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 ٥۰قيم المجتمع المدنّي في لبنان. ص الدرس الخامس: 
 قيم المجتمع المدني في لبنان. -أوًل 
 النضال من أجل الحّرّيات . -أ 
 رفض أي شكل من أشكل قمع الحّرّيات أو تقييدها. ●
 الكلمة الجريئة التي تكشف الخطأ والّظلم. ●
 اإلضراب عن العمل لتحقيق حقوقهم. ●
 التظاهر ●
ذالل المواطنين. ●  المقاومة ضّد عدوٍّ ُيريُد إغتصاب األرض وا 

 من مظاهر قيام هذه الّدولة: بناء دولة ديموقراطيَّة ومجتمع سليم وعادل.  -ب 
 إعتماد مبدأ تكافؤ الفرص أمام اللبنانيين. ●
 المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. ●
 إعتماد مبدأ اإلقتراع العاّم إلختيار رؤساء المجالس الّتمثيليَّة. ●
 تكريس حّق المواطن في تأسيس الجمعّيات واألحزاب وفي اإلنتساب إليها. ●
 اّمة.المحافظة على الُحّرّيات الع ●

لطة.الديموقراطيَّة:  ◄  نوع من الحكم يكون فيه الّشعب مصدر السُّ
 هو الّتساوي في اإلمكانيات.تكافؤ الفرص:  ◄
 لمجالس البلديَّة واإلختياريَّة.هي المجالس التي تمّثل مجموعات من المواطنين كالمجلس النيابّي واالمجالس الّتمثيليَّة:  ◄
 

إنه مجموع الروابط والهيئات والمنظمات والمؤسسات التي تنشأ بشكل حّر في المجتمع :المدنيمفهوم المجتمع  ◄-ثانًيا
 .وبدون ارتباط مباشر بالسلطة 

 مؤسسات المجتمع المدنّي في لبنان. ◄     
ياسيَُّة. –أ   األحزاب والجمعّيات السِّّ

 تفعيل المساءلة والمحاسبة في المجتمع. -أهدافها: 
 المساهمة في صنع القرار السياسي ) مثاًل : االنتخابات(.  -         
 الوصول الى السلطة بهدف التغيير. -         
 تحديد الموقف من القضايا العامة المطروحة. -         



 
 الّنقابات واإلتحادات والّروابط المهنيَّة. –ب 

 مثلة نقابة المحامين.       
 حقوق العمال   الدفاع عن مصالح و  - أهدافها:

 تحسين شروط َعَملهم -           
 التفاوض لتصحيح أجور الُعّمال     -           
 السعي لتحسين التقديمات اإلجتماعيَّة -           

 الجمعيات الخيريَّة واإلنسانيَّة. –ج 
 مثلة األنديَّة الثقافيَّة والرياضيَّة والبيئيَّة وكافة الجمعيات اإلنسانيَّة.

 توعَية وتوجيه الرأي العام.   -أهدافها:
 تقديم أنشطة متنوعة تخدم المجتمع وتسهم في تطويره. -          

 
 الجمعيات والهيئات األهلية.و المؤسسات القتصادّية الخاّصة الفرق بين -ثالًثا

 المؤسسة االقتصادية الجمعيات  األهلية

 تتوّخى الربح. ال تتوخى الربح.

 أهدافها خاصة. المصلحة العامة.هدفها خدمة 

 يجري تسجيلها  في السجل التجاري. والبالديات. علم والخبر إلى وزارة الداخليَّةتتقدّم بال

 مثال: معامل غندور، سوبرماركة... .S.O.Sمثال: جمعية 

 
 

 تمارين
 صّنف األعمال التاليَّة ضمن مجموَعَتْين وضّع عنوان مناسب لكّل مجموعة. – ۱رقم 

إنتخابات في  –إنتخابات المجلس البلدي  –المشاركة في تنظيف الشاطئ  –اإلنتخابات النيابيَّة  –اإلنتساب إلى نادٍّ بيئي 
 جمعيَّة حماية البيئة.


