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 --USAالواليات المتحدة
االمريكية
 -- UAEاألمارات العربية المتحدة
ح ع  -- 1الحرب العالمية األولى
ح ع – 2الحرب العالمية الثانية
المربع الصعب
ضع هذا المربع للمواضيع أو
ُو ِ
األسئلة التي نواجه صعوبة في
حفظها أو فهمها أو استيعابها أو
نواجه تشتيت بالمعلومة فنقوم
بتمييزها للتركيز عليها عند
المراجعة أو كلما فتحنا
الملخص نقوم بدراستها أوالً ثم
نكمل الدراسة
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أ.رعـد أبوصعيليك

* اذكر الهدف من التحالفات والتكتالت ؟
تحقيق مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية مشتركة

* وضح كيف عمل حلف االطلسي على ايجاد مبررات
جديدة إلستمرارية بقاء الحلف بعد انتهاء الحرب الباردة ؟

* اذكر أهداف حلف شمال االطلسي ؟
 -1الحفاظ على االمن االوروبي
 -2الحد من التوسع السوفيتي
 -3التعاون مع الدول االعضاء في المجاالت االقتصادية
والسياسية والثقافية
* اذكر دول تابعة لحلف الناتو ؟
 USAو بريطانيا وفرنسا وايطاليا والدنمارك وهولندا
وبلجيكا ولوكسمبورغ وايسلندا والنرويج وكندا والبرتغال
وتركيا واليونان
* عدد أجهزة حلف الناتو ؟
 -1المؤسسة السياسية
 -2المؤسسة العسكرية
* اذكر لجان المؤسسة السياسية لحلف الناتو ؟
 -1لجنة الشؤون السياسة
 -2لجنة التخطيط الدفاعي
* اذكر أجهزة المؤسسة العسكرية لحلف الناتو ؟
 -1اللجنة العسكرية العليا للحلف
 -2القيادات العسكرية الثالث
* عدد القيادات العسكرية الثالث لحلف الناتو ؟
 -1قيادة األطلسي في والية فرجينا في USA
 -2قيادة منطقة القنال االنجليزي في بريطانيا
 -3قيادة القوات المتحالفة في اوروبا ومقرها بروكسل
وتتبع لها قيادات فرعية في اوروبا

غيّر اهدافه ،اعلن في قمة بروكسل في عام 1441م عن
اطالق شراكة من اجل السالم لتنمية الثقة ودعم التعاون
مع دول شرق أوروبا وقتح باب االنضمام للحلف .
* اذكر التطورات التي مر بها حلف شمال االطلسي بعد
انتهاء الحرب الباردة ؟
 -1امتداد نشاط الحلف إلى منطقة حلف وارسو السابق
وضم من دول حلف وارسو لعضويته
 -2مواجهة التهديدات الجديدة مثل خطر انتششار االسلحة
النووية واالرهاب والجريمة
 -3عدم تقييد تحركات الحلف بقرارات مجلس األمن
فشمل العالم كله
 -4العمل على مبدأ العمل الوقائي ضد دول او جماعات
معادية بعد أحداث /11أيلول عام 2001م
* اذكر أمثلة على تدابير وقائية اتخذها حلف الناتو ؟
 -1الحرب على افغانستان والعراق عام 2003م
 -2التدخل في ليبيا عام 2011م
 -3نشر الدرع الصاروخي للحلف في مناطق من العالم
كشرق اوروبا واالراضيي التركية عام 2015م
* اذكر أهداف حلف وارسو ؟
 -1مواجهة القوة المتزايدة لحلف االطلسي
 -2الدفاع عن دول االعضاء والتعاون االقتصادي
والثقافي
 -3ايجاد قوة عسكرية قادرة على ردع حلف الناتو
 -4رغبة االتحاد السوفيتي على اثبات وجوده في شرق
اوروبا
* وضح دور القوات التابعة لحلف وارسو ؟

* اذكر اآلثار الدولية واالقليمية لحلف شمال األطلسي ؟
 -1حفظ التوازن بين المعسكرين الشرقي والغربي
 -2ارهاق اقتصاد المعسكرين بسبب سباق التسلح
 -3اضعاف هيئة األمم المتحدة
 -4ضرب حركات التحرر في العالم
 -5دعم الكيان االسرائيلي
* بيّن نتائج انهيار حلف وارسو/انتهاء الحرب الباردة ؟
ظهر نظام عالمي جديد يعتمد على قطب واحد في USA
بوصفه قوة تستخدم حلف الناتو كأداة

استخدمها االتحاد السوفيتي كأداة لقمع حركات التحرر
داخل المعسكر االشتراكي مثل ما حدث في المجر و
تشيكوسلوفاكيا
* اذكر اآلثار الدولية االقليمية لحلف وارسو ؟
 -1حفظ التوازن الدولي والتعاطف مع القضايا العربية
والوقوف بجانب مصر في العدوان الثالثي 1451م
 -2تأييد مصر في حكم جمال عبد الناصر وليبيا في حكم
معمر القذافي وسوريا والعراق والجزائر
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* اذكر عوامل انهيار حلف وارسو /االتحاد السوفيتي
1441م ؟
 -1االنخراط في السباق مع المعسكر الغربي
 -2استنزاف موارده المالية
 -3فشل حركة التغيير واإلصالح التي بدأت مع تولي
غورباتشوف الحكم 1415م
* وضح هدف حركة التغيير للرئيس الروسي
غورباتشوف ؟
اصالح البنية االقتصادية والتحول التدريجي إلعطاء
القطاع الخاص دور أكبر
* عدد نتائج انهيار حلف وارسو ؟
 -1اعالن الوحدة االلمانية بعد انهيار جدار برلين عام
 1440وهي اول عضو من حلف وارسو ينضم لحلف
الناتو
 -2انسحاب تشيكوسلوفاكيا والمجر من حلف وارسو
 -3تسابق اعضاء الحلف لالنضمام إلى حلف الناتو :
(التشيك والمجر وبولندا عام 1444م  /استونيا وليتونيا
وبلغاريا ورومانيا وسلوفينيا عام 2004م  /كرواتيا
والبانيا عام 2004م )
* وضح السياسة الخارجية الروسية التي ركزت عليها بعد
انتهاء الحرب الباردة ؟
 -1التفاهم مع . USA
 -2االنفتاح على الغرب
 -3تقليل التوتر على المستوى العالمي واالقليمي
 -4رفض الرئيس الروسي فالديمير بوتين انفراد USA
بتقرير مصير العالم في مؤتمر ميونخ عام 2002م
 -5اعتبار روسيا أن منظومة الدرع الصاروخي تهديد
لألمن القومي الروسي
 -1محاولة استعادة بعض مناطق النفوذ التي فقدتها بعد
انهيار االتحاد السوفيتي فمثالً تدخلت في األزمة السورية
عام 2011م
* اذكر ابرز التحوالت على المستوى العالمي بعد ح ع 2
؟
 -1انهيار الديكتاتورية (الفاشية والنازية ) في اوروبا
 -2ضعف اقتصاد بريطانيا وفرنسا بسبب الحرب
 -3ظهور قطبين هما  USAواالتحاد السوفيتي

أ.رعـد أبوصعيليك

* اذكر عوامل قيام الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي
والشرقي ؟
 -1التنافس والصراع على المصالح السياسية
واالستراتيجية في العالم
 -2التقدم التقني في مجال التسليح
 -3مشروع مارشال لدعم الدول االوروبية المتضررة من
حع2
 -4التناقض االيدولوجي بين القطبين
* عدد األزمات الدولية التي التي نتجت عن الحرب
العالمية الباردة ؟
 -1األزمة الكورية عام 1450م
 -2العدوان الثالثي على مصر عام 1451م
 -3أزمة الصواريخ الكوبية 1412م
 -4حرب اكتوبر /تشرين  /رمضان 1423م
 -5غزو افغانستان عام 1424م
* وضح كيف انتهت األزمة الكورية 1450؟
استمرت األزمة 3سنوات حتى 1453م ثم وقعت هدنة
بإشراف األمم المتحدة تأمر بتراجع القوات المتحاربة إلى
خط عرض  ، °31وال تزال التوترات والعداوة حتى وقتنا
الحاضر
* وضح كيف سعت ادارة  USAلجذب مصر للمعسكر
الرأسمالي ؟
عن طريق تقديم اغراءات جائت على صورة تمويل
لمشروع السد العالي
* وضح موقف االتحاد السوفيتي من العدوان الثالثي على
مصر عام 1451م ؟
رفض االتحاد السوفيتي الهجوم على مصر وهدد بالرد
على بريطانيا وفرنسا اذا لم يتوقف العدوان
* عدد أسباب األزمة الكوبية عام 1412م ؟
 -1قيام االتحاد السوفيتي عام 1412م بوضع صواريخ
نووية في كوبا واعتبره جون كينيدي تهديد لألمن القومي
للـ USA
 -2فرض  USAحصارا ً بحريا ً على كوبا
 -3قيام  USAبتجهيز الصواريخ النووية لإلستعداد .
* وضح نتائج الألزمة الكوبية عام 1412م ؟
 -1لوال تدخل األمم المتحدة في فك الحصار لحدثت حرب
نووية بين المعسكرين
 -2وعد السوفيت بسحب صواريخه من كوبا بشرط عدم
هجوم USAعلى كوبا

* وضح موقف  USAواالتحاد السوفيتي في حرب
رمضان 1423؟
 -1قام االتحاد السوفيتي بدعم القوات المصرية والسورية
 USA -2ساندت اسرائيل وزودتها بالسالح والمعدات
* بين نتائج توتر العالقات بين المعسكرين الشرقي
والغربي في حرب رمضان 1423م ؟
قيم الرئيس االمريكي نيكسون بوضع القوات التقليدية
والنووية في شتى أرجاء العالم على أهبة االستعداد وهو لم
يحدث منذ أزمة صواريخ كوبا( 1412م)
* وضح موقف مجلس األمن الدولي تجاه حرب رمضان
1423م؟
اصدار قرار رقم  331وهو وقف اطالق النار
* ما دور االردن في حرب رمضان 1423م؟
 -1ارسال اللواء المدرع ( )40إلى الجبهة السورية بعد
الضعف العسكري السوري
 -2التعاون مع القوات العراقية وإجبار القوات االسرائيلية
على التراجع لمسافة  10كم ومنعها من الزحف إلى
دمشق
* بين سياسة غزو االتحاد السوفيتي في افغانستان 1424م
؟
 -1ارسال الخبراء العسكريين
 -2تقديم الدعم االقتصادي
 -3تشجيع األحزاب الشيوعية
 -4منع الثورة االسالمية خوفا ً على القضاء على
الشيوعية والحكم الشيوعي في افغانستان .
* وضح موقف  USAوبريطانيا والصين وباكستان
وبعض الدول العربية في غزو افغانستان عام 1424م؟
دعموا المقاومة االفغانية باألسلحة الحديثة والمتطورة
فتكبد السوفييت خسائر عسكررية كبيرة في الجنود
والمعدات وانسحبت السوفييت من افغانستان عام 1414م
*اذكر عوامل انهيار االتحاد السوفيتي  /المعسكر الشرقي؟
 -1تولي الرئيس ميخائيل غورباتشوف زعامة االتحاد
السوفيتي
 -2قيام غورباتشوف بوقف سباق التسلح مع  USAوإنهاء
العداء بين المعسكرين فخف التوتر.
 -3االصالحات الداخلية لغورباتشوف للخروج من األزمة
االقتصادية عن طريق اعادة البناء واالنفتاح ولكنه فشل

 -4تراخت قبضة الشيوعيين على اوروبا الشرقية واندالع
ثورات ضد الشيوعيين بدأت في بولندا ثم انهيار جدار
برلين عام 1440م مما أدى إلى انهيار االتحاد السوفيتي
وفي عام 1441م أعلن رسميا انتهاء الحرب الباردة.
* أذكر ابرز زعماء العالم الذين تزعموا سياسة الحياد
االيجابي ؟؟
 .1رئيس الوزراء الهندي جواهر الل نهرو
 .2الرئيس االندونيسي أحمد سوكارنو.
 .3الرئيس اليوغسالفي جوزيف تيتو .
 .4الرئيس المصري جمال عبد الناصر.
 .5الزعيم المصري شوان الي .
*أذكر اهم القرارات التي صدرت عن مؤتمر باندونغ عام
1445م ؟
 -1تأكيد التضامن االفريقي و اآلسيوي .
 -2شجب االستعمار و العنصرية و الدعوة إلى المساواة
بين البشر.
 -3دعم حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر و االستقالل
 -4تأكيد انتهاج السياسة المستقلة  ،و عدم التحالف مع أي
من المعسكرين الشرقي او الغربي .
*وضح أهمية المؤتمر بريوني لدول عدم االنحياز في
يوغسالفيا عام 1451م ؟
طالبو فيه ب :
 -1حظر التجارب النووية .
 -2وقف التسلح .
 -3دعم نضال الشعبين الجزائري و الفلسطيني .
* وضح اهمية مؤتمر القاهرة لدول عدم االنحياز عام
1411م ؟
تحددت عن طريقة معايير العضوية في حركة عدم
االنحياز
* وضح اهمية مؤتمر الجزائر في عام 1423م لدول عدم
االنحياز ؟
 -1طالب اسرائيل باالنسحاب الفور من االراض المحتلة .
 -2مساندة الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه
المشروعة .
 -3طالب واليات المتحدة االمريكية بالتوقف عن التقديم
الدعم ألسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني .
 -4منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة العضو الكامل
بعد ان كانت بصفة عضو مراقب .
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* اذكر مبادئ حركة عدم االنحياز ؟
 -1انتهاج سياسة مستقلة على اساس التعاون مع الدول
ذات االنظمة السياسية االجتماعية المختلفة .
 -2مساندة الشعوب المستعمرة التي تناضل من اجل
التحرر و االستقالل .
 -3عدم االنضمام لالحالف العسكرية الناشئة عن صراع
بين الدول الكبرى .
 -4االتكون من اي دول الحركة طرفا ً في االتفاقية ثنائية
مع دول الكبرى .
 -5عدم اقامة قواعد عسكرية اجنبية على اراضيها
بارادتها .
* أذكر االهداف الرئيسة التي سعت حركة عدم االنحياز
إلى تحقيقها ؟
 -1تسوية الخالفات الدولية بالطرائق الدوبلوماسية  ،و
تخفيف حدة التوتر الدولي
 -2تنمية المصالح المتبادلة و تعاون االقتصادي بين الدول
االعضاء .
 -3مساندة الشعوب المستعمر لنيل استقاللها.
* اذكر التحديات التي تواجه حركة عدم االنحياز ؟
 -1تحدي التنمية االقتصادية و االجتماعية  ،و مواجهة
االاخطار المتمثلة ب ( الفقر ،االمية  ،البطالة  ،التدهور
البيئي ،االرهاب  ،تدني مستوى المعيشة ) .
 -2القدرة على تدعيم العالقات السياسية و االقتصادية و
االجتماعية و التجارية بين الدول النامية و تقويتها .
 -3مجابهة الصراعات الداخلية و االقليمية المتصاعدة  ،و
التحديات الديمقراطية و حقوق االنسان
 -4القدرة على تثبيت الذات في ظل وجود التكتالت
السياسية و االقتصادية الدولية .
* وضح موقف االردن من حركة عدم االنحياز؟
 -1حرص االردن على حضور مؤتمرات قمة الدول عدم
االنحياز و دعم القرارات التي تتخذ لصالح الحركة و
العالم
 -2واكد باستمرار ضرورة االلتزام بمبادئ الحركة  ،و
السعي إليجاد الحلول لمواجهة العقبات التي تواجهها .
 -3وكان لجاللة الملك حسين بن طالل – رحمه هللا –
دور بارز في دعم الحركة منذ تأسيسها  ،و استمر جاللة
الملك عبدهللا الثاني في السير على النهج نفسه .

أ.رعـد أبوصعيليك

* وضح السياسة التي ينتهجها االردن تجاه المجتمع
الدولي حسب كلمة جاللة الملك عبد هللا الثاني ؟
 -1سياسة االردن ستبقى مستندة على التعاون مع المجتمع
الدولي على اسس من االحترام المتبادل و عدم تدخل في
شؤون اآلخرين .
 -2دعم البرامج و السياسات التي تدعم التنمية و السالم
لجميع شعوب االرض .
* وضح رؤية جاللة الملك لحل المشكالت التي تواجه
حركة عدم االنحياز ؟
العمل الجماعي و التعاون و التنسيق و العمل المشترك مع
شركائنا في االسرة الدولية .

