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األيديلوجية  :هي النظام الفكري والعاطفي الشامل الذي يعبر عن موقف
الفرد تجاه العالم والمجتمع واالنسان .
األيديلوجيات العلمية  :تيارات فكرية سادت المجتمعات بفعل ظروف
سياسية واقتصادية وتحولت الحقا إلى قوة رئيسية تسير األحداث
وتحركها وتتحكم في األفراد والجماعات .
فسر  :يعد هذا العصر عصر األيديولوجيات العلمية ؟
بسبب االيمان المطلق بالعلم  ،فلم تشهد البشرية في أي فترة تاريخية
سابقة تعددية وتوترات أيديلوجية كما يعيشها العالم المعاصر .
فسر  :كثير من األزمات والصراعات بين الدول كانت على الموارد
الطبيعية والحدود الجغرافية  ،وأصبحت هذه الصراعات الحقا صراعات
أيديلوجية ؟
ألن األيديلوجيات قامت بنشر أفكارها ومعتقداتها ؛ العتقادها أن هذه
األفكار صحيحة وما عداها خطأ واستخدمت شتى الوسائل لتحقيق ذلك
الليبرالية  :هي كلمة مشتقة من االنجليزية وتعني بالعربية ( الحرية )
وهي تيار فكري ينادي بالحرية المطلقة في مجال االقتصاد والسياسة ،
برز في أوروبا منذ القرن  71واقترن بالثورة الصناعية .
في المجال السياسي تهتم الليبرالية بالحرية السياسية على نطاقين .
اذكرهما
 النطاق الفردي  :عدم تدخل السلطة بالحرية الفردية للشخص فينفسه وماله وفكره وعقيدته
 النطاق الجماعي  :الليبرالية نظام سياسي مبني على التعدديةالحزبية والنقابية
تتمثل الليبرالية في المجال االقتصادي بعدة امور  .اذكرها .
 المنافسة االقتصادية الحرة قوانين العرض والطلب دافع المنفعة الشخصيةفسر  :اقترن ظهور الليبرالية بالثورة الصناعية في أوروبا منذ القرن
السابع عشر ؟
 بسبب انتشار العالقات االقتصادية بعد تقدم الصناعة والتجارةوازدياد الثروة في أوروبا وظهور نظام الطبقات واالستبداد
 كانت بداية نشأتها في بريطانيا على يد المدرسة االقتصاديةاالنجليزية بظهور كتاب ( ثروة األمم ) آلدم سميث عام 7111
 انتشر مصطلح الليبرالية في اسبانيا بعد تأسيس الحزب الليبراليالذي سعى إلى تقييد سلطة الحاكم وكفالة حقوق األفراد 7171
ثروة األمم  :هو كتاب للمفكر االقتصادي آدم سميث عام  ، 7111ويعد
أساس علم االقتصاد في العلم الحديث  ،حيث بين فيه أن دافع المنفعة
الشخصية بأقصى حرية اقتصادية يزيد من النشاط والمنافسة وأن ثروة
األمم ال تقاس بما تملكه من ذهب وفضة بل بجهد الشعب ومهاراته .
ما الذي يقصده الحزب الليبرالي االسباني بالليبرالية التي سعى الى
تطبيقها في السياسة االسبانية عام 7171؟
 حرية الفكر حرية التجارة حرية الملكية الخاصةفسر  :الحرية في االسالم أقدم من الليبرالية الحديثة ؟
 وجدت الحرية في االسالم منذ أربعة عشر قرنا الليبرالية مستخلصة من المفاهيم االسالمية للحرية ؛ نتيجة تأثرالفكر األوروبي بالحضارة االسالمية .
 وردت الحرية في العديد من اآليات القرآنية والتي تدل على مدىاهتمام االسالم باستقاللية الفرد وحريته وذلك قبل الليبرالية الحديثة
فسر :الفرد في االسالم يتمتع بحرية حقيقية ؟
ألنه محاسب على أعماله يوم القيامة إن كان خيرا فخير وإن كان شرا
فشر
متع االسالم الفرد بنوعين من الحرية  .اذكرهما ؟
 الحرية الفردية  :مثل قصة عمر ابن الخطاب عندما قال  ( :متىاستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا )
 الحرية السياسية  :تمثل في اختيار السلطة التي تحكم الفرد مثل :بيعة السقيفة واختيار أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى اهلل
عليه وسلم
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وضح كيف استفادت النظم الليبرالية من بيعة السقيفة ؟
 استفادت اسس خاصة بها ومفاهيم متعلقة بحق الفرد في اختيارالسلطة التي تحكمه
 اشتق منها نظام تعدد األحزاب والمجالس النيابيةعدد خصائص الليبرالية ؟ ( .....مدح)
 معارضتها لسيطرة الحكومة أو الطبقة العليا على الفرد دعم المنافسة الحرة في المجال االقتصادي الحد من تدخل الدولة في المجال االقتصاديفسر  :أعطت الليبرالية الفرد موقفا متميزا ؟
 قامت على تمجيده وتعاملت معه على أنه أساس النظام السياسيوأنه الغاية
 تعتبر نظام الحكم وسيلة لتحقيق حريات الفرد وغاياتهأعطت الليبرالية الفرد حق التمتع بنوعين من الحرية  .اذكرهما .
 الحرية الفردية  :هي استقاللية الفرد واالعتراف له بمجال خاصيتمتع فيه بحريته في نفسه وماله
 الحرية السياسية  :هي حق كل فرد في اختيار السلطة التي تحكمه ،فال تتدخل الدولة في حريته الشخصية .
يقوم الفكر الليبرالي على مجموعة من الدعائم  .اذكرها .
 الفرد أساس النظام السياسي حرية الفرد واستقالليته وصون كرامته االيمان بالفرد وقدرته على تسخير عقله لخدمة أهدافه التقاء مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة في النهايةوضح دور الدولة في النظام الليبرالي ؟
 عدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي واألعمال الفردية يتحدد نشاط الدولة في المحافظة على سالمة الشعب  ،وكفالة األمة ،والنظام واالستقرار  ،واقامة القضاء بين األفراد  ،ودفع األخطار
الخارجية
 تترك الدولة لألفراد حق ممارسة األنشطة المختلفة الثقافيةواالجتماعية واالقتصادية وتشرف على تحقيق هذه األنشطة
 يجب على الدولة االمتناع عن اقامة المشاريع االقتصادية العامةوترك الحرية للمشروعات الخاصة .
فسر  :الشعوب ال ترقى وال تتطور إال بقدر ما تملك من الحريات العامة ؟
ألن األفراد يستطيعون من خالل الحرية التعبير عن أنفسهم وما يجول
بخواطرهم من آراء وأفكار ؛ ليرتقوا بأنفسهم ويسهموا في تقدم
مجتمعهم
اذكر أربعة من الحريات العامة في النظام الليبرالي ؟
 حرية الرأي حرية االجتماع حرية الصحافة حرية تكوين النقابات والجماعاتفسر  :تعتبر حرية الرأي روح الفكر الديموقراطي ؟
ألن الشعب يستطيع بواسطتها أن يعبر عما يجول في داخله من خواطر
وآراء ويبدي رأيه صراحة بما يحتاج إليه من خدمات .
تضمن االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عام  7491عن هيئة
األمم المتحدة عدة حقوق تتضمنها حرية الرأي  .اذكر هذه الحقوق .
 حرية اعتناق اآلراء بمأمن من التدخل حرية تلقي المعلومات اذاعتها بمختلف الوسائلاذكر مثالين يوضحان أن األردن يوكد حرية الرأي والتعبير ؟
 نصت المادة ( )71من الدستور األردني على أن " تكفل الدولةحرية الرأي  ،ولكل أردني أن يعرب عن رأيه بالقول  ،والكتابة ،
والتصوير  ،وسائل وسائل التعبير  ،بشرط أن ال يتجاوز حدود
القانون "
 ركز الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين على حق الشعب في ابداءالرأي وحريته في التعبير بالوسائل المتاحة  ،وال تقتصر هذه
الحرية على أعضاء البرلمان فقط .
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حرية االجتماع  :هي احدى الحقوق المعنوية في النظام الليبرالي  ،وهي
تمكن األفراد من االجتماع في األماكن العامة ليعبروا عن آرائهم بالخطابة
أو المناقشة أو تبادل الرأي بطرق سلمية من غير مساس باألمن
واالستقرار .
هناك أمثلة كثيرة على حرية االجتماع في بعض األنظمة الليبرالية  .اذكر
أربعة منها .
 النظام األمريكي  :من نصوص الدستور األمريكي أن الكونغرس لنيسن قانونا ينتقص من حق الشعب في االجتماع  ،ويجوز لحاكم
المدينة عدم اعطاء اذن باالجتماع في الشوارع والحدائق العامة اذا
رأى أن ذلك سيؤدي إلى االخالل باألمن .
 النظام االنجليزي  :عدم اعتبار حرية االجتماع حرية قائمة بذاتهاإنما هي نابعة من الحرية الشخصية ويجوز للقضاء االنجليزي
وقف هذه االجتماعات
 النظام الفرنسي  :تخضع حرية االجتماع لممارسة الحكومة ،ويجوز للقضاء الفرنسي وقف هذه الحرية إذا توقع اخالال باألمن
فسر  :للصحافة دور كبير في التعبير عن الحريات ؟
ألن المواطن يستطيع من خاللها التعبير عن آرائه وعقائده بواسطة
المطبوعات ذات األشكال المتنوعة من مجلة وصحيفة أو اعالن
فسر  :كان للصحافة دور كبير في التطورات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ؟
لعبت دورا كبيرا في نجاح ...
 الثورة األمريكية الثورة الفرنسية الحركات القومية في أوروباوضح كيف أكد الدستور األردني حرية الصحافة ؟
عدم تعطيل الصحف أو الغاء امتيازها إال وفق أحكام القانون
فسر  :تشكيل النقابات واالنضمام اليها حق مصون ومضمون من حقوق
األفراد .
 يستطيع األفراد من خالل النقابات المطالبة بحقوقهم يسعون بواسطتها الى تحسين حالتهم االجتماعية يعملون على اعادة تنظيم المجتمع على أسس سليمةأكد الدستور األردني حق األردنيين في تأليف الجمعيات واألحزاب
السياسية  ،لكنه قيدها بعدة شروط  .اذكرها .
 أن تكون غايتها مشروعة أن تكون وسائلها سلمية ذات نظم ال تخالف أحكام الدستورتم تشكيل النقابات العمالية في البالد الرأسمالية على أساس المهنة
وللفرد في النظام الليبرالي االنضمام الى ما يشاء من النقابات
والجمعيات المشروعة التي تحدد نشاطها في الدفاع عن مصالح
أفرادها
هناك عدة جوانب سلبية لليبرالية  .اذكرها .
 تتعارض الليبرالية مع الشريعة االسالمية والشرائع السماوية ؛ ألنها تستعمل قوانين وضعية من صنع البشر بدال من
القوانين السماوية
 ألن الليبرالية قائمة على الحرية الفردية  ،فقد تعاملت
مع االعتقادات بالتغيير والتبديل بما يتناسب مع مبادئها
 تتعارض الحرية الفردية التي تدعو لها الليبرالية مع قيم بعضالشعوب ومعتقداتها
 المبدأ الذي يحكم الليبرالية هو العلمانية  ،وهو فصل الدين عنالسياسة فال يمكن أن تقوم دوة ليبرالية اال في دولة علمانية
 تتعارض الليبرالية مع مبدأ سعادة االنسان ؛ ألن الحرية فيها تؤديإلى سوء تطبيق في بعض مبادئها
 استخدام وسائل غير مشروعة أثناء التطبيق لتحقيق المنفعةالخاصة  ،كأن يسيطر القوي على الضعيف .

النازية  :حركة سياسية عنصرية ظهرت في ألمانيا على يد أدولف هتلر ،
وتؤمن بالتفوق العرقي للشعب األلماني وسمو الجنس اآلري على باقي
األجناس
الفاشية  :هي حركة سياسية عنصرية أسسها بنيتو موسوليني في ايطاليا
عام  7474مستعينا بقدامى المحاربين  ،وفرضها على ايطاليا بعد
وصوله الى الحكم عام . 7411
كفاحي  :كتاب وضه هتلر وهو بالسجن عندما فشل في محاولة انقالبية ،
فحدد فيه مبادئه السياسية وحاوال الخروج بنمط لأليديوجية النازية ،
وهو في جزأين  :يتحدث الجزء األول عن حياته ونفسه وبيئته  ،والجزء
الثاني يتحدث عن أهم األفكار التي يطلب الى الحاكم تبنيها كذلك مكالت
ألمانيا المعاصرة وطرح حوال لها .
عوامل ظهور النازية

عوامل داخلية
تتمثل في األزمة االقتصادية التي
حلت بألمانيا (  )9111-9191؛
اذ استغل هتلر هذه األزمة وما
رافقه من الفقر والبطالة وبدأ
بتنظيم حمالت اعالمية جعلته
يكسب تأييد أرباب الصناعة
والمزارعين  ،كما نجح في بعث
الروح العسكرية ودعوته الى
تمجيد الجنس اآلري وسموه على
باقي األجناس  ،األمر الذي كان
له أكبر األثر في نجاح الحركة
النازية وتجميع المؤيديين حوله

عوامل خارجية
تتمثل بهزيمة ألمانيا في الحرب
العالمية األولى  ،وقسوة شروط
معاهدة فرساي التي اعتبرت
مهينة لها  ،وبسبب هذا االستياء
تأسس حزب العمال في ميونخ
عام  ، 9191فانضم اليه هتلر
وأصبح منظرا ورئيسا لقسم
الدعاية فيه  ،ثم تغير اسم
الحزب عام  9199فأصبح "
حزب العمال االلمان االشتراكي
الوطني " وأصبح هتلر زعيما
له وعمل على نشر مبادئه التي
حددها في كتاب كفاحي

آمنت النازية بمجموعة من المبادئ العنصرية المتطرفة  .اذكرها .
 التطرف في العقيدة القومية والعنصرية  ،واعتبار الجنس اآلري سيداألجناس وأنقاها
 تمجيد الزعامة وادارة األمة الجرمانية التي يجب أن يكونا بيد زعيمواحد
 يجب أن يبذل الفرد أقصى طاقاته لتحقيق األهداف الكبرى  ،وأيتقاعس من جانبه يعتبر جريمة
 أي نظرية ذات طابع دولي يجب أن يقضى عليها  ،لذا كانت النازية ضدالشيوعية والمذاهب المسيحية  ،بحيث ال يكون هم أي سلطة تحد من
حرية السلطة التنفيذية .
 تقسيم شعوب العالم الى شعوب مؤسسة للحضارة مثل اآلرية ،وشعوب هدامة للحضارة كاليهود  .وهذا تصنيف يقوم على أساس الدم
والعرق
عدد خصائص النازية ؟
 التفاوت في التعامل مع الشعوب واألجناس  ،واخضاع الشعوباألقل مرتبة الرادة الشعب اآلري
 الغاء الحرية الفردية واهمال المؤسسات التي تمكن األفراد منممارسة حريتهم مثل  :النقابات واالتحادات التجارية
 استخدام القوة والوحشية في التعامل مع اآلخرين وقد أسس هترلهذه الغاية منظمات شبه عسكرية مثل :
 فرقة الحصار  :كانت تهدف الى تخريب اجتماعات االحزاب األخرى
 فرقة الدفاع  :مهمتها حماية زعماء الحزب واغتيال خصومه
عدد أسباب سقوط الحركة النازية ؟
 بسبب المعتقدات والمبادء التي آمنت بها بسبب الوائل التي لجأت اليها ونظامها الديكتاتوري هزيمة ألمانيا ودول المحور في الحرب العالمية الثانية عام 7491على يد الحلفاء .
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أثر النازية في البالد العربية

موقفها من حركات
التحرر العربية

8565807070
أثر الفاشية في البالد العربية

موقفها من
الوحدة العربية

نظر قادة حركة التحرر العربية
الى ألمانيا النازية كحليف لهم ،
يمكن االعتماد عليه في نضالهم
من أجل الحرية واالستقالل إال
أن السياسة األلمانية لم تتجه في
أولوياتها إلى إقامة دعائم لعمل
سياسي في المنطقة العربية ،
وحرصت على تجنب دعم أي
حركة وطنية عربية باستثناء
دعمها حركة رشيد علي الكيالني
في العراق ضد بريطانيا
واتصالها بالمفتي أمين الحسيني
فسر  :رأى االيطاليون أن الحلفاء كانوا مجحفين بحقهم في توزيع غنائم
الحرب العالمية األولى ؟
ألن نصيبهم من الغنائم كان ضئيال
فسر  :انتشر التذمر واالستياء في األوساط االيطالية واعتبر االيطاليون
دخولهم الحرب العالمية األولى نكبة على البالد ؟
 انتشرت المجاعة والفقر والبطالة وكساد التجارة قام النزاع بين الرأسماليين واالشتراكيينالجماعة المكافحة  :جماعة كونها موسوليني وتضم مجموعة من
الفاشيين في ميالنو  ،وأخذت تدعو الى أعمال اصالحية ثورية النقاذ
ايطاليا من أزماتها .

ظهر الموقف األلماني الرسي من
مسألة الوحدة العربية من خالل
موقف دعائي ومصلحي تمثل في
التأييد الكالمي لهذه الوحدة ؛ حتى
تجد ألمانيا لها موطئ قدم في
الشرق العربي أسوة في بريطانيا

في عام  9199خرج " الحزب الفاشي الوطني " الى الوجود ،
واختار موسوليني ألعضائه لباسا خاصا وهو القميص األسود –
ويرمز الى الحداد والخيبة – كما وضع تحية خاصة وهي رفع اليد
اليمنى على نمط التحية الرومانية القديمة  ،وطلب الملك فيكتور
ايمانويل الى موسوليني أن يؤلف الوزارة  ،ومنذ هذا التاريخ بدأت
الفاشية في ايطاليا
عدد المبادئ التي آمنت بها الفاشية وقامت باعتناقها ؟
 تقديس األمة واعتبارها القيمة العليا تقديس الزعيم أو الرجل المنقذ عدم المساواة بين األفراد تضحية الفرد في سبيل الجماعة اعتبار سلطة الدولة أعلى مرتبة من حرية األفراد وحقوقهم الطبقة الممتازة هي القادرة على تحمل المسؤولية التي تعمللصالح الشعب
عدد خصائص الفاشية ؟
 االيمان بمبدأ نظام الحزب الواحد تركيز السلطة في يد الطبقة الممتازة تقييد حريات الفرد مثل حرية الصحافة وحرية االجتماع سيطرة جهاز الحكم على وسائل االعالم واستخدامها للتأثير فيالرأي العام
عدد العوامل التي أدت الى سقوط الفاشية ؟
 عوامل داخلية  :وجود أزمة سياسية حادة في ايطاليا  ،حيث قررالمجلس الفاشي عزل موسوليني عام  9191ووقع رئيس الحكومة الجديد
المارشال ( باد ويلو ) هدنة مع الحلفاء تم بموجبها توقف ايطاليا عن
القتال  ،وأما موسوليني فألقي القبض عليه وأعدم عام . 9191
 -عوامل خارجية  :هزيمة ايطاليا في الحرب العلمية الثانية على يد الحلفاء

موقفها من
الوحدة العربية

موقفها من حركات
التحرر العربية
لم يقم قادة حركات التحرر العربية
بأية اتصاالت مع قادة ايطاليا ،
سوى التي قام بها شكيب ارسالن ؛
اذ قابل موسوليني من غير أن
يسفر لقاؤهما عن أية نتائج  ،فضال
عن أن حركات التحرر العربية لم
تر في ايطاليا حليفا لها يمكن أن
يساعدها على التحرر ؛ ألن ايطاليا
كانت تحتل منطقة عربية وهي ليبيا
وترتكب في مدنها مجازر عدة .

اتخذت وسائل االعالم االيطالية
موقفا مؤيدا للوحدة العربية لكنها
لم تصدر بيانا أو اعترافا رسميا
بحق العرب في بناء وحدتهم .

عدد األسس التي تلتقي فيها النازية مع الفاشية ؟
 الزعامة القومية المطلقة الفرد يذوب في المجتمع الشمولي الحزب الفاشي أو النازي هو األوحد في الدولة منع أي قوى محلية من معارضة النظام الفاشي أو النازي العداء الشديد للنظام الشيوعي التطلع الى تعديل معاهدة فرساي التطلع الى التوسع في اوروبا استخدام وسائل بوليسية وارابية لنشر النظام الجديد وعرض وجهةنظره
 االستناد الى مثل عليا وأمجاد زائفة مثل  :االرية لدى النازيةواالمبراطورية الرومانية لدى الفاشية
 األخذ بنظرية المجال الحيوي " توسع ألمانيا في البلطيق وأوروباالشرقية  ،وتوسع ايطاليا في البحر المتوسط "

النازية

الفاشية

وجه المقارنة

ادولف هتلر

موسوليني

يجب أن يبذل الفرد
أقصى طاقاته  ،وأي
تقاعس من جانبه يعد
جريمة

الحزب

حزب العمال األلمان
االشتراكي الوطني

عدم المساواة
بين األفراد
وتضحية الفرد
في سبيل
الجماعة
الحزب الفاشي
الوطني

المجال الحيوي

التوسع في البلطيق
واوروبا الشرقية

التوسع في البحر
المتوسط

تفوق الجنس اآلري

االمبراطورية
الرومانية

الزعامة
الفرد

المثل العليا التاريخية
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الصهيونية  :حركة سياسية عنصرية أسسها يهود روسيا بعد منتصف
القرن الثامن عشر  ،وتهدف الى جمع شتات يهود العالم وانشاء وطن
قومي لهم في فلسطين .
علل  :سميت الصهيونية بهذا االسم ؟
نسبة الى جبل صهيون وهو تل من تالل القدس  ،وصهيون لفظة عربية
كنعانية وليست عبرية يهودية  ،وقد أقام عليه اليبوسيون حصنا قبل
ظهور بني اسرائيل حوالي ألفي عام .
اتصف الفكر الصهيوني بعدة سمات  .اذكرها ؟
 فكر عنصري : من حيث عدم االندماج مع شعوب ادول التي يعيشون فيها
 النكارهم على الفلسطينيين حقهم المغتصب  ،وحقهم في
تقرير المصير على أرض وطنهم .
 فكر استيطاني  :يهدف الى هجرة اليهود من أنحاء العالم جميعهاواستيطانهم في فلسطين .
 فكر اجالئي  :يقومون باالستيالء على األراضي الفلسطينيةواخالئها من سكانها األصليين بالعنف .
 فكر مترعرع في أحضان االمبريالية  :التي ساعدت اليهود فياقامة دولتهم على أرض فلسطين
 فكر تضليلي  :نسج اليهود تاريخهم من التراث االسرائيلي المتمثلفي التوراة والتلمود المحرفين .
ظروف نشأة الصهيونية
قديما
ظهرت عندما حرف اليهود
التوراة  ،اذ نسجوا ألنفسهم
تاريخا وحقوقا موهومة ،
فدعوا الى جمع شتات يهود
العالم ورجوعهم الى أرض
الميعاد  ،أي االستيالء على
فلسطين واقامة دولة اسرائيل

حديثا
ظهرت في القرن  91في أوروبا
عند ظهور الحركات القومية
والدينية هناك  ،اذ انعزل اليهود في
أحياء الجيتو ولم يندمجوا مع
الشعوب التي عاشوا فيها  ،وكونوا
ألنفسهم حركة عرفت بالصهيونية
متأثرين بالحركات القومية
األوروبية .

الجيتو  :هي األحياء األوروبية التي كان يعيش فيها اليهود  ،وهي
أحياء محاطة بأسوار عالية يمنع اليهود من مغادرتها بعد منتصف الليل
وفي األعياد المسيحية  ،وتعد هذه األحياء رمزا لعزلة اليهود .
أحباء صهيون  :منظمة يهودية نشأت في روسيا كانت تهدف الى
تشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين
كتاب الدولة اليهودية  :كتاب ألف عام  7141لثيودور هيرتزل الذي
دعا الى العودة الى فلسطين  ،وعلى يده أخذت الحركة الصهيونية دورها
كحركة سياسية منظمة .
الوكالة اليهودية  :هي الجهاز التنفيذي لقرارات مؤتمر بال في سويسرا
عام  ، 7141ومهمتها جمع األموال في صندوق قومي ؛ لشراء
األراضي وارسال المهاجرين إلقامة المستعمرين .
عقد أول مؤتمر صهيوني في مدينة بال في سويسرا عام  ، 7141عدد
قرارات مؤتمر بال ؟
 هدف الصهيونية هو اقامة وطن قومي للشعب اليهودي فيفلسطين ولتحقيق هذا الهدف يجب القيام باالجراءات التالية :
 تشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين
 تنظيم اليهود وبطهم بالحركة الصهيونية
 اتخاذ السبل والتدابير للحصول على تأييد دول العالم
 تشكيل المنظمة الصهيونية العالمية بزعامة ( ثيودور هيرتزل ) تشكيل الجهاز التنفيذي ( الوكالة اليهودية ) لتنفيذ قرارات المؤتمرعدد العوامل التي ساعدت على ظهور الحركة الصهيونية ؟
 اضطهاد شعوب العالم لليهود فشل حركة االندماج ( الهسكاال ) ظهور النزعة القومية -أثر الحرب العالمية األولى
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الالسامية  :مصطلح عبرت فيه اوروبا في القرن التاسع عشر عن عدائها
لليهود  ،واستغل اليهود هذا العداء لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية ،
وتهجير اليهود الي فلسطين .
عدد أسباب اضطهاد األوروبيين لليهود ؟
 انعزالهم عن المجتمعات التي عاشوا فيها اقتران اسم اليهود بصلب السيد المسيح عليه السالم سيطرتهم على مهنة الصيرفة والسمسرة  ،مما أثار كراهية العالم لهم عقدة التفوق العنصري لدى اليهود  ،واعتقادهم أنهم أفضل من غيرهمبوصفهم شعب اهلل المختار .
حركة االندماج ( الهسكاال )  :هي حركة تهدف الى صهر اليهود
اجتماعيا وسياسيا في المجتمعات التي يعيشون بها ؛ لحمايتهم من
االضطهاد الذي لقوه من شعوب العالم  .لكنها فشلت ألن اليهود رفضوا
االندماج في المجتمعات التي يعيشون بها .
وضح ظهور النزعة القومية لدى اليهود بعد الثورة الفرنسية ؟
بعد قيام الثورة الفرنسية واعالن مبادئها في الحرية واالخاء والمساواة
وتحقيق الوحدتين األلمانية وااليطالية  ،اعتقد اليهود بأنهم أمة وشعب
وأن من حقهم أن يكون لهم وطن خاص بهم .
وضح أثر الحرب الحرب العالمية األولى في قيام الحركة الصهيونية ؟
عندما انحازت الدولة العثمانية أللمانيا ضد الحلفاء في الحرب العالمية
االولى  ،وضعت خطط لتوزيع أمالكها فأصبحت فلسطين من نصيب
بريطانيا ثم أصبحت الوطن القومي لليهود بموجب وعد بلفور .
علل  :آمنت الصهيونية بمجموعة من المبادئ الدينية والتاريخية ؟
الثبات مزاعمها في اقامة وطن قومي ليهود في فلسطين
عدد مبادئ الحركة الصهيونية ؟
 اليهود شعب اهلل المختار اليهود شعب ذو مصير تاريخي وسمات ال تتصف بها الشعوباألخرى
 على اليهود جميعهم االستقرار في وطنهم القديم فلسطين  ،أرضآبائهم وأجدادهم
وضعت الحركة الصهيونية العالمية لنفسها أهدافا عدة  .اذكر أربعة منها
 تجميع اليهود من شتى بقاع العالم  ،وتأسيس دولة اسرائيل علىأرض فسطين ( أرض الميعاد ) بالنسبة لليهود
 تطوير دولة اسرائيل جغرافيا وديموغرافيا ضمان بقاء الدولة اليهودية عضوا أصيال في المنطقة  ،قادرا علىالسيطرة السياسية واالقتصادية والثقافية
 تفوق اسرائيل على الدول العربية واالسالمية  ،وذلك بتعطيل أيمشروع قومي عربي أو اسالمي للنهضة أو الوحدة .
قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين يمثل أخطارا سياسية
واقتصادية وعسكرية على األمة العربية  .ما هي آثار الصهيونية في
نهضة العرب وتقدم ؟
 ضرب الحركات التحررية في البالد العربية محاربة القوة االقتصادية العربية خاصة الصناعة الخطر النووي الصهيوني الذي يشكل تهديدا لألمن القومي العربي عرقلة الوحدة العربية واالتصال البري بين الدول العربية فيالجناحين اآلسيوي واألفريقي
 سياسة اسرائيل التوسعية ووجودها في فلسطين يجبر الدولالعربية على االحتفاظ بقوات مسلحة عى أهبة االستعداد ومزودة
بأحدث األسلحة األمر الذي يرهق الميزانيات على حساب المشاريع
التنموية
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يمتاز النظام االسالمي بمجموعة من الخصائص جعلته مختلفا عن باقي
األنظمة الوضعية  .عدد هذه الخصائص .
 القرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدرا النظام االسالمي جاء النظام االسالمي شامال ومتكامال يهدف الى سعادة الفردوالمجتمع معا
 حدد النظام االسالمي العالقات بين أفراد المجتمع االسالميوالجماعات والشعوب
 عمل النظام االسالمي على تحقيق المعرفة والعدل والمساواة بينالناس  ،واهتم بالعلم والمعرفة .
علل  :يعد النظام االقتصادي االسالمي أرسخ قدما من أي اقتصاد على
وجه األرض ؟
ألنه استمد أصوله من التعاليم االسالمية
قارن بين النظام الرأسمالي والنظام االشتراكي من حيث ميزات وعيوب
كل منهما ؟
النظام االشتراكي
النظام الرأسمالي
وجه
المقارنة
جعل المجتمع هدفه
 جعل الفرد هدفهميزات
وقدمه على الفرد
 قدم الفرد على المجتمع أعطى الفرد الحرية فيممارسة األنشطة االقتصادية
ضعف الحوافز الشخصية
 ظهور االزمات االقتصاديةعيوب
ضياع الحريات
 -سوء توزيع الثروة
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اختير الخلفاء الراشدون عن طريق االنتخاب والشورى  .وضح ذلك .
كانت تتم عن طريق بيعتين :
-

البيعة الخاصة من أهل الحل والعقد ( كبار الصحابة ) ،
ثم البيعة العامة في المسجد لعامة المسلمين .

عندما انتقلت الخالفة الى األمويين ظهر النظام الملكي الوراثي  ،أثبت أن
النظام الملكي كان قد عرف منذ القدم .
-

بعض األنبياء كانوا ملوكا مثل سيدنا سليمان وسيدنا داوود
بعض األنبياء خدموا الملوك مثل سيدنا يوسف عندما خدم حاكم
مصر
طلب النبي صلى اهلل عليه وسلم من أصحابه أن يهاجرو إلى
الحبشة ألن فيها ملكا ال يظلم عنده أحد
ورود ذكر بعض الملوك في الكتب السماوية خاصة القرآن الكريم
بعث النبي صلى اهلل عليه وسلم رسائل إلى الملوك يدعوهم فيها
إلى االسالم مثل :
 المقوقس  :حاكم مصر
 النجاشي  :ملك الحبشة
 كسرى  :ملك الفرس
 هرقل  :ملك الروم
 المنذر بن ساوى  :ملك البحرين

األشراف  :هم أحفاد الحسن االبن األكبر لمإمام علي بن أبي طالب

علل  :النظام االسالمي ال يجعل من المنافسة االقتصادية وسيلة لطغيان
طبقة على أخرى  ،انما هو توازن بين مصالح الفرد والجماعة .

األسياد  :هم أحفاد الحسين االبن األصغر لمإمام علي بن أبي طالب

لتأمين ما يحتاج اليه الناس في أمورهم المعاشية  ،دون استغالل جهود
اآلخرين

يرجع نسب الهاشميين إلى عمرو بن عبد مناف الملقب بهاشم  ،لماذا
لقب بهاشم وما هي عالقته بقصي بن كالب ؟

عدد األسس التي يقوم عليها النظام االقتصادي االسالمي ؟

لقب بهاشم ألنه كان يهشم الثريد لقومه في سني القحط وهو الذي سن
رحلة الشتاء والصيف  ،ويعد هاشم الحفيد األكبر لقصي بن كالب الجد
األكبر للنبي صلى اهلل عليه وسلم

-

تحقيق العدالة االجتماعية
حفظ التوازن االقتصادي
منع تركز الثروة في أيدي فئة من األشخاص

اذكر اثنين من القواعد في النظام االقتصادي االسالمي تعمل على تحقيق
العدالة ومنع تركز الثروة في أيدي فئة من األشخاص ؟
-

الزكاة  :تخفف من حدة الطغيان المادي  ،تثبت روح االخاء بين
المسلمين  ،تساعد على بناء اقتصاد سليم
الميراث  :يوزع ميراث الميت على أكبر عدد من أقاربه ذكورا
واناثا مما يؤدي الى اتساع دائرة االنتفاع بهذه الثروة .

قام النظام السياسي االسالمي على مجموعة من المبادئ  .اذكرها .
-

الحق
المساواة
التكافل والمؤاخاة

 العدل التعاون على البر والتقوى -مبدأ الشورى

علل  :بعد وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم ترك أمر الخالفة شورى بين
المسلمين ؟
ليختاروا فيما بينهم من يخلفه  ،فاختاروا أبا بكر الصديق لما فيه من
صفات القيادة الحكيمة والخلق الرفيع

أهم ما يميز القيادة األردنية أنها هاشمية  ،وتتمثل شرعيتها بثاثة أبعاد .
اذكرها .
-

-

البعد الديني  :يعطي الشرعية الدينية التي تؤهل الهاشميين لقيادة
األمة والنهوض بها .
البعد التاريخي  :حيث تعتبر األسرة الهاشمية من األسر العريقة في
العالم ؛ ألن لها ما ينوف عن األلفي عام من الوجود المسجل في
مكة  ،واأللف عام من الحكم في المنطقة .
البعد النهضوي ( شرعية االنجاز ) :
 الهاشميون هم من حفز العرب في العصر الحديث نحو
نهضتهم
 هم من حمل لواء الثورة العربية الكبرى ضد اظلم
واالستبداد
 أشاد الهاشميون دوال وأوطانا في تاريخنا الحديث في
العراق وسوريا واألردن
 كانوا سببا في نشوء الممالك العربية بعد أن أقصي
العرب من الحكم منذ سقوط الدولة العباسية

عبدالرحمن البلوي

تاريخ العرب /الوحدة الثالثة

الحديث عن العولمة تسيطر عليه عبارات وأوصاف ومصطلحات عديدة
اذكر أربعة منها
-

ثورة المعلومات
ثورة االتصاالت والمواصالت
القرية الكونية الصغيرة
الشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقارات

العولمة لغة  :من العالم وتعني  :تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل
العالم كله .
العولمة  :ظاهرة تقوم على تبادل شامل اجمالي بين مختلف أطراف الكون
 ،يتحول العالم بموجبها الى محطة تفاعلية لمإنسانية جمعاء  ،وهي
نموذج القرية الكونية التي تربط بين الناس واألماكن  ،ملغية المسافات
ومشجعة على تبادل المعلومات والسلع واألفكار  ..وانسيابها من غير
قيود أو حدود .

وضح التأثيرات السياسية للعولمة ؟
-

-

-

-

العولمة ( ثقافيا )  :ترتبط بفكرة التنميط أو التوحيد الثقافي للعالم ويتخذ
هذا المفهوم بعدا اقتصاديا واعالميا ؛ اذ إن اإلعالم هو أداة التوصيل
والتأثير في األفكار الثقافية التي يراد لها الذيوع واالنتشار .
العولمة ( اجتماعيا )  :وجه جديد من وجوه الرأسمالية التي ال تفكر اال
في نفسها ضاربة بعرض الحائط كل ما هو ضد زيادة رأسمالها
واستثماراتها من دون التفكير في المجتمعات أو الهم المجتمعي .

-

عدد التأثيرات االقتصادية للعولمة ؟
-

زيادة االعتماد المتبادل بين اقتصاديات الدول على مستوى العالم
وحدة األسواق المالية والنقدية
فتح الحدود أمام التجارة الحرة بال قيود
انشاء منظمة التجارة العالمية وتأسيسها
يجب أن ترتقي الدول العربية الى مستوى المنافسة العالمية

عدد التأثيرات الثقافية للعولمة ؟
-

ارتفاع معدالت األمية في الوطن العربي
عدم قدرة العرب على التعامل مع ثورة االتصاالت والمعلومات
عدم قدرة العرب على التعامل مع عصر الثورة العلمية والتكنلوجية
عدم قدرة العرب على التعامل مع مجتمع المعلومات العالمي

ماذا يمكن أن تفعل الدول العربية للتخلص من تأثيرات العولمة الثقافية ؟
-

اعادة تأسيس مؤسسات التعليم العام من حيث الشكل والمضمون
رفع مستوى األداء في الجامعات والمراكز البحثية

رغم انتقال بعض الدول من السلطوية الى الديموقراطية والتعددية
السياسية إال أن التعددية السياسية ما زالت مقيدة
هناك بعض الدول العربية لم تخط الخطوة األولى في طريق
الديموقراطية

يمكن تصنيف المراحل التاريخية التي مرت بها العولمة إلى عدة مراحل
 .اذكرها .

العولمة (سياسيا )  :الدولة ليست هي الفاعل الوحيد على المسرح
السياسي العالمي  ،انما نقل سلطة الدولة واختصاصاتها إلى مؤسسات
عالمية تتولى تسيير العالم وتوجيهه
العولمة ( اقتصاديا )  :تحول العالم الى منظومة من العالقات االقتصادية
المتشابكة التي تزداد تعقيدا ؛ لتحديد سيادة نظام اقتصادي واحد يتبادل
فيه العالم االعتماد على بعضه بعضا في كل الخدمات والسلع والمنتجات
واألسواق والعمالة والخبرة ورؤوس األموال .

8565807070

-

المرحلة الجنينية  :ظهرت في أوروبا منذ القرن  71وحتى القرن
 71وشهدت :
 نمو المجتمعات القومية
 اضعاف القيود التي كانت مسيطرة في العصور الوسطى
 تعمقت األفكار الخاصة بالفرد واالنسانية
مرحلة النشوء  :استمرت في اوروبا منذ القرن  71وما بعده :
 حدث تحول كبير في فكرة الدولة المتجانسة الموحدة
 تبلورت المفاهيم الخاصة بالعالقات الدولية
 نشأ مفهوم أكثر تحديدا لالنسانية
 ازدادت االتفاقيات الدولية
 نشأت المؤسسات المتعلقة بتنظيم العالقات واالتصاالت بين الدول
 بدأت مشكلة قبول المجتمعات غير األوروبية في المجتمع الدولي
 بدأ االهتمام بالقومية والعالمية
مرحلة االنطالق  :بدأت عام  7111واستمرت الى عشرينيات
القرن الماضي .
 ظهرت في أثنائها مفاهيم كونية مثل  :خط التطور الصحيح ،
المجتمع القومي
 ظهرت مفاهيم تتعلق بالهويات القومية والفردية
 تم ادماج عدد من المجتمعات غير األوروبية في المجتمع الدولي
 بدأت عملية الصياغة الدولية لألفكار الخاصة باالنسانية ومحاولة
تطبيقها
مرحلة الصراع من أجل الهيمنة  :استمرت من العشرينيات الى
منتصف الستينيات
 ظهرت الخالفات والحروب الفكرية حو المصطلحات الخاصة
بعملية العولمة
 نشأت صراعات كونية حول صور الحياة وأشكالها المختلفة
مرحلة عدم اليقين  :بدأت منذ الستينيات
 بروز اتجاهات وأزمات في تسعينيات القرن العشرين تم
فيها دمج العالم الثالث في المجتمع الدولي
 حدث أول هبوط على سطح القمر
 نهاية الحرب الباردة وشيوع استخدام األسلحة الذرية
 ظهرت حركة الحقوق المدنية
 ازداد االهتمام بالمجتمع المدني العالمي والمواطنية
العالمية

