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الوحدة الثالثة :
السؤال االول :
أ ) عرف المفاهيم والمصطلحات االتية :
 - 1مبدأ العمل الوقائي هي إستراتيجية اتبعها حلف الناتو بعد أحداث 11أيلول  2001الذي يسمح بأخذ تدابير وقائية استباقية ضد دول
معادية
 - 2الدرع الصاروخي األمريكي هو نظام حماية يتكون من صواريخ أرضية مستندة إلى نقط ارتكاز جغرافية قادرة على اسقاط أي
صاروخ عابر ل لقارات يستهدف الواليات المتحدة األمريكية أو حلفاءها
 - 3حلف وارسو  :هي اتفاقية تعاون العسكري بيت االتحاد السوفييتي ودول اوروبا الشرقية عام  1955بهدف مواجهة حلف الناتو
ومقرها مدينة وارسو
 - 4مشرروع مارشال  :قيام الواليات المتحدة االمريكية بتقديم مساعدات اقتصادية لدول اوروبا المتضررة من الحرب العالمية الثانية
 - 5الحرب الباردة هي صراع غير مسلح يقوم على التهديد باستعمال القوة على اإلعالم وتبادل االتهامات والتصرفات العدائية بين
الدول وسرعة حشد القوات العسكرية في مناطق التوتر
 - 6النظام الشمولي :هو النظام الذي ال يؤمن بالديمقراطية والتعددية السياسية ويقوم على سيطرة الحزب الواحد على كل سلطات
الدولة
 - 7الفاشية  :هي حركة سياسية عنصرية تقوم على تمجيد الفرد على حساب اضطهاد جماعي للشعوب واإليمان بتفوق الشعب االيطالي
وظهرت في ايطاليا عام  1922بزعامة موسليني الذي يعد أول من نادى بالفاشية مذهبا سياسيا
 - 8النازية  :هي حركة سياسية عنصرية تؤمن بالعداء للديمقراطية وتفوق الجنس الجرماني وحقه في زعامة العالم وصلت إلى الحكم
في ألمانيا عام  1933بزعامة ادولف هتلر الذي طبق سياسته النازية فكان سببا من أسباب اندالع الحرب العالمية الثانية
 - 9التأميم  :هو تحويل ملكية الشركات والمشاريع األجنبية إلى ملكية عامة للدولة
- 10د ول عدم االنحياز (الحياد االيجابي ) الوقوف إلى الحياد في الصراع بين الكتلتين اللتين يتزعمهما االتحاد السوفيتي والواليات
المتحدة اي انه هو موقف سياسي تتخذه الدو ل لالبتعاد عن المشاركة في صراع المعسكرين مع عدم االمتناع عن التعاون معهما في
المجاالت

ب ) اعط اسباب ما يلي :
 - 1انهيار االتحاد السوفيتي ؟
 – 1استطاع غورباتشوف أن يفرض رؤية جديدة بين الغرب والشرق ووقف سباق التسلح مع الواليات المتحدة االمريكية وإنهاء عالقة
العداء التي كانت بين القطبين فخفف التوتر في العالم .
 – 2حاول إجراء إصالحات داخلية للخروج من األزمة االقتصادية التي كان يعانيها االتحاد لسوفيتي عن طريق
أتباعه سياسة داخلية تمثلت بإعادة البناء واالنفتاح إال انه اخفق في تحقيق التقدم االقتصادي لبالدة .
 – 3مع تراخي القبضة السوفيتية على اوروبا الشرقية اندلعت ثورات شعبية عدة مطالبة بالديمقراطية اطاحت باالنظمه االشتراكية في
اوروبا الشرقية بدأت من بولندا ثم انهيار جدار برلين عام  1990الذي ادى إلى انهيار االتحاد السوفيتي وبحلول عام  1991أعلن رسميا
انتهاء الحرب الباردة
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 - 2سبب قيام االتحاد السوفيتي بغزو افغانستان 1979م
لمنع نجاح الثورة االسالمية التي كانت تطمح إلى أن تقضي على الشيوعية والنظام الحاكم الموالي لها في افغانستان

 - 3سبب قيام ثورة إسالمية ضد الحكومة األفغانية والنفوذ الشيوعي السوفيتي ؟
بسبب قيام االتحاد السوفيتي بتشجيع األحزاب السياسية المرتبطة بااليديلوجية االشتراكية

 - 4بدأت األزمة األفغانية عام  1973؟
بسبب القضاء على النظام الملكي واستيالء األمير محمد داود على الحكم وإعالنه النظام الجمهوري في أفغانستان إال انه لم يستطيع
تحقيق االستقرار واألمن فيها مما ادى إلى مقتله في االنقالب العسكري  1978واستيالء االشتراكيين على الحكم

 - 5فشل العدوان الثالثي على مصر ؟
 – 1صمود الشعب المصري

 – 2وقوف الرأي العام العربي والعالمي إلى جانب مص

 - 6السبب الرئيسي للعدوان الثالثي على مصر عام  1956؟
قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس فشنت كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عدوانا على مصر

 - 7قيام الواليات المتحدة األمريكية بسحب تمويل السد العالي في مصر ؟
 – 1استمرار النهج المحايد لمصر في السياسة الخارجية

 – 2قيام مصر بدعم الثورة الجزائرية

 – 3اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية االشتراكية عام 1956

 - 8ظهور النظام الدولي ثنائي القطبية ؟
 – 1انهيار النظم الشمولية ( الدكتاتورة) الفاشية والنازية في اوروبا
 – 2خرجت بريطانيا وفرنسا منهكتين اقتصاديا وعسكريا وتراجع موقعهم

 : - 9كانت كوبا من أكثر المناطق إيثاره لقلق الواليات المتحدة األمريكية في فترة الحرب الباردة ؟
بسبب موقعها الجغرافي المجاور لها ووصول الزعيم الكوبي فيديل كاسترو الموالي لالتحاد السوفيتي إلى الحكم 1959

 - 10عدم انضمام يوغسالفيا الشيوعية لحلف وارسو ؟
 - 1تبني يوغسالفيا موقف الحياد في الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي
 – 2اختالف زعيم يوغسالفيا " جوزيف تيتو " مع االتحاد السوفييتي

 - 11عدم انضمام كل من الصين وكوريا الشمالية وفيتنام وكوبا لحلف وارسو رغم أنها دول شيوعية ؟
الن ميثاق الحلف حدد اإلطار الجغرافي للدول األعضاء ( أن تكون جزء من القارة األوروبية )  ,ما حال دون انضمام الصين الشعبية
وكوريا الشمالية وفيتنام وكوبا للحلف على الرغم من أنها تعد من الدول الشيوعية

 : - 12قيام حلف شمال األطلسي بدعم الكيان اإلسرائيلي ؟
 – 1بهدف إضعاف المنطقة العربية

 - 2السيطرة على مواردها  – 3ضمان بقاء المصالح الغربية في المنطقة العربية
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 - 13عمل حلف الشمال االطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة على تغيير اهدافة
 - 1الستمرارية بقاء الحلف بعد انتهاء الحرب الباردة

 – 2انهيار حلف وارسو 1991

 – 3ظهور نظام عالمي جدي

 : - 14قامت األحالف العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية على أساس ايدولوجي ؟
نتيجة الصراع بين المعسكر الغربي ( الرأسمالي ) والمعسكر الشرقي ( االشتراكي اتبع المعسكران سياسات تهدف إلى استقطاب الدول
األخرى وانقسام العالم خالل فترة الحرب الباردة الى قطبين و انشاء احالف عسكري

السؤال الثاني :
أ ) قارن بين
المقر
تاسس
االهداف

دول االعضاء

االثار الدولية
واالقليمية

االستمرار

الناتو /حلف الشمال االطلسي
بروكسل
1949

وارسو
وارسو
1955

 – 1الحفاظ على األمن األوروبي والدفاع عن أي دولة من الحلف
 – 2الحد من التوسع السوفييتي
 – 3التعاون بين الدول األعضاء في المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية

 – 1مواجهة القوة المتزايدة للمعسكر الغربي المتمثلة
بحلف شمال األطلسي
 – 2الدفاع عن الدول األعضاء والتعاون بينها
 – 3إيجاد قوة عسكرية قادرة على مواجهة حلف شمال
األطلسي
 – 4رغبة االتحاد السوفييتي في إضفاء صفة الشرعية
على وجودة في شرق أوروبا
–3
 – 2بولندا
 -1االتحاد السوفييتي
 -4تشيكو سلوفاكيا  -5المجر  -6ألمانيا
ألبانيا
 -8بلغاريا
 -7رومانيا
الديمقراطية

 – 1الواليات المتحدة األمريكية  – 2فرنسا بريطانيا  – 4الدنمارك
– 5هولندا  – 6كندا – 7بلجيكا  – 8لكسمبورغ  – 9أيسلندا – 10
ايطاليا
 – 11النرويج  – 12البرتغال
 – 1حفظ التوازن بين المعسكرين الشرقي والغربي في فترة الحرب الباردة .
 – 2الدخول في سباق التسلح.
 – 3إضعاف هيئة األمم المتحدة بسبب التنافس بين القوى.
 – 4ضرب حركات التحرر
 – 5دعم الكيان الصهيوني

ما زال الى االن

-1حفظ التوازن الدولي
 -2تعاطفة مع القضايا العربية موقفة مع مصر
 - 3تأييده لبعض الدول العربية كمصر في مدة حكم
الرئيس جمال عبد الناصر  ,وليبيا في مدة حكم الرئيس
معمر ألقذافي  ,وسوريا والعراق والجزائر بسبب تبنيها
النهج االشتراكي في الحكم

انتهى عام 1991

ب ) ذكر المؤسسات التي يتكون منها حلف شمال األطلسي ( الناتو ) ؟
 – 1المؤسسة السياسية :
يتألف من مجلس الحلف وهو السلطة العليا فيه ويتكون من وزراء خارجية والمالية للدول األعضاء ويترأسه السكرتير العام للحلف ويتبع له
عدد من اللجان منها ( لجنة الشؤون السياسية  .لجنة التخطيط الدفاعي ):
 – 2المؤسسة العسكرية :

يتألف من جهازين رأسيين هما :

أ – اللجنة العسكرية للحلف  :أعلى سلطة عسكرية للحلف وتتكون من رؤساء اركان الدول األعضاء ومقرها واشنطن
ب – القيادات العسكرية الثالث  :موزعة في ثالث مناطق هي :
( قيادة األطلسي في والية فرجينيا في الواليات المتحدة األمريكية)

( قيادة منطقة القنال االنجليزي في بريطانيا )

( قيادة القوات المتحالفة في أوروبا ومقرها بروكسل ) وتتبع لها قيادات عسكرية فرعية
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السؤال الثالث :
أ ) نتائج قمة بروكسيل عام  1994لحلف الشمال االطلسي
-1مشروع الشراكة من اجل السالم ) في اطار السعي :
أ  -للسعي إلى تنمية الثقة

ب  -دعم التعاون مع دول شرق أوروبا

 – 2فتح الباب العضاء جدد لالنضمام

ب ) بين كيف حاولت روسيا االتحادية استعادة بعض مناطق النفوذ التي فقدتها بعد سقوط االتحاد السوفيتي ؟ -
رفض الرئيس الروسي فالديمير بوتين نظام القطبية الواحدة واالنفراد األمريكي بتقرير مصير العالم

-

وأصبحت روسيا تنظر إلى السياسة األمريكية على أنها مصدر خطر مباشر على مصالحها إذ اعتبرت منظومة الدرع الصاروخي في

-

عدد من الدول تهديدا لالمن القومي الروسي وان الوجود العسكري لحلف الناتو في اوروبا الشرقية والخليج العربي وافغانستان هو

-

بمثابة تطويق شامل لالمن الروسي

-

ج ) اذكر العوامل التي ساعدت على زيادة حدة التنافس والصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي ؟
 – 1التنافس والصراع على المصالح السياسية واإلستراتيجية في العالم .
 – 2التقيد التقني الذي انعكس بصورة مباشرة على مجال التسليح (فسر)
ظهور أنواع جديدة من األسلحة ذات قوة تدميرية هائلة ومنها االسلحة النووية التي استخدمتها الواليات المتحدة االمريكية في ضرب
مدينتي هيروشينا وناجازاكي اليابانيتين عام  1945مما ادى إلى التسابق في تطوير االسلحة غير التقليدية حيث توصل االحاد السوفييتي
إلى انتاج القنبلة الهيدروجينية عام  1952والصواريخ العابرة للقارات .
 – 3قيام الواليات المتحدة االمريكية بتقديم مساعدات اقتصادية لد ول اوروبا المتضررة من الحرب العالمية الثانية عن طريق مشروع
مارشال  1947مما عده االتحاد السوفييتي تحديا له ودفعه إلى تشكيل تكتل اقتصادي  1947وتنسيق النشاطات االقتصادية بين الحكومات
واالحزاب االشتراكية في الدول المختلفة .
 – 4التناقض االيدولوجي بين القطبين الذي عمق االختالف بينهما حيث انقسمت الكثير من الدول إلى ايدولوجتين رأسمالية واشتراكية

د ) بين موقف كل من في حرب أكتوبر تشرين رمضان : 1973
 – 1الواليات المتحدة األمريكية  :ساندت إسرائيل وزودتها باألسلحة والمعدات خاصة بعد قيام االتحاد السوفيتي بدعم مصر وسوريا
 - 2االتحاد السوفيتي  :دعم مصر وسوريا
 – 3الدول العربية :
حظرت تصدير النفط العربي إلى الواليات المتحدة األمريكية والدول األوروبية المؤيدة لها ردا على سياستها المساندة
إلسرائيل وأدى ذلك إلى التوتر فوضع الرئيس األمريكي قواته التقليدية والنووية في شتى أرجاء العالم على أهبة
االستعداد وهو ما لم يحد منذ أزمة الصواريخ الكوبية
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هـ ) وضح موقف األردن من حرب أكتوبر  1973؟
 - 1فأرسلت اللواء ( المدرع أربعين) إلى الجبهة السورية بعد تدهور الموقف العسكري للجيش السوري
 - 2عمل إلى جانب القوات العراقية

 - 3اجبر اللواء المدرع أربعين القوات اإلسرائيلية على التراجع لمسافة  10كلم

 – 4وشاغل القوات اإلسرائيلية ومنعها من الزحف باتجاه العاصمة السورية دمشق

السؤال الرابع :
أ ) لحروب التي قامت الواليات المتحدة بالتهديد بالسالح النووي ؟
 – 1ازمة الصواريخ الكوبية

 – 2حرب اكتوبر تشرين رمضان1973

ب) اذكر اإلجراءات التي اتخذها االتحاد السوفيت لزيادة نفوذهم في أفغانستان
 – 1إرسال الخبراء العسكريين
 – 2تقديم الدعم االقتصادي
 – 3تشجيع األحزاب السياسية المرتبطة باأليدلوجية االشتراك

ج )  :بين الدور التي اتبعها الواليات المتحدة االمريكية عند الغزو السوفيتي الفغانستان ؟
قامت الواليات المتحدة االمريكية في دعم المقاومة االفغانية باالسلحة الحديثة والمتطورة فتكبدا االتحاد السوفيتي

خسائر كبيرة في الجنود والمعدات أجبرتها على االنسحاب في  15شباط 1989
د ) اذكر مطالب الثورات الشعبية التي انتشرت في اوروبا الشرقية ؟
 – 1المطالبة بالديمقراطية

 – 2واالطاحة باالنظمة االشتراكية

السؤال الخامس :
أ ) اذكر اهم المطالب في مؤتمر الجزائر لدول عدم االنحياز عام  1973؟  /س  :بين اهمية مؤتمر الجزائر ؟
 – 1مطالبة اسرائيل باالنسحاب الفوري من األراضي المحتلة
 – 2مساندة الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقة المشروعه
 – 3مطالبة الواليات المتحدة االمريكية بالتوقف عن تقديم الدعم السرائيل
 – 4منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة العضو الكامل بعد أن كانت بصفه عضو مراقب

ب ) ابرز رؤساء الدول الذين كان لهم دور مهم في بلورة الحياد االيجابي
 – 1رئيس الوزراء الهندي  :جواهر الل نهرو
 – 2الرئيس االندونيسي  :احمد سوكارنو

 – 3الرئيس اليوغسالفي  :جوزيف تيتو
 – 4الرئيس المصري  :جمال عبد الناصر
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ج  :اذكر ابرز قرارات مؤتمر بريوني  1956لدول عدم االنحياز ؟
 – 2ووقف التسلح

 – 1حظر التجارب النووية

 – 3دعم النضال الشعبين الجزائري والفلسطيني

د ) من خالل كلمة جاللة الملك عبدهللا الثاني في قمة عدم االنحياز في طهران :
س  :اذكر السياسة التي ينتهجها األردن تجاه المجتمع الدولي ؟
 – 1التعاون مع المجتمع الدولي على أسس من االحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون االخرين
 – 2دعم البرامج والسياسات التي تدعم التنمية والسالم لجميع شعوب األرض

هـ ) قارن بين حلف وارسو والناتو تجاة القضايا العربية ؟
حلف وارسو

حلف الناتو

 - 1وقوفه إلى جانب مصر في العدوان الثالثي .

 – 1قام بضرب الثورة الجزائرية ودعم أعضاء الحلف العدوان الثالثي
على مصر.

 – 2تأييده لبعض الدول العربية كمصر في مدة حكم
الرئيس جمال عبد الناصر .

 – 2دعم الكيان اإلسرائيلي إلضعاف المنطقة العربية والسيطرة على
مواردها وضمان بقاء المصالح الغربية فيها .

د ) ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحية
 المؤتمر التأسيسي لحركة عدم االنحياز عقد في ؟أ –اندونيسيا

ب  -لندن

د  -ب+ج

ج – فيينا

 - 2حلف الشمال األطلسي (الناتو) مقرها:
أ – بروكسل

ب  -فيننا

ج – لندن

د  -مراكش

انتهت الوحدة الثالثة
اتمنى لكم التوفيق
مالحظة :
هذة اسئلة مقترحة وليست متوقعة .
االستاذ ثامر الغرايبة 0775391338
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