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الوحدة الرابعة
الدرس األول

األحالف والتكتالت الدولية وأثرھا في الوطن العربي
األحالف السياسية والعسكرية

الحلف -:
التزام مشروط ذو طابع سياسي أو عسكري تلتزم فيه مجموعة من الدول
باتخاذ التدابير التعاونية في مواجھة دولة أو مجموعة دول  .وزارة  ٢٠١٤ش
عدد أھم األحالف والتكتالت الدولية التي سبقت الحرب العالمية األولى ؟ وزارة ص  ٢٠١٣عناوين
 -١عصبة األباطرة الثالثة )  ١٨٧٨ – ١٨٧٣م (
وتكون من  :المانيا ،وروسيا ،والنمسا.
وضعه بسمارك مستشار ألمانيا،
ّ
عدد أھداف عصبة األباطرة الثالثة ؟ وزارة  ٢٠٠٩ص
 -١المحافظة على األوضاع القائمة في أوروبا .
-٢مساعدة كل منھم اآلخر إذا ّ
تعرض العتداء عسكري
ّ -٣
حل المشكالت بالطرق السليمة
ّ
المتطرفة.
 -٤محاربة الحركات الثورية
-٢التحالف الثالثي )  ١٨٨٢م (
ُ ّ
يعد ھذا التحالف امتداداً لعصبة األباطرة الثالثة ،بعد انسحاب روسيا
وانضمام إيطاليا إليه في عام ،١٨٨٢بھدف االنتقام من فرنسا الحتاللھا تونس في عام  ١٨٨١م
 -٣الوفاق الثالثي )  ١٩٠٧م (
ظھر في عام  ١٩٠٧م بعد اتفاق روسيا وفرنسا وبريطانيا على مواجھة
أي ھجوم قد ت ّ
تعرض له ھذه الدول من ألمانيا أو النمسا أو إيطاليا.
عدد نتائج التنافس بين األحالف الدولية قبل الحرب العالمية األولى ؟
 -١سباق في ا ّ
لتسلح بين الدول األوروبية  -٢الحرب العالمية األولى في عام  ١٩١٤م

عرف لحرب البادرة :وزارة  ٢٠١٥ش وزارة  ٢٠١٣ص
حالة توتر دبلوماسي حاد بين دول معينة مثل الدول االشتراكية والرأسمالية تكرس
لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية بال قتال وجذب الدول األخرى إلى دائرة نفوذھا

وضح شھدت األمم المتحدة ألوانا ً من الصراع كادت في أحيان أن تؤدي الى قيام حرب عالمية ثالثة ؟
 -١بسبب الحرب الباردة
 -٢وكان ھدف كل منھما الحصول على مناطق نفوذ عسكري ،أو سياسي .
 -٣والطرفان لم يتوقفا عن تطوير قدرتھما العسكرية .
 -٤سعي الطرفين إلى االستئثار بمناطق نفوذ على حساب اآلخر
عدد الصراعات ال ّ
مسلحة بسبب الحرب الباردة ؟
علل ظلت الصراعات محدودة فترة الحرب الباردة ؟
 - ١لعدم تعرض الكتل الكبيرة ،أو شعوبھا لألذى .
ّ
ّ
التقنية وسباق التسلح
 -٢حرب النجوم الصراع االستراتيجي بين المعسكريين ،الذي تمثل في الصراعات
حرب فيتنام ،والغزو السوفييتي ألفعانستان.

١

عدد أبرز آثار الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الباردة ؟  ٢٠١٢ص وزارة
ّ
ّ
خاصة
التسلح في العالم النوعي
 -٢ازدياد وتيرة
التسلح
 -١السباق على
ّ
 -٣انتقال الحرب الباردة بين المعسكرين إلى االمم المتحدة وكان سبب في افشال عملھا .
ما نتيجة انھيار االتحاد السوفيتي وظھور النظام العالمي الجديد بعد انتھاء الحرب الباردة ؟
 -١سمح للواليات المتحدة األمريكية باالنفراد بالسياسة العالمية
 - ٢وفرض رؤيتھا على الدول والتدخل في شؤونھا
 -٣وصار العالم يتشكل وفقا للنمط األمريكي من التعددية الحزبية الى التجارة الحرة والحدود المفتوحة
األحالف والتكتّالت الدولية
السياسية  -:مثل كتلة عدم االنحياز
العسكرية  -:مثل حلف شمال األطلسي ) الناتو( حلف وارسو
االقتصادية  :مثل منظمة الكوميكون \ االتحاد األوروبي \منظمة األوبك \ منظمة األوابك
عرف حلف شمال االطلسي ؟
يضم دول غرب أوروبا والواليات المتحدة األمريكية ،في عام  ١٩٤٨م تم
ّ
التوقيع على الحلف في واشنطن في  ١٩٤٩م  ،و بروكسل عاصمة بلجيكا ّ
مقرا للحلف.
عدد الدول الموقعه على ميثاق حلف شمال االطلسي  -:وزارة ص ٢٠١٥
الواليات المتحدة األمريكية  ،وبريطانيا ،وفرنسا وھولندا وبلجيكا ولكسمبورغ ،وايطاليا تركيا ،واليونان
بين األثر الدولي واإلقليمي لحلف شمال األطلسي ؟ وزارة  ٢٠١٦ش
ّ
 -٢انھماك الحلفين في سياسة سباق التسلح،
 -١زيادة حدة الحرب الباردة بين المعسكرين
 -٤إضعاف ھيئة األمم المتحدة
 -٣تحقيق نوع من التوازن بين القوتين العظميين
ّ
التحرر .
 -٥إسھامه في ضرب حركات
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أعط أسباب إن الخطر الذي أدى إلى قيام حلف شمال األطلسي لم يعد قائما بعد عام ١٩٩٠؟  ٢٠١٠ص
 -١بسبب انھار االتحاد السوفييتي في عام  ١٩٩١م ُ -٢أعلن عن انتھاء الحرب الباردة  ١٩٩٠م
 -٣سحبت روسيا قواتھا من ألمانيا بعد توحيدھا.
متى بدأ حلف شمال االطلسي خطوات من أجل تحسين عالقته مع روسيا ؟
 -١بعد ھجمات  ١١أيلول عام  ٢٠٠١م على مركز التجارة العالمي في الواليات المتحدة األمريكية،
 -٢وإعالن روسيا تضامنھا مع الواليات المتحدة .
ما الخطوات التي قام بھا حلف شمال االطلسي لتحسين عالقته مع روسيا ) االتحاد السوفييتي سابقا( ؟
 -١منح روسيا حقوقا ً مساوية لدول حلف شمال األطلسي في اتخاذ القرار بشأن :
سياسة مكافحة االرھاب والتھديدات األمنية األخرى.
 -٢اتخاذ الناتو قراراً بتغييرجدول أعمال الحرب الباردة إلى جدول يركز على محاربة التھديدات الرئيسة
من مثل  :اإلرھاب  ،وانتشار أسحلة الدمار الشامل.
٢

من حيث
النشأة
الدول المشاركة
اسباب إنشاء الحلف

الوضع الحالي

حلف وارسو
حلف شمال األطلسي )الناتو (
١٩٥٥
١٩٤٨
أوروبا الشرقية
أوروبا الغربية
واالتحاد السوفيتي
والواليات المتحدة األمريكية
قيام االتحاد السوفييتي بتشديد  -١لتواجه تھديدات أعضاء حلف
شمال األطلسي
حصاره على برلين .
 -٢انضمام ألمانيا االتحادية لحلف
شمال األطلسي.
ما زال بعد تغيير جدول أعمال أعلنت روسيا حل الحلف ١٩٩١
الحرب الباردة

عرف  :حلف وارسو ) معاھدة الصداقة والتعاون والمعونة المتبادلة ( وزارة ص ٢٠١٦ \ ٢٠١٥
منظمة عسكرية ُأسست في  ١٩٥٥م لتواجه تھديدات أعضاء حلف شمال األطلسي .
عدد الدول التي وقعت على حلف وراسو ؟
ألبانيا\ وبولندا \ والمجر \ والمانيا الشرقية \ ورومانيا\ وبلغاريا\ واالتحاد السوفييتي .
علل سمي حلف وارسو بھذا االسم ؟
ما موقف الصين والبانيا من حلف وراسو ؟
الصين لم توقع على المعاھدة ،لكنھا تعھدت بدعم االعضاء في الحلف .
ألبانيا انسحبت من الحلف في عام  ١٩٦٨م .
نسبة إلى مدينة وارسو عاصمة بولندا .

ما شروط العضوية في حلف وارسو ؟
 -١مفتوحا ً النضمام الدول المحبة للسالم
عدد أھداف حلف وارسو ؟
أ -إقامة قيادة عسكرية موحدة
ج -مواجھة االحالف الغربية

 -٢وتشترط االجماع لقبول عضوية الدولة الجديدة.

ب-الدفاع الجماعي ضد أي ھجوم عسكري
د-فك الحصار السياسي والعسكري واالقتصادي عن الكتلة الشرقية.

ما أسباب انھيار حلف وارسو ؟
الرئيس السوفييتي
كان انھيار الحلف نتيجة لتداعيات كثيرة بدأت منذ عام  ١٩٨٥م عندما تولى ِ
السابق غورباتشوف السلطة في االتحاد السوفييتي
البيرسترويكا و الغالسنوست:
وأعلن مبدأين في سياسته الجديدة ،ھما:
) وھي كلمة روسية تعني إعادة البناء
عرف البيرسترويكا  ٢٠١٢ :ص
من خالل  -١التخلي التدريجي عن سياسة االقتصاد الموجه  -٢وإعطاء استقالل أكبر للقطاع الخاص
 -٣فصدرت قوانين تؤكد أھمية حاجات األفراد االساسية ) اصالحات زراعية
ودعم المؤسسات االقتصادية (
الغالسنوست :وزارة  ٢٠١٣ص

) وھي كلمة روسية تعني الشفافية واالنفتاح (

ما أثر سياسة غورباتشوف اإلصالحية ؟
ً
 -١فشلت في إيجاد نظام أكثر تطورا  -٢كما انتقلت عدوى اإلصالح إلى دول أوروبا الشرقية .
 -٣وبدأت النزعة االنفصالية تظھر بين الجمھوريات السوفييتية ودول حلف وارسو
أعلنت روسيا في عام ١٩٩١م ّ
حل الحلف .
٣

الدرس الثاني

ّ
التكتالت السياسية

عرف حركة عدم االنحياز  -:مفھوم سياسي تأخذ به الدول ان تسلك السياسة التي تراھا مناسبة لمصالحھا
القومية وھي الدول التي رفضت أن تشارك في األحالف العسكرية أثناء الحرب الباردة .
الحياد اإليجابي  -:اتجاه حديث في السياسة الدولية المعاصرة وھو موقف الدول التي رفضت االنضمام
إلى الدول الغربية أو الشرقية في الحرب الباردة .وان تسلك سياسة حكيمة والعمل على إحالل السالم .
الدول النامية  -:ھي الدول التي حصلت على االستقالل منذ نھاية الحرب العالمية الثانية وراحت تبحث
عن مركز لھا بين دول العالم من دون انزالقھا في الحرب الباردة .
المبادئ التي استند إليھا المنھج االساس لحركة عدم االنحياز في التعايش السلمي في العالقات
الدولية ؟
ّ
-٢عدم العدوان
لحق السيادة على كامل االرض.
-١االحترام المتبادل
-٤التعاون المتبادل المفيد
-٣عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى
عدد مؤتمرات عدم االنحياز  :وزارة شتوي ٢٠١٢
 -٢مؤتمر بريوني
 -١مؤتمر باندونغ

 -٣مؤتمر القاھرة

 -٤مؤتمر بلغراد

مؤتمر باندونغ  -:عقد )  ١٩٥٥م ( في اندونيسيا بمشاركة )  ( ٢٦دولة لوضع سياسة مشتركة لتحريرھا
من التبعية السياسية واالقتصادية ألي من الكتلتين الشرقية والغربية .
عدد ثالث من رؤساء الدول الذين كان لھم دمرا مھما في بلورة سياسات عدم االنحياز ؟ وزارة  ٢٠١٦ص
نھرو \ جمال عبد الناصر \تيتو \احمد سوكارنو  .ش  ٢٠١٤وزارة
مؤتمر بريوني -:عقدعام  ١٩٥٦م في يوغسالفيا ،وقد أكد المشاركون قرارات مؤتمر باندونغ،
وطالبوا بحظر التجارب النووية ،ووقف التسلح و دعم نضال الشعبين الجزائري والفلسطيني.
المؤتمر التحضيري في القاھرة عقد  ١٩٦١م بمشاركة وزراء خارجية ) (٢١دولة للتحضير النعقاد
اول مؤتمر لرؤساء دول عدم االنحياز في بلغراد وفي ھذا المؤتمر تم تعيين خمسة موازين لعدم االنحياز .
حددھا المؤتمر المؤتمر التحضيري في القاھرة )  ١٩٦١م ( ؟
عدد أھداف حركة عدم االنحياز كما ّ
-١تبني سياسية مستقلة على أساس التعايش مع الدول .
-٢حماية الحركات التي تكافح من أجل االستقالل الوطني.
الدول الكبرى.
-٣عدم االنضمام إلى حلف عسكري تشترك فيه
الدول الكبرى.
-٤عدم االرتباط بمعاھدة عسكرية ثنائية مع أحدى
 -٥عدم السماح لدولة أجنبية بإقامة قواعد عسكرية على أراضي الدولة غير المنحازة.

وفي عام  ١٩٨٢م أعلنت أنديرا غاندي ،ابنة جواھر الل نھرو ،أن أباھا كان يعتقد أن الدول غير المنحازة
كانت تسعى إلى تحقيق ثالثة أھداف رئيسة ،ھي  :وزارة  ٢٠١٣ش
التحرر من القيود االستعمارية \ تحفيف التوتر على الساحة الدولية \ النمو االقتصادي
وضح االيجابيات السياسية لحركة عدم االنحياز على الدول النامية والدول العربية ؟ وزارة  ٢٠٠٩ش
-١التأييد السياسي لقضايا التحرر  -٢تشكيل قوة ضغظ معنوي ،للحد من االرتباط بالدول الكبرى
 -٤تحسين األوضاع االقتصادية للدول األعضاء .
-٣التأثير في قرارات األمم المتحدة
٤

بين أھم ما تضمنه المبادئ في خطاب الملك الحسين بن طالل في مؤتمر قمة عدم االنحياز )  (١٩٧٩؟
 -١على حركة عدم االنحياز أن تحافظ على االستقاللية  - ٢وأن تعمل على إحالل السالم العادل
 -٤وتنشر روح التعاون البناء بين الدول.
 -٣وبناء عالقات دولية تقوم على التعاون
عدد التيارات التي ظھرت في حركة عدم االنحياز بعد انھيار االتحاد السوفيتي ؟ وزارة  ٢٠١٥ش و٢٠١٢
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بين أثر األحالف والتكتالت السياسية والعسكرية في الوطن العربي ؟ وزارة ص  ٢٠١٣ ٢٠١٥ص
-١اضطرار بعض الدول العربية في ظل الصراعات الى االستعانة بأحد المعسكرين
 -٢ظھور حركة عدم االنحياز ،وانضمام االقطار العربية جميعھا اليھا.
 -٣غياب التعاون االقتصادي بين الدول العربية ادى الى االعتماد على اآلخرين لتمويل مشروعاتھا.
الدرس الثالث

التكتالت االقتصادية

عدد أھم التكتالت االقتصادية التي واكبت ظھور األحالف العسكرية نھاية الحرب العالمية الثانية وما بعدھا
-٢السوق األوروبية المشتركة ) االتحاد األوروبي ( .
-١منظمة الكوميكون .
-٤منظمة الدول العربية المصدرة للنفظ ) األوابك ( .
-٣منظمة الدول المصدرة للنفط ) األوبك ( .
أعط أسباب إنشاء منظمة الكوميكون )مجلس للتعاون االقتصادي ( ؟
ردا على مشروع مارشال وزير خارجية الواليات األمريكية
عدد الدول التي انضمت إلى منظمة الكوميكون ؟
االتحاد السوفييتي ،بلغاريا ،ألبانيا ،وألمانيا الشرقية ،وكوبا ،ويوغسالفيا ،وفيتنام .
عدد أھداف الكوميكون ؟
 -١تشجيع التبادل التجاري بين الدول األعضاء  -٢ .تبادل الخبرات العلمية والفنية
 -٣تحقيق مستوى متطور من التصنيع .
ما أسباب انھيار الكوميكون ؟ ش  ٢٠١٥وزارة و ٢٠١٢ش
 -٢وحل حلف وارسو في عام  ١٩٩١م
 -١انھيار االتحاد السوفيتي
 -٣وفشل في التحول إلى سوق مشتركة مماثلة لالتحاد األوروبي .
أعط أسباب قيام السوق األوروبية المشتركة ) االتحاد االوروبي (؟وزارة  ٢٠١٦ص و ص٢٠١٢\ ٢٠١٥
 -١المآسي التي تعرضت لھا أوروبا في الحربين العالميتين :األولى والثانية .
 -٢تراجع مكانة اوروبا أمام مكانة الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي .
عدد مراحل اتطور نشأة السوق األوروبية المشتركة /االتحاد االوروبي ؟ ش  ٢٠١٥وزارة و  ٢٠١٣ش
المرحلة األولى :إنشاء منظمة التعاون االقتصادي األوروبي
المرحلة الثانية  :نشأة جماعة الفحم والصلب األوروبية
المرحلة الثالثة :نشأة الجماعة االقتصادية والجماعة األوروبية للطاقة الذرية.
المرحلة الرابعة  :تأسيس االتحاد األوروبي
٥

المرحلة األولى :إنشاء منظمة التعاون االقتصادي األوروبي
 -١مع نھاية الحرب العالمية الثانية اذ كانت أوروبا تعاني مشكالت
اقتصادية كبيرة ،فسارعت الواليات المتحدة وأعلنت عن مشروع مارشال إلنقاذ أوروبا اقتصاديا .
 -٢تم إنشاء منظمة التعاون االقتصادي األوروبي في عام  ١٩٤٨م
إلدارة مشروع مارشال وتنظيم تقديم المساعدات األمريكية للدول األوروبية.

عرف مشروع مارشال ) برنامج إنعاش أوروبا ( ؟ وزارة  ٢٠١٦ش وزارة  ٢٠١٣ص
تقدم جورج مارشال وزير خارجية امريكيا بعد الحرب العالمية الثانية لإلدارة األمريكية
بمشروع اقتصادي لدعم دول أوروبا التي تضررت من الحرب وإلعادة إصالح األوضاع
االقتصادية ووقع االتفاق في باريس عام  ١٩٤٧لمدة  ١٠سنوات .

المرحلة الثانية  :نشأة جماعة الفحم والصلب األوروبية
-١اقترحھا وزير الخارجية الفرنسي شومان
 -٢التي كانت الخطوة الحقيقية تجاه الوحدة األوروبية .
 -٣وقد تم التوقيع عليھا  ١٩٥١م من ست دول أوروبية
فرنسا  ،وألمانيا ،وإيطاليا ،وبلجيكا ،ولوكسمبورج ،وھولندا.
ما أھداف جماعة الفحم والصلب األوروبية ؟
 -١إنشاء سوق أوروبية مشتركة في الفحم والصلب بإلغاء قيود االستيراد والتصدير وقيود التجارة
 -٢وتطوير السياسات المشتركة
المرحلة الثالثة :نشأة الجماعة االقتصادية والجماعة األوروبية للطاقة الذرية.
أ-الجماعة االقتصادية األوروبية :أھدافھا:
 -١في إنشاء سوق أوروبية مشتركة  -٢وإيجاد ُمناخ اقتصادي مناسب لعمل السوق األوروبية المشتركة.
ب-الجماعة األوروبية للطاقة الذرية:
المجموعة األوروبية  :الجماعة االقتصادية األوروبية و الجماعة األوروبية للطاقة الذرية
مع جماعة الفحم والصلب األوروبية ما سمي
المرحلة الرابعة  :تأسيس االتحاد األوروبي
التطورات الدولية التي أدت الى تحقيق الوحدة األوروبية ؟
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عدد اھداف االتحاد األوروبي ؟ وزارة  ٢٠١٠ص
 -١وضع أسس لالتحاد الوثيق بين شعوب أوروبا.
-٢تشجيع التقدم االقتصادي واالجتماعي .
-٣تأكيد الھوية األوروبية على المستوى الّدولي .
-٤تقوية حقوق مواطني الدول األعضاء
 -٥تنمية التعاون في شؤون العدالة والشؤون الداخلية.
٦

تتبع توسيع االتحاد األوروبي ؟
 -١الدول األعضاء في البداية ست دول ھي :فرنسا ،والمانيا ،وايطاليا ،وھولندا ،وبلجيكا ولوكسمبورغ .
 -٢وفي  ١٩٩٥م انضمت ) النمسا ،والسويد ،وفنلندا (
 ٢٠٠٤ -٤م بانضمام عشر دول جديدة ھي ) قبرص ،التشيك ،واستونيا ،وھنغاريا…(
 ٢٠٠٧ -٥م انضمت رومانيا وبلغاريا وبذلك اصبح عدد الدول األعضاء ) . ( ٢٧
ما أھمية االتحاد األوروبي ؟
 -١ھو أكبر شراكة سياسية واقتصادية في العالم.
 -٢تأثير االتحاد األوروبي في عدد من الدول النامية من خالل عقده اتفاقيات شراكة متوسطية
 -٣تقديم نموذج ناجح لتطوير التعاون والتكامل بين الدول
 -٤تم تحقيق الوحدة االقتصادية الشاملة  ٢٠٠٢م اذ حل اليورو محل العمالت الوطنية .
 -٥يشكل إحدى الدعامات الرئيسة للنظام المالي العالمي .
وضح االتحاد األوروبي اليوم ھو أكبر شراكة سياسية
واقتصادية في العالم ؟
 -١يشكل  % ٣٨من التجارة الحرة.
 -٢ومع إمكانية حرية الحركة للبضائع والخدمات واألفراد
 -٣ھذا االتحاد يوفر الفرص لمواطنيه جميعھم البالغ عددھم أكثر
من )  ( ٥٠٠مليون نسمة.

بين تأثير االتحاد األوروبي في عدد من الدول النامية ؟
 -١من خالل عقده اتفاقيات شراكة متوسطية مع عدد من الدول العربية
مثل االردن التي عقد معھا اتفاقية في عام  ٢٠٠٢م .
-٢وتھدف ھذه الشراكة  :أ -الى تحرير التجارة بين دول البحر المتوسط واوربا
ب -التزام الشركاء في دول البحر المتوسط بتطبيق التجارة الحرة بين دول المنطقة
بين أھمية اليورو على المتسويين اإلقليمي والدولي ؟  ٢٠٠٩ص
المستوى اإلقليمي -:
 -١سيكون األداة التي ستغير وجه أوروبا من خالل:
أ -اسھامه في تدعيم االندماج االقتصادي
ب -تشكيل كتلة لتحقيق طموح الوحدة السياسية األوروبية.
أما على المستوى الدولي -:
 -١يشكل االتحاد االقتصادي والنقدي األوروبي إحدى الدعامات الرئيسة للنظام المالي العالمي .
 -٢من خالل تحول اليورو إلى وحدة نقد دولية .
عدد أبرز المشكالت التي يعاني منھا االتحاد األوروبي ؟ وزارة
 ٢٠١٦ص ش  ٢٠١٤وزارة
 -١البطالة التي ُتعد نقطة الضعف الرئيسة في االتحاد األوروب
.
االجتماعية
التوترات
-٢
.
االجانب
ومشكالت
-٣
وتنامي التوجھات القومية
-٤

٧

منظمةاالقطار المصدرة للنفط ) األوبك(
أعط أسباب تشكيل منظمة األوبك ؟
قيام شركات النفط العالمية على تخفيض أسعار النفط المعلنة في عام  ١٩٥٩م
من دون استشارة حكومات البلدان المنتجة للنفط ،مما أدى -:
 -١الى انخفاض معدل إيراداتھا النفطية  -٢ .ومن ثم إرباك خططھا التنموية.
عدد المؤسسين لمنظمة األوبك ؟ المملكة العربية السعودية ،والكويت  ،والعراق  ،وإيران  ،وفنزويال.
عدد الدول األعضاء في منظمة األوبك ؟
اإلمارات  ،والعراق ،والكويت  ،والسعودية
وقطر،
الدول العربية  :الجزائر ،وليبيا،
أندونيسيا ،ونيجيريا ،واالكوادور ،والجابون ،وايران  ،وفنزويال
الدول غير العربية :
مقر منظمة األوبك -:
وضح انتاج أوبك ؟

فينا في النمسا  .تم إنشاء منظمة األوبك عام  ١٩٦٠م .
 -١ويبلغ انتاج المنظمة  % ٤٠من االنتاج العالمي للنفط الخام .
 -٢أما حجم صادراتھا فيبلغ  %٥٥من الصادرات العالمية.

عدد شروط عضوية اي بلد يرغب في االنضمام إلى منظمة األوبك ؟
أ-أن يكون مصدراً للنفط الخام بكميات وفيرة.
ب-أن توافق ثالثة أرباع البلدان االعضاء بما فيھا أصوت االعضاء المؤسسين جميعھا.
عدد أھداف منظمة أوبك ؟ وزارة ص ٢٠١٥
 -١تنسيق السياسات النفطية للبلدان األعضاء .
 -٢إيجاد الوسائل التي تساعد على استقرار األسعار
 -٣توفير إمدادات نفطية للدول المستھلكة بطريقة اقتصادية ومنتظمة.
 -٤تحقيق مردود عادل لرؤوس أموال الدول المستثمرة في الصناعة النفطية.
إقليميا ً ودوليا ً من وجھة نظر الدول المنتجة ؟
بين دور األوبك
ّ
 -١اتبعت سياسة نفطية موحدة من ناحية تحديد حصص االنتاج .
 -٢وتتحكم في األسعار عن طريق العرض والطلب .
 -٣قامت ھذه الدول في عام  ١٩٧٣تنظيم أسعار النفط من جانب الدول المنتجة
 -٤قامت باتباع سياسة تجعل أسعار النفظ مرتبطة باألسعار النھائية للسلع:
إقليميا ً ودوليا ً من وجھة نظر الدول المستھلكة :وزارة  ٢٠٠٩ش
بين دور األوبك
ّ
قامت الدول الصناعية بإجراءات لتحمي نفسھا من تحكم الدول المنتجة للنفط
فأسست الوكالة الدولية للطاقة بزعامة الواليات المتحدة األمريكية.
ما األھداف التي استطاعت الوكالة الدولية للطاقة تحقيقھا ؟
 -١باستثمار أكبر ما يمكن من العوائد النفطية في الدول المستھلكة
 -٣ونشط البحث عن مصادر بديلة له.
 -٢كما تدنت نسب استھالك النفط .
عدد المشكالت التي تعاني منھا منظمة األوبك ؟
-١ظھور دول منتجة للنفط ليست أعضاء في المنظمة .
 -٢سياسات الدول الصناعية تخزين احتياطات نفطية .
-٤الخالفات في توزيع حصص االنتاج بين الدول األعضاء .
 -٣وتزايد التوجه نحو مصادر بديلة
٨

منظمة الدول العربية المصدرة للنفظ ) األوابك (
عدد الدول التي أسست منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ) األوابك (  :وزارة ٢٠١٣
) الممكلة العربية السعودية ،والجماھرية الليبية ،والكويت(
ثم انضم البحرين ،واإلمارات العربية المتحدة،وتونس ،والجزائر ،وسورية  ،والعراق  ،وقطر  ،ومصر .
وضح انتاج األوابك ؟

 % ٣٠من مجموع اإلنتاج العالمي للنفط .
 % ٥٠من االحتياط العالمي.

أين مقر منظمة األوابك ؟

مدينة الكويت  .وتأسست عام ١٩٦٨

عدد األجھزة التي تمارس منظمة األوابك مسؤولياتھا واختصاصاتھا عن طريقھا ؟ ش  ٢٠١٤وزارة
-٤الھيئة القضائية .
-٢المكتب التنفيذي -٣األمانة العامة
-١المجلس الوزاري
عدد الشركات المنبثقة عن لمنظمة األوابك ؟-:

أ -الشركة العربية البحرية لنقل النفط .
ب -والشركة العربية إلصالح السفن وبنائھا .
ج -والشركة العربية لالستثمارات البترولية.

عدد شروط عضوية الدول العربية التي ترغب في االنظمام إلى منظمة األوابك ؟ وزارة  ٢٠١٠ص
 -٢أن يلتزم بأحكام اتفاق المنظمة
 -١أن يكون النفط مصدراً مھما ً لدخله القومي.
 -٣أن يوافق مجلس وزراء المنظمة بأغلبية ثالثة أرباع األصوات منھم االعضاء المؤسسون للمنظمة.

عدد أھداف منظمة األوابك ؟ وزارة  ٢٠١٦ش و ٢٠١٢ش
-١التعاون بين الدول األعضاء لتطوير الصناعة البترولية
 -٢المحافظة على مصالح األعضاء في الصناعة البترولية
-٣اإلفادة من موارد البلدان األعضاء بإقامة المشروعات المشتركة
-٤تحقيق نوع من التكامل االقتصادي بين الدول العربية بالمشروعات المشتركة
ما تأثير األوابك إقليميا ً ؟
اإلسھام في تطوير الخبرات العربية\ تعميق التعاون العربي في مجال النفط
ما تأثير األوابك على المستوى الدولي :عملت على إقامة عالقات مع الدول األوروبية
 -١طمأنة ھذه الدول إلى السياسات النفطية العربية .
بھدف :
 -٢وتشجيع التعاون بين الطرفين .
 -٣كما دعت الدول األوروبية إلى االستثمارالمشترك في المجال النفطي.
بين مظاھر تأثر الوطن العربي بالنزعة اإلقليمية االقتصادية ؟
مثل- :
 -١التوجه العربي نحو محاولة إنشاء تكتالت إقليمية عربية
 مجلس التعاون لدول الخليج العربي )  ١٩٨١م ( ويضم:السعودية ،واالمارات العربية ،وقطر ،والكويتُ ،
وعمان ،والبحرين.
 واتحاد المغرب العربي )  ( ١٩٨٩ويضم:المغرب ،والجزائر  ،وتونس وليبيا ،وموريتانياغير أن آثار ھذه التكتالت ليست ذات قيمة تذكر.
 -٢لم يستطع الوطن العربي تشكيل تكتالت اقتصادية ،مما جعل قدرته التفاوضية ضعيفة .
ّ -٣
إن تشكيل الدول لتكتالت اقتصادية سيزيد من صعوبة دخول االنتاج العربي إلى اسواق ھذه التكتالت
٩

الوحدة الخامسة
الدرس األول

المنظمات الدولية واإلقليمية
عصبة األمم

عرف المنظمة الدولية ؟ وزارة  ٢٠١٥ش وزارة  ٢٠١٣ص
الھيئة التي تضم مجموعة من الدول وتتفق فيما بينھا على رعاية مصالح مشتركة دائمة بينھا وتتمتع ھذه
الھيئة بإرادة ذاتية مستقلة وتقسم ھذه المنظمات إلى قسمين :منظمات دولية عالمية و منظمات إقليمية .
بين أقسام المنظمات الدولية مع ذكر أمثلة عليھا  ٢٠١٢ :ص عناوين
-١منظمات دولية عالمية تسمح ألي دولة باالنضمام إليھا وتقبل عضويتھا ،مثل :
منظمة العمل الدولية
منظمة ھيئة األمم المتحدة
-٢منظمات إقليمية تقتصر عضويتھا على دول إقليم معين ،أو منطقة جغرافية معينةمثل :
منظمة الوحدة االفريقية،
جامعة الدول العربية
عدد مبادىء عصبة األمم ؟ وزارة  ٢٠١٦ش و ش  ٢٠١٤وزارة
ب -إقامة عالقات تقوم على العدالة
أ -التزام الدول بعدم الرجوع الى الحرب
د -إحقاق العدالة .
ج -احترامھا لقواعد القانون الدولي .
يكمن الھدف الرئيس لعصبة األمم في :
عدد مھام عصبة األمم ؟
أ -ضمان السلم ،ومنع الحروب عن طريق الوسائل اآلتية :
ّ
 - ١تحفيض التسلح -٢ضمان سالمة أقاليم الدول األعضاء  -٣فك النزاعات بالطرق الودية
ب -تنظيم التعامل الدولي وتوثيقه عن طريق االھتمام بـ:
-١الشؤون االقتصادية والمالية  -٢المسائل االجتماعية واالنسانية -٣تنشيط التعامل الفكري
ج -مھام إدارية ،وتتمثل في :
-١اإلشراف على نظام االنتدابات الدولية  -٢االشراف على تطبيق نظام حماية األقليات
زيادرة التعاون بين الدول ،ومنع تكرار الحروب

ما أھم ما حققته عصبة االمم ؟
 -١بعض النجاحات في التعاون االقتصادي واالجتماعي واالنساني بين الدول.
 -٢حل المشكالت الدولية البسيطة بين الدول العادية غير الكبرى

عدد أسباب فشل عصبة األمم ؟
 -١عدم انضمام بعض الدول ذات األھمية إلى عضويتھا:
الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفييتي .
من مثل
اليابان وألمانيا وايطاليا والبرازيل .
وانسحاب دول أخرى من مثل
 -٢افتقار العصبة إلى قوة عسكرية تابعة لھا.
- -٣فشل العصبة في حل بعض القضايا ،من مثل :
منع ألمانيا من تمزيق دولة تشيكوسلوفاكيا
 -٤تھاون العصبة في رقابة برامج تحديد التسلح .
٥ـ -نقاط ضعف في العصبة تتعلق بالسلطات اشتراط االجماع في التصويت إلصدار القرار.
 -٦منح العصبة بعض الدول المنتصرة في الحرب العالمية األولى ميزات خاصة بھا .
عدد أسباب فشل عصبة االمم ؟ ٢٠١٢ص

١٠

الدرس الثاني

ھيئة األمم ّ
المتحدة

عرف تصريح واشنطن ؟
الذي تضمن اقتراح اسم األمم المتحدة وعليه ،فقد تم االتفاق على ميثاق ھيئة األمم المتحدة ،وتوقيعه في
مؤتمر سان فرانسيسكو في عام  ١٩٤٥م  ،علما ً بأن ھذا المؤتمر كان األخير ،وضم )  ( ٥٠خمسين دولة.
عدد أھداف ھيئة األمم المتحدة ومبادئھا ؟ وزارة  ٢٠١٦ص عنوان
السلم واألمن الدوليين من خالل الوسائل واألساليب اآلتية :وزارة
-١الحفاظ على ّ
أ -حل النزاعات بالوسائل ّ
السليمة.
ب -اتخاذ اإلجراءات العقابية ضد الدول المعتدية.
ج -عدم التدخل في الشؤون الداخلية ألية دولة.
-٢تدعيم التعاون الدولي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وتعزيز حقوق اإلنسان .ص
تحقيق مبدأ المساواة في السيادة وفي الحقوق \ حق الشعوب في تقرير مصيرھا بنفسھا.
تضمن ميثاق األمم المتحدة النص على نوعين من العضوية ،ھما:
-١االعضاء األصليون لألمم المتحدة
وھي الدول التي اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو ووقعت ميثاق الھيئة ،وصادقت
عليه وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصريح األمم المتحدة.
-٢األعضاء المنضمون:
بمعنى ضرورة موافقة الدولة على االنضمام إلى المنظمة.
أ-العضوية االختيارية :
بمعنى توافر شروط ّ
معينة في الدول التي تريد االنضمام إلى المنظمة
ب-العضوية المشروطة:
وأھم ھذه الشروط :
ّ
ّ
محبة للسالم \ و قادرة على القيام بالتزاماتھا
-١موضوعية :أن تكون
-٢شكلية  :أن يتم قبول العضو الجديد بقرار من الجمعية العامة ،بناء على توصية مجلس األمن .
مقر االمم المتحدة نيويورك
ّ

عدد اللغات الرسمية االمم المتحدة  -:ش  ٢٠١٤وزارة
اإلنجليزية ،اإلسبانية ،الروسية ،الصينية ،الفرنسية ،والعربية

عدد أجھزة األمم المتحدة ؟ وزارة ص  ٢٠١٥و ش  ٢٠١٤وزارة  ٢٠١٣ص
-٣المجلس االقتصادي واالجتماعي
-٢مجلس األمن
 -١الجمعية العامة
 -٦األمانة العامة
-٥محكمة العدل الدولية
-٤مجلس الوصاية
عرف الجمعية العامة ؟ وزارة ش  ٢٠١٤و  ٢٠١٢ص وص ٢٠١٠
ّ
يتكون من أعضاء المنظمة جميعھم
العام
ھي الجھاز
للمنظمة الدولية ،الذي ّ
ّ
ويتمتع بجملة من االختصاصات التي تجعل منه منبراً عالميا ً.. .
عدد أھم اختصاصات الجمعية العامة ؟ وزارة  ٢٠١٦ص
 -١مناقشة المسائل التي تدخل في إطار الميثاق  -٢النظر في المبادىء لحفظ السلم واألمن ّ
الدوليين.
 -٣انتخاب أعضاء مجلس األمن غير الدائمين ،وأعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي
 -٥قبول االعضاء الجدد ،وفصل من ينتھك الميثاق.
 -٤تعيين األمين العام
١١

أعط اسباب مجلس االمن يعد اھم اجھزة االمم المتحدة
عرف مجلس األمن ؟
ّ
ويعد أھم أجھزة ھيئة األمم ،وتنبع أھميته مما عھد اليه من اختصاصات في حفظ السلم واألمن
الدوليين يمتلك سلطة اتخاذ إجراءات عديدة باستعمال القوة العسكرية
مما يتكون مجلس األمن ؟
 -١أعضاء دائمين  :الصين ،وفرنسا ،وروسيا االتحادية ،وبريطانيا ،والواليات المتحدة األمريكية
وتتمتع ھذه الدول بحق استخدام حق النقض ) الفيتو ( .
ب-أعضاء غير دائمين :يبلغ عددھم )  ( ١٠عشر دول تنتخبھم الجمعية العامة من بين أعضائھا ّ
مدة سنتين.
ما أنواع اختصاصات مجلس األمن الدولي ؟
اختصاصات سياسية

 -١حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية
 - ٢حفظ السلم واألمن الدوليين.

اختصاصات عسكرية
-١الطلب من الدول المتحاربة وقف إطالق النار
اختصاصات تنظيمية من مثل :
-١التوصية بقبول أعضاء جدد
-٣اإلشراف على األقاليم االستراتيجية

-٢القيام بعمليات حربية
-٢التوصية بتعيين األمين العام
 -٤وضع خطط التسليح وتنظيمه

عرف المجلس االقتصادي واالجتماعي؟
ً
يتكون من ) (٥٤أربعة وخمسين عضوا يمثلون الدول التي يتم انتخابھا من قبل الجمعية العامة،
على أن يتم تجديد عضوية ) (١٨ثمانية عشر عضواً كل سنة ،ويستمر ذلك ثالث سنوات
عدد وظائف المجلس االقتصادي واالجتماعي ؟
 -١وضع الحلول للمشكالت الدولية االقتصادية واالجتماعية
 -٢الدعوة إلى عقد مؤتمرات لدراسة المسائل االقتصادية.
 -٣وضع مشروعات االتفاقيات الدولية لمنع إبادة الجنس البشري ،واتفاقيات مكافحة المخدرات.
عدد وظائف مجلس الوصاية؟ ش  ٢٠١٥وزارة
 -١النظر في التقارير التي ترفعھا السلطة القائمة باإلدارة .
 -٣تنظيم زيارات دورية لالقاليم المشمولة بالوصاية

 -٢قبول العرائض وفحصھا
-٤رفع التوصيات الى الجمعية العامة

عرف محكمة العدل الدولية ؟ وزارة  ٢٠١٦ص
ومقرھا مدينة الھاي في ھولندا.تتكون من ) (١٥عضواً
ّ
وھي أھم جھاز قضائي لألمم المتحدة،
ينتخبون من بين االشخاص ذوي الخبرات العالية  .ومدة عضويتھم تسع سنوات .
عدد وظائف محكمة العدل العليا ؟
حل النزاع بين الدول األعضاء ،أو غير األعضاء
 -١اختصاص قضائي
الحكم الصادر ملزما ً ونھائيا ً ال يقبل الطعن فيه باالستئناف.
 -٢اختصاص إفتائي إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليھا ،علما بأن ھذه اآلراءغيرملزمة.
األمانة العامة:
الھيئة اإلدارية لألمم المتحدة ،يرأسھا األمين العام الذي يعين بتوصية من مجلس األمن
ويعاونه عدد من الموظفين يعملون في مقر األمم المتحدة في نيويورك ،أو في المقر األوروبي في جنيف.
عدد أھم اختصاصات األمين العام ؟
 -١إعداد تقرير سنوي للجمعية العامة حول أعمال الھيئة  -٢تحضير مشروع ميزانية األمم المتحدة.
 -٣تمثيل ھيئة األمم المتحدة أمام المحاكم ،والمنظمات الدولية .
١٢

المنظمات أو الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة.
الوكاالت المتخصصة  :تضم مجموعة من الدول ،وتسعى إلى تحقيق مصالح مشتركة بينھا اختصاصھا
تحقيق التعاون بين الدول األعضاء لتنظيم مرفق من المرافق الدولية من مثل الصحة ،والتعليم ،واالقتصاد.
عدد أھم المنظمات والوكاالت المتخصصة التابعة ألمم المتحدة ؟
-٢منظمة األغذية والزراعة) الفاو (
- ١منظمة العمل الدولية
 ) -٦األونروا(
-٤منظمة الصحة العالمية  ) -٥اليونسيف (
 ) -٣اليونسكو (
وزارة  ٢٠١٣ش  ٢٠١١ش ص ٢٠٠٩
عرف منظمة العمل الدولية :
ّ
ومقرھا جنيف
تأسست في عام  ١٩١٩م ،وھي أول منظمة متخصصة ترتبط باألمم المتحدة،
ب-تحسين أحوال العمل والعمال
أھدافھا :أ -تسھم في نشر العدالة االجتماعية
عرف منظمة األغذية والزراعة) الفاو ( ) : ( F.A.O
اسست في عام  ١٩٤٥م ،وم ّ
قرھا مدينة روما ،ومن أھدافھا:
ب -ضمان زيادة فعالية اإلنتاج
أ -العمل على رفع مستويات المعيشة والتغذية.
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) اليونسكو ( :
أنشئت  ١٩٤٦م واتخذت مدينة باريس مقرا لھا.
عدد أھداف منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) اليونسكو (
 -١تشجيع التعاون في التربية والعلوم والثقافة.
 -٢تحقيق تعاون في المجاالت التعليمية
 -٣والمساعدة على نشر العلم .

 :وزارة  ٢٠١٦ش

عدد مھام منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) اليونسكو ( ؟
 -٢تدريس العلوم المتنوعة للشعوب
 -١نشر الثقافة والبحث العلمي.
 -٣إزالة الحواجز التي ّ
تحد من الفكر اإلنساني  -٤تبادل المعرفة وزيادة التفاھم بين الشعوب .
 -٥تشجيع إقامة المشاريع الفنية.
عرف منظمة الصحة العالمية ؟ ص ٢٠١٥
أنشئت في عام  ١٩٤٨م وھي أكبر المنظمات المتخصصة ،اذ تضم في عضويتھا ) (٩٠دولة
وتھدف الى بلوغ الشعوب جميعھا أرفع مستوى صحي.
تقدم منظمة الصحة العالمية نوعين من الخدمات أذكرھما ؟
وتشتمل على :
أ-الخدمات االستشارية
 -١برامج لتدريب القائمين على مكافحة األمراض
 -٢أفضل الوسائل للقضاء على األمراض المتفشية
 -٣رعاية االمھات واالطفال ،واالھتمام بالتغذية .
وتتناول ميادين متعددة مثل علم األحياء.
ب -الخدمات الفنية:
ما سبب ظھور صندوق األمم المتحدة إلغاثة األطفال ) اليونسيف ( ؟
بعد أن واجه أطفال أوروبا خطر انتشار المجاعة والمرض إثر انتھاء الحرب العالمية الثانية.
عدد مھام اليونسيف ؟
 -١رعاية األطفال وحمايتھم من الجوع والمرض
 -٢تأمين التبرعات واألموال والثياب واألدوية
١٣

بين دور اليونسيف في األردن ؟
 -٢و تقدم خدمات في الصحة والتغذية والتعليم
 -١بتقديم مساعدات للنساء واألطفال .
 -٣دعم الحكومة األردنية في تسريع التنمية االجتماعية واالقتصادية .
 -٤وتشجيع حقوق االطفال والنساء.
عرف وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين) األونروا( ؟
اسست في عام ١٩٤٩م ،وبدأت أعمالھا بعد إنشائھا بعام ،وحددت مدة انتھاء مھماتھا في  ١٩٦٩م
ما أسباب تجديد مھام األونروا سنويا على الرغم من تجديد مدة انتھاء عملھا عام  ١٩٦٩؟
-١استمرار االحتالل اإلسرائيلي  -٢ومعاناة الشعب الفلسطيني.
ومنطقة نشاط األنروا

األردن ،ولبنان ،وسورية ،والضفة الغربية ،وقطاع غزة ومقرھا بيروت.

عدد أنشطة وكالة االمم المتحدة إلغاثة وتشغيل االجئين الفلسطينيين ) األنروا (
 -١إنشاء المدارس  - ٢وعقد دورات التدريب للمعلمين  -٣وتوفير مراكز تدريب
أ-التعليم:
 -٣توفير التدريب للموظفين
 -١معالجة المرضى  -٢خدمات تنظيم االسرة
ب-الصحة -:
ج -اإلغاثة والخدمات االجتماعية:
 -١توفير االغاثة المباشرة لالجئين  -٢تعزيز مبدأ االعتماد على النفس
د-امتالك صندوق خاص للمساعدة على إعادة توطين الالجئين
لتمويل مشاريع اإلسكان التي يرفضھا الالجئون الفلسطينيون:
إلصرارھم على حقھم في العودة إلى ديارھم.
عدد أھداف أو عرف المفوضية العليا الالجئين ؟
مقرھا في جنيف بسويسرا
اسست في عام  ١٩٤٩م بھدف مساعدة الجئي الحرب العالمية الثانية وتوسع نشاطھا ليشمل :
 -١مساعدة الذين يعانون اوضاعا صعبة
 -٢وتمارس أعماال شاقة ،من مثل احصاء الالجئين وتامين الطعام وتوفير الحماية الدولية لھم.
عرف المفوضية السامية لحقوق االنسان؟ أنشئت في عام ١٩٩٣م خلفا للجنة حقوق االنسان ،وتبلغ والية
المفوض السامي فيھا أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
عدد مھام المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ؟  ٢٠٠٩ش
 -١االشراف على أنشطة األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان.
 - ٢متابعة عمل منظمات األمم المتحدة في مجال تدريس حقوق االنسان .
تقييم عام ألداء منظمة األمم المتحدة :نجحت في النواحي اآلتية:
 -١تقديم مساعدات لالجئين في العالم.
أ -من الناحية اإلنسانية -:
 -٢تقديم اإلغاثة اإلنسانية في مناطق الالجئين  -٣دعم حقوق األنسان في مناطق العالم .
ب  -من الناحية السياسية
 -١ساندت حركات التحرر في العالم ،من مثل تونس والجزائر.
-٢أسھمت في حل العديد من النزاعات الطويلة عن طريق:
أفغانستان والعراق.
مثل
 إرسال قوة متعددة الجنسياتالشرق األوسط وشبه القارة الھندية،
 أو ارسال مراقبين دوليين في مناطق التوتر ،مثلإرتيريا ،والبوسنة ،وكرواتيا.
مثل:
 أو إرسال قوات حفظ سالمعدد سلبيات منظمة األمم المتحدة ؟ -١ھيمنة الدول الكبرى على قرارتھا .
 -٢عدم الحيادية في بعض القضايا ،من مثل القضية الفلسطينية.
١٤

الدرس الثالث
 -١جامعة الدول العربيه
 -٣منظمة المؤتمر االسالمي

المنظمات اإلقليمية
 -٢منظمة الوحدة االفريقية
 -٤منظمة الدول األمريكية

عرف جامعة الدول العربية ؟ أنشئت جامعة الدول العربية بھدف تجسير التعاون بين األقطار العربية في
المجاالت المختلفة وصوالً إلى تحقيق الوحدة العربية .
الدول التي أسست جامعة الدول العربية ؟مصر ،واألردن ،واليمن ،ولبنان والعراق ،والسعودية ،وسورية
بروتوكول االسكندرية  :ھو دعوة مصر إلى عقد لجنة تحضيرية للمؤتمر العربي العام عام  ١٩٤٤م،
وأسفر االجتماع عن توقيع بروتوكول االسكندرية الذي تضمن إنشاء لجنة خاصة لوضع مشروع ميثاق
الجامعة العربية.
عدد أھداف جامعة الدول العربية ؟ وزارة  ٢٠١٥ش وزارة  ٢٠١٣ش
ب -صيانة استقالل الدول االعضاء .
أ -توثيق الصالت بين الدول العربية
د -النظر في مصالح الدول العربية.
ج -حل المنازعات بالطرق السلمية
عدد مبادىء جامعة الدول العربية ؟ وزارة  ٢٠١٦ص وص ٢٠١٠
أ -المساواة في السيادة وفي الحقوق بين الدول االعضاء ب -عدم اللجوء الى القوة لفض النزاعات العربية.
ج -عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول االعضاء  .د -الدفاع المشترك .
عدد أھم أجھزة الجامعة العربية ؟ -١مجلس الجامعة  -٢اللجان الفنية
عرف مجلس الجامعة:

-٣

األمانة العامة

يتكون من ممثلي الدول االعضاء فيھان ولكل عضو صوت واحد .

عدد اختصاصات مجلس جامعة الدول العربية ؟ وزارة ص ٢٠١٥
 -١تحقيق أغراض الجامعة  -٢دعم التعاون لحفظ السالم واألمن الدوليين.
 -٣تعيين أمين عام الجامعة -٤ .الموافقة على ميزانية الجامعة
األمين العام  :انتخابه بقرار من مجلس الجامعة وبأكثرية ثلثي االعضاء مدة خمس سنوات قابله
للتجديد ،ويعد عبد الرحمن عزام أول أمين عام لجامعة الدول العربية.
عدد أھم اللجان الفنية التابعة لجامعة الدول العربية ؟
 -٣اللجنة العسكرية الدائمة
-٢اللجنة الدائمة لالعالم العربي
-١اللجنة السياسية :
وتختص بشؤون الجنسية والجوازات وتسليم المجرمين.
 -٤اللجنة الدائمة للشؤون القانونية:
 -٥اللجنة العربية الدائمة لحقوق االنسان:
عدد أنشطة وإنجازات جامعة الدول العربية ؟
 الشؤون السياسيةأ -دعم مطالب الدول العربية في االستقالل )سورية ،ولبنان(
ب -عملت على حل النزاعات السياسية العربية :
 -٢وعزل القوات المتحاربة بين العراق والكويت
 -١مثل أزمة اليمن
ج -أسھمت الجامعة العريية في خدمة القضايا القومية) ،قضية فلسطين(
 -١التمثيل الفلسطيني في الجامعة العضوية الكاملة
من خالل:
 - ٢تقديم الدعم المالي والسياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية .
-٣التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك ،والتعاون االقتصادي
١٥

الشؤون الثقافية وزارة  ٢٠١٣ص-١إنشاء معھد المخطوطات العربية العام
 -٣توقيع اتفاقية ثقافية بين الدول االعضاء.
 -٢إنشاء معھد الدراسات العربية العالمية العام
 -٥إنشاء اتحاد الجامعات العربية.
-٤إنشاء معھد الموسيقى العربية.
ج-الشؤون االقتصادية
 -١تم التوقيع على اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية في عام  ١٩٥٧م ومن اھم بنودھا :و ٢٠١٢ش
البضائع والمنتوجات الوطنية
 تبادل حرية انتقال االشخاص ورؤوس األموالالنقل والترانزيت
 تبادل انشاء السوق العربية المشتركة.العمل واالقامة
 تبادل -٢إقامة مشروعات عربية مشتركة ،من مثل:
شركة البوتاس العربية \ والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
القصور والضعف في جامعة الدول العربية
بين عوامل ضعف الجامعة العربية وعجزھا عن تحقيق أھدافھا ؟ وزارة  ٢٠١٦ص
 -١القصور في مضمون الميثاق  :عدم وجود نظام الزامي لحل النزاعات \ صدور القرارات باالجماع
 -٣ضعف الموارد المالية للجامعة العربية.
 -٢عدم وجود آلية رادعة لفض النزاعات.
-٤عدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في ملجس الجامعة.
-٥عدم التزام بعض الدول العربية بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة .
وضح دور األردن في جامعة الدول العربية ؟
ُ -١يعد االردن احد الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية.
 -٢تبني القضايا العربية
 -٣لعب األردن دور الوسيط في القضايا العربية.
 -٤وحرص األردن على حضور مؤتمرات القمة العربية .
اسم
المؤتمر
-١قمة
عمان
العادية

مكان
االنعقاد
عمان

تاريخ
االنعقاد
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عمان

١٩٨٧

-٢قمة
عمان
غيرالعادية
)الوفاق
واالتفاق (
عمان
-٣قمة
عمان
الدورية

٢٠٠١

اھم القرارات
 -١رفض اتفاقية كامب ديفيد
 -٢الدعوة الى وقف اطالق النار بين العراق وإيران
 -٣المصادقة على وثيقة العمل االقتصادي العربي المشترك
 -٤ادانة اعتداء اسرائيل على لبنان
 -١التضامن مع العراق في حربھا مع ايران
 -٢بناء القوة الذاتية للعرب
 -٣لكل دولة عربية الحق في اعادة العالقات الدبلوماسية مع مصر.
 -١مواصلة الدعم المالي والسياسي لحماية الشعب الفلسطيني.
-٢المصالحة السورية-الفلسطينية

بين دور جامعة الدول العربية في خدمة القضايا الدولية ؟
 -١شاركت في المؤتمرات االسالمية.
 -٢لھا دور في التعاون مع منظمة الوحدة االفريقية
 -٣التعاون العربي االوروبي
 -٤العالقة بين المنظمات العربية مع المنظمات الدولية
١٦

ثانيا ً :منظمة الوحدة االفريقية

ومقرھا أديس أبابا.
ش  ٢٠١٤وزارة

عدد أھداف منظمة الوحدة اإلفريقية ؟
 -١تشجيع وحدة دول افريقيا
 -٣محاربة االستعمار بأشكاله جميعھا.

بين دور منظمة الوحدة اإلفريقية إقليميا ً ودوليا ً؟
 -١نجحت في تجسيد وحدة افريقيا .
 -٣والدفاع عن حقوق االنسان االفريقي

 -٢الدفاع عن سيادة الدول االعضاء
 - ٤تشجيع التعاون الدولي.
 -٢دعم العالقات االقتصادية واالجتماعية .
 -٤والدفاع عن قضايا الدول المختلفة

وضح كيف نشأة منظمة المؤتمر اإلسالمي ؟
ثالثا :منظمة المؤتمر االسالمي
أ عدد المؤتمرات الدولية التي كانت تدعو الى وحدة وانشاء منظمة العالم االسالمي ؟
 -١مؤتمر الحج بدعوة من الشريف الحسين ابن علي في موسم الحج ،الذي قدم فيه وثيقة من ثماني مواد.
 -٢مؤتمر قمة الرباط )  ( ١٩٦٩م الذي عقد على إثر حريق المسجد االقصى
 -٣مؤتمر كراتشي ) ١٩٦٩الباكستان(
عدد أھداف ومبادئ منظمة المؤتمر االسالمي ومبادئھا؟ ش  ٢٠١٥وزارة وزارة  ٢٠١٣ش
 -١تعزيز التضامن االسالمي
 -٢دعم التعاون بين الدول االعضاء
 -٣دعم السلم واألمن الدوليين
- ٤تعزيز التعاون بين الدول األعضاء والدول األخرى.
 -٥العمل على محارية التفرقة العنصرية.
وضح دور منظمة المؤتمر اإلسالمي عربيا وإسالميا ً ودوليا ً ؟
 -٢وتسھم في دعم ّ
السالم العالمي .
 -١تحقيق التضامن بين الدول االسالمية.
 -٣ودعم القضايا التي تھم العالمين االسالمي والعربي  -٤إنشاء المعاھد التعليمية واالسالمية
 -٥والدعوة على عقد مؤتمرات القمة اإلسالمية
السلبيات التي تؤخذ على منظمة المؤتمر اإلسالمي ؟
 -٢وتتعامل بديلوماسية ناعمة
 -١تفتقر إلى وجود آلية للعمل .
 -٤معظم توصياتھا ھي توصيات أدبية غير ملزمة .
 -٣ال تملك آية آلية لتنفيذ قراراتھا .
 -٥تمويل المنظمة يأتي من الدول األعضاء يؤثر في سياساتھا
رابعا ً :منظمة الدول األمريكية
عدد عوامل الوحدة التي تشترك بھا الدول األمريكية ؟
 -١التجاور الجغرافي .
 -٢والتاريخ المشترك
 -٣والرغبة في التعاون السياسي واالقتصادي بعيداً عن تدخل القارة األوروبية .
عدد مبادىء منظمة الدول األمريكية ؟ وزارة  ٢٠١٦و ش  ٢٠١٢ص
 -١قيام النظم السياسية للدول االعضاء مستندة إلى الديمقراطية.
 -٢مراعاة العدالة االجتماعية والضمان االجتماعي
أي اعتداء على ّ
 -٣اعتبار ّ
اعتداء على الدول األمريكية جميعھا.
أي عضو
ً
 -٤احترام الحقوق االساسية لإلنسان من دون تمييز.
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الدرس الرابع

المنظمات اإلنسانية المستقلة

وضح نشأة الحركة الدولية للصليب األحمر والھالل األحمر ؟
بعد مؤتمر عقد في مدينة جنيف ،لبحث الحالة السيئة التي كانت عليھا القوات المتحاربة في حرب القرم،
والحرب النمساوية اإليطالية)معركة سولفرينو( في عام ١٨٥٩م  ،التي صور أھوالھا السويسري
ھنري دونان في كتابه " ذكرى من سولفرينو"
عدد أھم االقتراحات في كتاب ذكرى من سولفرينو للسويسري ھنري دونان ؟
 -١إنشاء جمعية تطوعية لالغاثة في كل بلد
 -٢اعتبار الجرحى و الكادر الطبي في المعركة أشخاصا محايدين ،وتمييزھم بشارة معينة.
 -٣صياغة اتفاقية دولية على ھذه المقترحات قوة القانون .
تتبع دالالت شارة الصليب االحمر والھالل االحمر ؟ الشارات  ٢٠٠٩ص
 -١الشارة المميزة :وھي  :الصليب األحمر على قاعدة بيضاء ،وھو العلم السويسري معكوسا
شعارھا "الرحمة في وسط المعارك" و" االنسانية طريق السلم "
 ٢شارة الھالل األحمر على أرضية بيضاء عندما استخدمتھا الجمعية العثمانية إلسعاف الجرحى
في اثناء حربھا ضد روسيا .
 -٣وبعدھا اختارت إيران شعاراً جديداً
ھو األسد والشمس األحمران.
 -٤شارة البلورة الحمراء اإلضافية التي تتمتع اآلن بالوضع القانوني نفسه للصليب األحمر
عددالمبادىء األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والھالل األحمر ؟ وزارة  ٢٠١٥ش و
 ٢٠١٣ص
و ٢٠١٢ش
 - -٢العالمية
 -١اإلنسانية
 -٣الطابع الوحدوي

 -٤الطابع التطوعي

 -٥االستقالل

--٦الحياد

-٧عدم التحيز

بين المبادىء األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والھالل األحمر ) اإلنسانية( :
 تقديم المساعدة لجرحى الحرب من غير تمييز.
 بذل الجھد لتخفيف المعاناة البشرية.
 وتوفير الصحة العامة .
 وتحسين التفاھم والصداقة بين الشعوب.
مؤسسات الحركة الدولية للصليب األحمر والھالل األحمر
أ -اللجنة الدولية للصليب األحمر :وھي منظمة محايدة أنشئت في جنيف نشاطھا في
النزاعات المسلحة واالضطرابات الداخلية ،وتتدخل لصالح العسكريين والمدنيين.
عدد أھم أعمال اللجنة الدولية للصليب االحمر؟ ش  ٢٠١٤وزارة
 .١اإلشراف على حسن معاملة ضحايا الحرب -٢ .االعتناء بأوضاع األسرى والمعتقلين
 -٤زيارة األسرى والمعتقلين
 -٣والعالج والضمانات القضائية.
 -٥االھتمام بأحوال المعتقلين األمنيين خاصة.
ما مصادر التمويل للجنة الدولية للصليب االحمر ؟ وزارة ص ٢٠١٥
-١الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والھالل األحمر -٢الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف
-٣منظمات حكومية أو خاصة.
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ب -الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والھالل األحمر:
تنتشر في أنحاء العالم ،وال يجوز تأسيس أكثر من جميعة واحدة في كل دولة ،ويشترط لقبول عضويتھا
في الرابطة عشرة شروط .
عدد شروط االنضمام الى الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والھالل األحمر ؟
الدولة موقعة على اتفاقية جنيف الخاصة بالجرحى والمرضى.
 -١أن تكون
الدول مستقلة.
 -٢أن تكون
 -٣ان تكون ھي الوحيدة في الدولة
 -٤ان تستخدم تسمية الصليب األحمر أو الھالل األحمر وشارتھما.
 -٥أن يشمل عملھا أراضي الدولة جميعھا.
عدد الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والھالل األحمر ؟
األردنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 -١الجمعية الوطنية للھالل األحمر
الفلسطينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 -٢الجمعية الوطنية للھالل األحمر
والصليب األحمر العربية
 -٣المنظمة العربية للھالل األحمر
الصليب األحمر والھالل األحمر
لجمعيات
 -٤االتحاد الدولي
-٦أجھزة أخرى
-٥الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين
الجمعية الوطنية للھالل األحمر األردني :
تأسست في عام  ١٩٤٧ومركزھا الرئيس عمان ،ولھا فروع منتشرة في أنحاء المملكة .
عدد أھداف الجمعية الوطنية للھالل األحمر األردني ؟ وزارة  ٢٠١٦ش و ص ٢٠١٥
 -٢إدارة مراكز العناية االجتماعية والصحية
 -١نشر المبادىء األساسية والقيم اإلنسانية .
-٣القيام بالمشاريع المتنوعة على المستوى :العالمي و المحلي
فسر  -:إنشاء الجمعية الوطنية للھالل األحمر الفلسطيني ؟ وزارة  ٢٠١٦ص وش٢٠١٤
 -١استجابة للحاجات االنسانية في فلسطين
 -٢وقيام اسرائيل على جزء منھا واحتالل ما تبقى منھا عام ١٩٦٧
 -٣وزادت حدة انتھاكات القانون الدولي اإلنساني من طرف قوات االحتالل .
المنظمة العربية للھالل األحمر والصليب األحمر العربية:
مقرھا جدة وتضم جمعيات الھالل األحمروالصليب األحمر العربية،
التي تجتمع مرة كل عام لتبادل الرأي وتقديم المعونة المالية للجميعات
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر:
أنشىء في باريس في عام ١٩١٩م ،وحمل اسم الرابطة
يھدف الى العناية بضحايا الكوارث الطبيعية ،من مثل الزالزل واصبحت الرابطة تسمى االتحاد
عدد مھام الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين  :وزارة  ٢٠١٦ص وزارة  ٢٠١٣ص
 oجمع المعلومات عن المستفيدين من أنشطة اللجنة الدولية
 oنقل الرسائل الى ذوي االشخاص المستفيدين.
 oتنظيم جمع شمل األسرة.
 oإصدار شھادات الى المحتجزين القدامى وأسرى الحرب
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القانون الدولي اإلنساني وزارة ٢٠١٢
ھو مجموعة القواعد التي ُتحدد حقوق الدول المتحاربة وواجباتھا في حالة نشوب األعمال العدائية..
وتحمي حقوق ضحايا النزاعات المسلحة .
عدد األمور التي يشملھا القانون الدولي اإلنساني:
أ-قانون الھاي )  ١٨٨٩م ( و )  ١٩٠٧م ( :الذي يحدد القواعد التي تنظم سلوك المتحاربين في الحرب.
ب-قانون جنيف ) اتفاقيات جنيف لسنة  ١٩٤٩م وبروتوكوالتھا اإلضافية (:
 -١يبين القواعد التي تحمي الشخصية اإلنسانية في حالة الحرب .
 -٢ويھدف إلى حماية العسكريين خارج المعركة
 -٣وحماية األشخاص المدنيين في البالد المحتلة الذين ليسوا جرحى ،أو مرضى ،أو أسرى .
وھذا ما يفرقه عن قانون الھاي .
ً
 -٤نصوص جنيف وضعت لمصلحة الفرد فال تمنح حقوقا للدول
كما ھو في قانون الھاي ،الذي يستھدف العمليات بين المتحاربين.
ج -أما المعاھدات الخاصة بحظر األسلحة وتقييد استخدامھا :
فتضمن تشريعات حقوق االنسان ،التي تحمي على المستوى العالمي على األمم المتحدة ،والمؤسسات
األخرى ،من مثل المجلس األوروبي كل حسب إطاره الجغرافي.
وتشمل اتفاقيات جنيف األربع الموقعة في )  ٢آب  ١٩٤٩م ( :
لتحسين حال جرحى القوات المسلحة ومرضاھا في الميدان.
 oاتفاقية جنيف األولى
لتحسين حال غرقى القوات المسلحة وجرحاھا ومرضاھا في البحار.
 oاتفاقية جنيف الثانية
بشأن معاملة أسرى الحرب.
 oاتفاقية جنيف الثالثة
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن  -حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب
وتطرق إلى أحكام عامة تنطبق على أراضي أطراف النزاععدد الحقوق التي يتمتع بھا األفراد حسب اتفاقية جنيف الرابعة ؟
 -١حق االحترام ألشخاصھم وشرفھم وعائالتھم
 -٢الحماية ضد أعمال العنف أو التھديد جميعھا.
 -٣عدم القيام بأي إكراه بدني أو معنوي ضدھم.
 -٤عدم االعتداء على حياتھم.
 -٥حق الرعاية الطبية.
 -٦حرية التنقل ،وعدم النقل الجبري الجماعي ،أو الفردي.
حدد االنتھاكات الجسيمة التي ترتكب في أثناء الحرب كما حددھا البروتوكول اإلضافي األول عام  ١٩٧٧؟
 -١قيام دولة االحتالل بنقل بعض سكانھا إلى األراضي المحتلة أو ترحيل سكان األراضي المحتلة كلھم
 -٢التفريق بين الضحايا عنصريا.
 -٣استھداف اآلثار التاريخية ،وأماكن العبادة
 -٤حرمان شخص من إجراء محاكمة عادلة.
 -٥الھجوم على المنشآت العامة.
 -٦الھجوم على السكان المدنيين
• وفي أواخر عام  ٢٠٠٥م ،أضيف بروتوكول ثالث الى اتفاقيات جنيف
يتعلق بشارة جديدة ) البلورة الحمراء على رقعة بيضاء(  ،لدعم حماية الخدمات اإلنسانية
٢٠

الوحدة السادسة
الدرس األول

الوحدة العربية
الوحدة العربية ) مفھومھا ،مكوناتھا (

كيف يمكن مواجھة التحديات التي تحيط باالمة العربية ،من وجھة نظر جاللة الملك عبدﷲ الثاني؟
 -١أن نستنھض قوانا  -٢ونوحد مواقفنا وسياساتنا لبناء ثقل عربي  -٣.بلورة موقف عربي موحد.
عرف مفھوم الوحدة العربية  :وزارة  ٢٠١٥ش وزارة  ٢٠١٣ش
) التطلع نحو إقامة نظام سياسي تكاملي يربط بين العرب ،ويقوم على التكامل بين أقطاره سياسيا ً واقتصاديا ً
واجتماعيا ً وثقافيا ً عسكريا ً (.
• اذكر اھداف الوحدة العربية ؟
 -١إقامة نظام سياسي تكاملي يربط بين العرب .
 -٢ويقوم على التكامل سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً عسكريا ً .
 -٣التحرر والتنمية .
 -٤تحقيق األمن العربي الداخلي والخارجي
عدد مقومات الوحدة العربية ؟ وزارة  ٢٠١٣ص و ص ٢٠١١
-٣الجغرافيا
- ٢التاريخ المشترك
-١اللغة
-٥المصير الواحد ،والتحديات المشتركة
-٥الثقافة
اللغة :

-٤الدين
-٧القومية العربية

ما أھمية اللغة ؟
 -١أھم وسيلة من وسائل االتصال قديما ً وحديثا ً .
 -٢وھي لسان الدولة أو األمة.
 -٣والوعاء الذي يحتضن الناتج الحضاري ألي شعب.
 -٤وبمقدار ما تقوى شخصية األمة
ما الروابط التي توفرھا اللغة العربية بين الناطقين بھا؟
 -١رابط حضاري وديني وتاريخي وجغرافي
 -٢عنصراً مھما ً من عناصر الوحدة العربية .
 -٣واللغة العربية ھي لغة القران الكريم
ما الدور الذي تلعبه اللغة العربية في مجال توحيد األمة العربية ؟
 -١تربط أبناء المجتمع العربي بأقوى الروابط
 -٢تعمل على توطيد الصالت الفكرية
 -٣ركن أساسي في ثقافة األمة،
 -٤وتبعث الثقة بالنفس واالعتزاز بماضي األمة.

-٢التاريخ المشترك  :ما المقصود بمفھوم التاريخ المشترك؟ وزارة  ٢٠١٦ص و ش  ٢٠١٤وزارة
مجموع تطور حياة األمه كلھا في الميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية
والفنية واألدبية والعمرانية ،وكل ما يتصل بالمقومات الحضارية من معان واسعة.
• لماذا يعد التاريخ المشترك أحد مقومات الوحدة العربية؟
التي لھا تاريخ واحد مشترك ،وللعرب تاريخ مشترك
 -١إن األمة الواحدة ھي األمة
تأثر العرب وتأثيرھم في األحداث التاريخية
 - ٢وحدة التاريخ العربي تعني
 -٣التاريخ العربي يدفع العرب إلى االحساس بوحدتھم
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بين أثر تنوع األقاليم في الوطن العربي في تحقيق التكامل االقتصادي
-٣الجغرافيا
 oيتمتع الوطن العربي بوحدة جغرافية
يساعد على تنوع االنتاج وقيام الصناعات
 oتكامل أقاليم الوطن
تساعد على تنوع إمكاناته االقتصادية .
 oيشتمل على أقاليم
 oوالوحدة الجغرافية تعطينا وطنا ً واحداً متكامالً
بين أھمية الدين االسالمي في توحيد األمة العربية ؟
-٤الدين .
 -١الدين االسالمي ھو الموروث االستراتيجي لألمة
 -٢الغالبية العظمى من العرب ُتدين بالدين االسالمي
 -٣وھو رابطة قوية تجمع أبناء األمة الواحدة
 -٤واالسالم دين المحبة والتسامح .
 -٥وإذا كانت غالبية العرب تدين باالسالم فإن المواطنين من غير المسلمين -:
أ -يشاركون المسلمين في اللغة والعادات والتقاليد والثقافة .
ب -غير المسلمين من العرب نشأوا على الثقافة العربية االسالمية
-٥الثقافة :

عرف الثقافة ؟ وزارة  ٢٠١٦ص وزارة  ٢٠١٣ص و  ٢٠١٢ص
ھي مجموعة األفكار والقيم والعقائد والتجارب التاريخية التي تعمل في مجموعھا على
تميز إنسانا ً عن إنسان إو جماعة عن جماعة والمجتمع العربي يكون وحدة ثقافية .

حدد عناصر الوحدة الثقافية التي تميز المجتمع العربي ؟  ٢٠٠٩ص
 -٢واللغة العربية .
 -١العقيدة االسالمية .
 -٤والعادات والتقاليد والقيم واآلدب
 -٣والتاريخ المشترك.
بين دور القيم والعادات والتقاليد في توحيد األمة العربية.؟
 -١إن التشابه في العادات والتقاليد بين أبناء األمة العربية وھو من عناصر التقارب والترابط
 -٢وقد كانت الثقافة العربية سدا أمام الغزو الثقافي أيام االستعمار األوروبي .
-٦المصير الواحد والتحديات المشتركة .
• اذكر العوامل التي ربطت العرب بمصير واحد وضرورة العيش المشترك ؟ .وزارة ص ٢٠١٥
 -٢ويدينون بعقيدة واحدة .
 -١يتكلمون لغة واحدة .
 -٤ويجمع بينھم تاريخ عام مشترك .
 -٣ويشتركون بآداب واحدة
 -٥وحضارة واحدة.
عرف القومية العربية ؟
-٧القومية :
تمثل القومية العربية االنتماء األساسي ،والرابطة التي تجمع بين أقطار الوطن العربي وتعمل على تأكيد
االنتماء للعروبة وأسھمت في بناء مجتمعاته وحملت رسالة االسالم الخالدة
ما العالقة بين القومية العربية واإلسالم ؟
 -١حملت رسالة االسالم الخالدة قيمھا الروحية.
 -٢القومية تكسب جھادھا في سبيل الحرية واالستقالل معنى جديدا.
 -٣والعروبة مادة اإلسالم
فسر  :دعا رواد القومية العربية الى تعزيز الروابط القومية ؟
 -١تتمتع االمة بوحدة التاريخ والمصير
 -٤وحب الوطن والتمسك به واالنتماء اليه.
 -٣والمصالح المشتركة
 -٢واللغة
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ما أھداف القومية العربية ؟
 -٣لوحدة بين أقطارھا وتحرر األمة.
 -١تجديد القيم االنسانية  -٢ .وحفز التقدم البشري
 -٤وكان للثورة العربية الكبرى األثر من خالل شعار الثورة العربية ) الوحدة ،الحرية ،الحياة الفضلى ( .
وضح القومية العربية ليست قومية أو عنصرية ؟
-١القومية العربية تعني االلتزام بالعروبة واالسالم  -٢ .والوقوف الى جانب القضايا العربية واالسالمية.
 -٣وھي ليست قومية عنصرية وإنما ذات طابع إنساني و أن يأخذ العرب دورھم
الدرس الثاني

الوحدة العربية ضروراتھا المعاصرة ،ومحاوالت تحقيقھا ،ومعيقاتھا

عدد التحديات التي تواجه األمة العربية وتؤكد ضرورة الوحدة العربية ؟
ش  ٢٠١٥وزارة وزارة  ٢٠١٣ص و ٢٠١٢ش
-١الخطر الصھيوني
- ٢تحدي العولمة
-٣حالة تردي مؤسسات العمل العربي المشترك
-١الخطر الصھيوني :
ما السبب الذي مكن إسرائيل من احتالل فلسطين برمتھا واحتالل أجزاء من ثالث دول عربية ؟
 -٢تعثر مشروعات التكامل العربي .
 -١بسبب التخلف والتجزئة .
 -٤وعدم امتالك التكنولوجيا
-٣ونقص االنتاج الغذائي في الوطن العربي
عدد األھداف الصھيونية في البالد العربية ؟ما نوع الخطر الذي تمثله اسرائيل على الوطن
العربي؟  ٢٠١٠ش
 -١إيجاد حدود جديدة اقتصادية وسياسية بھدف قيام سوق شرق أوسطية.
 -٢مشاركة العرب في ثرواتھم ،وتھديد االقتصاد العربي
 -٣إنشاء مراكز للبحوث تسعى إلى الترويج والتطبيع
 -٤السيطرة على مصادر المياه .
فسر  -:شھد العالم في نھايات القرن العشرين نقلة في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية .
 -١بفعل ثورة االتصاالت  -٢وتفجر المعرفة  -٣والتقدم العلمي والتكنولوجي.
متى ظھر نظام العولمة ؟
 -١بعد انھيار االتحاد السوفياتي عام  ١٩٩٠م انھار النظام العالمي ثنائي القطبية
 -٢ولد نظام عالمي جديد أطلق عليه نظام العولمة ) .الكوكبة( التي جعلت من العالم قرية صغيرة
بين موقف السياسيون والباحثون والمفكرون ،وكذلك موقف الشعوب من العولمة وتداعياتھا ؟
 -١منھم من يرى فيھا خطراً
يھدد السيادة الوطنية للدول .
يسعى الى تذويب الثقافات الوطنية لحساب القوى الكبرى
 -٢منھم من يرى أنھا خطر
ً
على اقتصاديات الدول النامية
 -٣منھم من يرى فيھا خطرا
الذين يرون فيھا الجانب اإليجابي الذي يقود إلى رفاه العالم وسعادته
 -٤المتفائلين
علل  -:علينا أن ال نكون فقط متلقين أو مستوردين لكل ما يصدر عن ھذه العولمة بل علينا التعامل معھا
بين كيف يمكن الحفاظ على ھويتنا وخصوصياتنا الوطنية في ظل نظام العولمة؟
بحذر وعقالنية.
 -١لتحصين الشعوب ضد كل ما يتعارض مع ديننا وقيمنا
 -٢وذلك بترسيخ قيم المواطنة والسيادة واالنتماء لثوابتنا عن طريق التطور العلمي .
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تحدي حالة تردي مؤسسات العمل العربي المشترك
ال يتمثل التحدي الذي تجسده في تعزيز ھذا العمل وتدعيمه فقط ،وإنما أيضا في ما يتصل بتطوير ذاتھا
ومحاولة اإلفادة من تجارب التنظيمات الدولية ،العالمية منھا واالقليمية الرائدة
بين أسباب شعور المواطن العربي باالحباط والمرارة ،كما وضحھا جاللة الملك عبدﷲ الثاني .مؤتمر القمة
العربية المنعقد في عمان  ٢٧آذار  ٢٠٠١؟
 - ١الخالفات والصراعات .
 -٢وغياب التضامن العربي.
 -٣وتراجع مفھوم العمل العربي المشترك .
وضح مالمح الرؤية التي حددھا الملك عبدﷲ الثاني لتجاوز الخالفات وتعزيز العمل العربي ؟
 -٢وأن نتجاوز ما بيننا من خالفات .
 -١نطوي صفحة الماضي .
 -٣ان نفتح صفحة جديدة في العمل العربي
بين تصنيف مشاريع الوحدة العربية :
 -١مشاريع الوحدة العربية من خالل الحرب العالمية األولى )  ١٩١٨ – ١٩١٤م (
الثورة العربية الكبرى  ١٩١٦م
 -٢مشاريع الوحدة العربية من خالل الحرب العالمية الثانية )  ١٩٤٥ – ١٩٣٩م ( ص ٢٠١٥وزارة
أ -مشروع الھالل الخصيب  ١٩٤٢م
ب -مشروع سورية الكبرى  ١٩٤٣م
ج-تأسيس جامعة الدول العربية  ١٩٤٥م
 -٣المشاريع والتجمعات الوحدوية بعد الحرب العالمية الثانية
أ-المشاريع الوحدوية
ش  ٢٠١٤وزارة وزارة  ٢٠١٠ص
-١وحدة الضفتين  ١٩٥٠م
-٢االتحاد العربي الھاشمي  ١٩٥٨م
-٣وحدة مصر وسورية )الجمھورية العربية المتحدة ( ١٩٥٨م
-٤مشروع المملكة المتحدة بين األردن وفلسطين  ١٩٧٢م
-٥إعادة الوحدة اليمينة  ١٩٩٤م .
ب -التجمعات اإلقليمية التعاونية ص  ٢٠١٥وزارة
-١مجلس التعاون الخليجي  ١٩٨١م
-٢مجلس التعاون العربي  ١٩٨٩م
-٣مجلس التعاون المغاربي  ١٩٨٩م
بين أھمية ومنجزات الثورة العربية الكبرى ؟
 -١كانت ثورة قومية عربية إسالمية
 -٢أسھمت في إبراز القضية العربية إلى حيز الوجود
 -٣أعادت وحدة العرب الروحية.
 -٤محاولة لالستقالل بالواليات العربية اآلسيوية وتوحيدھا في إطار دولة عربية حرة مستقلة .
 -٥ومن نتائج الثورة العربية ومنجزاتھا  :وزارة  ٢٠١٦ش
أ -المملكة الحجازية بزعامة الشريف الحسين بن علي .
ب -والمملكة العربية السورية بزعامة األمير فيصل بن الحسين .
ج -المملكة العراقية بعد انتھاء الحكم الفيصلي في سورية.
د -وإمارة شرق األردن بزعامة األمير عبدﷲ بن الحسين بن علي.
٢٤

* مشاريع الوحدة العربية في أثناء الحرب العالمية الثانية )  ١٩٤٥ – ١٩٣٩م (
أ -مشروع الھالل الخصيب:
بعد انتصار الحلفاء في معركة العلمين ،وجد نوري السعيد رئيس وزراء العراق الفرصة سانحة لتقديم
مشروع وحدوي يھدف الى تحقيق وحدة ) بالد الشام والعراق( .
فقدم مذكرة الى وزير الدولة البريطاني في  ١٩٤٢م  ،عرفت ) بالكتاب األزرق(
عدد أھم ما تضمنته المذكرة ) الكتاب األزرق(التي ارسلھا نوري السعيد إلى وزير الدولة
وزارة  ٢٠١٢ص
البريطاني  ١٩٤٢؟
 -١إعادة توحيد سورية ،ولبنان ،وشرق األردن في دولة واحدة وضمھا مع العراق.
 -٢إقرار حق األھالي في اختيار شكل نظام الحكم الملكي ،أو الجمھوري.
 -٣يتولى اليھود إدارة مناطقھم ) حكم ذاتي( في األماكن التي يشكلون فيھا أغلبية .
 -٤تكون القدس مفتوحة لمعتنقي األديان الثالثة.
 -٥يمنح الموارنة في لبنان االمتيازات التي كانوا تيمتعون بھا في أواخر العھد العثماني.
أعط أسباب  -:تخلى نوري السعيد عن مشروعه الھالل الخصيب ؟ وزارة  ٢٠١٥ش و ٢٠١٢ش
 -١رد بريطانيا غير المشجع على ھذا المشروع .
 -٢وتزامنه مع مساعي األمير عبدﷲ بن الحسين لتحقيق مشروع وحدة سورية الكبرى.
ب-مشروع سورية الكبرى ) :عرف (
أھم طموحات األمير عبدﷲ بن الحسين بن علي في توحيد أقطار سورية الطبيعية في إطار دولة واحدة
وجد الفرصة لتوحيد أقطار سورية الطبيعية ) األردن ،وسورية ،ولبنان ،وفلسطين( في دولة واحدة.
عدد أھم ما تضمنته مشاريع وحدة سوريا الطبيعية ) الكبرى (التي تمخضت عن المؤتمر الوطني السوري
في عمان عام ١٩٤٣؟
أ-المشروع األول :وھو مشروع مركزي ،وينص على اآلتي:
- ١تضم الدولة الموحدة سورية ،وشرق األردن ،وفلسطين ،ولبنان.
 - ٢إعطاء األقليات اليھودية في فلسطين والمسيحية في لبنان الحق في إقامة حكم ذاتي.
 -٣تخضع ھذه الدولة الى نظام حكم ملكي دستوري برئاسة األمير عبدﷲ بن الحسين بن علي.
ُ - ٤يلغى وعد بلفور
 -٥ثم يشكل اتحاد تعاھدي عربي مع العراق ،تنضم إليه الدول العربية متى شاءت.
-٢المشروع الثاني:
سعى إلى تأسيس دولة سورية اتحادية في حالة عدم إمكانية تأسيس دولة سورية الموحدة ضمن األسس
أ -قيام دولة مستقلة اتحادية مركزية تشمل حكومات الدول السورية األربعه تكون عاصمتھا دمشق
وتتولى حكومتھا االتحادية )) شؤون الدفاع والمواصالت واالقتصاد والسياسية الخارجية (
مع إعطاء االستقالل الذاتي للحكومات اإلقليمية.
ب -يكون لالتحاد مجلس تشريعي ج -رئاسة الدولة الى االمير عبدﷲ بن الحسين.
ما اسباب إلغاء مشروع سوريا الكبرى ؟ أو وزارة  ٢٠١٦ص
• موقف الدول العربية و بريطانيا وفرنسا من )مشروع سوريا الكبرى(
عارضت مشروع وحدة سورية الكبرى بسبب
 -١الدول العربية -:
 -١خشية الدول العربية من تحقيق الوحدة العربية الكاملة.
 -٢األمر الذي سيبدد كياناتھم ومصالحھم القطرية.
 -٢الموقف الفرنسي والبريطاني
اتسم بالسلبية .
ً
ُمعاديا لھذا المشروع
 -٣موقف الحركة الصھيونية
٢٥

ب-وحدة مصر وسورية )الجمھورية العربية المتحدة  ١٩٥٨م ( :
بين ظروف قيام الجمھورية العربية المتحدة عام  ١٩٥٨؟
في )  ١٩٥٨م ( أعلنت الحكومتان المصرية والسورية قيام الوحدة بين القطرين:
 وسميت الدولة الجديدة الجمھورية العربية المتحدة . وانتخب الرئيس جمال عبد الناصر رئيسا ً لھذه الجمھورية.* ال تقلق انت تدرس على كورس المنقذ لالستاذ زكريا الرفاعي
عدد أھم ما نص عليه دستور )الجمھورية العربية المتحدة ( ؟
 -١انھا جمھورية ديموقراطية مستقلة ذات سيادة ،وشعبھا جزء من األمة العربية.
 -٢للدولة الجديدة رئيس واحد ،وشخصية واحدة ،وسلطات داخلية تنفيذية وتشريعية موحدة.
 -٣تتكون الجمھورية العربية المتحدة من اقليمين ،شمالي)سورية( ،وجنوبي )مصر(
فسر انتھت الوحدة بين مصر وسوريا ) الجمھورية العربية المتحدة (عام  ١٩٦١؟
بسبب حركة انفصالية قادھا بعض الضباط السوريين أطاحت بالوحدة بين القطرين في  ١٩٦١م .

عدد العوامل التي أدت إلى قيام الحركة االنفصالية بين مصر وسورية ؟ ش  ٢٠١٥وزارة ٢٠١٢
 -١تباين النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية في كل من مصر وسورية.
 -٢تباين الوعي القومي .
 -٣عدم دراسة قرار الوحدة االندماجية قبل اتخاذه.
 -٤أخطاء الممارسات ومنھا :إلغاء األحزاب السياسية كافة في سورية .
– ٥تعرض ھذه التجربة إلى ضغوظ خارجية
نظرت اليھا إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية على أنھا تمثل
أكبر تھديد لوجود إسرائيل ولمصالح الواليات المتحدة في المنطقة.

ج-االتحاد العربي الھاشمي ) ١٩٥٨م (  :عرف
كرس جاللة الملك الحسين بن طالل جھوده ألقامة اتحاد مع المملكة العراقية يكون نواة وحدة عربية
تم التوقيع اتفاقية االتحاد العربي بين المملكتين الھاشميتين األردنية والعراقية ١٩٥٨ ،في عمان .
عدد أھم بنود اتفاقية االتحاد العربي الھاشمي عام  ١٩٥٨؟ وزارة  ٢٠١٦ص
 -١انشاء اتحاد عربي بين المملكتين ،تحتفظ فيه كل منھما بشخصيتھا الدولية المستقلة.
 -٢تشمل الوحدة الكاملة بينھما ما يأتي:
السياسية الخارجية ،والتمثيل السياسي ،ووحدة الجيش األردني والعراقي )الجيش العربي(
 -٣تتولى شؤون االتحاد حكومة اتحادية مكونة من مجلس تشريعي ،وسطلة تنفيذية.
 -٤يكون الملك فيصل الثاني رئيسا ً لحكومة االتحاد ،والملك الحسين نائبا ً له.
٥ـ -يكون مقر حكومة االتحاد مدينتي بغداد وعمان ،على نحو دوري.
فسر  -:االتحاد العربي الھاشمي لم يعمر طويالً ؟
حصل انقالب في العراق بتاريخ )  ( ١٩٥٨وانتھى النظام الملكي
٢٦

د-مشروع المملكة المتحدة بين األردن وفلسطين )  ١٩٧٢م (  ) :عرف (
تقدم الملك الحسين بن طالل بالمشروع الذي ينص على قيام دولة اتحادية تتكون من المملكة االردنية
الھاشمية وعاصمتھا عمان ،والضفة الغربية واية أراض فلسطيينة يتم تحريرھا وعاصمتھا القدس،
ويتراسھا الملك الحسين بن طالل.
فسر  -:مشروع المملكة المتحدة لم يكتب له النجاح ؟ وزارة  ٢٠١٦ص وزارة  ٢٠١٣ص
والظروف التي كانت تحيط بالقضية الفلسطينية.
بسبب االنقسامات العربية
ھـ -إعادة الوحدة اليمنية:
بدأ تنفيذ مشروع الوحدة في عام  ١٩٨٩م  ،وأعلن عن توحيد شطري المين في عام  ١٩٩٠م في بلد واحد .

•

* ال تقلق انت تدرس على كورس المنقذ لالستاذ زكريا الرفاعي
بين األخطار التي احاطت بالوحدة اليمنية منذ قيامھا ؟
وجود سلطتين فعليتين ،كل منھما تملك مقومات الدولة في يديھا.

ب-التجمعات اإلقليمية التعاونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
الدول االعضاء وزارة  ٢٠١٣ص
 -١مجلس التعاون الخليجي:
ُأنشىء في عام  ١٩٨١م اذ عقد قادة السعودية ،والكويت  ،واالمارات ،وقطر  ،والبحرين ،وعمان ،في
مدينة أبو ظبي ،أول قمة لمجلس التعاون ،وتم فيھا إقرار النظام األساس ،واختيرت العاصمة السعودية
الرياض مقراً لألمانة العامة .
اذكر االھداف مجلس التعاون الخليجي ١٩٨١؟ وزارة  ٢٠١٦ص وزارة ص٢٠١٠
 -١وضع أنظمة متماثلة في الميادين المتنوعة
 -٢ودفع عجلة التقدم العلمي .
 -٣وإقامة المشروعات .
 - ٤وتشجيع تعاون القطاع الخاص .
 -٥والعمل على إنجازات تھم الشعوب
 -٢مجلس التعاون العربي  :عرف
نجحت مساعي الملك الحسين في قيام مجلس التعاون العربي ،الذي ضم األردن ،والعراق ،ومصر،
واليمن .ووقعت اتفاقية المجلس في بغداد في شباط  ١٩٨٩م .
عدد أھداف مجلس التعاون العربي ؟ وزارة  ٢٠١٦ش
 -١تحقيق أعلى مستوى من التنسيق والتعاون
 -٢تحقيق التكامل االقتصادي في المجاالت :االقتصادية ،والمالية ،والصناعية
 -٣تنظيم العمل والتنقل واإلقامة
 -٤إقامة سوق مشتركة بين الدول االعضاء،
 -٥توثيق الروابط بين مواطني الدول األعضاء
فسر -:مجلس التعاون العربي لم ُيكتب له االستمرار ؟ ش  ٢٠١٤وزارة  ٢٠١٢ص
بسبب الظروف السياسية وغزو العراق للكويت في عام  ١٩٩١وما نجم عن ذلك من تداعيات .
عدد الدول ش  ٢٠١٤وزارة و ٢٠١٢ش
-٣مجلس التعاون المغاربي :عرف
تاسس في شباط) ١٩٨٩م ( وضم المملكة المغربية ،الجزائر ،تونس ،وليبيا ،وموريتانيا .عمل مجلس
رئاسة االتحاد في عام  ١٩٩٠م.
٢٧

عدد اللجان الوزارية لمجلس التعاون المغاربي ؟
لجنة األمن الغذائي ،ولجنة االقتصاد والمالية ،ولجنة البنية األساسية ،ولجنة الموارد البشرية.
• وال زال ھذا المجلس قائما ً حتى وقتنا الحاضر.
عدد األحزاب العربية التي تبنت طروحات سياسية حملت فكراً وحدويا ً؟
حزب البعث العربي \ والحزب القومي السوري االجتماعي \ والقوميين العرب
عدد العوامل التي حالت دون تحقيق الوحدة العربية ؟ وزارة  ٢٠١٣ش و  ٢٠٠٩ص
-١التجزئة واالستعمار
-٢االنقالبات العسكرية
-٣عوامل التسرع واالرتجال ،وغياب التخطيط الشامل للوحدة
 -١اھتمام الدول العربية بالمصالح الوطنية والقطرية
 -٢تناقض بعض خطط التنمية مع ھدف التكامل االقتصادي العربي
بين دور التجزئة واالستعمار في منع تحقيق الوحدة العربية ؟
 -١تمكنت الدول االستعمارية من تمزيق الوطن العربي
 - ٢وتآمرت على الثورة العربية لكبرى
 -٣وتم اقتسام مشروع الدولة العربية.
 -٤ومزقت أوصال الوطن العربي .
 -٥وأقامت إسرائيل لفصل مشرق الوطن العربي عن مغربه
• اذكر األساليب التي استخدمھا االستعمار للحيلولة دون الوحدة العربية ؟ وزارة  ٢٠١٦ش٢٠٠٩
 -١استعمال القوة أو التھديد ،مثل العدوان الثالثي على مصر
 -٢فرض الحصار االقتصادي على العرب
 -٣دفع إسرائيل الى القيام بحمالت عسكرية متواصلة ،بغية التوسع على حساب الوطن العربي .
 -٤زج الوطن العربي في قضايا دولية ال تھمه مباشرة
٥ـ-إثارة الفتن والنعرات اإلقليمية والطائفية بين الدول والشعوب العربية
ما دور االنقالبات العسكرية التي حالت دون الوحدة العربية ؟
 -١أن معظم محاوالت الوحدة العربية بعد الحرب العالمية الثانية قد احبطت بانقالب عسكري
كما حدث في العراق وسورية .
 -٢أو جاءت في أعقاب االنقالبات العسكرية مثل
الجمھورية العربية المتحدة بين مصر وسورية
 -٣وقد كان معظم رجال االنقالبات يبررون انقالباتھم عادة :
ب -واسترداد فلسطين
أ -بالعمل من أجل الوحدة العربية
• اذكر أبرز مظاھر التسرع واالرتجال التي حالت دون تحقيق الوحدة العربية.
 -١اذ قامت من دون ان يسبقھا تخطيط يھيىء الرأي العام للوحدة .
 -٢ويضع معالم الحياة السياسية واالقتصادية والدفاعية والثقافية في طريق الوحدة السياسية.
٢٨

وضح اھتمام الدول العربية بالمصالح الوطنية والقطرية حالت دون تحقيق الوحدة العربية ؟
 -١عملت الدول العربية بعد االستقالل على تحسين مستوى المعيشة لمواطنيھا.
 -٢وتطوير الخدمات األساسية المقدمة إليھم .
 -٣وتعميق النھج الديموقراطي .
 -٤والمضي في تحديث التشريعات بما يواكب المستجدات في الميادين :االقتصادية واالجتماعية
االستاذ زكريا الرفاعي مدارس االتحاد الثانوية
وضح كيف تتناقض بعض خطط التنمية مع ھدف التكامل االقتصادي العربي ؟
 -١في الوطن العربي في انطالق بعض خطط التنمية بمعزل عن بعضھا.
 -٢أذ حملت ھذه الخطط اتجاھات منافية للتكامل االقتصادي.
 -٣وأدى تميز األقطار النفطية عن األقطار غير النفطية .
الدرس الرابع

األردن أوالً

بين)) إن شعار األردن أوالً ليس شعاراً انعزاليا ً يريد األردن من خالله االنكفاء على ذاته (( ؟
 -١ھو دعوة لتفعيل كل إمكاناته الذاتية من أجل نفسه وأمته .
 -٢فاألردن القوي اقتصاديا ً والمستقر سياسيا ً ھو السند القوي ألمته.
 -٣أن يكون األردن قويا اوال ويمتلك قدرات ذاتية تمكنه من خدمة االخرين
عرف شعار االردن أوال ؟ \ ما أھداف التي يسعى إلى تحقيقھا األردن أوال ؟
وزارة ص ٢٠١٥
نداء ھاشمي أطلقه جاللة الملك عبد ﷲ الثاني في تشرين الثاني عام  ٢٠٠٢م.
ش  ٢٠١٥وزارة ش  ٢٠١٤وزارة وزارة  ٢٠١٣ش و٢٠١٢
ويھدف ھذا النداء إلى :
 -١تعزيز أسس الدولة الديموقراطية
 -٢ترسيخ روح االنتماء بين المواطنين
 -٣نشر ثقافة االحترام والتسامح
 -٤تغليب مصالح االردن على غيرھا من المصالح .
ما أھمية شعار األردن أوال ؟
 -١مشروع نھضة يحرك مكامن القوى عند الفرد والمجتمع.
 -٢ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية االقتصادية واالجتماعية
 -٣تعمل على تمتين النسيج الوطني
 -٤وھو مصدر قوة لمجتمع مدني حديث متماسك
 -٥مؤكدا على المصلحة الوطنية العليا
وضح إن طرح مفھوم " األردن أوالً" ال يعني التراجع عن المشروع النھضوي العربي ،أو االنكفاء عن
مبادىء الثورة العربية الكبرى ؟
 -١يأتي انسجاما ً مع فھم القيادة العميق لألوضاع السائدة
 -٢إعادة مضامين ھذا المشروع في رؤية واضحة
 -٣فاألردن وقيادته يؤمنان بان قوة االردن وقوة غيره من الدول العربية ضرورة ملحة على لوحدة األمة.
بين شعار األردن األول ليس حصريا على األردن فقط ؟
 -٢وكوسيلة للمحافظة على الھوية االسالمية.
 -١بل يمكن ان ينسحب على كل دولة عربية
 -٣وتعني " االردن اوال" تأكيد البيعة للوطن واألرض والھوية ،ليقوى على حمل مسؤولياته المحلية
ثم ينطلق قوي المنكبين لحمل الھم العربي واالسالمي
٢٩

ما أھمية تعظيم الرقم األردني في معادلة االقليم؟
 -١بغية مواجھة التحديات كلھا من خالل -:صھر االردنيين في نسيج اجتماعي
يحفز حسھم باالنتماء الوطنھم واالعتزاز بأردنيتھم وعروبتھم
 -٢ھذا ينطبق على كل دولة عربية ،سعيا ً الى تحقيق طموحات الشعوب في الوحدة والحرية واألمن
وضح كيف جسد جاللة الملك عبدﷲ الثاني بن الحسين شعار األردن اوالً ؟
 -١تمثلت في دعمه لألشقاء الفلسطينين في حصولھم على حقوقھم
 -٢وفي الدفاع عن حق العراقيين في استعادة سيادتھم
 -٣وفي الدفاع عن رسالة االسالم السمحة
ما اھمية الخطاب الذي ألقاه جاللة الملك عبدﷲ الثاني أمام الكونجرس األمريكيفي  ٢٠٠٧؟
 -١تجسيداً لمفھوم األردن أوالً
 -٢ودليالً على عمق الرؤية األردنية ،سعيا ً إلى تحقيق طموحات األمة العربية في الوحدة.
** من خطاب جاللة الملك عبد ﷲ الثاني في الكونجرس األمريكي في السابع من آذار )  ٢٠٠٧م (
• ما مخاطر االبتعاد عن نھج السالم العادل التي حددھا جاللة الملك عبد ﷲ الثاني في الخطاب في
الكونجرس األمريكي ؟
التأثير على أمن جميع البلدان ،واستقرار اقتصادنا العالمي
• ما القضية المحورية التي أشار اليھا جاللة الملك عبدﷲ الثاني في خطابة؟
القضية الفلسطينية .
عدد أھم مرتكزات مشروع ) األردن أوالً ( ؟ وزارة  ٢٠١٦ص وزارة  ٢٠١٣ص
-١تحقيق استقرار األردن وتقدمه .
-٢اعتبار المواطنة وصدق االنتماء والوالء ھي المحور للتفكير والممارسة.
-٣رفض االنعزال واالنغالق ،واعتزاز األردن وتمسكه بھويته العربية واالسالمية .
 - ٤تأكيد على قوة األردن لتعزيز صمود األھل في فلسطين .
-٥اعتبار الوحدة الوطنية ،والتمسك بقيم الوالء واالنتماء لتعزيز مسيرة البناء في األردن.
 -٦تعزيز مفھوم الديموقراطية ،وتطوير مؤسساتھا.
االستاذ زكريا الرفاعي
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• لماذ يعد مشروع ) األردن أوالً ( منطلقا ً لتكريس مبادىء الوحدة والتضامن؟
 -١ليكون خير عون وسند ألمته العربية واألسالمية.
 -٢تأكيد على قوة األردن ،واعتباره مصدر قوة واقتدار ألمته العربية ،لتعزيز
 -٣صمود األھل واألشقاء في فلسطين ،مستنداً بذلك إلى إرث موصول من االلتزام بالمصالح القومية

٣٠

الدرس الخامس
دور األردن في والوحدة العربية.
وضح كيف سعى األردن الى حماية األمن القومي ،والحفاظ عليه ؟ وزارة  ٢٠١٦ش  ٢٠٠٩ص
 -١الدعم الكامل لشعب فلسطين ،والمساندة التامة على الصعيدين القومي والدولي .
 -٢السعي إلى إقامة عالقات حسن الجوار بين األردن وسورية ولبنان والعراق والسعودية
وفلسطين.
 -٣الوقوف مع الصف العربي والدفاع عن القضايا العربية
 -٤التمسك بالنھج القومي الحر المستقل .
 -٥المشاركة في تأسيس الجامعة العربية ،ومجلس الوحدة العربية ،والسوق العربية المشتركة.
 -٦تأكيده حل المشكالت العربية ضمن البيت العربي .
بين دور األردن في عھد جاللة الملك عبد ﷲ الثاني في تجسيد الوحدة العربية ؟
 -١حرص على انتھاج سياسة تتسم بالواقعية
 -٢لعب األردن دوراً في تقريب وجھات النظر العربية المتعددة
 -٣وقف إلى جانب اشقائه في كل مكان في الوطن العربي
 -٤تعزيز عالقات األردن وتوثيقھا مع مجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون المغاربي .
 -٥سعى جاللة الملك عبدﷲ الثاني إلى تنسيق المواقف بين البلدان العربية.
 -٦كما حرص على حضور مؤتمرات القمة العربية .
من خطاب جاللة الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين في مؤتمر القمة العربي في الرياض  ٢٩آذار
 ٢٠٠٧م
• ما المبادىء التي يؤمن بھا األردن في تعاطيه مع قضايا األمة العربية؟
 -١ترسيخ االحترام لسيادة كل دولة من دولنا الشقيقة  -٢ورفض التدخل في شؤونھا
حدد قضية العرب األولى كما جاءت في الخطاب.

القضية الفلسطينية

• ما النداء الذي وجھه جاللة الملك عبدﷲ الثاني في الكونجرس األمريكي قبيل انعقاد مؤتمر القمة
العربي في الرياض ،من أجل انقاذ الشرق األوسط والعالم؟
انقذوا الشرق األوسط ...بل والعالم قبل فوات األوان
كيف يتم انقاذ الشرق االوسط والعالم كما جاء في خطاب جاللة الملك عبد ﷲ الثاني ؟
 -١االنقاذ يتم برفع الظلم عن الفلسطينيين.
 -٢وتحقيق العدالة لھذا الشعب الشقيق .
 -٣لينعم بحريته ودولته المستقلة ،وعاصمتھا القدس الشريف".
االستاذ زكريا الرفاعي
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