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ربس٠خ أٚساق ػًّ ٚدً رّبسٓ٠
اٌٛدذح اٌثبٌثخ  ( :اإلعالَ ٚاال٠ذٌٛٚج١بد ٚاألفىبس اٌّؼبطشح
ف ٟاٌٛعٓ اٌؼشث) ٟ
اٌذسط األٚي  :اٌٍ١جشاٌ١خ "" اٌذش٠خ ""
اٌذسط اٌثبٔ : ٟاالشزشاو١خ .
اٌذسط

اٌذسط اٌثبٌث  :إٌبص٠خ ٚاٌفبش١خ .
اٌشاثغ اٌظ١ٔٛ١ٙخ .

اٌذسط اٌغبدط :

اٌذسط اٌخبِظ  :إٌظبَ اإلعالِ. ٟ
اٌؼٌّٛخ .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أٚساق ػًّ ِغ دً اٌزّبس....... ٓ٠
اٌذسط األٚي  :اٌٍ١جشاٌ١خ " اٌذش٠خ
"
*ِمذِخ  :يعد ىذا العصر عصر االيدولوجيات العممية  ،أي اإليماف المطمؽ بالعمـ ،
لـ يشيد التاريخ كما لـ تشيد البشرية في أي فترة تاريخية سابقة تعددية وثورات أيدولوجية
كما يعيشيا العالـ المعاصر  ( .وىي تيارات فكرية سادت المجتمعات بفعؿ ظروؼ اقتصادية
وسياسية وتحولت الحقاً إلى قوة مف القوى الرئيسية ) التي تسير األحداث وتتحكـ في األفراد
والجماعات والدوؿ ومنيا :
أٚالً  :اٌٍ١جشاٌ١خ :
طِ :ب اٌٍ١جشاٌ١خ ِٚب أطٍٙب ؟

ِٚب ظشٚف ٔشأرٙب ؟

اإلجابة  :الميبرالية  :كممة انجميزية األصؿ /مأخوذة مف (  )Liberalismوتعني الحرية
بالمغة العربية  :ظيرت في أوروبا منذ القرف التاسع عشر كتيار فكري رأسمالي ينادي
بالحرية الفردية المطمقة في المجاالت السياسية واالقتصادية واحتراـ الناس جميعيـ
وعقائدىـ .
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الميبرالية  :تيار فكري رأسمالي ينادي بالحرية الفردية المطمقة في المجاالت السياسية
واالقتصادية واحتراـ الناس جميعيـ وعقائدىـ  .برز في أوروبا منذ القرف السابع عشر
واقترف بالثورة الصناعية .
الحرية الفردية  :استقالؿ الفرد وحريتو واالعتراؼ لو بمجاؿ خاص يتمتع فيو بحريتو وال
يجوز لمسمطة التدخؿ في ىذا المجاؿ أو التعدي عميو وتجاوزه ألف ىذه الحرية ىي حؽ
طبيعي لمفرد .
األيدولوجية  :مصطمح التيني األصؿ استخدمو الفرنسيوف ألوؿ مرة في مطمع القرف التاسع
عشر بمعنى عمـ األفكار ويعني مجموعة األفكار والمعتقدات التي تسود المجتمع بفعؿ
الظروؼ االقتصادية والسياسية القائمة .
تعريؼ ثاني  :ىي النظاـ الفكري والعاطفي الشامؿ الذي يعبر عف مواقؼ حوؿ العالـ
والمجتمع واإلنساف وقد طبؽ ىذا االصطالح بصورة خاصة عمى األفكار والعواطؼ والمواقؼ
السياسية التي ىي أساس العمؿ السياسي وأساس تنفيذه وشرعيتو .
- 1المجاؿ السياسي  :تيتـ الميبرالية بالحرية السياسية عمى نطاقيف :
أ -النطاؽ الفردي  :عدـ تدخؿ السمطة بالحرية الفردية لمشخص في نفسو ومالو
وفكره وعقيدتو .
ب -النطاؽ الجماعي  :الميبرالية نظاـ سياسي مبني عمى التعددية الحزبية والنقابية
- 2المجاؿ االقتصادي  :تتمثؿ في المنافسة االقتصادية الحرة وقوانيف العرض والطمب
 ،ودافع المنفعة الشخصية .
* اقترف ظيور الميبرالية بالثورة الصناعية في أوروبا منذ القرف السابع عشر إذ أخت العالقات
االقتصادية تنتشر بعد تقدـ الصناعة والتجارة وازدياد الثورة في أوروبا وظيور نظاـ
الطبقات واالستبداد وكانت بداية نشأتيا في بريطانيا عمى يد ( المدرسة االقتصادية
االنجميزية ) بظيور كتاب المفكر االقتصادي ( آدـ سميث ) عاـ 1776ـ  .الذي يعرؼ
ب ( ثروة األمـ ) الذي يعد أساس عمـ االقتصاد الحديث  .وبيف فيو أف دافع المنفعة
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الشخصية بأقصى حرية اقتصادية يزيد مف النشاط والمنافسة وأف ثروة األمـ ال تقاس بما
تممكو مف ذىب وفضة بؿ بجيد الشعب وميارتو .
* انتشر مصطمح الميبرالية عندما أسس حرب في أسبانيا سمي( الحزب الميبرالي )  ،أعتنؽ
أعضاؤه المباديء الدستورية البريطانية التي ىدفت إلى تقييد سمطة الحاكـ وكفالة حقوؽ
األفراد وسعى أعضاء الحزب عاـ  1810ـ إلى تطبيقيا في الحياة الخاصة ثـ شاع
استخداـ الميبرالية في باقي أرجاء أوروبا .
ثانياً  :اإلسالـ والميبرالية  :الحرية في اإلسالـ أقدـ مف الميبرالية الحديثة  ،إذ وجدت الحرية في
ال أف الميبرالية مستخمصة مف المفاىيـ اإلسالمية
اإلسالـ منذ أربعة عشر قرناً  ،فض ً
لمحرية نتيجة لتأثر الفكر األوروبي بالحضارة اإلسالمية وقد وردت الحرية في العديد مف
اآليات القرآنية ومدى اىتماـ اإلسالـ بتمتع بحرية حقيقية ألنو محاسب يوـ القيامة عمى
أعمالو ( إف خيراً فخيرا  ،واف شراً فشر ) .
* ِزغ اإلعالَ اٌفشد ثٕٛػ ِٓ ٓ١اٌذش٠خ ّ٘ب :
أ -الحرية الفردية  :إذ زخر التاريخ اإلسالمي بالعديد مف األمثمة عمييا  :ومف أشيرىا قصة
الخميفة – العادؿ عمر بف الخطاب – رضي اهلل عنو – عندما اقتص مف ابف عمرو بف
العاص – رضي اهلل عنو – العتدائو عمى القبطي في مصر وقاؿ قولتو المشيورة ( متى
استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ أمانيـ أحراراً ) .
ب  -الحرية السياسية  :تتمثؿ في اختيار السمطة التي تحكـ الفرد وقد طبؽ المسمموف ىذه
الحرية في التاريخ اإلسالمي بعد وفاة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مف خالؿ بيعة
السقيفة واختيار أبي بكر الصديؽ – رضي اهلل عنو – خميفة لممسمميف وكانت ىذه البيعة
نظاماً حراً في اختيار الحاكـ استفادت منو نظـ الحكـ الميبرالية أسس خاصة بيا ومفاىيـ
متعمقة بحؽ الفرد في اختيار السمطة التي تحكمو كما اشتؽ منيا نظاـ تعدد األحزاب
والمجالس النيابية .
ً  :خظبئض اٌٍ١جشاٌ١خ  :امتازت الميبرالية بمجموعة مف الخصائص
ثبٌثب
جعمتيا تتميز عف غيرىا مف التيارات الفكرية األخرى وجعمت ليا طابعيا الخاص بيا وىذه
الخصائص .
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ط :أروش خظبئض اٌٍ١جشاٌ١خ ؟
 - 1معارضتيا لسيطرة الحكومة أو الطبقة العميا عمى الفرد .
 - 2الحد مف تدخؿ الدولة في المجاؿ االقتصادي .
 - 3دعـ المنافسة الحرة في المجاؿ االقتصادي .
ً  :اٌٍ١جشاٌ١خ ٚاٌفشد :
ساثؼب
طٚ :ضخ ِىبٔخ اٌفشد ف ٟإٌظبَ اٌٍ١جشاٌ ٟ؟
* أعطت الميبرالية الفرد موقفاً متميزاً :
أ -إذ قامت عمى تمجيده وتعاممت معو عمى أنو أساس النظاـ السياسي وأنو الغاية .
ب -أما نظاـ الحكـ فييو وسيمة لتحقيؽ حرياتو وغاياتو .
ج -كما أعطت الميبرالية الفرد حؽ التمتع بنوعيف مف الحرية ىما الحرية الفردية وىي
استقاللية الفرد واالعتراؼ لو بمجاؿ خاص يتمتع فيو بحريتو في نفسو ومالو ،والحرية
السياسية وىي حؽ كؿ فرد في اختيار السمطة التي تحكمو فال تتدخؿ الدولة في حريتو .
ط :أسجغ إٌ ٝاٌّبدح  ِٓ 7اٌذعزٛس األسدٔٚ ، ٟثٓ١
و١ف أوذ اٌذعزٛس اٌذش٠خ اٌشخظ١خ ِغ إػغبء أِثٍخ
رٛض١ذ١خ .اٌشخظ١خ .
تنص المادة السابعة مف الدستور األردني عمى أف الحرية الشخصية مصونة بمعنى أنو ال يجوز
ألحد أف يعتدي عمى الحرية الشخصية لمفرد ألف الدستور قد ضمنيا لو مثؿ الحرية
التنقؿ وحرية المراسالت
معلومة فقط مباباديء اللٌبرالٌة  :العلمانٌة العقالنٌة اإلنسانٌة والنفعٌة .
العلمانٌة  :هً فصل الدٌن عن السٌاسة وعلى هذا المبدأ تقوم اللٌبرالٌة فً كافة المجاالت
السٌاسٌة واالقتصادٌة والفكرٌة فال تقوم اللٌبرالٌة إال حٌث تقوم العلمانٌة .

العقالنٌة  :حٌث تقوم على أن العقل اإلنسانً ٌبلغ من النضج ٌؤهله أن ٌراعً مصالحه ونشاطه
الدنٌوٌة .
اإلنسانٌة  :تؤمن باإلنسانٌة بالدفاع عن حرٌة الفرد اإلنسان وترعى مصالحه .
النفعٌة  :تراعً فٌها مصالح األفراد وتتمثل باالستحواذ على وسائل غٌر مشروعة من أجل النفع
الخاص .
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* ٠م َٛاٌفىش اٌٍ١جشاٌ ٟػٍِ ٝجّٛػخ ِٓ اٌذػبئُ
رزّثً فِ ٟب ٠أر: ٟ
طِ :ب ٘ ٟدػبئُ اٌفىش اٌٍ١جشاٌ ٟ؟
 - 1الفرد أساس النظاـ السياسي.
 - 2لإليماف بالفرد وقدراتو عمى تسخير عقمو لخدمة أىدافو .
 - 3حرية الفرد واستقالليتو وصوف كرامتو .
 - 4التقاء مصمحة الفرد مع مصمحة الجماعة في النياية .
ً  :دٚس اٌذٌٚخ ف ٟإٌظبَ اٌٍ١جشاٌٟ
خبِغب
ط :ث ٓ١دٚس اٌذٌٚخ ف ٟإٌظبَ اٌٍ١جشاٌ ٟ؟
* رأى دعاة الميبرالية عدـ تدخؿ الدولة في مياديف النشاط واألعماؿ الفردية وأف نشاط
الدولة يجب أف يتحدد في نطاؽ المحافظة عمى سالمة الشعب وكفالة األمة والنظاـ
واالستقرار وإلقامة القضاء بيف األفراد ودفع األخطار الخارجية وعدا ذلؾ تترؾ الدولة لمفرد
ممارسة النشاطات المختمفة مف ثقافية واقتصادية واجتماعية وتقوـ بدور الرقيب والمشرؼ
عمى تحقيؽ ىذه األنشطة  .ويجب عمى الدولة أف تمتنع عف إقامة المشروعات االقتصادية
العامة وأف تترؾ المشروعات الخاصة حرة فتكوف ليا حرية اإلنتاج والتوزيع وتحديد األثماف
واألجور .
ً  :اٌذش٠بد اٌؼبِخ ف ٟإٌظبَ اٌٍ١جشاٌ. ٟ
عبدعب
* إف الشعوب ال ترقى وال تتطور إال بقدر ما تمتمؾ مف الحريات العامة + ،تمؾ الحريات
التي يستطيع األفراد مف خالليا التعبير عف أنفسيـ وما يجوؿ في خواطرىـ مف آراء وأفكار
ليرقوا بأنفسيـ ويسيموا في تقدـ مجتمعاتيـ وازدىارىا ومف ىذه الحريات :
 -1دش٠خ اٌشأٞ
ط :أػظ أعجبة ِب ٠أر: ٟ
ــ اػزجبس دش٠خ اٌشأ ٞاٌشو١ضح األٌ ٌٝٚىبفخ اٌذش٠بد
ف ٟإٌظبَ اٌٍ١جشاٌ ٟ؟
الجواب  :ألف اإلنساف عف طريؽ حرية الرأي يستطيع أف يعبر عف نفسو وما يجوؿ في
نفسو مف خواطر وآراء ثـ يقوـ بإعالنيا في االجتماعات أو الصحؼ والمجالت فيي
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األساس لكافة الحريات ألف الحريات تبدأ بحرية الرأي بالقوؿ والكتابة ثـ تنتقؿ إلى باقي
الحريات األخرى .
 - 2دش٠خ االجزّبع :
* تعد حرية االجتماع مف الحقوؽ المعنوية في النظاـ الميبرالي وىي تمكف األفراد مف
اإلجماع في األماكف العامة ليعبروا عف آرائيـ بالخطابة أو المناقشة أو تبادؿ الرأي بالطرؽ
السممية مف غير المساس باألمف واالستقرار  ،وىناؾ أمثمة كثيرة عمى حرية االجتماع في
بعض األنظمة الميبرالية :
أ -النظاـ األمريكي  :مف نصوص الدستور األمريكي أف الكونغرس لف يسف قانوناً
ينتقص كمف حؽ الشعب في االجتماع ويجوز لحاكـ المدينة عدـ إعطاء إذف باالجتماع في
الشوارع والحدائؽ العامة ‘ذ رأى ذلؾ أف ذلؾ سيؤدي إلى إخالؿ باألمف .
ب -النظاـ االنجميزي  :عدـ اختيار حرية االجتماع حرية قائمة بذاتيا  ،إنما ىي نابعة
عف الحرية الشخصية ويجوز لمقضاء االنجميزي وقؼ ىذه االجتماعات .
ج -النظاـ الفرنسي  :تخضع حرية االجتماع لممارسة الحكومة ويجوز لمقضاء
الفرنسي وقؼ ىذه الحركة إذا توقع وجود إخالؿ باألمف .
 - 3دش٠خ اٌظذبفخ  :لمصحافة دور كبير في التعبير عف الحريات فيي تؤدي
رسالة ضخمة وميمة عظيمة إذ يستطيع المواطف مف خالؿ الصحافة التعبير عف آرائو
وعقائده بوساطة المطبوعات ذات األشكاؿ المتنوعة مف مجمة أو صحيفة أو إعالف وقد كاف
لمصحافة دور كبير في التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية إذ لعبت دوراً كبيراً في
نجاح الثورة األمريكية والثورة الفرنسية والحركات القومية في أوروبا وقد أكد الدستور
األردني حرية الصحافة وعدـ تعطيؿ الصحؼ أو إلغاء امتيازىا إال وفؽ أحكاـ القانوف .
رؼش٠ف اٌظذبفخ  :ىي حرية الصحؼ في التعبير عف رأييا بما في ذلؾ انتقاد
الحكومة أو المؤسسات القائمة دوف الخضوع لمرقابة .
طِ :ب أّ٘١خ اٌظذبفخ اٌذشح ؟
الجواب  :الصحافة الحرة ىي القوة الضاغطة عمى الحكومة إذا ما أرادت أف تنحرؼ عما
يريده الرأي العاـ  ،ومف خالؿ الصحافة الحرة يعبر الرأي العاـ عف رأيو .
 - 4دش٠خ رى ٓ٠ٛإٌمبثبد ٚاٌجّؼ١بد .
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ط :ث ٓ١أّ٘١خ رشى ً١اٌجّؼ١بد ٚإٌمبثبد ؟
الجواب  :النقابات ىي ضمانة وحؽ مف حقوؽ األفراد لممطالبة بحقوقيـ وتحسيف حالتيـ
االجتماعية واعادة تنظيـ المجتمع عمى أسس سميمة .
أما الجمعيات  :فيي وسيمة لمتعبير العممي عف أفكار االنساف وآرائو عمى وجو جماعي
تعاوني
رؼش٠ف إٌمبثبد  :ىي جمعيات تتشكؿ لرعاية مصالح أعضائيا االقتصادية
واالجتماعية عف طريؽ الضغط عمى الحكومات .
ػػػػ أكد الدستور األردني في المادة  16إذ جاء فييا أف ( لألردنييف الحؽ في تأليؼ
الجمعيات واألحزاب السياسية عمى أف تكوف غايتيا مشروعة ووسائميا سميمة وذات نظـ ال
تخالؼ أحكاـ الدستور ) وقد تـ تشكيؿ النقابات العمالية في البالد الرأسمالية عمى أساس
المينة ولمفرد في النظاـ المبرالي االنضماـ إلى ما يشاء مف النقابات والجمعيات المشروعة
التي تحدد نشاطيا في الدفاع عف مصالح أفرادىا .
ً  :عٍج١بد اٌٍ١جشاٌ١خ .
عبثؼب
* ىناؾ جوانب سمبية لميبرالية أثرت في المجتمعات الغربية التي نشأت فييا  ،ثـ أثرت في
المجتمعات الشرقية التي ىبت عمييا عاصفة الميبرالية ٚرزّثً ٘زٖ اٌغٍج١بد
فِ ٟب ٠أر: ٟ
 -1تتعارض الميبرالية مع الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية في استعماليا قوانيف
وضعية مف صنع البشرية بدالً مف القوانيف السماوية  ،وألف الميبرالية قائمة عمى الحرية
الفردية فقد تعاممت مع االعتقادات بالتغيير والتبديؿ بما يتناسب مع مبادئيا .
 - 2تتعارض الحرية الفردية التي تدعو ليا الميبرالية مع قيـ بعض الشعوب ومعتقداتيا .
 - 3إف المبدأ الذي يحكـ الميبرالية مبدأ العممانية وىو فصؿ الديف عف السياسة فال
يمكف أف تقوـ دولة ليبرالية إال في دولة عممانية .
 - 4تتعارض الميبرالية مع مبدأ سعادة اإلنساف ألف الحرية فييا تؤدي إلى سوء تطبيؽ
في بعض مبادئيا .
 - 5استخداـ وسائؿ غير مشروعة في أثناء التطبيؽ لتحقيؽ المنفعة الخاصة كأف
يسيطر القوي عمى الضعيؼ .
طٚ :ضخ اٌؼاللخ ث ٓ١وً ِّب ٠أر: ٟ
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أ  -اٌذضبسح اٌؼشث١خ اإلعالِ١خ ٚظٛٙس اٌٍ١جشاٌ١خ فٟ
أٚسٚثب .
الجواب  :الميبرالية مستخمصة مف المفاىيـ اإلسالمية لمحرية ذلؾ نتيجة التأثير الفكر
األوروبي بالحضارة اإلسالمية حيث وردت الحرية في العديد مف اآليات القرآنية الكريمة قبؿ
ظيور الميبرالية الحديثة في الدوؿ األوروبية .
ة  -اٌثٛسح اٌظٕبػ١خ ٚاٌٍ١جشاٌ١خ :
الجواب  :كانت الثورة الصناعية سبباً في قياـ الميبرالية حيث أخذت العالقات االقتصادية
تنتشر بعد تقدـ الصناعة والتجارة وازدياد الثروة في أوروبا وظيور نظاـ الطبقات والظمـ
واالستبداد لدى الطبقة البرجوازية الغنية .
...................................................................
من طلب العلى سهر اللٌالــــً ...
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
اٌذسط اٌثبٟٔ

ٌٍّغبٌؼخ فمظ

 ...................وً اٌذسط اٌثبٔ. ٟ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ
أٚساق ػًّ ِغ ششح
اٌذسط اٌثبٌث :
ٚدً األعئٍخ ..........
إٌبص٠خ ٚاٌفبش١خ

* انتشرت في أوروبا تيارات فكرية وحركات سياسية اتصفت بالعنصرية والتطرؼ واستخداـ
العنؼ والوحشية في التعامؿ مع خصوميا ومف ىذه الحركات السياسية ( النازية والفاشية )
فما طبيعة ىذه الحركات ؟

األستاذ :أحمد الحيدرية ( ) 079/5766656

صفحة 9

أٚال إٌبص٠خ  :ىي حركة سياسية عنصرية ظيرت في ألمانيا عمى يد
مؤسسيا أدولؼ ىتمر والتي تؤمف بالتفوؽ العنصري لمشعب األلماني وسمو الجنس اآلري
عمى باقي األجناس .
- 1

ظروؼ نشأتيا  :ووصوؿ ىتمر إلى السمطة .

* توافرت في ألمانيا مجموعة مف العوامؿ أدت إلى ظيور النازية ونشأتيا
ٚرزّثً ٘زٖ اٌؼٛاًِ ف: ٟ
أ -اٌؼٛاًِ اٌخبسج١خ  :تتمثؿ في ىزيمة ألمانيا في الحرب
العالمية األولى وقسوة الشروط المعاىدة ( فرساي ) التي اعتبرت ميينة ليا وبسبب ىذا
االستياء نشأ ( حزب العماؿ ) الذي تأسس في ميونخ عاـ 1919ـ وقد أنضـ إلى ىذا
الحزب عاـ 1921ـ فأصبح ( حزب العماؿ األلماف االشتراكي الوطني ) وأصبح ىتمر زعيماً
لو  ،وعمؿ عمى نشر مبادئو التي حددىا في كتابو ( كفاحي ) .
كفاحػػػػػػػػي  :كتاب وضعو ىتمر وىو في السجف عندما فشؿ في محاولة انقالبية فانتيز فرصة عزلتو
في السجف ليسرد مبادئو السياسية محاو ًال الخروج بنمط لأليديولوجية النازية وىو في جزأيف تحدث
في الجزء األوؿ عف حياتو ونفسو وبيئتو وعف ظروؼ ألمانيا وشعبيا وعنصرىا اآلري  ،وفي الجزء
الثاني مف الكتاب تحدث عف أىـ األفكار السياسية التي يطمب إلى الحاكـ تبنييا وتطرؽ كذلؾ إلى
مشكالت ألمانيا المعاصرة وطرح حموالً ليا  ،كما رسـ الكتاب السياسة الخارجية األلمانية وناقش
بعض المشكالت االجتماعية وقد " مزج كتاب كفاحي بدستور األيديولوجية النازية " .

أ  -اٌؼٛاًِ اٌذاخٍ١خ  :تتمثؿ في األزمة االقتصادية التي حمت بألمانيا
بيف عامي
( 1933 -1929ـ ) إذ استغؿ ىتمر األزمة وما رافقيا مف انتشار الفقر والبطالة وبدأ
بتنظيـ حمالت إعالمية جعمتو يكسب تأييد أرباب الصناعة والمزارعيف  ،كما كاف لنجاح
ىتمر في بعث الروح القومية العسكرية ودعوتو إلى تمجيد الجنس اآلري وسموه عمى باقي
األجناس أكبر األثر في نجاح الحركة النازية وتجميع المؤيديف حولو .
ػػ عندما توفي الرئيس األلماني ( ىوتنبرغ عاـ 1934ـ ) أصبح ىتمر رئيساً وأطمؽ عميو
لقب الزعيـ .
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ِ- 2جــــبدٞء إٌبص٠ــــخ  :آمنت النازية بمجموعة مف المباديء
المتطرفة اعتبرتيا األساس لمتعامؿ مع اآلخريف وتتمثؿ ىذه المباديء في ما يأتي :
أ  -التطرؼ في العقيدة القومية واعتبار الجنس اآلري سيد األجناس وأنقاىا ولذلؾ
تطالب النازية بعد اختالط العنصر اآلري مع الشعوب األخرى كي يبقى نقياً مف غير تشويو
ب -تمجيد الزعامة وادارة األمة الجرمانية التي يجب أف يكونا بيد زعيـ أوحد .
ج -أف أي نظرية ذات طابع دولي يجب أف يقضى عمييا لذا كانت النازية ذد الشيوعية
والمذاىب المسيحية بحيث ال يكوف ليـ أي سمطة تحد مف حرية السمطة التنفيذية .
د -الدعوة إلى جرمنة أوروبا بضـ األجزاء األلمانية أو ذات العالقة مع اآلرييف .
ىػ  -يجب أف يبذؿ الفرد أقصى طاقاتو لتحقيؽ األىداؼ الكبرى وأف أي تقاعس مف
جانبو يعد جريمة
و -تقسيـ شعوب العالـ إلى شعوب مؤسسة لمحضارة مثؿ اآلرية وشعوب ىدامة
لمحضارة كالييود وىذا تصنيؼ عنصري يقوـ عمى أساس الدـ والعرؽ .
ط :ثشأ٠ه ً٘ ٘زٖ اٌّجبدٞء ( إٌبص٠خ ) رؼزجش
األعبط ٌزشى ً١دٌٚخ لبئّخ ػٍ ٝاٌذش٠خ ٚاٌّغبٚاح ؟
ثشس إجبثزه .
الجواب  :ال تعتبر ىذه المباديء أساساً لتشكيؿ دولة قائمة عمى الحرية
والمساواة ألف األساس الذي قامت عميو ىو التطرؼ والعنصرية وتقسيـ العالـ إلى طبقات
لذلؾ فيي منافية لمحرية والديمقراطية .
ط  :فىش  :ثشأ٠ه ِب أعجبة دػُ أٌّبٔ١ب دشوخ سش١ذ
ػبٌ ٟاٌى١الٔ ٟف ٟاٌؼشاق ؟
الجواب  :بسبب رغبة ألمانيا في إثارة ثورة عربية ضد بريطانيا الموجودة في العراؽ فقاـ
ىتمر بدعـ ىذه الثورة لربط أكبر عدد ممكف مف القوات البريطانية لمعالجة ثورة العراؽ
أطوؿ فترة ممكنة وبأقؿ حجـ وتكمفة ممكنة مف جانب ىتمر ليتسنى لو أكبر قدر مف
النجاح عمى ساحة المعارؾ الدائرة في شماؿ إفريقيا .
- 3خظــــبئض إٌبص٠ــــــــــــــخ :
امتازت النازية بمجموعة مف الخصائص المافية لمحرية والديمقراطية وتتمثؿ ىذه
الخصائص في اآلتي :
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أ -التفاوت في التعامؿ مع الشعوب واألجناس واخضاع الشعوب األقؿ مرتبة إلدارة الشعب
اآلري .
ب -إلغاء الحرية الفردية واىماؿ المؤسسات التي تمكف األفراد مف ممارسة حريتيـ مثؿ
( النقابات واالتحادات التجارية ) .
ج -استخداـ القوة والوحشية في التعامؿ مع اآلخريف وقد أسس ىتمر ليذه الغاية
منظمات شبو عسكرية مثؿ ( فرقة الحصار التي كانت تيدؼ إلى تخريب اجتماعات
األحزاب األخرى  ،وفرقة الدفاع التي كانت ميمتيا  :حماية زعماء الحزب واغتياؿ
خصومة ) .
- 4عـــــمٛط إٌبص٠خ :
 * - 5كاف ال بد ليذه الحركة أف تنيار في النياية بسبب معتقداتيا ومبادئيا التي آمنت
بيا والوسائؿ التي لجأت إلييا ونظاميا الدكتاتوري  ،إذ انتيت النازية بانتياء الحرب
العالمية الثانية عاـ  1945ـ فيزمت ألمانيا وسائر المحور أماـ قوة الحمفاء
واستسممت مف غير قيد أو شرط وبذلؾ انتيت الحركة النازية .
أثش إٌبص٠ـــــخ ف ٟاٌجالد اٌؼشث١ــــخ :
- 6
أ ِٛ-لف إٌبص٠خ ِٓ دشوبد اٌزذشس اٌؼشث١خ  :نظر قادة
حركة التحرر العربية إلى ألمانيا النازية كحميؼ ليـ  ،يمكف االعتماد عميو في نضاليـ
مف أجؿ الحرية واالستقالؿ إال أف السياسة األلمانية النازية لـ تتجو في أولوياتيا إلى
إقامة دعائـ لعمؿ سياسي في المنطقة العربية  ،وحرصت عمى تجنب دعـ أي حركة
وطنية عربية باستثناء دعميا حركة رشيد عمي الكيالني في العراؽ ضد بريطانيا واتصاليا
بالمفتي أميف الحسيني .
ب ِٛ-لف إٌبص٠خ ِٓ اٌٛدذح اٌؼشث١خ  :ظير الموقؼ األلماني
الرسمي مف مسألة الوحدة العربية مف خالؿ موقؼ دعائي ومصمحي تمثؿ في التأييد
الكالمي ليذه الوحدة حتى تجد ألمانيا ليا موطئ قدـ في الشرؽ العربي أسوة ببريطانيا .
رؼش٠ف اٌؼٕظش٠خ  :ىو مبدأ يصنؼ البشر عمى أساس اليوية العنصرية
ويقسميـ إلى أجناس متفوقة وأخرى سفمى ويمنح األجناس المتفوقة امتيازات خاصة (
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مادية ومعنوية ) يحجبيا مف األجناس الدنيا التي تعيش في حرماف واضطياد وقير مادي
ومعنوي .
اٌضػبِخ اٌّغٍمخ  :أف الزعامة والحكـ يجب أف يكوف بيد زعيـ واحد .
الجنس اآلري  :الشعب األلماني واعتباره سيد األجناس وأطيرىـ وتصنيؼ الشعب األلماني
في المرتبة األولى في العالـ .
ط :أروش أعجبة رشو١ض إٌبص٠خ ػٍِ ٝجذأ رّج١ذ
اٌضػبِخ ؟
الجواب  :أف الزعامة يجب أف تكوف بيد شخص واحد وىو الرجؿ المنقذ والمخمص لمدولة
مف جميع مشاكميا الداخمية والخارجية وأف تتالشى جميع األحزاب وال يبقى إال حزب واحد
وىو الحزب النازي .
ً  :اٌفبش١خ :
ثبٔ١ــــب
اٌفبش١خ  :كممة مشتقة مف الكممة اإليطالية (  )Facesوتعني حزمة مف العصي
كانت تحمؿ أماـ الحكاـ في روما القديمة دليالً عمى سمطتيـ .
رؼش٠ف اٌفبش١خ  :ىي الحركة التي أسسيا بنيتو موسوليني في ميالنو عاـ
 1919ـ بأعداد مف قدامى المحاربيف وىي نظاـ سياسي فرضو عمى إيطاليا بعد وصولو
إلى السمطة عاـ 1922ـ .
- 1ظشٚف ٔشأد اٌفبش١خ ٚٚ :طٛي ِٛع ٟٕ١ٌٛإٌٝ
اٌغٍغخ :
ػػ تعود نشأة النظاـ الفاشي إلى عاـ  1919ـ حينما خرج االيطاليوف مف الحرب
العالمية األولى منتصريف إال أف الحمفاء كانوا مجحفيف بحقيـ في توزيع الغنائـ
ال وانتشر
الحرب وقد لمس االيطاليوف ذلؾ إذ كاف نصيبيـ مف الغنائـ كاف ضئي ً
التذمر واالستياء لدى األوساط االيطالية واعتبروا إف دخوؿ إيطاليا الحرب كاف نكبة
عمى البالد حيث انتشرت المجاعة والفقر والبطالة وكساد التجارة  ،وقاـ النزاع داخؿ
إيطاليا بيف االشتراكييف والرأسمالييف وعمى إثر ذلؾ كوف موسوليني مف مجموعة مف
الفاشييف في ميالنو جماعة تسمى " الجماعة المكافحة " وأخذت تدعو إلى أعماؿ
إصالحية ثورية إلنقاذ إليطاليا مف أزماتيا .
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ػػػ في عاـ  1921ـ خرج الحزب الفاشي الوطني إلى الوجود واختار موسوليني
ألعضائو لباساً خاصاً وىو القميص األسود – ويرمز إلى الحداد والخيبة – كما وضع
تحية عسكرية خاصة وىي رفع اليد اليمنى عمى نمط التحية الرومانية القديمة . ،
ػػ في عاـ  1922ـ سقطت الحكومة االيطالية وطمب الممؾ " فكتور إيمانويؿ " إلى
موسوليني أف يؤلؼ الوزارة ومنذ ىذا التاريخ بدأت الدكتاتورية الفاشية في إيطاليا .
ِ -2.جبدٞء اٌفبش١خ :
* آمنت الفاشية مثميا مثؿ النازية بمجموعة مف المباديء قامت باعتناقيا واعتمدتيا
أساساً فكرياً ليا ٚ ،رزّثً ٘زٖ اٌّجبدٞء ف: ٟ
ط :أروش ِجبدٞء اٌفبشــــــــــــــ١خ ؟
أ -تقديس األمة واعتبارىا القيمة العميا .
ب -تقديس الزعيـ أو الرجؿ المنقذ .
ج -اعتبار سمطة الدولة في مرتبة أعمى مف حريات األفراد وحقوقيـ .
د -عدـ المساواة بيف األفراد .
ىػ  -تضحية الفرد في سبيؿ الجماعة .
و -الطبقة الممتازة  :ىي القادرة عمى تحمؿ المسؤولية التي تعمؿ لصالح الشعب .
ط ً٘ :رؤ٠ذ ِجبدٞء اٌفبش١خ ؟ ثشس إجبثزه :
الجواب  :ال  :ألنيا قائمة عمى التعصب والتطرؼ وعدـ المساواة بيف األفراد
وتستخدـ وسائؿ العنؼ واإلرىاب لتحقيؽ ىذه المباديء وتبتعد عف استخداـ العقؿ
والمنطؽ في إيجاد الحموؿ لمخالفات .
- 1خظــــــــبئض اٌفبش١خ :
طِ :ب خظبئض اٌفبش١خ ؟
* ٠زّ١ض إٌظبَ اٌفبش ٟثبٌخظبئض ا٢ر١خ :
أ -اإليماف بمبدأ نظاـ الحزب الواحد .
ب -تركيز السمطة في يد الطبقة الممتازة .
ج -تقييد حريات الفرد مث ( حرية الصحافة وحرية االجتماع ) .
د -سيطرة جياز الحكـ عمى وسائؿ اإلعالـ واستخداميا لمتأثير في الرأي العاـ .
- 2عــــــــمٛط اٌفبش١خ :
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ػػػػػػ ىناؾ عوامؿ خارجية وداخمية أدت إلى سقوط الفاشية وتتمثؿ في :
أ -اٌؼٛاًِ اٌخبسج١خ  :تتمثؿ في ىزيمة إيطاليا في الحرب العالمية
الثانية عمى يد الحمفاء .
ب -ػٛاًِ داخٍ١خ  :تتمثؿ في وجود أزمة سياسية حادة في إيطاليا إذ قرر
المجمس الفاشي عزؿ موسوليني في عاـ  1943ـ ووقع رئيس الحكومة الجديدة
" المارشاؿ باد ويمو " ىدنة مع الحمفاء ثـ بموجبيا توقؼ الجيش االيطالي عف
القتاؿ أما موسوليني فقد ألقى اإليطاليوف أنفسيـ القبض عميو في عاـ 1945ـ
وقاموا بإعدامو .
- 3أثش اٌفبش١خ ف ٟاٌجالد اٌؼشث١خ :
أ -موقؼ الفاشية مف حركات التحرر العربية  :لـ يقـ قادة حركات التحرر العربية
بأية اتصاالت مع قادة إيطاليا سوى تمؾ المقاءات التي قاـ بيا شكيب أرسالف
ال عف أف
إذ قابؿ موسوليني مف غير أف يسفر لقاؤىما عف أية نتائج فض ً
حركات التحرر العربية لـ تر في إيطاليا حميفاً ليا يمكف أف يساعدىا عمى
التحرر  ( ،ألف إيطاليا كانت تحتؿ منطقة عربية ىي ليبيا وترتكب في مدنيا
مجازر عدة ) ..
ط :أروش أعجبة ِب  ٌُ : ٍٟ٠رجذ اٌذشوبد اٌؼشث١خ
ً ٌٙب )
ف ٟإ٠غبٌ١ب دٍ١فب
الجواب  ( :ألف إيطاليا كانت تحتؿ منطقة عربية ىي ليبيا وترتكب في مدنيا مجازرعدة )
ة ِٛ-لف اٌفبش١خ ِٓ اٌٛدذح اٌؼشث١خ :
اتخذت وسائؿ اإلعالـ اإليطالية موقفاً مؤيداً لموحدة العربية  ،لكنيا لـ تصدر
بياناً أو اعترافا رسمياً بحؽ العرب في بناء وحدتيـ .
- 4األعظ ٚاٌّجبدٞء اٌز ٟرٍزم ٟفٙ١ب إٌبص٠خ
ٚاٌفبش١خ :
أ -الزعامة القومية المطمقة .
ب -الفرد يذوب في المجتمع الشمولي .
ج -الحزب الفاشي أو النازي ىو األوحد في الدولة .
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د -منع أي قوى محمية مف معارضة النظاـ الفاشي والنازي .
ىػ  -استخداـ وسائؿ بوليسية وارىابية لنشر النظاـ الجديد وعرض وجيو نظره
و -العداء الشديد لمنظاـ الشيوعي .
ز -التطمع إلى تعديؿ معاىدة فرساي .
ح -التطمع إلى التوسع في أوروبا .
ط -األخذ بنظرية المجاؿ الحيوي  :توسع ألمانيا في البمطيؽ وأوروبا الشرقية ،
وتوسع إيطاليا في البحر المتوسط ) .
ي – االستناد إلى مثؿ عميا تاريخية وأمجاد زائفة مثؿ ( اآلرية لدى النازية في
ألمانيا  ،واألمبروطورية الرومانية لدى الفاشية في إيطاليا ) .
ط :لبسْ ث ٓ١إٌبص٠خ ٚاٌفبش١خ ِٓ د١ث
أ -االّ٠بْ ثبٌّثً اٌؼٍ١ب :
* اآلرية

لدى النازية

:

* األمبروطورية :

لدى الفاشية .

ةٔ -ظش٠خ اٌّجبي اٌذ: ٞٛ١
* توسع ألمانيا في:

البمطيؽ وأوروبا الشرقية .

* توسع إيطاليا في:

البحر المتوسػػػػط .

ط :طُّ جذٚالً لبسْ ف ٗ١ث ٓ١اٌفبش١خ ٚإٌبص٠خ
ِٓ د١ث  :اٌضػبِخ اٌفشد ٚاٌذشة ٚاٌّجبي
اٌذٚ ٞٛ١اٌّثً اٌؼٍ١ب اٌزبس٠خ١خ .
الزعامة

الفرد

األستاذ :أحمد الحيدرية ( ) 079/5766656

الحرب

المجاؿ

المثؿ العميا
صفحة 16

الفاشية

النازية

الحيوي

التاريخية

يذوب في

الحرب الفاشي

توسع إيطاليا

اإلمبراطورية

المطمقة المجتمع

ىو األوحد في

في البحر

الرومانية

الشمولي

الدولة

المتوسط

لدى الفاشية

يذوب في

الحرب النازي

توسع ألمانيا

اآلرية لدى

المطمقة المجتمع

ىو األوحد في

في البمطيؽ

النازية

الدولة

وأوروبا

القومية

القومية

الشمولي

الشرقية
.........................................................
أٚساق ػًّ ٚدً رّبسٓ٠
.....................
اٌذسط اٌشاثغ  :اٌظ١ٔٛ١ٙــــــخ .
أٚالً ِ :ب اٌظ١ٔٛ١ٙخ  :حركة سياسية عنصرية منظمة أسسيا
ييود روسيا بعد منتصؼ القرف الثامف عشر تيدؼ إلى جمع شتات ييود
العالـ وانشاء وطف قومي ليـ في فمسطيف  ،وقد سميت بيذا االسـ نسبة إلى
جبؿ صييوف وىو تؿ مف تالؿ القدس .
وصييوف لفظو كنعانية عربية وليست عبرية ييودية وقد أقاـ اليبوسيوف أبناء
عمومة الكنعانييف العرب حصناً عميو قبؿ ظيور بني إسرائيؿ بحوالي ألفي عاـ
وقد اتصؼ الفكر الصييوني ثّجّٛػخ ِٓ اٌغّبد رزّثً
فّ١ب : ٍٟ٠
 - 1فكر عنصري  :مف حيث عدـ االندماج مع شعوب الدوؿ التي يعيشوف فييا  ،فضالً
عف إنكار الفكر الصييوني عمى الفمسطينييف العرب حقيـ المغتصب وحقيـ في تقرير
المصير عمى أرض وطنيـ فمسطيف .
 - 2فكر استيطاني  :ييدؼ إلى ىجرة الييود مف أنحاء العالـ جميعيا  ،واستيطانيـ في
فمسطيف .
 - 3فكر إجالئي  :يقوـ الصياينة بموجبو االستيالء عمى األراضي الفمسطينية واخالئيا
مف سكانيا األصمييف عف طريؽ العنؼ .
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 - 4فكر مترعرع في أحضاف اإلمبريالية  :التي قامت بمساعدة الحركة الصييونية في
إقامة دولتيـ عمى أرض فمسطيف .
 - 5فكر تضميمي  :إذ نسج الييود تاريخيـ مف التراث بمساعدة الحركة الصييونية في
إقامة دولتيـ عمى أرض فمسطيف .
رؼش٠ف اٌذشوخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ  :دعوة وحركة عنصرية استيطانية إجالئية
مرتبطة نشأة وواقعاً ومصيراً باإلمبريالية العالمية تطالب بإعادة توطيف الييود وتجميعيـ
واقامة دولة خاصة بيـ في فمسطيف بواسطة اليجرة والغزو والعنؼ كحؿ لممسألة الييودية
.
ً  :ظشٚف ٔشأح اٌذشوخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ :
ثبٔ١ب
* ظيرت الصييونية القديمة عندما حرؼ الييود التوراة إذ نسجوا تاريخاً ليـ وحقوقاً
موىومة في أرض فمسطيف فدعوا إلى لـ شمميـ مف أرض فمسطيف في بقاع العالـ كافة ،
ورجوعيـ إلى ارض الميعاد أي االستيالء عمى فمسطيف  ،واستعمارىا واقامة دولة إسرائيؿ
 .أما الصييونية الحديثة فقد ظيرت في القرف التاسع عشر في أوروبا عند ظيور
الحركات القومية والدينية ‘ذ انعزؿ الييود في أحياء ( الجيتو ) ولـ يتمكنوا مف التغمغؿ
في ىذه الحركات ولـ يندمجوا مع الشعوب التي عاشوا فييا .وكونوا ألنفسيـ حركة عرفت
باسـ ( الصييونية ) متأثريف بذلؾ بالحركات القومية األوروبية .
في روسيا أقاـ الييود منظمة ( أحباء صييوف ) التي كاف ىدفيا تشجيع اليجرة الييودية
إلى فمسطيف  ،غير أف الحركة الصييونية لـ تأخذ دورىا كحركة سياسية منظمة إال بعد
ظيور الييودي " ثيودور ىرتزؿ " والذي دعا إلى فمسطيف وألؼ كتاباً في عاـ 1896ؾ
سماه " الدولة الييودية " .
* عقد أوؿ مؤتمر صييوني في مدينة باؿ في سويسرا عاـ 1897ـ وفيو حدد ىدؼ
الحركة الصييونية وخطة عمميا ٚ ،ارخزد ف٘ ٟزا اٌّؤرّش
اٌمشاساد ا٢ر١خ :

 -1إف ىدؼ الصييونية ىو إقامة وطف قومي لمشعب الييودي في فمسطيف ومف أجؿ:
رذم١ك اٌٙذف ٠ ،جت اٌم١بَ ثبإلجشاءاد ا٢ر١خ :
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أ -تشجيع اليجرة الييودية إلى فمسطيف .
ب -تنظيـ الييود وربطيـ بالحركة الصييونية .
ج -اتخاذ السبؿ والتدابير لمحصوؿ عمى تأييد دوؿ العالـ لميدؼ
الصييوني .
- 2تشكيؿ المنظمة الصييونية العالمية بزعامة ثيودور ىرتزؿ .
- 3تشكيؿ الجياز التنفيذي الوكالة الييودية لتنفيذ ق اررات المؤتمر وميمتيا جمع األمواؿ
في صندوؽ قومي لشراء األراضي وارساؿ المياجريف إلقامة المستعمرات
- 4تنمية الحس والوعي القومي الييودييف وتعزيزىما .
ً  :اٌؼٛاًِ اٌز ٟعبػذد ػٍ ٝظٛٙس اٌذشوخ
ثبٌثب
اٌظ١ٔٛ١ٙخ :
* مقدمة  :إف ظيور الحركة الصييونية لـ يأت فجأة فقد كانت ىناؾ عوامؿ
ومقدمات تاريخية ساعدت عمى ظيورىا ٚرزّثً ٘زٖ اٌؼٛاًِ ف: ٟ
 -1اضطياد شعوب العالـ لمييود  :عبرت أوروبا في القرف التاسع عشر عف
عدائيا العرقي لمييود وىو ما يسمى ب ( الالسامية ) وقد أستغؿ الييود ىذا العداء
لتحقيؽ مكاسب مادية ومعنوية وتيجير الييود مف مختمؼ دوؿ العالـ ‘إلى فمسطيف
ٚ ،رؼٛد أعجبة اضغٙبد األٚسٚثٛٙ١ٌٍ ٓ١١د إٌٝ
اٌؼٛاًِ ا٢ر١خ :
أ -انعزاليـ ( الييود ) عف المجتمعات التي عاشوا في كنفيا .
ب -عقد التفوؽ العنصري لدى الييود واعتقادىـ أنيـ أفضؿ مف غيرىـ بوصفيـ
شعب اهلل المختار حسب اعتقادىـ .
ج -سيطرتيـ عمى مينتي الصيرفة والسمسرة مما أثار كراىية العالـ ليـ .
د -اقتراف أسـ الييود بصمب السيد المسيخ عميو السالـ .
 -2فشؿ حركة االندماج " اليسكاكا " تيدؼ ىذه الحركة إلى صير الييود
اجتماعياً وسياسياً في المجتمعات التي يعيشوف فييا لحمايتيـ مف االضطياد الذي
لقوه مف شعوب العالـ والدعوة إلصالح الييودية وتحقيقيا مف المعتقدات البالية  ،إال
أف الييود رفضوا فكرة االندماج في البيئات والمجتمعات التي يعيشوف فييا وعجزوا
عف تحقيؽ االنصيار المنشود في ىذه المجتمعات .
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-3ظيور النزعة القومية  :بدأت النزعة بالظيور لدى الييود بعد قياـ الثورة
الفرنسية واعالف مبادئيا في الحرية واإلخاء والمساواة وتحقيؽ الوحدتيف األلمانية
وااليطالية  ،إذ اعتقد الييود بأنيـ أمة وشعب وأف مف حقيـ أف يكوف ليـ وطف
خاص .
- 4أثر الحرب العالمية األولى  :لما وقعت الحرب العالمية األولى وانحازت الدولة
العثمانية إلى جانب األلماف ضد الحمفاء وضعت خطط لتوزيع أمالكيا فأصبحت
فمسطيف مف نصيب بريطانيا ثـ أصبحت الوطف القومي لمييود وبموجب وعد
بمفور عاـ 1917ـ .
ً ِ :جبدٞء اٌذشوخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ  :آمنت الحركة
ساثؼب
الصييونية بمجموعة مف المباديء الدينية والتاريخية إلثبات مزاعميا في إلقامة
وطف قومي لمييود في فمسطيف وتتمثؿ فيما يمي :
طِ :ب ِجبدٞء اٌذشوخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ ؟
- 1الييود شعب اهلل المختار .
- 2الييود شعب ذو مصير تاريخي وسمات ال تتصؼ بيا الشعوب األخرى .
- 3عمى الييود في أنحاء العالـ جميعيا أف يستقروا في وطنيـ القديـ فمسطيف
 ،وأرض آباءىـ وأجدادىـ .
ً  :أ٘ذاف اٌذشوخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ اٌؼبٌّ١خ  :وضعت
خبِغب
الحركة الصييونية العالمية لنفسيا مجموعة مف األىداؼ العامة التي سعت إلى تحقيقيا
بالوسائؿ والسبؿ كافة  ،وتتمثؿ ىذه األىداؼ في ما يأتي :
ط :أروش أ٘ذاف اٌذشوخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ ؟
 - 1تجميع الييود مف شتى بقاع العالـ  ،وتأسيس دولة إسرائيؿ عمى أرض فمسطيف "
أرض الميعاد " بالنسبة لمييود .
 - 2تطوير دولة إسرائيؿ جغرافياً وديمغرافياً .
 - 3ضماف بقاء الدولة الييودية عضواً أصيالً في المنطقة قادراً عمى السيطرة والييمنة
السياسية واالقتصادية والثقافية.
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 - 4تفوؽ إسرائيؿ عمى الدوؿ العربية واإلسالمية وذلؾ بتعطيؿ أي مشروع قومي عربي
أو إسالمي لمنيضة أو الوحدة .
ً  :أثش اٌظ١ٔٛ١ٙخ فٙٔ ٟضخ اٌؼشة ٚرمذِ: ُٙ
عبدعب
* إف قياـ الكياف الصييوني عمى أرض فمسطيف يمثؿ أخطاراً سياسية وعسكرية واقتصادية
وأمنية واجتماعية عمى األمة العربية وتتمثؿ ىذه األخطار في ما يأتي :
طٚ :ضخ أثش اٌذشوخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ ف ٟاٌجالد اٌؼشث١خ ِٓ
إٌٛاد ٟاٌغ١بع١خ ٚاٌؼغىش٠خ ٚااللزظبد٠خ ؟
 -1سياسة إسرائيؿ التوسعية ووجودىا في فمسطيف يجبر الدوؿ العربية عمى االحتفاظ
بقوات مسمحة عمى أىبة االستعداد ومزودة بأحدث األسمحة وبذا أرىقت مخصصات
التسمح في بعض الدوؿ العربية ميزانيتيا وكانت عمى حساب مشاريع التنمية .
 -2ضرب الحركات التحررية في البالد العربية .
 -3عرقمة الوحدة العربية واالتصاؿ البري بيف الدوؿ العربية في الجناحيف اآلسيوي
واإلفريقي .
 -4محاربة القوة االقتصادية العربية خاصة الصناعة .
- 5الخطر النووي الصييوني وىو مف أكثر األخطار التي تيدد األمة العربية وتشكؿ تيديداً
لألمف القومي العربي .
أعئٍخ اٌذسط :
رؼش٠ف ٚػذ ثٍفٛس  :ىو التصريح البريطاني الرسمي الصادر في (  2تشريف
الثاني عاـ 1917ـ ) الذي أعمنت فيو الدولة االستعمارية البريطانية تعاطفيا مع
األماني الييودية وذلؾ في إقامة وطف قومي لمييود في فمسطيف عمى شكؿ رسالة بعث
بيا بمفور وزير الخارجية البريطاني إلى روتشيمد أحد أثرياء الييود .
اٌٙغىبوب  :ىي حركة تيدؼ إلى صير الييود اجتماعياً وسياسياً في المجتمعات
التي يعيشوف بيا وذلؾ لحماية الييود مف االضطياد الذي لقوه مف شعوب العالـ .
اٌج١ز : ٛيقصد بيا األحياء التي كاف يعيش بيا الييود في أوروبا وكانت محاطة
باألسوار العالية يمنع الييود مف مغادرتيا بعد منتصؼ الميؿ وفي أعياد المسيحية وكاف
يعتبر رمزاً لعزلة الييود .
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اٌزّ١١ض اٌؼٕظش : ٞىو مبدأ يصنؼ البشر عمى أساس اليوية العنصرية
ويقسميـ عمى أجناس متفرقة وأخرى سفمى ويمنح األجناس المتفوقة امتيازات خاصة (
مادية ومعنوية ) يحجبيا عف األجناس الدنيا والتي تعيش في حرماف واضطياد وقير
مادي ومعنوي .
ط :أروش أ٘ذاف وً ِٓ :
 - 1دشوخ االٔذِبج اٌٙغىبوب :
الجواب  :صير الييود اجتماعياً وسياسياً في المجتمعات التي يعيشوف بيا وذلؾ لحماية
الييود مف االضطياد الذي لقوه مف شعوب العالـ
 - 2وعد بمفور  :إقامة وطف قومي لمييود في فمسطيف
 - 3أحباء صييوف  :تشجيع اليجرة الييودية إلى فمسطيف .
ط :ث ٓ١دٚس وً ِّب ٠أر ٟف ٟل١بَ اٌذشوخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ
:
 - 1ىرتزؿ  :دعا إلى العودة إلى فمسطيف أرض الميعاد وألؼ كتاباً باسـ الدولة
الييودية عاـ 1896ـ  .وعقد أوؿ مؤتمر صييوني في مدينة باؿ بسويسرا عاـ 1897ـ
وفيو حدد ىدؼ الحركة الصييونية وىو إقامة وطف قومي لمشعب الييودي في فمسطيف .
- 2الحرب العالمية األولى  :لما وقعت الحرب العالمية األولى وانحازت الدولة العثمانية
إلى جانب األلماف ضد الحمفاء وضعت خطط لتوزيع أمالكيا فأصبحت فمسطيف مف
نصيب بريطانيا ثـ أصبحت الوطف القومي لمييود وبموجب وعد بمفور عاـ 1917ـ .
- 3الثورة الفرنسية  :ظيور النزعة القومية لدى الييود بعد قياـ الثورة الفرنسية
واعالف مبادئيا في الحرية واإلخاء والمساواة حيث شعر الييود بأنيـ أمة وشعب وأف
مف حقيـ أف يكوف ليـ وطف خاص بيـ .
أٚساق ػًّ ِغ دً اٌزّبسٚ ٓ٠ششح
........
اٌذسط اٌخبِظ  :إٌظبَ اإلعالِٟ
رؼش٠ف إٌظبَ اإلعالِ : ٟىو نظاـ متكامؿ وشامؿ مف النواحي السياسية
واالجتماعية واالقتصادية ييدؼ إلى سعادة الفرد والمجتمع ألف أساسو القرآف الكريـ
والسنة النبوية
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مقدمة  :استمد النظاـ اإلسالمي مف التعاليـ إسالمية التي أنزلت عمى سيدنا محمد
صمى اهلل عميو وسمـ منذ أربعة عشر ؽ رناً وقد امتاز ىذا النظاـ بمجموعة مف
الخصائص جعمتو مختمفاً عف باقي األنظمة الوضعية وتتمثؿ ىذه الخصائص في ما يمي :
ط٠ :خزٍف إٌظبَ اإلعالِ ٟثّجّٛػخ ِٓ اٌخظبئض جؼٍزٗ
ً ػٓ ثبل ٟاألٔظّخ اٌٛضؼ١خ  ،ث٘ ٓ١زٖ اٌخظبئض
ِخزٍفب
.
 - 1القرآف الكريـ والسنة النبوية ىما مصدرا النظاـ اإلسالمي .
 - 2جاء النظاـ اإلسالمي شامالً ومتكامالً ييدؼ إلى  ( :سعادة الفرد والمجتمع معاً ) .
 - 3حدد النظاـ اإلسالمي عمى تحقيؽ العالقات بيف أفراد المجتمع اإلسالمي والجماعات
والشعوب .
 - 4عمؿ النظاـ اإلسالمي عمى تحقيؽ العدؿ والمساواة بيف الناس واىتـ بالعمـ والمعرفة
* سنتعرؼ في ىذا الدرس جوانب مف النظاـ االقتصادي والسياسي اإلسالمي وشرعية
النظاـ الممكي في األردف باعتباره نظاـ موروث ومتسمسؿ منذ عيد الرسوؿ صمى اهلل
عميو وسمـ حتى عيد جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف .
أٚالً  :إٌظبَ االلزظبد ٞاإلعالِ: ٟ
طِ :ب إٌظبَ االلزظبد ٞاإلعالِ ٟ؟ ٚثّبرا ٠خزٍف ػٓ
األٔظّخ األخش ٜ؟
* يعد النظاـ االقتصادي اإلسالمي أرسخ قدماً مف أي اقتصاد عمى وجو األرض  :ألنو
استمد أصولو مف التعاليـ اإلسالمية.
* فالنظاـ الرأسمالي جعؿ الفرد ىدفو وقدمو عمى المجتمع وأعطاه الحرية في ممارسة
األنشطة االقتصادية  .وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد ظيرت لو عيوب مثؿ  ( :ظيور األزمات
االقتصادية وسوء توزيع الثروة ) .
* أِب إٌظبَ االشزشاو : ٟفقد جعؿ المجتمع ىدفو وقدمو عمى الفرد
وظير لو عيوب مثؿ ( ضعؼ الحوافز الشخصية وضياع الحريات . ) ،
* أِب االلزظبد اإلعالِ : ٟفال يجعؿ مف المنافسة االقتصادية وسيمة
لطغياف طبقة عمى أخرى  ،إنما ىو توازف بيف مصالح الفرد والجماعة  :لتأميف ما يحتاج
إليو الناس في أمورىـ المعاشية دوف استغالؿ جيود اآلخريف .
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* يعمؿ النظاـ االقتصادي اإلسالمي عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية وحفظ التوازف
االقتصادي ومنع تركز الثروة في أيدي فئة مف األشخاص  .قاؿ تعالى ( كي ال يكوف دولة
بيف األغنياء منكـ ) أي ال يجوز أف يكوف الماؿ متداوالً بيف أيدي فئة قميمة مف المجتمع
أو أف تستأثر ىذه الفئة مف دوف سواىا بخيرات األمة .
* أما الزكاة  :التي ىي ركف مف أركاف اإلسالـ  ،تسيـ في التخفيؼ مف حدة الطغياف
المادي  ،وتثبيت روح اإلخاء بيف المسمميف وتساعد عمى بناء اقتصاد سميـ  .قاؿ تعالى (
إنما الصدقات لمفقراء والمساكيف والعامميف عمييا والمؤلفة قموبيـ وفي الرقاب والغارميف
وفي سبيؿ اهلل وابف السبيؿ فريضة مف اهلل واهلل عميـ حكيـ ) .
* ويعد الميراث أيضاً وسيمة مف وسائؿ القضاء عمى تركز الثروة إذ توزع ثروة الميت عمى أكبر
عدد مف أقاربو ذكوراً واناثا مما يؤدي إلى اتساع دائرة االنتفاع بيذه الثروة .
ط :و١ف ٠ؼًّ إٌظبَ االلزظبد ٞػٍ ٝرذم١ك اٌؼذاٌخ
االجزّبػ١خ ؟
الجواب  :مف خالؿ منع تركز الثروة في أيدي فئة مف األشخاص  ،ال يجوز أف يكوف
الماؿ متداو ًال بيف أيدي فئة قميمة مف المجتمع أو أف تستأثر ىذه الفئة مف دوف سواىا
بخيرات األمة ويحقؽ العدالة االجتماعية مف خالؿ عدة وسائؿ منيا الزكاة والميراث
والصدقات وىذا يوسع دائرة االنتفاع بيذه الثروة .
ً  :إٌظبَ اٌغ١بع ٟاإلعالِ: ٟ
ثبٔ١ب
* قاـ ىذا النظاـ السياسي اإلسالمي :ػٍِ ٝجّٛػخ ِٓ اٌّجبدٞء
ِٕٙٚب  ( :الحؽ والعدؿ والمساواة والتعاوف عمى البر والتقوى ) لقولو تعالى ( :
وتعاونوا عمى البر والتقوى وال تتعاونوا عمى اإلثـ والعدواف )  .وتعد مؤاخاة الرسوؿ صمى
اهلل عميو وسمـ بيف المياجريف واألنصار أقوى مظير مف مظاىر التكافؿ في اإلسالـ كما
قاـ النظاـ السياسي اإلسالمي عمى مبدأ الشورى الذي أكد في اآليات القرآنية قاؿ تعالى (
وأمرىـ شورى بينيـ ) وقد طبؽ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مبدأ الشورى خالؿ حياتو .
* بعد وفاة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ترؾ أمر الخالفة شورى بيف المسمميف ليختاروا
في ما بينيـ مف يخمفو فاختار المسمموف أبا بكر الصديؽ – رضي اهلل عنو – لما توافر
فيو مف صفات القيادة الحكيمة والخمؽ الرفيع كما اختير باقي الخمفاء الراشديف عف طريؽ
الشورى واالنتخاب  ،إذ كانت تتـ البيعة الخاصة مف قبؿ أىؿ الحؿ والعقد ( كبار الصحابة
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) ثـ البيعة العامة في المسجد لعامة المسمميف وحينما انتقمت الخالفة إلى األموييف ظير
النظاـ الممكي الوراثي في اإلسالـ عمماً بأف النظاـ الممكي كاف قد عرؼ منذ القدـ بؿ إف
بعض األنبياء عمييـ السالـ كانوا مموكاً مثؿ ( سيدنا سميماف وسيدنا داوود – عمييما
السالـ – كما أف بعض األنبياء خدموا المموؾ مثؿ ( سيدنا يوسؼ – عميو السالـ الذي
خدـ العزيز حاكـ مصر وفي عيد الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عندما أشتد أذى
المشركيف لممسمميف في بداية الدعوة اإلسالمية أمر الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
المسمميف باليجرة إلى الحبشة وقاؿ ليـ  :أذىبوا إلى الحبشة فإف فييا ممكاً ال يظمـ عنده
أحد وكاف ممؾ الحبشة في ذلؾ الوقت الحيف النجاشي
* وقد وصؼ اهلل تعالى المموؾ العادليف بالمموؾ الصالحيف ووصؼ المموؾ الطغاة بكممة
فرعوف مثؿ ( فرعوف مصر ) .
* وقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  :اإلمامة في قريش إلى يوـ الديف " واحتج
المياجروف عمى األنصار في سقيفة بني ساعده بأف اإلمامة في قريش .
* كما أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ قاـ ببعث الرسائؿ إلى المموؾ مثؿ ( المقوقس
حاكـ مصر  ،والمنذر ابف ساوى ممؾ البحريف والنجاشي ممؾ الحبشة وكسرى ممؾ الفرس
 ،وىرقؿ ممؾ الروـ ) يدعوىـ فييا إلى اإلسالـ .
ػ وبذلؾ وجد في التاريخ أف النظاـ الممكي كاف نظاماً معروفاً بدليؿ ورود ذكر بعض
المموؾ في الكتب السماوية عامة والقرآف الكريـ خاصة .

ً  :ششػ١خ إٌظبَ اٌٍّى ٟف ٟاٌٍّّىخ األسدٔ١خ
ثبٌثب
اٌٙبشّ١خ :
ط :أروش األدٌخ اٌزبس٠خ١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٌششػ١خ ٔظبَ
اٌذىُ ف ٟاألسدْ ؟
* يرجع نسب الياشمييف إلى عمرو بف عبد مناؼ الممقب ب ( ىاشـ ) ألنو كاف ييشـ
الثريد لقومو في سني القحط  ،وىو الذي سف رحمة الشتاء والصيؼ ويعد ىاشـ الحفيد
األكبر لقصي بف كالب الذي ىو الجد األكبر لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  ،والقادة
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الياشميوف في المممكة األردنية الياشمية ينحدروف مباشرة مف نسؿ النبي صمى اهلل عميو
وسمـ عف طريؽ ابنتو فاطمة الزىراء – رضي اهلل عنيا – وزوجيا عمي بف أبي طالب –
كرـ اهلل وجو – إذ رزقا بسبطي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ الحسف والحسيف ويعرؼ
األحفاد لالبف األكبر الحسف باسـ األشراؼ بينما عرؼ أحفاد الحسيف باألسياد وعميو فإف
الساللة الياشمية في األردف ينتسبوف إلى فرع األشراؼ .
* وحيث إف أىـ ما يميز القيادة في األردف أنيا ىاشمية فقد أضفى ذلؾ شرعية ىذه
اٌم١بدح ٠ٚزّثً رٌه ف ٟأثؼبد ثالثخ ٘: ٟ
 -1اٌجؼذ اٌذ : ٟٕ٠يعني البعد ألديني الشرعية الدينية التي تؤىؿ لمياشمييف
لممارسة دور قيادة األمة والنيوض بمسؤولياتيا  ،وىناؾ نصوص مف الكتاب والسنة
تشير إلى ىذه البعد  .قاؿ تعالى  ( :إنما يريد اهلل ليذىب عنكـ الرجس أىؿ البيت
ويطيركـ تطييرا) .
* وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ  " :إف اهلل خمؼ الخمؽ فاختار مف الخمؽ بني آدـ واختار
مف بني آدـ العرب واختار مف العرب مضر واختار مف مضر قريشاً واختار مف قريش بني
ىاشـ واختارني مف بني ىاشـ .
* وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ أيضاً  " :إف اهلل اصطفى مف ولد إبراىيـ إسماعيؿ واصطفى
كـ ولد إسماعيؿ بني كنانة واصطفى مف بني كنانو قريشاً واصطفى مف قريش بني ىاشـ
واصطفاني مف بني ىاشـ .
* كما قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ " األئمة مف قريش " .
* وقالت عائشة أـ المؤمنيف  -:رضي اهلل عنيا – قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
قاؿ جبريؿ – عميو السالـ – " قمبت األرض مشارقيا ومغاربيا فمـ أجد رجالً أفضؿ مف
محمد وقمبت األرض مشارقيا ومغاربيا فمـ أجد بني أب أفضؿ مف بني ىاشـ .
* وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ  " :أييا الناس إني تارؾ فيكـ أمريف لف تضموا إف
اتبعتموىما  :كتاب اهلل وأىؿ بيتي عترتي " .
وقاؿ أيضاً صمى اهلل عميو وسمـ ؾ أحفظوني في عترتي .
 -2اٌجؼذ اٌزبس٠خ : ٟتعد األسرة الياشمية التي ينحدر منيا جاللة الممؾ
عبد اهلل الثاني ابف الحسيف مف األسر العريقة في العالـ إذ أف ليا ما يتوؼ عف األلفي
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عاـ مف التاريخ المسجؿ في مكة المكرمة فقد تولى الياشميوف مسؤولية القيادة والحكـ
منذ عيد جدىـ ىاشـ بف عبد مناؼ قبؿ اإلسالـ وتأكدت ىذه القيادة مع بزوغ فجر
اإلسالـ بيعة نبي البشرية سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ مروراً بخالفة اإلماـ عمي بف
أبي طالب – كرـ اهلل وجيو – وابنو الحسف – رض اهلل عنو – ثـ خالفة العباسييف وصوالً
إلى إمارة مكة التي وصمت إلى الشريؼ الحسيف بف عمي ممؾ الحجاز وممؾ العرب الذي
تنتسب إليو األسرة الياشمية الكريمة في األردف وعمى رأسيا سميؿ الدوحة الياشمية الممؾ
عبد اهلل الثاني ابف الحسيف الذي يواصؿ حمؿ الرسالة واألمانة كما حمميا آباؤه وأجداده
مف قبؿ بكؿ حكمة ومسؤولية واقتدار .
 -3ششػ١خ اإلٔجبص ( اٌجؼذ إٌٙض: ) ٞٛ
* إف الياشمييف ىـ مف حفز العرب في العصر الحديث نحو نيضتيـ وىـ مف حمؿ لواء
الثورة ضد الظمـ واالستبداد فكانت الثورة العربية الكبرى بعثاً لقضية العرب جميعاً إذ
سعى الشريؼ الحسيف نحو استقالؿ العرب وتوحيد كممتيـ وحفظ أوطانيـ لما كاف يمتاز
مف الحكمة  ،قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ " الحمد هلل الذي جعؿ فينا الحكمة
أىؿ البيت " وضحى بممكو في سبيؿ تحقيؽ مبادئو التي آمف بيا وسار عمى نيجو
المموؾ الياشميوف في سبيؿ تحقيؽ الوحدة العربية والتضامف العربي .
* ولقد أشاد الياشميوف دو ًال وأوطاناً في تاريخنا الحديث في العراؽ وسوريا واألردف
وكانت الثورة العربية الكبرى كذلؾ سببا في نشؤ الدوؿ والمماليؾ العربية األخرى بعدما
أقصي العرب عف الحكـ فعميا منذ سقوط الخالفة العباسية في عاـ 656ىػ .
ِٓ أعئٍخ اٌذسط  :ص 135
طٚ :1ضخ اٌّمظٛد ثبٌّفب٘ٚ ُ١اٌّظغٍذبد اٌزبٌ١خ :
الياشميوف  :نسبة إلى ىاشـ بف عبد مناؼ وتنحدر القيادة الياشمية في األردف إلى
النبي صمى اهلل عميو وسمـ عف طريؽ ابنتو فاطمة الزىراء وزوجيا عمي بف أبي طالب
رضي اهلل عنيما .
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الزكاة  :ركف مف أركاف اإلسالـ وىي حؽ معموـ يعطى مف أمواؿ األغنياء إلى الفقراء
عندما يبمغ النصاب .
 العدالة االجتماعية  :ممارسة الفضيمة والسموؾ المستقيـ في العالقات مع اآلخريف واعطاء
كؿ ذي حؽ حقو وتوزيع المنافع المادية في المجتمع والمساواة في الفرص .
 البيعة الخاصة  :ىي عممية اختيار الخميفة في العصر الراشدي وتتـ مبايعتو بيعة خاصة
مف قبؿ الصحابة أنفسيـ قبؿ المبايعة العامة .
 البيعة العامة  :ىي مبايعة جميع المسمميف لمخميفة المنتخب في المسجد وتتـ بعد القياـ
بالمبايعة الخاصة وظير ىذا النظاـ بيف الصحابة في اختيار الخمفاء الراشديف .
*الشورى  :مبدأ مف مباديء الشريعة اإلسالمية ظير في العديد مف اآليات القرآنية
الكريمة تمجأ إليو األمة اإلسالمية في أمور الدنيا التي لـ ترد فييا نصوص صريحة في
مصادر التشريع اإلسالمي .
طٌّ :برا رؼذ األعشح اٌٙبشّ١خ ِٓ األعش اٌؼش٠مخ فٟ
اٌؼبٌُ ؟
الجواب  :بسبب تاريخيا القديـ في المنطقة حيث أف الفرع الياشمي حكـ مدينة مكة
المكرمة منذ عاـ  1925 -1201ـ عمى الرغـ مف وجود السمطاف العثماني منذ عاـ
 1517ـ فاألسرة الياشمية تسجؿ حوالي ألفي عاـ مف الوجود المسجؿ في مكة المكرمة
لذلؾ فيي مف األسر العريقة في العالـ .
ٔغت اٌٙبشّ : ٓ١١ىاشـ – عبد المطمب – عيد اهلل – أبو طالب .

ِذّذ طً هللا ػٍٗ١
ٚعٍُ

ػٍ ٟثٓ أثٟ
عبٌت

فاطمة الزهراء
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* الشريؼ الحسيف بف عمي قائد الثورة العربية الكبرى  ---الممؾ
عبد اهلل األوؿ مؤسسة المممكة األردنية الياشمية – الممؾ طالؿ ممؾ المممكة األردنية
الياشمية – الممؾ الحسيف ممؾ المممكة األردنية الياشمية – الممؾ عبد اهلل الثاني ابف
الحسيف ممؾ المممكة األردنية الياشمية .
ً ٌٍٍّٛن اٌٙبشّ ٓ١١اٌز ٓ٠دىّٛا
ً صِٕ١ب
ط :أسعُ خغب
األسدْ ِٕز ػبَ  -َ1921دز ٝاٌٛلذ اٌذبضش .
الممؾ عبد اهلل األوؿ
1951-1921ـ

الممؾ طالؿ

الممؾ الحسيف

1952-1951ـ 1999-1953ـ

ط :أروش أدٌخ ِٓ اٌزبس٠خ

الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف
-1999

ػٍ: ٝ

أ ِ-ذبسثخ اٌٙبشّ ٓ١١اٌظٍُ ٚاالعزجذاد :
* عندما استممت جمعية االتحاد والترقي الحكـ في الدولة العثمانية كانت
سياستيا معاداة العرب وطمس الديف اإلسالمي والمغة العربية مف خالؿ
سياسة التتريؾ التي قامت بيا عدا عف المجازر واإلعدامات بحؽ العرب
في مختمؼ أنحاء الوطف العربي فكانت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريؼ
الحسيف بف عمي ثورة العرب ضد الظمـ واالستبداد العثماني .
ط :دػُ اٌٙبشٌٍّ ٓ١١زضبِٓ اٌؼشث: ٟ
أ -الوقوؼ غمى جانب الفمسطينييف في قضيتيـ العادلة في تأسيس
دولتيـ الفمسطينية وحقيـ في تقرير مصيرىـ .
ب -الوقوؼ إلى جانب الشعب العراقي في تأسيس دولة عراقية موحدة
بعيدة عف الصراعات الطائفية .
ج -اإليماف بضرورة الوحدة العربية وحؿ النزاعات العربية .
ط٠ :غزٕذ اٌذىُ اٌٙبشّ ٟإٌ ٝششػ١بد ػذح
أروش٘ب ؟
* ( البعد الديني والبعد التاريخي والبعد االنجاز ( البعد النيضوي ) .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
أٚساق ػًّ ٚششح ٚدً رّبسٓ٠
.....................
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اٌذسط اٌغبدط  :اٌؼٌّٛــــخ
ِمذِخ  :أزداد في السنوات األخيرة شيوع استعماؿ مصطمح العولمة  ،وأصبح ( موضة
) رائجة عمى لساف الباحثيف والمفكريف والسياسييف في العموـ المختمفة  ،ونظر إليو كؿ
منيـ مف زاوية معينة والحديث عف العولمة حديث تسيطر عميو عبارات وأوصاؼ
ومصطمحات مثؿ ؾ ( ثورة المعمومات وثورة االتصاالت والمواصالت المذىمة السرعة
وتسارع حركة التبادؿ التجاري وتضخـ حجميا والشركات متعددة الجنسيات والعابرة لمقارات
والقرية الكونية الصغيرة وغيرىا .
أو ًال  :مفيوـ العولمة :
طِ :ب أطً اٌؼٌّٛخ ؟ ِٚبرا ٠ؼِٕ ٟف َٛٙاٌؼٌّٛخ ؟
* يرادؼ كممة العولمة في المغة العربية كممة الكونية  ،وكالىما الترجمة الحرفية لكممتي :
 Mondialisationوتعني الكونية وىي فرنسية األصؿ و  Globalizationوتعني
العولمة وىي إنجميزية  ،وتطرح العولمة اليوـ كإطار لنظاـ اقتصادي عالمي جديد .
العولمة لغة  :مف العالـ وتعني  :تعميـ الشيء وتوسيع دائرتو ليشمؿ العالـ كمو .
العولمة اصطالحا  :ليس ىناؾ داللة واضحة عمى مفيوـ العولمة مف الناحية االصطالحية
ال – يتناوؿ مفيوـ
وقد تناوليا الباحثوف كؿ حسب اختصاصو وتوجياتو فالجغرافي – مث ً
العولمة مف وجية نظر جغرافية واالقتصادي يتناوؿ المفيوـ مف وجية نظر اقتصادية
وكذلؾ فعؿ السياسي والتربوي واالجتماعي والرياضي وغيرىـ .
* وىكذا نجد أنفسنا أماـ تعريفات عدة لمفيوـ العولمة منيا  ( :السياسي ومنيا
االقتصادي والثقافي واالجتماعي وذلؾ عمى النحو اآلتي :
 - 1اٌّف َٛٙاٌغ١بعٌٍ ٟؼٌّٛخ :
* تعني العولمة في المنظور السياسي  :أف الدولة ال تكوف ىي الفاعؿ الوحيد عمى
المسرح السياسي العالمي  ،إنما نقؿ لسمطة الدولة واختصاصاتيا إلى مؤسسات عالمية ،
تتولى تسير العالـ وتوجييو .
 -2اٌّف َٛٙااللزظبدٌٍ ٞؼٌّٛخ  :يرتبط مفيوـ العولمة مف المنظور
االقتصادي إلى تحوؿ العالـ إلى منظومة مف العالقات االقتصادية المتشابكة التي تزداد
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تعقيداً لتحقيؽ سيادة نظاـ اقتصادي واحد يتبادؿ فيو العالـ االعتماد بعضو عمى بعض في
كؿ الخدمات والسمع والمنتجات واألسواؽ ورؤوس األمواؿ والعمالة والخبرة .
 -3اٌّف َٛٙاٌثمبفٌٍ ٟؼٌّٛخ  :يرتبط المفيوـ الثقافي لمعولمة بفكرة
التنميط  ،أو التوحيد الثقافي لمعالـ واتخذ ىذا المفيوـ بعداً اقتصادياً واعالميا إذ إف
اإلعالـ  :ىي أداة التوصيؿ والتأثير في األفكار الثقافية التي يراد ليا الذيوع واالنتشار .
 - 5اٌّف َٛٙاالجزّبػٌٍ ٟؼٌّٛخ  * :العولمة مف الناحية االجتماعية
 :وجو جديد مف وجوه الرأسمالية التي ال تفكر إالً في نفسيا  ،ضاربة عرض الحائط
بكؿ ما ىو ضد زيادة رأسماليا  ،واستثماراتيا مف دوف التفكير بالمجتمعات  ،أو باليـ
المجتمعي .
** ِّب رمذَ

ّ٠ىٓ رؼش٠ف اٌؼٌّٛخ ثأٔٙب :

اٌؼٌّٛخ  :ظاىرة تقوـ عمى تبادؿ إجمالي بيف مختمؼ أطراؼ الكوف يتحوؿ العالـ
عمى أساسو في محطة تفاعمية لإلنسانية بأكمميا وىي نموذج لمقرية الصغيرة الكونية
التي تربط الناس واألماكف ممغية المسافات ومقدمة جميع المعارؼ دوف قيود أو شروط .
ثٛسح االرظبالد  :ىي عممية التسارع في المعمومات والقدرة عمى إنتاج المعمومة
والحصوؿ عمييا واستغالليا بشكؿ جيد وسريع في خدمة أىداؼ التنمية والتطوير ،
والمعمومات ىي بيانات محددة ترتبط مفاىيميا باإلنساف أو الحاسوب وتكوف عمى شكؿ
أرقاـ أو رموز أو عالمات يستقرأ منيا الحقائؽ الكمية أو الرقمية .
اٌزّٕ١ظ اٌثمبف : ٟىي التوحيد الثقافي لمعالـ حيث أرتبط المفيوـ الثقافي
لمعولمة بفكرة التوحيد الثقافي في العالـ .
اٌّشدٍخ اٌجٕ١ٕ١خ ٌٍؼٌّٛخ  :ىي المرحمة األولى مف مراحؿ تطور
العولمة والتي ظيرت في أوروبا منذ القرف الخامس عشر الميالدي حتى منتصؼ القرف
الثامف عشر وشيدت ىذه المرحمة نمو المجتمعات القومية واضعافاً لمقيود التي كانت
سائدة في القروف الوسطى كما تعمقت األفكار الخاصة بالفرد واإلنسانية .
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ً  :اٌزغٛس اٌزبس٠خٌٍ ٟؼٌّٛخ  :يمكف القوؿ أف لمعولمة
ثبٔ١ب
تاريخاً قديماً فيي ليست نتاج العقود الماضية التي ازدىر فييا مفيوـ العولمة وذاع
وانتشر  ،وأصبح أحد المفاىيـ الرئيسية لتحميؿ الظواىر المتعددة التي تنطوي عمييا
العولمة في السياسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة ويمكف تصنيؼ المراحؿ التاريخية التي
مرت بيا العولمة فيما يمي :
ً ٌّشادً رغٛس اٌؼٌّٛخ ِٕز
ً صِٕ١ب
ط :أسعُ خغب
ً أُ٘
اٌمشْ اٌخبِظ ػشش دز ٝاٌمشْ اٌؼششِ ٓ٠جٕ١ب
اٌّظب٘ش ف ٟوً ِشدٍخ .
اٌّشدٍخ األٌٝٚ
* اٌّشدٍخ اٌجٕ١ٕ١خ  :ظيرت في أوروبا منذ القرف الخامس عشر حتى
منتصؼ القرف الثامف عشر وشيدت ىذه المرحمة نمو المجتمعات القومية واضعافاً لمقيود
التي كانت سائدة في القروف الوسطى  ،كما تعمقت األفكار الخاصة بالفرد واإلنسانية .
اٌّشدٍخ اٌثبٔ١خ :
ِشدٍخ إٌشٛء  :استمرت في أوروبا أساساً بعد منتصؼ القرف السابع عشر وما
بعده إذ حدث تحوؿ كبير في فكرة الدولة المتجانسة الموحدة وأخذت تتبمور المفاىيـ
الخاصة بالعالقات الدولية ونشأ مفيوـ أكثر تحديداً لإلنسانية وازدادت إلى حد كبير
االتفاقيات الدولية ونشأت المؤسسات الخاصة المتعمقة بتنظيـ العالقات واالتصاالت بيف
الدوؿ  ،وبدأت مشكمة قبوؿ المجتمعات األوروبية في المجتمع الدولي وبدأ االىتماـ
بموضوع القومية والعالمية .
اٌّشدٍخ اٌثبٌثخ :
ِشدٍخ االٔغالق  :بدأت عاـ  1870ـ واستمرت إلى العشرينات مف القرف العشريف
وظيرت أثنائيا مفاىيـ كونية مثؿ  ( :خط التطور الصحيح  ،والمجتمع القومي  ،كما
ظيرت مفاىيـ تتعمؽ باليويات القومية والفردية وثـ اندماج عدد مف المجتمعات غير
األوروبية في المجتمع الدولي  ،وبدأت عممية الصياغة الدولية لألفكار الخاصة باإلٌ نسانية
ومحاولة تطبيقيا .
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اٌّشدٍخ اٌشاثؼخ :
اٌظشاع ِٓ أجً إٌّ١ٙخ  :استمرت ىذه المرحمة مف العشرينات إلى
منتصؼ الستينات مف القرف العشريف وظيرت فييا الخالفات والحروب الفكرية حوؿ
المصطمحات الناشئة الخاصة بعممية العولمة التي بدأت في مرحمة االنطالؽ ونشأت
صراعات كونية حوؿ صور الحياة وأشكاليا المختمفة .
اٌّشدٍخ اٌخبِغخ :
ِشدٍخ ػذَ اٌ١م : ٓ١بدأت منذ الستينات وأدت إلى بروز االتجاىات واألزمات
في التسعينات مف القرف العشريف وقد تـ فييا إدماج العالـ الثالث في المجتمع العالمي .
وحدث أوؿ ىبوط عمى القمر  ،كما شيدت ىذه المرحمة نياية الحرب الباردة وشيوع
استخداـ األسمحة الذرية وظيرت حركة الحقوؽ المدنية وازداد االىتماـ بالمجتمع المدني
العالمي والمواطنة العالمية
ً  :اٌؼٌّٛخ ٚرأث١ش٘ب ف ٟاٌٛعٓ اٌؼشث: ٟ
ثبٌثب
 - 1اٌزأث١شاد االلزظبد٠خ  :تتضح معالـ ىذه التأثيرات في تزايد االعتماد
المتبادؿ بيف اقتصاديات الدوؿ عمى مستوى العالـ ووحدة األسواؽ المالية والنقدية وفتح
الحدود أماـ التجارة الحرة بال قيود  .غير أف أبرز رمز معاصر لمعولمة االقتصادية يظؿ
إنشاء منظمة التجارة العالمية وتأسيسيا  ،واذا كانت غالبية الدوؿ العربية قد وافقت عمى
المعاىدة الخاصة بإنشاء ىذه المنظمة التي أخذت عمى عاتقيا فتح الحدود لحرية التجارة
وازالة القيود وأنماط الدعـ كافة التي تفرضيا بعض الدوؿ فإف أخطر ما يرتبط بيا أنو بعد
سنوات قميمة وبعد نياية مدة السماح التي أعطيت لبعض الدوؿ سيفتح الستار واسعاً
وعريضاً مف غير قيود أماـ حقبة التنافس العالمي  ،ويفترض التنافس العالمي أف الدوؿ
كافة  ،غنييا وفقيرىا ستكوف عمى قدـ المساواة ومف ىنا ينبغي أف تمتفت الدوؿ العربية
إلى أىمية االرتقاء إلى مستوى المنافسة العالمية .
 - 2اٌزأث١شاد اٌثمبف١خ  :تتمثؿ ىذه التأثيرات في االرتفاع الخطر في
معدالت األمية في الوطف العربي عمماً بأف الشعب العربي لف يكوف قادراً – حينذاؾ – عمى
التعامؿ بكفاءة مع عصر الثورة العممية والتكنولوجية ومع حقبة ثورة اإلعالـ واالتصاالت
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الكبرى ونشؤ مجتمع المعمومات العالمي  .وىكذا يمكف الفوؿ إف الوطف العربي يحتاج إلى
ثورة تعميمية كاممة ال تقضي عمى األمية حسب وانما تعيد تأسيس التعميـ مف حيث الشكؿ
والمضموف وترفع مستوى األداة في المؤسسات الجامعية وفي المراكز البحثية .
 - 3اٌزأث١شاد اٌغ١بع١خ  :تجابو الدوؿ العربية جميعاً تحديات خطيرة ،
فعمى الرغـ مف أف بعض ىذه الدوؿ قطعت خطوات ال بأس في طريؽ االنتقاؿ مف
السمطوية إلى الديمقراطية والتعددية السياسية فإف ىذه التعددية السياسية ال زالت مقيدة
كما أف عدداً ال بأس بو مف الدوؿ العربية لـ يخط الخطوة األولى في طريؽ الديمقراطية .
طٚ :ضخ أثش اٌؼٌّٛخ

ف ٟاٌٛعٓ اٌؼشث ٟ؟

اإلجابة في العولمة وتأثيرىا في الوطف العربي  ( .تأثيرات اقتصادية وثقافية وسياسية
ً ف ٗ١أُ٘ رذذ٠بد اٌؼٌّٛخ ٚ ،اٌٛعبئً
ط :طُّ جذٚالً ِجٕ١ب
اٌّمزشدخ ٌٍذذ ِٓ ٘زٖ اٌزذذ٠بد

الوسائؿ المقترحة لمحد مف ىذه التحديات

تحديات العولمة

االنفتاح عمى الثقافات العالمية ومسايرة ركب التطور

تحدي االنفتاح .

العممي والتكنولوجي واإلفادة مف االبتكارات التكنولوجية
واطالؽ القدرات التنافسية
عدـ إساءة استخداـ السمطات والصالحيات  ،تغميب

تحدي تجاوز

مصمحة الجماعة عمى المصالح الفرعية  ،وفتح باب

أمراض

االنفتاح عمى التجارب اإلنسانية العالمية وعدـ إعاقتيا،

البيروقراطية .

ابتعاد الموظؼ عف السيطرة والتعالي والتحكـ .

((((((((((((((((( أز ٝٙششح اٌٛدذح ِغ
األعئٍخ وبٍِخ )))))))))))))

دً جّ١غ

أعــــئٍخ اٌٛدذح اٌثبٌثخ
ط  :أػظ أعجبة ِب : ٍٟ٠
ً ٚرذ١خ خبطزٌ ٓ١ذضثٗ :
أ  -ارخبر ِٛعٌ ٟٕ١ٌٛجبعب
القميص األسود  :يرمز إلى الحداد والخيبة .

التحية الخاصة  :االستناد إلى مثؿ عميا تاريخية وىي األمبرطورية الرومانية والتحية عمى
نمط التحية الرومانية القديمة .
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طِٕ - :غ اإلعالَ رشوض اٌثشٚح ثأ٠ذ ٞفئخ ِذذدح ِٓ
األشخبص :
الجواب  :ألف النظاـ االقتصادي اإلسالمي يعمؿ عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية وحفظ
التوازف االقتصادي وعدـ طغياف طبقة عمى أخرى .
ط :الزشح ٚعبئً رغزغ١غ اٌذٚي اٌؼشث١خ ثٛاعغزٙب
ِٛاجٙخ رذذ٠بد اٌؼٌّٛخ
أ  -اإلفادة مف االبتكارات التكنولوجية والبحث عف مزايا تنافسية في األسواؽ الجديدة
ب  -إعادة التوجو السياسي نحو المزيد مف الحرية السياسية .
ج ‘ -إدخاؿ اإلصالحات الكفيمة بتوسيع النظاـ التعميمي ورفع درجاتو .
د -التوقؼ عف تحرير االقتصاد مف دوف تعزيز لمرعاية االجتماعية .
ىػ  -يجب عمى العرب أفراداً ومؤسسات إطالؽ قدراتيـ وطاقاتيـ التنافسية
مالحظة  :بقية األسػػػػػمة تمت اإلجابة عمييا أثناء الشرح ==============
==== انتيى شرح الوحدة الثالثة مع حؿ جميع التماريف
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