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وضح خطورة العولمة على الثقافة العربية ؟
الوحدة العربية  :التطلع نحو إقامة نظام سياسي تكاملي يربط بين العرب
 تخترق الحواجز والحدودويقوم على التكامل بين أقطاره سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً وثقافيًا
 تتماهى فيها األدواربحيث يرتكز على الروابط الحضارية والتاريخية والدينية والمصالح
 تختلط فيها الخصوصيات بالعمومياتالمشتركة .
 تتعرض الثقافة والهوية الوطنية لالختراقوضح أهمية الوحدة العربية .
كيف يمكن المحافظة على الخصوصية الثقافية والهوية الوطنية في ظل
 ترفع شأن العرب وتحقق لهم الرفعة والتقدمالعولمة ؟
 تأخذ األمة العربية دورها الفعال في المجتمع الدوليمن خالل تحصين أبناء الشعب بالثقافة الوطنية واحترام خصوصياتهم
 تعيد أمجاد العرب وتتصدر قيادة البشرية من جديدالثقافية والمجتمعية
عدد مقومات الوحدة العربية ؟
ما العوامل التي ربطت العرب بمصير واحد وضرورة العيش المشترك ؟
 الجغرافيا التاريخ المشترك اللغة عقيدة واحدة . لغة واحدة . القومية العربية الثقافة الدين تراث فكري واحد آداب واحدة . المصير الواحد والتحديات المشتركة حضارة واحدة . تاريخ عام مشتركوضح الدور الذي تلعبه اللغة العربية في مجال توحيد األمة ؟
عدد أهداف القومية العربية ؟
 تعتبر أهم وسائل االتصال قديما وحديثا تأكيد االنتتماء للعروبة هي لسان الدولة أو األمة تجديد القيم اإلنسانية وحفز التقدم البشري هي الوعاء الذي يحتضن النتاجات الحضارية ألي شعب تنمية االنسجام والتعاون بين الدول العربية والوحدة بين أقطارها للغة دور كبير في نشر الثقافة والفن والفكر االلتزام بثوابت العروبة واالسالم والوقوف إلى جانب القضاياعدد الروابط التي توفرها اللغة العربية بين الناطقين بها ؟
اإلسالمية والعربية
 تعمل على توطيد الصالت الفكرية والتجاوب العاطفيكان للثورة العربية األثر الكبير في طرح القضية القومية العربية من خالل
 تعتبر أبرز رابط ديني وتاريخي وجغرافي للناطقين بها ( لغة القرآنشعارها  .ما هو الشعار الذي كانت تحمله الثثورة العربية الكبرى ؟
الكريم
 الوحدة الركن األساسي في ثقافة األمة والعنصر األهم من عناصر القومية الحرية الرابطة األولى التي تجمع األمة وتؤلف بينها الحياة الفضلى تعمل على تكوين المفاهيم المشتركة وتوحيد المشاعر واألحاسيستحقيق الوحدة العربية يتوقف على عدة أمور  .اذكرها .
 تبعث الثقة بالنفس واالعتزاز بماضي األمة قدرة العرب على تجاوز األوضاع الراهنةالتاريخ المشترك  :مجموع حياة األمة كلها في الميادين السياسية
 التغلب على المشكالت االقتصادية واالجتماعيةواالجتماعية واالقتصادية والعلمية والفنية والعمرانية  ،وكل ما يتصل
 االنطالق في مجال التنمية والعلم والتقدم الحضاريبالمقومات الحضارية من معان واسعة
هناك العديد من التحديات التي تؤكد ضرورة التوجه نحو الوحدة العربية .
الوحدة الجغرافية  :تكامل أقاليم الوطن العربي تكامال يساعد على تنوع
اذكر هذه التحديات ؟
االنتاج وقيام الصناعات المختلفة
 الخطر الصهيونيتكامل أقاليم الوطن العربي تكامال يساعد على تنوع االنتاج وقيام الصناعات
 العولمةالمختلفة يرتبط بعدة أمور .اذكرها .
 تردي مؤسسات العمل العربي المشترك التنوع في تربة الوطن العربيأذكر األهداف التي يسعى الخطر الصهيوني إلى تحقيقها في الوطن العربي.
 التنوع في المنتجات الزراعية والموارد المعدنية إيجاد حدود جديدة لن تكون جغرافية تقليدية بل اقتصاديةوضح كيف يمكن للوحدة الجغرافية في الوطن العربي أن تعطينا وطنا واحدا
وسياسية والتحول إلى مركز اقتصادي غربي داخل الوطن
رغم تباين أقاليمه ؟
العربي  .بهدف  ( :قيام سوق شرق أوسطية ) .
الوطن العربي يشمل أقاليم وأجواء متنوعة تساعد على تنوع امكاناته
 مشاركة العرب في ثرواتهم وتهديد االقتصاد العربي وتدميره .االقتصادية وعلى تحقيق التكامل االقتصادي بين أجزائه وهذا التكامل يعزز
 إنشاء مراكز للبحوث تسعى إلى الترويج والتطبيع وطرحالوحدة ويقويها
مفاهيم وألفكار غريبة عن حقيقة الصراع العربي الصهيوني :
وضح أهمية الدين اإلسالمي في توحيد األمة ؟
( إلضافة الشرعية على االحتالل الصهيوني لفلسطين ) .
 الدين اإلسالمي هو الموروث االستراتيجي لألمة والمكون الرئيس السيطرة على مصادر المياه باعتبارها مسألة استيراتيجية يقوملهويتها
عليها مفهوم األمن الغذائي واالستيطاني للمشروع الصهيوني.
 الغالبية العظمى من العرب تدين بالدين اإلسالمي تعثر مشروعات التكامل العربي في المجاالت االقتصادية الدين اإلسالمي يجمع أبناء األمة في خاصة في األداء الجماعيونقص اإلنتاج الغذائي في الوطن العربي  ،وعدم التكنولوجيا
والخصائص الجماعية مثل الحج ومناسكه والزكاة وتشريعاتها
وعدم القدرة على تحييد العمل العربي المشترك أو إبعاده عن
 غير المسلمين من العرب عاشوا في الوطن العربي يشاركون المسلميناالعتبارات والخالفات السياسية .
العادات والتقاليد والثقافة
 غير المسمين من العرب نشأوا على الثقافة العربية اإلسالمية بكل أبعادهاالحضارية في القيم والعلوم والتاريخ
العولمة  :تبادل شامل اجمالي بين أطراف الكون  ،يتحول العالم بموجبها
الثقافة  :مجموعة األفكار والقيم والمثل والعقائد والمنجزات والتجارب
التاريخية والروابط االجتماعية التي تعمل في مجموعها على تكوين السمات إلى محطة تفاعلية لالنسانية بأكملها  ،وعليه فهي نموذج القرية الكونية
التي تربط بين الناس واألماكن ملغية المسافات ومشجعة على تبادل
العامة التي تميز إنساناً عن آخر أو جماعة عن جماعة .
المعلومات واألفكار والسلع والخدمات ...الخ
عدد عناصر الوحدة الثقافية ؟
 اللغة الواحدة العقيدة الروحيةعدد أسباب النقلة النوعية التي شهدها العالم في نهايات القرن العشرين ؟
 العادات والتقاليد والقيم واآلداب المشتركة التاريخ المشتركما هو أثر التفتت السياسي والنكبات في الوحدة العربية ؟
 ثورة االتصاالتالثقافة العربية لم يمسها تغيير جوهري يجزئ وحدتها أو يحولها إلى
 تفجر المعرفةثقافات متباينة  ،فحافظت على سماتها األساسية وروابطها اإلنسانية
 التقدم العلمي والتكنلوجيوضح دور العادات والتقاليد في توحيد األمة ؟
التشابه والتماثل في العادات والتقاليد يعتبر عنصرا قويا للتقارب والترابط
بين أبناء األمة

عبدالرحمن البلوي

الوحدة الرابعة  /تاريخ العرب

8565807070

علل  :رغم توافر عناصر الوحدة جميعها ومقوماتها كلها لألمة العربية إال
عدد أخطار العولمة كما يراها البعض ؟
أنها لم تتحقق حتى اللحظة ؟
 تهدد السيادة الوطنية للدولألنها لم تحظ بعد باالهتمام الكافي والعمل الجاد من قبل الدول العربية
 تقوم بتذويب الهويات والثقافات الوطنية لحساب القوى الكبرىعلل  :تعد الثورة العربية الكبرى محاولة جادة لقيام الوحدة بين أقطار
 تؤثر على اقتصاديات الدول النامية وتجييرها لصالح الشركات الكبرىالوطن العربي اآلسيوية ؟
 التحكم في مصائر الشعوب الفقيرة والدول النامية ألنها ثورة قومية عربية إسالمية ولم تكن ثورة إقليمية أو عائليةهناك مجموعة من المتفائلين يرون في العولمة جوانب إيجابية  .ما هي
 إبراز القضية العربية إلى حيز الوجود على ميدان السياسة العالميوجهة نظرهم في هذا الصدد ؟
 أعادت وحدة العرب الروحية يرون أن العولمة تقود الى رفاه العالم وسعادته العولمة تسعى الى وحدة انسانية تحترم التعددية والتنوع وحقوق االنسان عدد نتائج الثورة العربية الكبرى ومنجزاتها ؟ قيام مجموعة من الدول الهاشمية في آسيا العربية على أساسأصبحت العولمة واقعا يجب التعامل معه بحذر  .كيف يمكننا أن نتعامل مع
قومي عربي وحدوي
العولمة ؟
 شكلت هذه الدول قاعدة ومنطلقا للحركة العربية التحررية نأخذ األمور االيجابية التي تنسجمم مع تراثنا وقيمنا العربية واالسالميةما هي الدول العربية التي تشكلت بعد الثورة العربية الكبرى ؟
وسيادتنا الوطنية
 المملكة الحجازية بزعامة الشريف الحسين بن علي الحرص على ديننا وتراثنا وقيمنا العربية االسالمية النبيلة المملكة العربية السورية بزعامة األمير فيصل بن الحسين الحرص على هويتنا الوطنية في ظل تزاحم الثافات وتنافس الحضارات المملكة العراقية بعد انتهاء الحكم الفيصلي في سوريا علينا أن ال نكون فقط متلقين أو مستوردين لكل ما يصدر عن العولمة إمارة شرق األردن بزعامة األمير عبداهلل بن الحسينعلل  :علينا أن ال نكون فقط متلقين أو مستوردين لكل ما تصدره العولمة
لتحصين شعوبنا ضد كل ما يتعارض مع ديننا وقيمنا وتراثنا وخصوصياتنا مشروع الهالل الخصيب  :مشروع وحدوي قدمه نوري السعيد بهدف
تحقيق وحدة بين العراق وبالد الشام فقدم مذكرة إلى وزير الدولة
الثقافية وسيادتنا الوطنية والقومية
وضح كيف يمكننا المحافظة على هويتنا وخصوصيتنا الوطنية في ظل نظام البريطاني عام  2491عرفت بالكتاب األزرق .
تضمنت المذكرة التي عرفت بالكتاب األزرق التي قدمها نوري السعيد
العولمة ؟
لوزير الدولة البريطاني عدة مضامين  .اذكرها .
 التطور العلمي والتجذر الثقافي إعادة توحيد سوريا ولبنان وشرق األردن في دولة واحدة وضمها مع معرفة الذات الحضاريةالعراق
 التكامل وتقوية االقتصاد إقرار حق األهالي في اختيار شكل نظام الحكم الملكي أو الجمهوري ترسيخ قيم المواطنة والسيادة واالنتماء لثوابتنا الدينية والوطنية تكون القدس مفتوحة لمعتنقي األديان الثالثةوالقومية
 يمنح الموارنة في لبنان االمتيازات التي كانوا يتمتعون بها في أواخر تقوية الروابط بين الدول العربية ودول العالم االسالمي ودول العالمالعهد العثماني
الثالث المتطور
ما هي سمات الواقع العربي واألسباب التي أدت إلى شعور المواطن العربي  -يتولى اليهود إدارة مناطقهم ( حكم ذاتي ) في المناطق التي يشكلون فيها
أغلبية
باإلحباط والمرارة كما وضحها جاللة الملك عبداله الثاني في مؤتمر القمة
تخلى نوري السعيد عن مشروعه ( الهالل الخصيب ) لعدة أسباب اذكرها.
العربية عام  1002؟
 رد ببرطانيا غير المشجع على هذا المشروع الخالفات والصراعات تزامن المشروع مع مساعي األمير عبداهلل بن الحسين لتحقيق مشروع غياب التضامن العربيوحدة سوريا الكبرى
 تراجع مفهوم العمل العربي المشتركما هي نتائج غياب التضامن العربي وتراجع مفهوم العمل العربي المشترك عقد مؤتمر سوري وطني في عمان عام  2491لتوحيد أقطار سوريا
الطبيعية ( األردن  ،فلسطين  ،سوريا  ،لبنان ) وتمخض عن هذا المؤتمر
 يستهين باألمة القاصي والدانيوضع ميثاق مشروعين لتحقيق وحدة سوريا الطبيعية  .اذكر أبرز
 يستقوي عليها الضعيف قبل القويالمضامين التي حملها المشروعان .
 يشعر المواطن بالمرارة واإلحباط وانعدام الثقة بالنفس والمستقبلوضح مالمح الرؤية الشاملة التي حددها جاللة الملك عبداهلل الثاني لتجاوز المشروع األول  :مشروع مركزي وينص على اآلتي :
 تضم ادولة الموحدة سوريا وشرق األردن وفلسطين ولبنانالخالفات وتعزيز العمل العربي المشترك ؟
 يلغى وعد بلفور لعدم موافقة العرب عليه وهم أصحاب البالد أن نطوي صفحة الماضي ونتجاوز ما بيننا من خالفاتالشرعيون
 أن نفتح صفحة جديدة في العمل العربي المشترك بقلوب صافية وضمائر نظام الحكم ملكي دستوري برئاسة األمير عبداهلل بن الحسيننقية تجسد ما بيننا من أخوة
 إعطاء األقيات اليهودية في فلسطين والمسيحية في لبنان الحق في أن نسعى لمواجهة التحديات واالرتقاء لمستوى اطموحات التي تسعىإقامة حكم ذاتي في المناطق المخصصة لهم على أن يكون ذلك تحت
شعوبنا لتحقيقها
مظلة الدولة السورية الموحدة
مشاريع الوحدة العربية
 بعد تأسيس الدولة السورية الموحدة يشكل اتحاد تعاهدي عربي معالعراق تنضم إليه الدول العربية متى شاءت
بعد الحرب العالمية الثانية
خالل الحرب
خالل الحرب
المشروع الثاني  :سعى لتأسيس دولة سورية اتحادية في حال عدم امكانية
العالمية األولى
العالمية الثانية
مشاريع وحدوية
تأسيس الدولة السورية الموحدة وينص على اآلتي :
الهالل
مشروع
الثورة العربية
 قيام دولة مستقلة اتحادية مركزية تشمل حكومات الدول السورية وحدة الضفتين 9678الخصيب 9691
الكبرى
األربع وتكون عاصمتها دمشق  ،وتتولى حكومتها االتحادية شؤون
 االتحاد العربي الهاشمي مشروع سورياالدفاع والمواصالت واالقتصاد والسياسة اخارجية مع اعطاء االستقالل
9670
9690
الذاتي لحكومات اإلقليمية
الكبرى 9697
 الجمهورية العربية المتحدة يكون التحاد مجلس تشريعي مكون من األقاليم السورية كافة تأسيس جامعة الدول ( مصر وسوريا ) 9670 اسناد رئاسة الدولة السورية االتحادية لألمير عبداهلل بن الحسينالعربية 9697
 المملكة المتحدة ( األردنعلل  :عارضت بعض الدول العربية مشروع وحدة سوريا الكبرى ؟
وفلسطين ) 9651
 خشية الدول العربية من تحقيق الوحدة العربية الكاملة األمر مجلس التعاون الخليجي 9609تجمعات اقليمية تعاونية
الذي سيبدد كياناتهم ومصالحهم القطرية
 مجلس التعاون العربي 9606 الموقف الفرنسي والبريطاني الذي اتسم بالسلبية مجلس التعاون المغاربي 9606 -موقف الحركة الصهيونية المعادي لهذا المشروع
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نص دستور الجمهورية العربية المتحدة ( مصر وسوريا ) على عدة أمور.
اذكرها .
 الجمهورية العربية المتحدة جمهورية ديموقراطية مستقلة ذات سيادةوشعبها جزء من األمة العربية
 للدولة الجديدة رئيس واحد وسلطات داخلية تنفيذية وتشريعية موحدة تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين  ،شمالي ( سوريا ) وجنوبي ( مصر ) على أن يعين رئيس الجمهورية لكل إقليم مجلسا تنفيذيا
يختص بدراسة األمور الداخلية لإلقليم وتنفيذها ضمن السياسة العامة
للدولة .
عدد العوامل التي أدت إلى قيام الحركة االنفصالية بين مصر وسورية ؟
 تباين النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية في كل من مصر وسورية تباين الوعي القومي وعدم إدراك كل من الشعبين لقضية الوحدة عدم دراسة قرار الوحدة االندماجية قبل اتخاذه . أخطاء الممارسات في إطار دولة الوحدة ومنها إلغاء األحزاب السياسيةكافة في سورية وقد أدى ذلك إلى وجود فراغ سياسي لم يستطع االتحاد
مأله .
 تعرض تجربة الوحدة المصرية السورية إلى ضغوط خارجية عنيفة منذالبداية فقد نظرت إليها إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية على أنها
تمثل أكبر تهديد لوجود األولى ولصالح الثانية في المنطقة .
تم توقيع اتفاقية اإلتحاد العربي بين المملكتين الهاشميتين األردنية
والعراقية عام  2491في عمان  .وتتضمنت االتفاقية عدة بنود  .اذكرها
 انشاء اتحاد عربي بين المملكتين تحتفظ فيه كل منهما بشخصيتها الدوليةالمستقلة
 يكون الملك فيصل األول رئيسا لحكومة االتحاد والملك الحسين بن طاللنائبا له
 تتولى شؤون االتحاد حكومة اتحادية مكونة من مجلس تشريعي وسلطةتنفيذية
 يكون مقر حكومة االتحاد مدينتي بغداد وعمان على نحو دوري تشمل الوحدة الكاملة ما يلي : السياسة الخارجية والتمثيل السياسي
 وحدة الجيش العراقي واألردني
 ازالة الحواجز الجمركية
 توحيد القوانين والمناهج التعليمية والسياسات االقتصادية
علل  :لم يعمر االتحاد العربي الهاشمي طويال ؟
بسبب االنقالب الدموي في العراق عام  2491الذي أنهى الحكم الملكي
واالتحاد العربي
علل  :لم يكتب النجاح لمشروع المملكة المتحدة عام  2491الذي قدمه
الملك الحسين بن طالل ؟
بسبب االنقسامات العربية والظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية
وضح كيف تم إعادة الوحدة اليمنية ؟
 بدأ تنفيذ مشروع الوحدة عام 2414 أعلن عن توحيد شطري اليمن عام 2440 استضاف األردن مؤتمر المصالحة عام 2449 أهم األخطار التي أحاطت بالوحدة اليمنية هو وجود سلطتين فعليتين تملككل منهما مقومات السلطة الفعلية
 حسم الصراع بخروج االشتراكين من السلطة بعد هزيمتهم في الحرباألهلية عام  2449وبسط اليمن سيطرته على أرضه كلها
عدد األهداف التي أنشئ من أجلها مجلس التعاون الخليجي ؟
 وضع أنظمة متماثلة في الميادين المختلفة بين الدول األعضاء دفع عجلة التقدم العلمي إقامة المشروعات تشجيع تعاون القطاع الخاصعدد االنجازات التي حققها مجلس التعاون الخليجي ؟
 االتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون تملك العقار المشروعات العسكرية المشتركة والتنسيق األمني مشروع الربط الكهربائي حرية انتقال األفراد والبضائععدد أهداف مجلس التعاون العربي عام  2414؟
 تحقيق أعلى مستوى من التنسيق والتعاون بين الدول األعضاء تحقيق التكامل االقتصادي في المجاالت المختلفة تنظيم العمل والتنقل واالقامة والمشروعات المشتركة والتعاوناالقتصادي
 اقامة سوق مشتركة بين الدول األعضاء توثيق الروابط بين مواطني الدول األعضاءلم يكتب لمجلس التعاون العربي عام  2414االستمرار ؟
بسبب غزو العراق للكويت عام  2442وما نجم عنه من تداعيات
عمل مجلس التعاون المغاربي على تشكيل أربع لجان وزارية عام 2440
اذكرها .
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عدد العوامل التي حالت دون تحقيق الوحدة العربية حتى اآلن ؟
 االنقالبات العسكرية . التجزئة واالستعمار التسرع واالرتجال وغياب التخطيط الشامل للوحدة . اهتمام الدول العربية بالمصالح الوطنية والقطرية . تناقض بعض خطط التنمية مع صرف التكامل االقتصادي العربيما األسباب التي لجأ لها االستعمار لتنفيذ مخططه في تمزيق الوطن العربي
والحيلولة دون توحيد أجزائه ؟
 استعمال القوة أو التهديد كما حدث في العدوان الثالثي على مصر2491 فرض الحصار االقتصادي على العرب وعدم المساهمة في المشروعاتالعربية .
 دفع إسرائيل للقيام بحمالت عسكرية متواصلة للتوسع على حساب الوطنالعربي واستنفاذ طاقاته .
 زج الوطن العربي في قضايا دولية ال تهمه مباشرة إثارة الفتن والنعرات والطائفية بين الدول والشعوب إللهاء العرب عنقضاياهم األساسية بمشكالت ثانوية .
وضح كيف حالت التجزئة واالستعمار دون تحقيق الوحدة العربية ؟
 تمكن االستعمار من تمزيق الوطن العربي واقتسام أجزائه خالل القرنينالتاسع عشر والعشرين
 التآمر على الثورة العربية الكبرى في الحرب العالمية األولى اقتسام مشروع الدولة العربية التي قامت الثورة من أجله إقامة اسرائيل لفصل مشرق الوطن العربي عن مغربهما هي أبرز مالمح التسرع والرتجال وغياب التخطيط في الوحدة العربية ؟
 عدم تهيئة الرأي العام غير مدروسة عدم وضع معالم الحياة السياسية واالقتصاديةعدد مظاهر اهتمام الدول العربية بمصالحها القطرية والوطنية ؟
 تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها وتطوير الخدمات االمقدمة لهم تعميق النهج الديموقراطي وتحديث التشريعات بما يواكب المستجدات تأمين االحتياجات الداخلية للمواطنينعدد آثار اهتمام الدول العربية بمصالحها القطرية والوطنية ؟
 ظهور النزعة الوطنية في كل قطر أصبح األمن القطري هاجس األغلبيةما هي آثار تناقض خطط التنمية مع هدف التكامل االقتصادي العربي ؟
 تأكيد النزعة الوطنية أدى إلى انطالق خطط التنمية بمعزل عن بعضها حملت هذه الخطط اتجاهات منافية للتكامل االقتصادي تزايد الفجوة بين الدول النفطية وغير النفطيةعلل  :شعار " األردن أوال " ال يعني انعزاال أردنيا أو انكفاء ذاتي ؟
 ألنه دعوة لتفعيل إمكانيات األردن من أجل نفسه وأمته األردن القوي والمستقر هو سند قوي ألمتهما أهداف نداء األردن أوالً ؟
 تعزيز أسس الدولة األردنية . ترسيخ روح االنتماء بين المواطنين . نشر ثقافة االحترام والتسامح . تغليب مصلحة األردن عى غيرها من المصالح .عدد أربعاً من مرتكزات مشروع األردن أوالً
 تحقيق استقرار األردن وتقدمه اعتبار المواطنة وصدق االنتماء والوالء هي المحور والمنطلق للتفكير رفض االنعزال واالنكفاء واالنغالق والتأكيد على مبدأ اعتزاز األردنوتمسكه بهويته العربية واإلسالمية
 التأكيد على قوة األردن واعتباره قوة ألمته العربية لتعزيز صمود األهلفي فلسطين
 الوحدة الوطنية والتمسك بقيم الوالء واالنتماء هو قاعدة أساسية فيتعزيز سيرة البناء وإحداث تنمية شاملة في األردن .
وضح الدور األردني في حماية األمن القومي والوحدة العربية ؟
 الدعم الكامل لشعب فلسطين والمساندة التامة لممثليه الشرعيين التأكيد على حل المشكالت العربية ضمن البيت العربي التمسك بالنهج القومي الحر المستقل إقامة عالقات حسن الجوار بين األردن وسورية ولبنان والعراقوالسعودية وفلسطين .
 الوقوف مع الصف العربي دائماً في الظروف كلها والدفاع عنالقضايا العربية

