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   :يمذيح
 .، ٔ لذ ذى ذؼذٚهّ ٔ يشاجؼرّ ػذج يشاخ نًغاٚشج انرطٕساخ انؼايح تانثالد1962ٔضغ أٔل دعرٕس يغشتٙ عُح 

ْٕ انذعرٕس ؟ ٔ ياْٙ يكَٕاذّ ؟ ٔ يا أْى يشاحم ذطٕسِ ؟ ٔ كٛف عاْى فٙ إلشاس انذًٚمشاطٛح ٔ إسعاء دٔنح انحك  فًا

  ٔ انمإٌَ ؟
Ι - ّذؼشٚف انذعرٕس انًغشتٙ ٔ يكَٕاخ ٔ شٛمر :

 :يفٕٓو انذعرٕس  -1
.  انغٛاعٛح تانثالدٔ االلرظادٚح انذعرٕس ْٕ يجًٕػح يٍ انمٕاػذ انمإََٛح، ذغاْى فٙ ذُظٛى انحٛاج االجرًاػٛح ٔ

 . انفشدٚح كًًاسعح انذًٚمشاطٛحٔٔ انذعرٕس انًغشتٙ أعًٗ انمٕاٍَٛ فٙ انثالد، فٕٓ انز٘ ٚضًٍ انحمٕق انجًاػٛح 

 :يكَٕاخ انذعرٕس انًغشتٙ  -2

 ص 4أسعى انخطاطح  )  : كم فظم تًصاتح لاػذج لإََٛحٔفظال، 180  تاتا 14ٔٚركٌٕ انذعرٕس انًغشتٙ يٍ 

.  (إع ز خ و 2 يٍ كراب انُجاح فٙ االجرًاػٛاخ انغُح 138

Π -ٔ ٙذُظٛى انًشاجؼح انذعرٕسٚحيحطاخ ذؼذٚم انذعرٕس انًغشت :  

  :يشاحم ذؼذٚم انذعرٕس انًغشتٙ -1
 

 خظائض كم يحطح نًشاجؼح انذعرٕس انغُٕاخ
  .ذى ٔضغ انمإٌَ األعاعٙ ٔ ْٕ َظاو يؤلد نهحكى 1961

  .َض ػهٗ انًغأاج تٍٛ انشجم ٔ انًشأج ٔ ػهٗ تُاء انًؤعغاخ ٔ ذشكٛض انمٕاػذ انذعرٕسٚح يٍ أجم انًًاسعح انذًٚمشاطٛح 1962

  .1962ألش َفظ انًثادئ ٔ انحشٚاخ نغُح  1970

  .نى ٚأخ تجذٚذ 1972

  .أػهٍ ذشثصّ تحمٕق اإلَغاٌ انًرؼاسف ػهٛٓا ػانًٛا 1992

  .(و انُٕاب ٔ و انًغرشاسٍٚ)ٚى انثشنًاٌ فٙ غشفرٍٛ ظذٍ 1996

2011 
انركشٚظ انذعرٕس٘ نهًهكٛح انًٕاطُح ٔ انًهك انًٕاطٍ، دعرشج األياصٚغٛح ٔ كافح حمٕق اإلَغاٌ، االَثصاق انٕطُٙ نشئٛظ 

  .انحكٕيح

  :يغضٖ االعرفراء ػهٗ يشاجؼح انذعرٕس -2
لذ ذمرضٙ انحاجح أٔ يظهحح انثهذ إنٗ ذؼذٚم انذعرٕس ٔ ال ٚحك رنك إال نهًهك ٔ نًجهظ انُٕاب ٔ يجهظ 

انًغرشاسٍٚ تؼذ اعرفاء انشؼة فٙ شأٌ انًششٔع انز٘ ٚغرٓذف تّ يشاجؼح انذعرٕس ششط أال ذًظ انًشاجؼح انُظاو 

 .انًهكٙ نهذٔنح ٔ انذٍٚ اإلعاليٙ

IΠ -انمإٌَٔ إسعاء دٔنح انحك ًْٛح انذعرٕس فٙ إلشاس انذًٚمشاطٛح ٔأ  : 
ٚضًٍ انحكى انذعرٕس٘ عٛادج األيح ٔٚظٌٕ حمٕق انشؼة، كًا ُٚض انذعرٕس انًغشتٙ ػهٗ أٌ انمإٌَ ْٕ 

  .أعًٗ ذؼثٛش ػٍ إسادج األيح نزا ٚجة ػهٗ كم انًٕاطٍُٛ االيرصال نّ ْٔى عٕاعٛح أيايّ

   ٚضًٍ انذعرٕس نًٕاطُّٛ يجًٕػح يٍ انحمٕق انغٛاعٛح كحك االَرخاب، ٔاالجرًاػٛح كرمهذ انًُاطة 

  ...انؼًٕيٛح ٔانحك فٙ انرشتٛح ٔانشغم ٔحك انًهكٛح

 ٚفشع انذعرٕس ػهٗ انًٕاطٍُٛ انًغاستح يجًٕػح يٍ انٕاجثاخ كانذفاع ػٍ انٕطٍ ٔذحًم انركانٛف انؼًٕيٛح 

 .ػهٗ لذ االعرطاػح ػُذ ذؼشع انثالد نهكٕاسز انطثٛؼٛح

 

  :خاذًح

  .ٚغاْى انذعرٕس فٙ اعرمشاس أٔضاع انثهذ كًا ذٓذف يشاجؼرّ إنٗ ذطٕٚشِ َحٕ تُاء يغشب دًٚمشاطٙ ٔ حذٚس

 

 

: يفاْٛى ٔ يظطهحاخ 

 . السٍادة لألهت– االستفتاء – الوحنوت الدستىرٌت –القاًىى - 

 .  هى عنس ًظام الولنٍت الوطلقت ًظام ٌحنن فٍه الولل بٌاء على سلطاث ٌحددها دستىر هنتىب و:هلنٍت دستىرٌت - 

 ٌعض، و تنىى فٍه السلطاث هٌفصلت بعضها عي و الٌقاباث،  ًظام حنن ٌقىم على تعدد األحزاب و:هلنٍت دٌوقراطٍت - 

 .  هى عنس الٌظام الدٌنتاتىريوٌشارك فٍه الوىاطٌىى فً تسٍٍر شؤوى البالد 

  . ًظام ٌسعى إلى تلبٍت حاجاث مل أفراد الوجتوع بغض الٌظر عي الطبقت االجتواعٍت التً ٌٌتوىى إلٍها:هلنٍت اجتواعٍت - 

 


