االجابة النموذجية ( غير نهائية ) لالمتحان الوزاري في مبحث تاريخ العرب والعالم المعاصر
( المستوى الرابع )

الدورة الصيفية  7107م

الثاني الثانوي  /الفرع األدبي
اعداد األستاذ  :قيصر صالح الغرايبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال األول :

وضح المقصود بكل من المفاهيم والمصطمحات اآلتية :
أ) ّ
0ـ الغالسنوست  :كممة روسية تعني الشفافية واالنفتاح أعمف استخداميا الرئيس غورباتشوؼ

أي الشفافية في اتخاذ إجراءات التحرر السياسي وفتح المجاؿ أماـ دمقرطة المجتمع السوفياتي.

7ـ القانون الدولي اإلنساني  :مجموعة القواعد التي تحدد حقوؽ الدوؿ المتحاربة وواجباتيا
في حاؿ نشوب األعماؿ العدائية وتفرض قيوداً عمى المتحاربيف فيما يتعمؽ باستخداـ القوة

العسكرية وقصرىا عمى المتقاتميف دوف غيرىـ  ،وتحمي حقوؽ ضحايا النزاعات المسمحة

( القتمى  ،الجرحى  ،المرضى  ،األسرى ) في المعارؾ البرية والبحرية والجوية فضالً عف
المدنييف المحمييف مف سكاف المناطؽ المختمفة.

3ـ األردن أوالً  :نداء ىاشمي أطمقو جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني في تشريف الثاني عاـ 2002ـ

 ،ويعني ىذا الشعار أف يكوف األردف قوياً اقتصادياً والمستقر سياسياً  ،وىو السند القوي والفعاؿ
ألمتو  ،أف يكوف األردف قوياً أوالً  ،ويمتمؾ قدرات ذاتية تمكنو مف خدمة اآلخريف ومساندتيـ

ودعميـ  ،ال أف يكوف عبئاً عمييـ  ،وبذلؾ فشعار األردف أوالً ليس شعا اًر انعزالياً يريد األردف

مف خاللو اف يتيرب مف واجباتو القومية وينقطع عف امتداده اإلقميمي والعربي اإلسالمي.
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فسر مايمي :
ب) ّ
أ ـ انهيار منظمة الكوميكون :
0ـ أدى انييار االتحاد السوفيتي ػ ػ الدولة المؤسسة لمنظمة الكوميكوف ػ ػ وحؿ حمؼ وارسو

0990م  ،فبدأت كؿ دولة تسعى لمتحمؿ مف التزاماتيا وتوجو أعضائيا نحو حمؼ شماؿ
األطمسي.

7ـ فشؿ محاولة الكوميكوف في التحوؿ إلى سوؽ مشتركة مماثمة لالتحاد األوروبي.
ب ـ فشل عصبة األمم  ( :يكتفى بذكر أربع نقاط )

0ـ عدـ انضماـ الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي إلى العصبة  ،وانسحاب ألمانيا والياباف
وايطاليا والب ارزيؿ مف عضويتيا.

7ـ افتقار العصبة إلى قوة عسكرية تابعة ليا يمكف تحريكيا عند الحاجة إلييا.

3ـ فشؿ العصبة في حؿ بعض القضايا الدولية مثؿ  :منع ألمانيا مف تمزيؽ تشيكوسموفاكيا
وضميا لػ الشبموسي ودانزج ليا عاـ 0939م.

4ـ تياوف العصبة في رقابتيا عمى تنفيذ برامج تحديد التسمح.
5ـ احتواء ىذه العصبة عمى نقاط ضعؼ تتعمؽ بالسمطات التي خوليا العيد وطريقة ممارستيا
مثؿ اشتراط اإلجماع في التصويت إلصدار القرار.

6ـ منح العصبة الدوؿ المنتصرة في الحرب العالمية األولى مزايا خاصة مما سيؿ عمى ىذه
الدوؿ أف تفرض إرادتيا عمى العالـ  ،وتتصرؼ كيفما يحمو ليا فميزت في حماية األقميات
واساءت تطبيؽ نظاـ االنتداب ومبدأ حؽ تقرير المصير.
ج ـ شهد العالم في نهايات القرن العشرين نقمة نوعية في المجاالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية :

بفعؿ ثورة االتصاالت وتفجر المعرفة والتقدـ العممي والتكنولوجي.
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السؤال الثاني :

أ ) أهداف حمف حمف وارسو  3 ( :أهداف فقط )

1ػ إقامة قيادة عسكرية موحدة.

2ػ الدفاع الجماعي ضد أي ىجوـ عسكري تتعرض لو أية دولة مف دوف الحمؼ.
3ػ مواجية األحالؼ الغربية وفي طميعتيا حمؼ شماؿ األطمسي.
4ػ فؾ الحصار السياسي والعسكري واالقتصادي الذي فرضتو الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ
الغربية عمى الكتمة الشرقية .

ب ) أثر االحالف والتكتالت السياسية والعسكرية في الوطن العربي :

1ػ اضطرار بعض الدوؿ العربية في ظؿ الصراعات اإلقميمية والمحمية باالستعانة بأحد
المعسكريف الشرقي أو الغربي أو اتباع سياسة المجاممة ليما أو االرتباط بأحدىما بشكؿ أوضح
مف االرتباط بالمعسكر اآلخر.

2ػ ظيور حركة عدـ االنحياز وانضماـ االقطار العربية جميعيا إلييا.
3ػ أدى غياب التكافؿ والتعاوف االقتصادي بيف الدوؿ العربية إلى اعتماد بعضيا عمى اآلخريف
لتمويؿ مشروعاتيا.
ج ـ شروط عضوية منظمة االوابك :

1ػ أف يكوف النفط مصد اًر ميماً لدخمو القومي.

2ػ اف يمتزـ بأحكاـ اتفاؽ المنظمة وما يط أر عمييا مف تعديالت.
3ػ أف يوافؽ مجمس وزراء المنظمة عمى انضمامو بأغمبية ثالثة أرباع األصوات عمى أف تكوف
مف بينيا الدوؿ المؤسسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثالث :

أ ) الدول دائمة العضوية في مجمس األمن الدولي  ( :يكتفى بذكر أربعة اسماء )
الصيف  ،فرنسا  ،روسيا االتحادية  ،بريطانيا  ،الواليات المتحدة األمريكية.
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ب ) الوسائل واالساليب التي اتبعتها هيئة األمم المتحدة لمحفاظ عمى السمم واالمن الدوليين :
1ػ القياـ بحؿ النزاعات بالوسائؿ السممية.

2ػ اتخاذ اإلجراءات العقابية الجماعية ضد الدوؿ
المعتدية.

3ػ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية ألية دولة.
ج ) اسهامات جامعة الدول العربية دوليا  ( :يكتفى بذكر ثالث نقاط )

أ ) المشاركة في المؤتمرات اإلسالمية وحؿ القضايا العربية المشتركة.

ب ) التعاوف مع منظمة الوحدة األفريقية ومساندة قضايا التحرر والتنمية في القارة األفريقية.
ج ) التعاوف العربي األوروبي مف خالؿ الحوار العربي األوروبي لكسب تأييد المجموعة
األوروبية لمقضايا العربية وخاصة القضية الفمسطينية.

د ) تجسيد العالقة بيف المنظمات العربية المتخصصة التابعة لمجامعة مع المنظمات الدولية
المماثمة في إطار ىيئة األمـ المتحدة.

ىػ ) التفاعؿ مع دوؿ العالـ اإلسالمي مثؿ  :إيراف  ،تركيا  ،باكستاف.
د ) المبادئ الساسية لمحركة الدولية لمصميب تاألحمر والهالل األحمر  ( :يكتفى بذكر ثالث
نقاط )

اإلنسانية  /العالمية  /الطابع الوحدوي  /الطابع التطوعي  /االستقالؿ  /الحياد  /عدـ التحيز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الرابع :

أ ) مقومات الوحدة العربية  ( :يكتفى بذكر ست نقاط )

المغة  /التاريخ المشترؾ  /الجغرافيا  /الديف  /الثقافة  /المصير الواحد  /التحديات المشتركة
 /القومية العربية.
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ب ) العوامل التي أدت إلى قيام الحركة االنفصالية بين مصر وسوريا  ( :يكتفى بتوضيح
ثالث نقاط )

0ـ تبايف النظـ السياسية واالقتصادية واالجتماعية في كؿ مف مصر وسوريا.
7ـ تبايف الوعي القومي وعدـ إدراؾ كؿ مف الشعبيف لقضية الوحدة.
3ـ عدـ دراسة قرار الوحدة االندماجية قبؿ اتخاذه.

4ـ أخطاء الممارسات في اطار دولة الوحدة مثؿ إلغاء األحزاب السياسية في سوريا  ،مما أدى
إلى فراغ سياسي لـ يستطع االتحاد تعبئتو.

5ـ الضغوط الخارجية التي تعرضت ليا دولة الوحدة المصرية والسورية بحيث اعتبرتيا إسرائيؿ
والواليات المتحدة تيديداً لوجود إسرائيؿ وتيديداً لمصالح الواليات المتحدة.

ج ) القضايا العربية التي تناولها جاللة الممك عبداهلل الثاني ابن الحسين في الكونجرس

االمريكي :

القضية الفمسطينية  :جوىر الصراع في الشرؽ االوسط  ،وبيف حجـ وخطورة عدـ حؿ القضية

الفمسطينية حالً عادالً / .القضية العراقية  :أمف العراؽ ووحدتو ومستقبمو / .القضية السودانية

 :تحقيؽ السالـ في السوداف  ،و إيجاد حؿ عادؿ لمشكمة دارفور  ،وتجنيب السوداف أي تدخؿ

خارجي في شؤونو /.القضية المبنانية  :التأكيد عمى التزاـ العرب والمجتمع الدولي بتقديـ الدعـ
والمساعدة لمحكومة المبنانية  /تجاوز اآلثار التي خمفيا العدواف اإلسرائيمي  ،تقديـ الدعـ

إلعمار لبناف وتمكيف شعبو مف العيش بسالـ وأمف واستقرار / .قضية الصومال  :تعزيز األمف

واالستقرار في الصوماؿ  ،و ترسيخ السالـ في الصوماؿ.
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د ) االساليب التي سعى األردن من خاللها إلى حماية األمن القومي والحفاظ عميه من
خالل  ( :يكتفى بتوضيح ثالثة أساليب )

 ) 0الدعـ الكامؿ لمشعب الفمسطيني عمى الصعيد القومي والدولي الستعادة حقوقو المشروعة.
 ) 7السعي المتواصؿ إلقامة عالقات حسف الجوار مع الدوؿ العربية المجاورة لألردف.

 ) 3الوقوؼ إلى جانب الصؼ العربي والدفاع عف القضايا العربية مما جعؿ األردف يحظى
بإحتراـ الجميع.

 ) 4الدفاع عف النظاـ العربي ضد ثورة رشيد عالي الكيالني في العراؽ في األربعنيات مف
القرف العشريف  ،والوقوؼ مع النظاـ الشرعي في سمطنة عماف ضد الشيوعييف.

 ) 5التمسؾ بالمنيج القومي الحر المستقؿ  ،إذ كاف األردف في طميعة العامميف مف أجؿ تحقيؽ
آماؿ األمة بالوحدة.

 ) 6المشاركة في تأسيس جامعة الدوؿ العربية  ،ومجمس الوحدة العربية  ،والسوؽ العربية
المشتركة  ،فضالً عف أنو عضو مؤسس في مجمس التضامف العربي.

 ) 7تأكيده عمى حؿ المشكالت العربية في إطار البيت العربي.

 ) 8تنقية األجواء العربية مف أجؿ تحقيؽ التضامف العربي  ،واقامة عالقات قوية بيف األقطار
العربية  ،وانتياج سياسة تتسـ بالواقعية والفيـ الموضوعي لممتغيرات السريعة في عالمنا

المعاصر.

انتهت االســـــــــــــئـمة
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