المحتلة وتأسيس مركز
للتوثيق والبحث والمتابعة في كل ما له عالقة
باألراضي المغربية المحتلة.
أهم المراجـع :
 تدخل فريق العدالة والتنمية في الجلسة العمومية المخصصة للمدينتين
السليبتين سبتة ومليلية
 سبتة ومليلية والجزر(..اآلفاق والتساؤالت) حسين مجدوبي -سلسلة
شراع كتاب رقم 26
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الدرس الثالث :المسألة األمازيغية
األهداف:

التعرف على أهم مقاربات المسألة األمازيغية
بالمغرب.
استيعاب معالم موقف الحزب من المسألة األمازيغية.

o

o

المضامين األساسية:


توطئة تاريخية:
األمازيا قبل اإلسالم:نسبهم ،تنظيماتهم،تقويمهم..
األمازيا ودورهم بعد مجيء اإلسالم
موقف األمازيا من الظهير البربري الساعي إلى
التفرقة بين العرب و البربر

o
o
o

المقاربات المختلفة للمسيلة األمازي ية :



الموقف الرسمي من المسألة األمازيغية:

o

 خطاب أجدير(خنيفرة) 2001/10/10
 إنشاء المعهد الملكي للثقافة األمازيغية
 الشروع في تدريس األمازيغية 2004/2003بالتدريج

موقف أهم التنظيمات األمازيغية ومطالبها

o

بعا معالم موقر الحزب من مسيلة األمازي ية:



دور اإلسالم في صهر العرب و األمازيا بالمغرب
ودورهم في نشر اإلسالم
الدفاع عن الحقوق الثقافية واللغوية واإلعالمية
لألمازيا
مقاومة كل استغالل لألمازيغية للمس بالوحدة الوطنية
للمغرب
الدعوة لكتابة األمازيغية بالخط العربي ومقاومة
محاوالت كتابتها بالخط الالتيني

o

o

o

o

المراجع:
 تاريخ بن خلدون
 اقت ا الصراط ( ابن تيمية)
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بيان الم رب في أخبار األندلس و الم رب ( ابن عذاري)
موسوعة ويكبيديا
موقع المعهد الملكي للتقافة األمازي يةwww.ircam.ma:
الورقة المذهبية للحزب.
مجلة الفرقان عدد خاص عن االمازي ية
سياسة تدبير الشين األمازي ي بالم رب /أحمد عصيد
تدبير المسيلة األمازي ية بالم رب :المبادرات و المواقر و التفاعالت/
سعيد بنيس
----- www.tamazgha.orgwww.amazighweb.com
الحركة األمازي ية بالم رب ومستقبل العالقة مع الحركة اإلسالمية/
مصطفم الخلفي :التجديد7002/02/67 :
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الدرس الرابع :تطورات القضية الفلسطينية
األهداف النوعية:

أن يستشعر العضو مركزية القضية الفلسطينية .
أن يعرف العضو سياق الصراع الحضاري بين األمة
اإلسالمية والعدو الصهيوني.
أن يميز العضو بين خيار المقاومة وخيار التطبيع.
أن يدرك العضو السبل المختلفة لدعم خيار المقاومة.

o
o

o
o

المضامين األساسية:

مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لألمة اإلسالمية
ومحورية القدس فيها
السياق الحضاري و التاريخي للصراع بين األمة
اإلسالمية والعدو الصهيوني
أهم المحطات التاريخية للقضية الفلسطينية:

o

o

o








سقوط الخالفة العثمانية وتفكيك العالم اإلسالمي
واستعماره .
وعد بلفور  -1010مرحلة اإلنتفاضات والثورات
{ 1020ـ } 1049
نشأة الكيان الصهيوني -1049هزيمة العرب سنة
1020
من اإلنتفاضة األولى إلى مدريد ثم أوسلو .
اإلنتفاضة الثانية {} 2000
مؤتمر أنابوليس.

المقاربات المعتمدة  :خيار المقاومة وخيار التطبيع.
سبل دعم القضية الفلسطينية:الدعم السياسي
والجماهيري-الدعم المادي-مقاومة التطبيع ..

o
o

أهم المراجـع :






هكذا انتصر صالح الدين وهكذا عادت القدس  :ماجد عرسان الكيالني
األساطير المؤسسة للسياسة اإلسرائيلية  :روجي جارودي.
وجا دور التطبيع  :مصطفم الحيا .
اتفاقية أسلو :منير شفيق
أمريكا الخصم والحكم د:نصر حسين ماروري
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اسرائيل  7070خطتها التفصيلية لمستقبل الدولة والمجتمع المجلد 6
‘إلم  2مركز دراسات الوحدة العربية-
مجلة الفرقان العدد  : 22المقاومة بين التنويع والتطويع .
موقع المركز الفلسطيني لمعالم www.palestine-:
info.info/arabic/hamas
فلسطين و صراع اإلرادات /أبو زيد المقري
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الدرس الخامس :أوضاع العالم اإلسالمي في ظل
النظام الدولي الجديد
الهدف العام :

أن يعرف العضو التحوالت المعاصرة المؤطرة
للنظام الدولي الجديد .
أن يدرك العضو خطورة استهداف هذا النظام لألمة
العربية واإلسالمية.
أن يستوعب العضو شروط المقاومة ومقومات
النهوض.

o

o

o

المضامين :

النظام الدولي الجديد:األحادية القطبية وأطروحة
صراع الحضارات
النظام الدولي الجديد واستهدافه لألمة العربية و
اإلسالمية
أشكال االستهداف التي تتعرض لها األمة اإلسالمية
مشروع الشرق األوسط الكبير
أهم مواقع االستهداف في العالم اإلسالمي :فلسطين-
العراق -أفغانستان-السودان-إيران....
مقومات نهوض األمة وشروط مقاومة مشاريع النظام
الدولي الجديد

o

o

o
o
o

o

المراجع






النظام الدولي الجديد وخيار المواجهة /منير شفيق
ق ايا التنمية و االستقالل في الصراع الح اري /منير شفيق
الحرب الح ارية األولم  /المهدي المنجرة
العالم العربي بين تحديات العولمة ومتطلبات التنمية البشرية /محمد
نجيب بولير
مجلة المنعطر /عدد  62سنة 6222
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الدرس السادس :قراءة في التجربة السياسية للتيار
اإلسالمي بتركيا
األهداف النوعية:
o

o

o

التعرف على تاريخ و مراحل مساهمة التيار
اإلسالمي في التجربة السياسية التركية المعاصرة.
التعرف على مقومات نجاح المشاركة السياسية للتيار
اإلسالمي بتركيا في مختلف مراحلها
استخالص الدروس و العبر من التجربة.

المضامين األساسية:
o

ظهور النظام العلماني التركي وطبيعته:
 /1 مرحلة إقصاء الهوية اإلسالمية وحالة الصدام مع
المجتمع التركي  :فترة الحزب الوحيد (حزب الشعب
الجمهوري) وعهد كمال أتاتورك وعصمت إينينو،
 /2 مرحلة محاولة استيعاب الهوية اإلسالمية :فترة
إقرار التعددية الحزبية و ظهور أحزاب ذات خلفية
إسالمية.

o

أهم تجارب المشاركة السياسية للتيار اإلسالمي :
/1 تجربة حزب النظام الوطني،
/2 تجربة حزب الرفاه بقيادة الدكتور نجم الدين أربكان
والوصول إلى الوزارة األولى
 /3 تجربة حزب السعادة

o

تجربة حزب العدالة والتنمية :
 نقط االستمرارية ونقط القطيعة مع التجارب السابقة
للتيار اإلسالمي.
 الوصول إلى الوزارة األولى مرتين
 أهم اإلنجازات النوعية التي حققها حزب العدالة و
التنمية بعد توليه تسيير البالد على المستوى
االقتصادي ،السياسي والدبلوماسي ،وعلى مستوى
التدبير الجماعي...،

o

أهم عوامل نجاح المساهمة السياسية للتيار اإلسالمي
في التجربة السياسية التركية المعاصرة وكيفية تجاوز
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o

التحديات /1:وضوح الرؤية/2 ،الحنكة السياسية،
/3المناخ الديمقراطي العام ...،
أهم الدروس و العبر التي يمكن استخالصها من
التجربة.

أهم المراجـع :
 موقع حركة التوحيد و اإلصالح : /http://www.alislah.ma
حوار مع د.إدريس بوانو.
 موقع إسالم أونالين http://www.islamonline.net
 الفرقان العدد 22
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الدرس السابع :قراءة في التجربة السياسية للتيار
اإلسالمي بماليزيا
األهداف النوعية:
o

o

التعرف على التجربة السياسية للتيار اإلسالمي
بماليزيا ومساهمته في إرساء التجربة التنموية
الماليزية
استخالص الدروس والعبر من التجربة التنموية
والسياسية الماليزية.

المضامين األساسية:
o

معالم التجربة التنموية الماليزية :
 ما هي خصائصها  :رؤية  ...،2020؟
 ما هي مراحل تطورها ؟
 ما هي نقائصها ؟

o
o

o

مفهوم مشروع اإلسالم الحضاري والمبادئ العشر
التجربة السياسية للتيار اإلسالمي السياسي بماليزيا
(حركة الشباب الماليزي.)...
مساهمة التيار اإلسالمي في إرساء التجربة التنموية
الماليزية:
 تقليص مساحات االختالف وتوسيع مساحات المشترك
 حسن ادارة الشأن العام
 سياسة أنظر شرقاLook East :

o

كيف يمكننا أن نستفيد من هذه التجربة التنموية
ومساهمة التيار اإلسالمي فيها

أهم المراجـع :
 عرا "قرا ة في التجربة التنموية الماليزية" لرياا حاوي عن
مركز الشهاب لمعالم واالتصال – كوااللمبور ماليزيا بمناسبة الملتقم
الوطني الخامس لشبيبة العدالة والتنمية – غشت 7002
 كتاب " مهاتير محمد… عاقل في زمن الجنون" من تيلير الكاتب
والصحفي الفلسطيني الدكتور عبد الرحيم عبد الواحد.
 الجز ال الث من كتاب " جهاد  :في ا ر اإلسالم السياسي" للكاتب

الفرنسي جيل كيبلا
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Aljazeera - -  مقاالت بعدة مواقع إخبارية و إسالمية
Islamonline www.diwanalarab.com
Malaysiagate.com :  بوابة ماليزيا
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الدرس الثامن :قراءة في التجربة السياسية للحركة
اإلسالمية بالجزائر
األهداف النوعية:
o

o

التعرف على التجربة السياسية للتيار اإلسالمي
بالجزائر
استخالص الدروس والعبر من هذه التجربة.

المضامين األساسية:
o
o
o

o

o

o

o

أهم تطورات التاريخ السياسي للجزائر بعد االستقالل
أبرز معالم الواقع السياسي واألمني بالجزائر
تاريخ المشاركة السياسية للحركة اإلسالمية بالجزائر
وأهم محطاتها :من تجربة جبهة اإلنقاذ إلى الواقع
المعاصر.
أهم فصائل الحركة اإلسالمية المشاركة في العمل
السياسي الحالي بالجزائر
أهم المراجعات الفكرية لبعض فصائل الحركة
اإلسالمية :حركة مجتمع السلم نموذجا
واقع وآفاق عالقات التعاون البرلماني بين حركة
مجتمع السلم وحزب العدالة والتنمية
ما هي الدروس والعبر التي يمكن االستفادة من هذه
التجارب التي عرفتها الجزائر؟.

أهم المراجـع :
Hmsalgeria.net .ar 
 سلسلة الفهم لمحفوظ النحناح
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الدرس التاسع :قراءة في التجربة السياسية للحركة
اإلسالمية باألردن
األهداف النوعية:
o

o

o

أن يتعرف العضو على تاريخ وخصائص التجربة
السياسية للحركة اإلسالمية باألردن
أن يتعرف على عناصر النجاح و اإلخفاق في
التجربة
أن يستخلص الدروس و العبر من التجربة.

المضامين األساسية:
o

o

o

تمهيد تاريخي للمشاركة السياسية للحركة اإلسالمية
باألردن:من تنظيم "اإلخوان المسلمون" إلى "جبهة
العمل اإلسالمي "
أهم مراحل المشاركة السياسية للحركة اإلسالمية
باألردن في مختلف االستحقاقات التشريعية
والمحلية..
عناصر النجاح و اإلخفاق في التجربة:
 الواقع األردني والمؤثرات اإلقليمية والدولية
 طبيعة العالقة بين حركة اإلخوان المسلمين وجبهة
العمل اإلسالمي
 االجتهادات واألخطاء ،النجاحات واإلخفاقات

o

o

آخر مستجدات المشاركة السياسية للحركة اإلسالمية
باألردن
دروس وعبر من هذه التجربة

أهم المراجـع :
..... موقع جبهة العمل االسالمي باالردن...
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 -2مجال التربية واألخالق الحزبية
 الهدف العام :

تأهيل العضو تربويا وأخالقيا ،و ترسيخ مرجعية
الحزب في سلوكه ومواقفه
الدرس األول

:

مقاصد السياسة الشرعية

الدرس الثاني

:

فقه سنن التغيير في النفس والمجتمع

الدرس الثالث

:

فقه األولويات والموازنات

الدرس الرابع

:

فقه المآالت

الدرس الخامس

:

تصرفات النبي صلى هللا عليه وسلم بالرسالة

الدرس السادس

:

فقه النوازل

الدرس السابع

:

التحذير من الكسب الحرام :الغلول نموذجا

الدرس الثامن

:

عالمية القيم اإلسالمية

الدرس التاسع

:

اإلخالص والتجرد

الدرس العاشر

:

الصبر والتضحية

الدرس 11

:

أدب االختالف

الدرس 12

 :القوة و األمانة

وتصرفاته باإلمامة.
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الدرس األول :مقاصد السياسة الشرعية
األهداف النوعية :

أن يستوعب العضو المقاصد العامة للسياسة
الشرعية.
أن يدرك العضو المبادئ الكبرى المنظمة للعالقة بين
الراعي والرعية.
أن يعمل بمقتضى ذلك في عمله السياسي.

o

o

o

المضامين األساسية :

المقاصد العامة للشريعة :الشريعة تحكمها مبادئ
تروم تحقيق المصالح ودرء المفاسد
مصالح اإلنسان الضرورية
األحكام المنظمة للعالقة بين الراعي والرعية في
السياسة الشرعية .
العمل بمقتضى ذلك في العمل السياسي.

o

o
o

o

أهم المراجع:













علم أصول الفقه لعبد الوهاب خالر-.
السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية البن تيمية.
عوامل السعة والمرونة في الشريعة اإلسالمية للدكتور يوسر
القر اوي.
شريعة اإلسالم للمؤلر نفسه.
االجتهاد في الشريعة اإلسالمية للمؤلر نفسه.
الخصائص العامة لمسالم للمؤلر نفسه.
السياسة الشرعية في و نصوص الشريعة ومقاصدها  /يوسر
القر اوي
إعالم الموقعين البن القيم.
نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني
الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية للدكتور أحمد الريسوني
مصالح اإلنسان :مقاربة مقاصدية  /عبد النور بزا
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الدرس الثاني :فقه سنن التغيير في النفس والمجتمع.
األهداف النوعية :

أن يدرك العضو أن النشاط اإلنساني خاضع لقوانين
ونواميس على غرار بقية الكون
أن يعرف العضو أهم السنن المتحكمة في تغيير
األنفس والمجتمعات.

o

o

المضامين األساسية:

القوانين المشتركة المتحكمة في الكون واإلنسان.
سنن أساسية - :التدرج – السببية – التوازن -التدافع
...
تغيير األنفس شرط لتغيير المجتمعات.

o
o

o

أهم المراجع:








حتم ي يروا ما بينفسهم /جودت سعيد./
مذهب ابن آدم األول  /جودت سعيد/
اإلنسان حين يكون كال وحين يكون عدال  /جودت سعيد/
الخصائص العامة لمسالم للدكتور القر اوي.
فقه ت يير المنكر/د محمد توفيق محمد سعد.
مقدمة تفسير سورة األنعام من ظالل القرآن.
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الدرس الثالث :فقه األولويات والموازنات
األهداف النوعية :

أن يدرك العضو شرعية هذا الفقه انطالقا من
النصوص والسيرة.
أن ينظم فعله السياسي بناء على ذلك.
العمل السياسي يقوم على الموازنة بين المصالح و
المفاسد.
يدرك أن العمل السياسي يقوم على النسبية.

o

o
o

o

المضامين األساسية:

مقدمة في مراتب األعمال.
معنى فقه األولويات والموازنات والعالقة بينهما.
عالقة فقه األولويات بفقه الواقع .
عالقة فقه األولويات بفقه النصوص.
عالقة فقه األولويات بفقه المقاصد.
حاجتنا إلى فقه األولويات و الموازنات في العمل
السياسي .
نماذج عملية وآليات تطبيق فقه الموازنات
عليها(نموذج التحالفات وكيفية إدارة الصراع)

o
o
o
o
o
o

o

أهم المراجع










الموافقات  :اإلمام الشاطبي .
أعالم الموقعين  :اإلمام ابن القيم .
مقاصد الشريعة اإلسالمية و مكارمها :األستاذ عالل الفاسي .
مدخل إلم مقاصد الشريعة اإلسالمية  :الدكتور أحمد الريسوني .
فقه األولويات  :دراسة في ال وابط :محمد الوكيلي .
فقه الموازنات :مسفر بن علي القحطاني .
أولويات الحركة اإلسالمية في المرحلة القادمة :يوسر القر اوي
في فقه األولويات للدكتور يوسر القر اوي
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الدرس الرابع :فقه المآالت
األهداف النوعية :
o

أن يعرف العضو أن األحكام والمواقف تترتب عنها
آثار وتداعيات وجب أخذها بعين االعتبار.

المضامين األساسية:
o
o
o

o
o
o

o
o

معنى فقه المآالت
عالقة فقه المآالت بمقاصد الشريعة اإلسالمية.
دور فقه المآالت في تفعيل بعض قواعد أصول الفقه
و خاصة قاعدة سد الذرائع.
فقه المآالت ودوره في تحقيق الموازنات.
أهمية فقه المآالت في الممارسة السياسية.
نماذج من فقه المآالت من سيرة النبي صلى هللا عليه
وسلم ومن سير الصحابة
نماذج عملية وآليات تطبيق فقه المآالت
فقه مراتب تغيير المنكر

أهم المراجع:
 إعالم الموقعين :اإلمام ابن القيم .
 مقاصد الشريعة اإلسالمية و مكارمها :األستاذ عالل الفاسي .
 مدخل إلم مقاصد الشريعة اإلسالمية  :الدكتور أحمد الريسوني .
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الدرس الخامس :تصرفات النبي صلى هللا عليه وسلم
بالرسالة وتصرفاته باإلمامة.
األهداف النوعية :

أن يعرف العضو أن تصرفات النبي صلى هللا عليه
وسلم ليست في مرتبة واحدة :منها ما هو من قبيل
النبوة ومنها ما هو من قبيل اإلمامة.
التمييز بين مصالح الدنيا ومصالح اآلخرة ،وأن
السياسة الشرعية مرتبطة باألولى.

o

o

المضامين األساسية:

معنى التصرفات النبوية.
أنواع التصرفات النبوية.
أدلة تنوع التصرفات النبوية.
التصرفات النبوية باإلمامة:مفهومها وسماتها.
أهمية استيعاب تصرفات النبي -ص -باإلمامة في
الممارسة السياسية.

o
o
o
o
o

أهم المراجع :








تصرفات الرسول صلم هللا عليه و سلم باإلمامة :الدكتور سعد الدين
الع ماني.
مقاصد الشريعة اإلسالمية  :الطاهر بن عاشور .
أصول الفقه  :عبد الوهاب خالر .
مبادئ نظام الحكم في اإلسالم مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحدي ة
 :الدكتور عبد الحميد متولي.
النظام السياسي اإلسالمي مقارنا بالدولة القانونية :الدكتور منير حميد
البياتي.
اإلحكام لممام القرافي
الدين و السياسة تمييز ال فصل :للدكتور سعد الدين الع ماني
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الدرس السادس :فقه النوازل
األهداف النوعية :

أن يدرك العضو صالحية الشريعة لكل زمان ومكان
من خالل معرفة الثابت والمتغير فيها.
أن تؤطر ثقافة المقاصد كل النوازل الطارئة.

o

o

المضامين األساسية:

مقدمة حول الثابت والمتغير في الشريعة اإلسالمية.
أهمية دراسة فقه النوازل
تعريف فقه النوازل
أنواع النوازل
حكم دراسة النازلة :حكم االجتهاد في النوازل
خطوات دراسة النازلة
تأطير ثقافة المقاصد لكل النوازل الطارئة
تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعوائد والعرف

o
o
o
o
o
o
o
o

أهم المراجع :







الموافقات  :الشاطبي
إعالم الموقعين:ابن القيم
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي:العدد الحادي عشر
المعامالت اإلسالمية المعاصرة :د.محمد ع مان شبير
دراسات فقهية في ق ايا طبية معاصرة :د .عبد الناصر أبو بصل
فقه النوازل في سوس :للعالمة لحسن العبادي.
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الدرس السابع :التحذير من الكسب الحرام :الغلول
نموذجا
األهداف النوعية:

أن يستشعر خطورة الكسب الحرام
أن يعرف أحكام الغلول في الفقه اإلسالمي

o
o

المضامين األساسية:

الكسب الحرام و خطورته
أحكام الغلول في الفقه اإلسالمي.
أمثلة من الواقع المعيش في تدبير الشأن العام

o
o
o

أهم المراجع:





الحالل و الحرام في اإلسالم د يوسر القر اوي
الموطي لممام مالك.
فقه السنة للسيد سابق
خطورة تبذير المال العام في اإلسالم :رسالة قدمها أحمد الشقيري
الديني في الدورة األولم للمسؤولين الجماعيين لحزب العدالة و التنمية
سنة .7002
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الدرس الثامن :عالمية القيم اإلسالمية
األهداف النوعية :

أن يدرك العضو كونية القيم اإلسالمية وعدم
خصوصيتها.
أن يلمس استيعاب المنظومة القيمية اإلسالمية لمعظم
القيم العالمية النبيلة-.
أن يستنتج أن البقاء لهذه القيم اإلسالمية ألنها ربانية
المصدر.

o

o

o

المضامين األساسية:

شمولية التصور اإلسالمي للكون والحياة.
عالمية القيم اإلسالمية وعدم خصوصيتها.
تكامل القيم والحقوق الفردية والجماعية التي صانها
اإلسالم.
المقارنة بين التصورين الغربي واإلسالمي
بخصوص حقوق اإلنسان.
أبدية القيم اإلسالمية.
تحديات  :العولمة -التنصير -الحريات الفردية-
الحداثة

o
o
o

o

o
o

أهم المراجع:











اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في اإلسالم.
الخصائص العامة لمسالم /يوسر القر اوي
االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الح اري /د محمد حمدي
زقزوق/
اإلسالم وصراع الح ارات/د أحمد القديدي/
في ال زو الفكري /د أحمد عبد الرحيم السايح
حول إعادة تشكيل العقل المسلم /عماد الدين خليل
النظرية السياسية اإلسالمية في حقوق اإلنسان الشرعية /كتاب األمة/
الحرب الح ارية األولم  /الدكتور المهدي المنجرة
عولمة العولمة /للدكتور المهدي المنجرة
نحو عولمة أخرى أك ر عدال و إنسانية /للدكتور عبد الهادي بوطالب

64

الدرس التاسع :اإلخالص والتجرد
األهداف النوعية :

أن يجعل العضو غايته من العمل السياسي مرضاة هللا
سبحانه والتمكين لشريعته الحقة واالبتعاد عن
الشبهات في المكاسب المادية أو المعنوية.
تقديم المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة فردية
كانت أم حزبية.
مواصلة التدافع السياسي كلما اتضحت معالمه بغض
النظر عن النتائج.

o

o

o

المضامين األساسية:

العمل السياسي ككل نشاط إنساني يدخل في دائرة
التكليف واالبتالء
اإلخالص و التجرد شرطان لقبول األعمال
وجوب الحذر من الوقوع في الشرك الخفي
أهم مداخل الشيطان ووجوب الحذر منها في
الممارسة السياسية
إخالص الوجهة هلل وحده في العمل السياسي من أشق
العبادات وأعالها ،ألن السياسة متلبسة باستشراف
المال والجاه والمنصب

o

o
o
o

o

أهم المراجع:










مدارج السالكين (منزلة اإلخالص ومنزلة االستقامة) -.البن قيم
الجوزية
رجال حول الرسول/خالد محمد خالد/
المنتقم من الترغيب والترهيب /د.يوسر القر اوي
جيل النصر المنشود
منهاج القاصدين/المقدسي/
دعاة ال ق اة /حسن اله يبي/
تذكرة الدعاة  /البهي الخولي/
البيان في مداخل الشيطان  -عبد الحميد البياللي-
أركان الرسالية في العمل السياسي /أحمد الشقيري الديني/خمس حلقات
نشرت بجريدة التجديد.
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الدرس العاشر :الصبر والتضحية
األهداف النوعية :

أن يعرف العضو أن طريق العمل السياسي
والمخالطة من االختيارات المكلفة.
أن يكون مستعدا لكل االبتالءات سواء في النفس أو
المال أو األهل.
أن يعلم أن "خير الناس أنفعهم للناس" كما صح بذلك
الخبر عن المعصوم.

o

o

o

المضامين األساسية:

الصبر والتضحية:اآليات واألحاديث المؤطرة
للموضوعين.
مكانة الصبر و التضحية في العمل السياسي
اإليمان بالفكرة والقضية شرط أساسي للصبر
والتضحية.
الصبر عند المغانم و المغارم على السواء
نماذج من التاريخ والواقع المعيش.
تحديات المرحلة تقتضي الصبر و التضحية :تحديات
التخلف –الفقر-التبعية-التجزئة  -النزعات العرقية-
الخلفية الصليبية للحضارة الغربية المهيمنة-
التياراالستئصالي

o

o
o

o
o
o

أهم المراجع:







الصبر في القرآن الكريم /د.يوسر القر اوي/
العبادة في اإلسالم  /د.يوسر القر اوي/
الحوافز اإليمانية بين المبادرة وااللتزام/ر ا النحوي/سلسلة الحوار/
عدة الصابرين البن القيم.
"منزلة الصبر" من مدارج السالكين البن القيم.
قرا ة فصول من محنة تجارب اإلسالميين (.البوابة السودا – أيام من
حياتي – عندما يحكم الط اة...إلخ)

66

الدرس الحادي عشر :أدب االختالف
األهداف النوعية :

أن يعرف العضو أن االشتغال على بعض النصوص
الشرعية نشاط بشري خاضع للصواب والخطأ.
أن يعرف طرق تدبير االختالف ويبتعد عن التمركز
حول الذات وتقديس الرأي...
أن يمتلك نضجا عقليا وجدانيا يمكنه من التمييز بين
الفكرة وصاحبها.
أن تتسع مداركه لقبول اآلخر المختلف ،خصوصا
عند تشكيل التحالفات السياسية.

o

o

o

o

المضامين األساسية:

التنوع واالختالف شرط لعمارة األرض وإقامة
العدل.
نسبية الرأي و أهمية الرأي اآلخر
خضوع االجتهاد البشري الحتمال الصواب والخطأ.
أهمية التمييز بين الفكرة وصاحبها في تدبير
االختالف
أدب االختالف وأهم طرق تدبير الخالف.
آليات تدبير التحالفات السياسية
الجهل بآداب االختالف من أهم أسباب التبديع
والتضليل و التكفير.

o

o
o
o

o
o
o

أهم المراجع:








في فقه الحوار  /د سعد الدين الع ماني
أدب االختالر في اإلسالم/طه جابر فياا العلواني/
حول إعادة تشكيل العقل اإلسالمي /عماد الدين خليل/
االجتهاد في الشريعة اإلسالمية/د.القر اوي/
الناس والحق /د.القر اوي/
الفتنة بين الصحابة للشيخ محمد حسان
الرسالية في العمل اإلسالمي  :استيعاب و مدافعة /المهندس محمد
الحمداوي
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الدرس الثاني عشر :القوة و األمانة
األهداف النوعية:

أن يدرك العضو أن اجتماع القوة و األمانة شرط
نجاح التدافع السياسي
أن القوة من غير أمانة تنتج الفجور السياسي
أن األمانة من غير قوة تنتج تراع األخيار عن اقتحام
العقبة ،وترك المجال للمفسدين.

o

o
o

المضامين األساسية:

القوة و األمانة أساس تحمل مسؤولية العمل السياسي
األمانة هي القيمة المضافة التي يقدمها الفاعل
اإلسالمي للحقل السياسي.
القوة تعني قوة اإليمان وقوة العلم وقوة المبادرة
األمانة في أداء الواجب،في عدم اختالس المال العام،
في االنضباط لقرارات الحزب  ،في حفظ أسرار
المجلس...
"المؤمن القوي أحب إلى هللا من المؤمن الضعيف"...

o
o

o
o

o

المراجع :





 تفسير قوله تعالم" :إن خير من استاجرت القوي األمين" السياسة الشرعية /لشيخ االسالم ابن تيمية. أركان الرسالية في العمل السياسي/أحمد الشقيري الديني(أنظر:"التجديد").
 األربعين النووية/اإلمام النووي(حديث" :المؤمن القوي أحب إلمهللا)...
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 -0مجال التنمية البشرية الذاتية
 الهدف العام :

أن يتمكن العضو من استثمار طاقاته وقدراته الذاتية
وتطوير مهاراته الفكرية واإلبداعية
الدرس األول

:

التغيير الذاتي اإليجابي

الدرس الثاني

:

الطاقات والقدرات الذاتية وكيفية تنميتها

الدرس الثالث

:

كيف تبني ثقتك بنفسك

الدرس الرابع

:

كيف تكون شخصية قوية ومؤثرة

الدرس الخامس

:

مهارات التفكير واإلبداع

الدرس السادس

:

تقنيات تنمية مهارة القراءة
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الدرس األول :التغيير الذاتي اإليجابي
األهداف النوعية:

التعرف على مفهوم التغيير الذاتي اإليجابي
أن يصبح العضو قادرا على تطوير تصوراته
وأفكاره و سلوكاته نحو األفضل باستمرار ويبتعد عن
الجمود المؤدي إلى التقاعس والفتور.

o
o

المضامين األساسية:

مفهوم التغيير الذاتي اإليجابي.
دواعي التغيير الذاتي اإليجابي
التغيير الذاتي اإليجابي عبر تغيير األفكار
والمعتقدات
التغيير الذاتي اإليجابي عبر كسر قيود العجز
والسلبية )في الذات و المحيط (
التغيير الذاتي اإليجابي عبر تغيير طريقة النظر إلى
األمور(من السلب إلى اإليجاب).
التغيير الذاتي اإليجابي عبر البحث عن منظورات
أخرى لرؤية األمور.

o
o
o

o

o

o

أهم المراجـع :






الفوائد :ابن القيم الجوزية.
ت يير العادات  :بيت كوهين.
توقر عن الشكوىاابدأ النجاح  :فرانك باسيتا.
العادات السبع لمقدام علم الت يير  :ستيفن كوفي.
العادات السبع للناس األك ر فعالية  :ستيفن كوفي
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الدرس الثاني :الطاقات والقدرات الذاتية وكيفية
تنميتها
األهداف النوعية:

أن يتعرف العضو على طاقاته وقدراته الذاتية التي
أودعها هللا فيه  ،ويعمل على تنميتها واالستفادة منها.

o

المضامين األساسية:

الطاقات الذاتية لإلنسان:

o

 الطاقة الروحية.
 الطاقة العقلية.
 الطاقة البدنية.

كيف نتعرف على طاقاتنا الذاتية و نستخدمها ؟
كيف نجدد هذه الطاقات و ننميها؟

o
o

أهم المراجـع :





كير تستخدم طاقاتك  :هادي المدرسي.
أيقظ قواك الخفية  :انتوني روبنز.
كير ت اعر قدراتك الذهنية ؟ جين ماري ستاين
فجر طاقاتك الكامنة في األوقات الصعبة:ديفيد فيسكوت.
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الدرس الثالث :كيف تبني ثقتك بنفسك
األهداف النوعية:

أن يصبح العضو واثقا من نفسه ويكسر كل قيود
العجز والسلبية واالنهزام النفسي.

o

المضامين األساسية:

ما هي الثقة بالنفس؟
كيف تبني ثقتك بنفسك؟

o
o









الثقة باهلل
التمسك بالقيم و المبادئ
وضوح األهداف في الحياة
االيجابية في المعتقدات و األفكار
التعامل االيجابي مع المنجزات واألخطاء
العناية بالمظهر و الحركات
......

ثمرات الثقة بالنفس.

o

أهم المراجـع :






ق بنفسك وحقق ما تريد :بول حنا.
ال قة العاطفية  :جيل كندنفيلد.
تحمل المسؤولية اآلن  :ويليام كناوس.
كير تتحدث ب قة أمام الناس :فيفان بوكان.
ت يير العادات  :بيت كوهين.
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الدرس الرابع :كيف تكون شخصية قوية ومؤثرة
األهداف النوعية:

أن يتعلم العضو أساليب التأثير في الناس وكسب
حبهم وتعاطفهم.

o

المضامين األساسية:

ما المقصود بالشخصية القوية المؤثرة؟
ماذا تفعل لتكون لك شخصية قوية ومؤثرة؟

o
o







التمسك بالقيم و المبادئ
حسن التعامل مع اآلخرين
المقاربة الموضوعية لألشياء واألشخاص
االهتمام باآلخرين و تذكر أسمائهم
.....

أهم المراجـع :






الشخصية القوية المؤ رة  :نصر جورج هرمز.
كير تجذب الناس كالم ناطيس ؟ ليل الوندوس
العادات السبع للناس األك ر فعالية  :ستيفن كوفي.
تقدم وابق في المقدمة  :ديانا بوهر.
قوة التحكم في الذات  :د .ابراهيم الفقي
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الدرس الخامس :مهارات التفكير واإلبداع
األهداف النوعية:

أن يتعلم العضو كيفية تفجير طاقاته اإلبداعية من
خالل فهم كيفية عمل العقل البشري والتفكير المنهجي

o

المضامين األساسية:

ما هو التفكير؟ ما مفهوم اإلبداع؟ ما هو التفكير
اإلبداعي؟
كيف تتم عملية التفكير على مستوى المخ البشري؟
ما هي محفزات ومعوقات التفكير اإلبداعي؟
مهارات التفكير واإلبداع وكيفية اكتسابها

o

o
o
o

أهم المراجـع :






التفكير االيجابي  :فيرا بيفر.
مبادئ االبداع  :د.طارق سويدان.
االبداع في حل المشكالت  :دونالد نوون.
كير ت اعر قدراتك الذهنية ؟ جين ماري ستاين.
آلة االبداع  ...االبداع خطوة خطوة  :د .طارق سويدان.
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الدرس السادس :تقنيات تنمية مهارة القراءة
األهداف النوعية:

أن يتعرف العضو على أساسيات تنمية القراءة

o

المضامين األساسية:

أهمية القراءة في حياة اإلنسان
مفهوم القراءة وأنواعها
أساليب تنمية مهارة القراءة
مهارات القراءة السريعة

o
o
o
o

أهم المراجـع :







القرا ة أوال
كير تختار الكتاب اإلسالمي وتقرأه :د .محمد عز الدين توفيق
أسس القرا ة وفهم المقرو  :محمد حبيب هللا
مهارة القرا ة  :ع بد هللا خلر العسار
حب القرا ة  :ماري ليونهارت
مهارات القرا ة السريعة  :جوبيس تيرلي

76

77

 -9مجال اإلدارة والجودة
 الهدف العام:

التعرف على أهم وظائف اإلدارة واكتساب بعض
مهارات التسيير اإلداري والتوعية بأهمية اعتماد
نظام الجودة في العمل السياسي سعيا إلى اإلتقان
والتميز
الدرس األول

:

اإلدارة ووظائفها

الدرس الثاني

:

فن تدبير الوقت

الدرس الثالث

:

كيف نجعل اجتماعاتنا ناجحة ؟

الدرس الرابع

:

الجودة ودورها في تطوير العمل الحزبي
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الدرس األول :اإلدارة ووظائفها
األهداف النوعية:

أن يدرك العضو مفهوم اإلدارة ووظائفها الخمس

o

المضامين األساسية:

مفهوم اإلدارة
الوظائف األساسية في اإلدارة

o
o







التخطيط
التنظيم
التوجيه
التوظيف
الرقابة

أهم المراجـع :






وظائر اإلدارة  :محمد حسن يس  /مدني عبد القادر عالقي
مهارات ال بد منها للصعود الم القمة  :محمد فتحي
الدليل غير الرسمي للمدير المتميز :د  .آالن ويس
مبادئ اإلدارة  :تحليل للوظائر والمهمات االدارية :هارولد كومتر /
سيريل أودونل
العملية اإلدارية  :وظائر المديرين  :علي الشقراوي
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الدرس الثاني :فن تدبير الوقت
األهداف النوعية:

أن يتعرف العضو على كيفية االستفادة من الوقت
وتنظيمه إلنجاز أكبر قدر من األعمال

o

المضامين األساسية:

أهمية الوقت في حياة اإلنسان
التوفيق بين األوقات واألعمال
مراتب األعمال
فوائد تنظيم الوقت في مجال اإلدارة

o
o
o
o

أهم المراجـع :





قيمة الوقت في حياة المسلم  :د  .يوسر القر اوي
ادارة الوقت  :د .طارق السويدان  /د  .محمد أكرم العدلوني
ادارة الوقت  :ايان فليمنج ( مكتبة جرير )
ادارة الوقت  :دليلك للنجاح والفعالية في ادارة الوقت  :ناصر محمد
العديلي
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الدرس الثالث :كيف نجعل اجتماعاتنا ناجحة ؟
األهداف النوعية:
o

أن يتدارس األعضاء أساليب تنظيم االجتماعات
وشروط نجاحها

المضامين األساسية:
o
o

تعريف االجتماع
ما قبل االجتماع :
 جدوى عقد االجتماع
 التخطيط لالجتماع واإلجراءات العملية للتحضير له
 دور األعضاء في التحضير لالجتماع

o

أثناء االجتماع
 دور الرئيس في تدبير االجتماع
 التقيد بجدول األعمال و احترام الوقت
 دور األعضاء في إنجاح االجتماع

o

ما بعد االجتماع
 توزيع تقرير االجتماع
 متابعة انجاز قرارات االجتماع

أهم المراجـع :
 فن تنظيم وإدارة االجتماعات  :ماريون هاينز
 إدارة االجتماعات  :نادر أحمد أبوشيخة
 إدارة االجتماعات :لماذا تفشل ؟ وكير تنجح ؟ محمد فتحي
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الدرس الرابع :الجودة ودورها في تطوير العمل
الحزبي
األهداف :
o

o

أن يتعرف العضو على مفهوم الجودة ،و تحسيسه
بدورها في تطوير العمل الحزبي.
أن يتعرف العضو على الخطوات العملية لتطبيق
نظام الجودة ومعاييرها في إطار العمل السياسي.

المضامين :
o

لماذا الحديث عن الجودة؟
 اإلسالم يأمر باإلتقان في كل شيء.
 عواقب عدم اإلتقان على الفرد و األمة

o
o

مفهوم الجودة.
الجوانب التي يجب أن تشملها الجودة في عملنا
السياسي:







o

الهيكلة والتنظيم.
التكوين والتأطير.
التواصل الداخلي والخارجي.
باقي مجاالت العمل الحزبي
الوسائل.
المتابعة والتقييم.

الخطوات العملية لتطبيق نظام الجودة في عملنا
السياسي:








تعهد والتزام قيادة الحزب.
تحسيس أعضاء و موظفي الحزب .
تشخيص الوضعية الحالية للحزب .
إعداد برنامج العمل .
تنفيذ برنامج العمل .
التتبع والتقويم المستمران.
التقويم النهائي
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المراجع :





أساسيات إدارة الجودة الشاملة :رتشارد ويليامز ( مكتبة جرير).
فن اإلدارة اليابانية -حلقات الجودة :المفهوم والتطبيق :فريد عبد
الفتاح زين الدين.
الجودة من حيث المفهوما وطرائق قياس األدا  :خالد بن دوشق
الناها.
إدارة الجودة الشاملة :د خالد بن سعد الج عي.
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 -0مجال التأهيل القيادي
 الهدف العام :

أن يتعرف عموم األعضاء على مفهوم القيادة ،وعلى
الصفات القيادية الواجب توفرها في كل مسؤول
الدرس األول

 :مفهوم القيادة وأساليبها

الدرس الثاني

 :سمات ومواصفات القائد الناجح

الدرس الثالث

 :كيف تبني مع قائدك فريق عمل ناجح
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الدرس األول :مفهوم القيادة وأساليبها
األهداف النوعية:
o

أن يدرك العضو مفهوم القيادة و أساليبها المختلفة.

المضامين األساسية:
o
o
o

مفهوم القيادة
أهمية القيادة
أساليب القيادة:





األسلوب االستبدادي
األسلوب الفوضوي
األسلوب الديمقراطي
........

أهم المراجـع :
 صناعة القائد  :د .طارق السويدان /أ .فيصل باشرحيل
 فنون القيادة المتميزة  :محمد ديماس
 دليل التدريب القيادي  :هشام الطالب
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الدرس الثاني :سمات ومواصفات القائد الناجح
األهداف النوعية:

أن يتعرف العضو على سمات ومواصفات القائد الناجح
حتى يكون قادرا على االختيار الجيد لمسؤولي الحزب
وقيادييه.
أن يتعرف العضو على السبيل إلى اكتساب صفات
القيادة الناجحة.

o

o

المضامين األساسية:

مفهوم القائد
الفرق بين القائد والمسؤول
سمات ومواصفات القائد الناجح:

o
o
o













المصداقية و المشروعية
التشبث بالمبادئ والقيم
النظرة اإلستراتيجية والتخطيط
وضوح المواقف وقوتها
القدرة على التأثير والتوجيه
الشجاعة و الثقة بالنفس
القدرة على التوفيق
القدرة على التحفيز
العالقات اإلنسانية والعامة
القدرة على التواصل
........

دور العضو في االختيار الجيد لمسؤولي الحزب
وقيادييه
كيف تكتسب مواصفات القيادة

o

o

أهم المراجـع :






صناعة القائد  :د .طارق السويدان  /أ  .فيصل باشرحيل
فنون القيادة المتميزة  :محمد ديماس
اكتشر القائد الذي بداخلك  :دايل كارنيجي
صفات القائد الناجح  :سلمان نصير الدحدوح
لكي ال تكون القيادة استبدادا  :خالد الحسن
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الدرس الثالث :كيف تبني مع قائدك فريق عمل
ناجح
األهداف النوعية:
o

o

أن يتعرف العضو على مفهوم الفريق  ،والسبيل إلى
بناء فريق عمل ناجح بطريقة تشاركية.
أن يتعلم العضو كيف يساهم في القيادة الناجحة لفريق
العمل

المضامين األساسية:
o
o

ماذا نعني بالفريق ؟
كيف السبيل إلى بناء فريق عمل ناجح؟











توحيد الرؤية والرسالة واألهداف
توحيد الدوافع والمحفزات الرئيسية لعمل األعضاء
المناخ الجيد للعمل
تدفق المعلومات واألخبار
العالقة اإليجابية بين األعضاء
كيفية تدبير الخالف بين األعضاء وحسن استثماره
التكامل في توزيع األدوار ووضوح االختصاصات
السلطة ألجود األفكار و اآلراء
االلتزام بالقرارات المتخذة
...

أهم المراجـع :
 بنا فريق عمل ناجح  :توماس كويك
 دليل التدريب القيادي  :هشام الطالب
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 -10مجال التواصل
 الهدف العام:

أن يعرف عضو الحزب مبادئ وأسس التواصل
ويستفيد من تقنياته لتطوير مهاراته التواصلية
الدرس األول

 :مدخل إلى التواصل

الدرس الثاني

 :مقومات التواصل الناجح ومعيقاته

الدرس الثالث

 :تقنيات التواصل السياسي
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الدرس األول :مدخل إلى التواصل
األهداف النوعية:
o
o

معرفة المفاهيم والمبادئ األساسية للتواصل
التعرف على أشكال التواصل و أدواته ووظائفه

المضامين األساسية:
o
o

مفهوم التواصل:
أشكال التواصل:




 :لغوي /غير لغوي
من حيث األداة
من حيث المستهدف  :فردي  /جماهيري
من حيث الموضوع  ⁄المجال :

 التواصل التخاطبي
 التواصل السياسي
 التواصل اإلداري
 التواصل المهني
o

آليات التواصل :
 الخطاب اللغوي :مكتوب /مقروء

منطوق /مسموع

محضر /مرتجل مباشر /غير مباشر باإليجاز /باإلطناب/
بالمساواة

 الخطاب اإلشاري :رمزي ،ميمي ،عرفي ،طبيعي
 المعينات  :وسائل اإليضاح التقليدية /الوسائل السمعية
البصرية/الوسائط المتعددة( :الهاتف  -البريد
اإللكتروني  -األنترنيت – األنترانيت  -اإلكسترانيت...
)
o

وظائف التواصل:





الوظيفة اإلبالغية
الوظيفة التأثيرية
الوظيفة الحجاجية و اإلقناعية
الوظيفة اإلدارية
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أهم المراجـع :








اللسانيات ونظرية التواصل  :رومان ياكوبسون نموذجا  /عبد القادر
ال زالي
في التواصل ومستوياته :في فكر ونقد  :قافية شهرية رقم 22 :
التواصل السياسي في الم رب  :المنظومة التواصلية-اإلعالمية  /فيصل
بن ل ماري
في نوافذ  :مجلة قافية
التواصل اإلداري  :مبادئا منهجيات ونماذج تطبيقية  /إعداد وتيلير
محمد السكتاوي .
التواصل اإلنساني وأشكاله في عالمات  :مجلة قافية فصلية  /رقم :
72
الل ة والتواصل األسس النظرية واإلجرا ات التطبيقية.ادريسي
تفراوتي سعيدة.7002 -
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الدرس الثاني :مقومات التواصل الناجح ومعيقاته
األهداف النوعية:
o

o

أن يكتسب العضو المهارات الضرورية لنجاح النشاط
التواصلي
أن يتعرف على معيقات التواصل و األخطاء المرتكبة
خالله ليتجنبها

المضامين األساسية:
o

مقومات التواصل الناجح :





o

المهارات الضرورية لنجاح التواصل :





o

من جانب المرسل( التهييء الجيد ،اإلبالغ والبيان،
اإلمتاع  ،حسن اإلصغاء)...
من جانب الرسالة (الوضوح ،التركيز ،االنسجام
،التجانس)...
من جانب المتلقي (االستعداد ،مراعاة الحاجات
والميول ،مناسبة المقام )...
من جانب القناة (التناسب ،الفاعلية ،النجاعة
،االقتصاد)...

مهارات معرفية
مهارات لغوية وبالغية
مهارات سيكوتقنية
مهارات فنية

أخطاء التواصل ومعيقاته:






أخطاء المحتوى
أخطاء األسلوب واألداء
أخطاء التقنيات
أخطاء في التكيف مع المتغيرات والصعوبات
والمفاجآت ...
أخطاء أخرى ...

أهم المراجـع :
 التواصل و الحجاج  /عبد الرحمن طه  - .أكادير  :كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية6222 ,
91

 استعمال تقنيات التواصل في تنفيذ أنشطة المنظمات غير
الحكومية  /محمد طالل في الدورية الم ربية لبحوث االتصال ع.
 - . )6222( 2ص72-2 .
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الدرس الثالث :تقنيات التواصل السياسي
األهداف النوعية:

أن يتعرف العضو على تقنيات التواصل السياسي و
يتمرس عليها

o

المضامين األساسية:

أصناف التواصل السياسي:

o

 داخل الحزب -:مع هيآت الحزب  -مع المناضلين
والمتعاطفين
 خارج الحزب -:مع الجماهير  -مع السلطة  -مع
الفرقاء السياسيين  -مع المجتمع المدني

أدوات التواصل السياسي و تقنياته:

o










إلقاء مداخلة
إلقاء محاضرة
إدارة ندوة أو
المشاركة فيها
إدارة مائدة مستديرة
أو المشاركة فيها
إدارة ورشة أو
المشاركة فيها
صياغة الفتة
تحرير عريضة
صياغة بيان







كتابة تقرير أو مقال
صحفي
صياغة تصريح
تلفزي
اللقاء المباشر مع
الجمهور
اللقاء مع الفرقاء
زيارة السلطة

أهم المراجـع :
 عندما نتواصل ن ير  :مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل
والحجاج  /عبد السالم عشير  - .الدار البي ا  :أفريقيا
الشرق7002 ,
 الوسائل السمعية البصرية وعملية التواصل  /أمزيان محمد
في مجلة التربية والتعليم  :تعنم بالق ايا التربوية والنفسية
واالجتماعية  -ع - . )6222( 61 .ص 62-62 .؛
 أساليب التواصل و دورها في التحوالت االجتماعية داخل الوسط
القروي  :نموذج الرير األوسط  /محمد بنعلي
في التحوالت االجتماعية المجالية في األريار الم ربية  :وقائع الملتقم
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الوطني األول للباح ين الج رافيين حول األريار المنعقد في الفترة ما
بين  62و  62مايو  / 6226كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةا الرباط ؛
 استعمال تقنيات التواصل في تنفيذ أنشطة المنظمات غير
الحكومية  /محمد طالل
في الدورية الم ربية لبحوث االتصال - .ع - . )6222( 2 .ص-2 .
 72؛

مالحظة :يتم اختيار بعض أدوات التواصل المناسبة لألعضاء و التمرس عليها من
خالل ورشات تدريبية
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 -11مجال اإلعالم والصحافة
 الهدف العام:

أن يعرف عضو الحزب المقومات األساسية لإلعالم
ويستفيد منها في أدائه
الدرس األول

:

مصادر الخبر وطرق التعاطي معه

الدرس الثاني

:

آليات تشكيل الرأي العام و دور اإلعالم

الدرس الثالث

:

أهم مقتضيات قانون الصحافة

الدرس الرابع

:

التوثيق اإلعالمي
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الدرس األول :مصادر الخبر وطرق التعاطي معه
األهداف النوعية:
o
o

o

معرفة مصادر الخبر.
االستفادة منها في تمحيص األخبار واكتساب وعي
إعالمي نقدي.
ضبط خريطة المنابر اإلعالمية.

المضامين األساسية:
o

مصادر الخبر :







o

وكاالت األنباء
اإلذاعات والقنوات التلفزية
الصحف
اإلشاعات
المراسلون
...

كيفية تمحيص األخبار :
 نقد مصدر الخبر  :موثوق/غير موثوق ـ مطلع/غير
مطلع
ـ محايد/مغرض  -منتمي/مستقل.
 نقد متن الخبر  - :مقاربة الروايات المختلفة
 انسجام المعطياتدراسة تماسك المحتوى
 التالؤم مع السوابق واللواحق  -المصرح بهوالمسكوت عنه

o
o
o

نقد المالبسات والظروف واألغراض والخلفيات.
اختصاصات الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري.
ضبط خريطة المنابر اإلعالمية الوطنية :
 اإلعالم العمومي.
 الصحافة الحزبية.
 الصحافة المستقلة.

أهم المراجـع :
 قانون االتصال السمعي البصري
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 المراسل الصحفي ومصادر األخبار  /هربرت سترنز ؛ ترجمة سميرة
أبو سير  - .القاهرة  :الدار الدولية 622 - . 6212 ,ص.
 مصادر األخبار العالمية في الصحافة  /إبراهيم عبد هللا المسلمي
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الدرس الثاني :آليات تشكيل الرأي العام ودور
اإلعالم
األهداف النوعية:
o

o

أن يتعرف العضو على آليات تشكيل الرأي العام و
دور اإلعالم في ذلك.
أن يسهم العضو في تشكيل الرأي العام المحلي
بخصوص قضايا معينة.

المضامين األساسية:
o
o

تعريف الرأي العام :
آليات ووسائل تشكيل الرأي العام :







o

وسائل اإلخبار واإلعالن
وسائل الدعاية
اإلشاعة و النكتة
العمل الجماهيري،
استطالعات الرأي
......

تقنيات تشكيل الرأي العام :
 الدعاية و اإلشهار
 العمل الفني/العمل المدني
 تقنية القصف اإلعالمي /الجرعات الصغيرة المتكررة

o

دور اإلعالم في تشكيل الرأي العام





o

اإلعالم الدولي
اإلعالم الرسمي
اإلعالم الحزبي
اإلعالم المستقل

كيف يسهم العضو في تشكيل الرأي العام المحلي
بخصوص قضايا معينة؟

أهم المراجـع :
 قانون االتصال السمعي البصري
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الرأي العام  :مقوماته وأ ره في النظم السياسية المعاصرة  /سعيد
سراج
الرأي العام و اإلعالم و الدعاية  /الدكتور هاني الر اا الدكتور رامز
محمد عمار
الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات  /عبد ال فار
رشاد القصبي
الرأي العام والسلوك االنتخابم.في المجلة الدولية للعلوم االجتماعية /
تصدر عن مركز مطبوعات اليونسكو رقم  . 622 :سنة 6222 :
الرأي العام واستطالعات الرأي والديمقراطية  /؛ تقديم ألبرت كانتريل ؛
ترجمة صادق ابراهيم عودة  - .عمان  :دار سندباد6221 ,
األسلوب اإلحصائي و استخدامه في بحوث الرأي العام و اإلعالم :
الدراسات الميدانيةا تحليل المحتوىا العينات  /عاطر عدلي العبد.
القاهرة  :دار الفكر العربي. 6222 ,
اإلشاعة والرأي العام  /ميلود سفاري .قسنطينة  :مخبر علم اجتماع
االتصال. 7002 ,
الرأي العام و أهميته في صنع القرار  .أبو ظبي  :مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث اإلستراتيجية. 7007 ,
الرأي العام و الحرب النفسية  /مختار التهامي .القاهرة  :دار المعارر,
. 6222
دور اإلعالم في تكوين الرأي العام  :حرب الخليج نموذجا  /محمد
شومان  :المنتدى العربي للدراسات والنشر 222 - . 6221 ,ص
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الدرس الثالث :أهم مقتضيات قانون الصحافة
األهداف النوعية:
o

أن يتمكن العضو من معرفة أهم مقتضيات قانون
الصحافة و االستفادة منها.

المضامين األساسية:
o
o

لمحة تاريخية حول التشريع في مجال الصحافة.
أهم المقتضيات :







o

حرية التعبير وضوابطها
االستدراكات وحق الجواب
الجرائم والجنح المرتكبة عن طريق الصحافة
انتهاك حرمة اآلداب العامة
الحجز واإليقاف والمنع
.......

مواقف الحزب من قانون الصحافة وتعديالته.

أهم المراجـع :
 قانون الصحافة
 مناقشة الفريق و تعديالته لقانون الصحافة
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الدرس الرابع :التوثيق اإلعالمي
األهداف النوعية:

معرفة طرق التوثيق اإلعالمي وتقنياته ،و كيفية
االستفادة منها.

o

المضامين األساسية:

تعريف التوثيق اإلعالمي وموضوعه
بعض طرق التوثيق اإلعالمي
تقنيات التوثيق اإلعالمي:

o
o
o







جمع المعطيات و المعلومات
التصنيف
الفهرسة
التسجيل على وسائط مختلفة:تقليدية أو إلكترونية
األرشفة

كيفية االستفادة من التوثيق اإلعالمي :المقرات ـ
المكتبات الخاصة و االلكترونية....

o

أهم المراجـع :





اليونسكو .ملتقم م اربي ( 06؛  6212؛ تونس)
التو يق اإلعالمي  :أعمال  /مركز التو يق القومي و منظمة اليونسكو
في تونس  - .تونس  :مركز التو يق القومي. 6222 ,
التو يق اإلعالمي  :األصول التاريخية و الجوانب العملية للتو يق/ ...
محمود علم الدين  .القاهرة  :العربي للنشر والتوزيع. 6220 ,
بحوث في التو يق اإلعالمي :مع دراسة ببليوجرافية تحليلية و حصر
شامل للرسائل الجامعية المصرية في مجال الصحافة في الفترة الممتدة
من  / 6221 - 6227عال عبد الستار  .القاهرة  :العربي للنشر
والتوزيع7000 ,
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 -12مجال المعلوميات
 الهدف العام :

أن يتمكن العضو من بعض التقنيات الحديثة األساسية
التي تسمح له بالحصول على المعلومات وتخزينها
وتنظيمها ونشرها
الدرس األول

 :استعمال البرامج المكتبية األساسية

الدرس الثاني

 :أساسيات التصفح والتواصل عبر االنترنيت

104

الدرس األول :استعمال البرامج المكتبية األساسية
األهداف النوعية:
o

التعرف على األوامر األساسية لبرامج

WORD -

EXCEL - POWER POINT
o

التمكن من توثيق المعطيات وحفظها في ملفات
خاصة

المضامين األساسية:
o
o

تعريف التوثيق المعلوماتي وموضوعه
األوامر األساسية لبرامج WORD -EXCEL - POWER
POINT

o

تنظيم المعطيات اإللكترونية وحفظها في ملفات
خاصة

ملحوظة  :يتم إنجاز التكوين في إطار ورشات تطبيقية
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الدرس الثاني :أساسيات التصفح والتواصل عبر
االنترنيت
األهداف النوعية:
o

o

o
o

استعمال محركات البحث للحصول على المعلومة
المطلوبة
اكتساب القدرة على تصفح موقع الحزب والمواقع
المرتبطة به
استعمال البريد اإللكتروني
التمكن من استعمال برامج التواصل المباشر( msn
و...Paltalk ;Yahoomessenger

).. skype

المضامين األساسية:
o

o

o
o

محركات البحث ودورها في الحصول على المعلومة
المطلوبة
تصفح مواقع االنترنيت  :موقع الحزب والمواقع
المرتبطة به
إنشاء واستعمال بريد إلكتروني شخصي
تمارين للتواصل المباشر ( skype
).. msn...Paltalk....Yahoomessenger

ملحوظة  :يتم إنجاز التكوين في إطار ورشات تطبيقية
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