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س) عدد أهداف عصبة األمم؟ او عدد اهم قرارات مؤتمر الصلح في باريس؟

الدرس األول

.1

مالحظة :شهدت الفترة التي سبقت الحرب العالمية األولى انقسام اوروبا الى
أحالف وتكتالت هددت السالم.

.1

س) عدد أهم أهداف هيئة األمم؟

أوال :عصبة األباطرة الثالثة:
* وضع بسمارك أساس الحلف.

* تكون من (ألمانيا – روسيا – النمسا)

* أبرز أهدافه:
 -1المحافظة على األوضاع في أوروبا.

 -2مساعدة كل منهم لآلخر إذا تعرض العتداء عسكري.

.1

حفظ السالم واألمن الدوليين.

 .2دعم التعاون الدولي.

مالحظة :رغم استمرارية هيئة األمم إال أنها لم تحقق السلم واالستقرار العالمي.
* بدأ العالم بعد الحرب العالمية الثانية يدخل صراعات من نوع جديد حيث انقسم
العالم الى معسكرين:

 -1حل المشكالت بينها بالطرق السلمية -4 .محاربة الحركات الثورية المتطرفة.
ثانيا :التحالف الثالثي:
 يعد امتداد لعصبة االباطرة * .ضم دول (المانيا  /النمسا  /ايطاليا).

أ-

المعسكر الشرقي (االشتراكي) بقيادة االتحاد السوفيتي.

ب-

المعسكر الغربي (الرأسمالي) بقيادة الواليات المتحدة األمريكية.

س) بين أثر انقسام العالم الى معسكرين الشرقي والغربي؟

 انسحبت روسيا من عصبة األمم وانضمت ايطاليا اليه (علل) بهدف االنتقام من فرنسا الحتاللها لتونس.

ثالثا :الوفاق الثالثي
ضم دول (روسيا  /فرنسا  /بريطانيا).


-1

وقف كل من المعسكرين لآلخر موقف العداء والتربص واالستعداد.

-2

اتسعت الصراعات بينها.

-1

شهدت األمم المتحدة بعض الصراعات بين المعسكرين كادت أن تؤدي الى حرب عالمية

سبب نشأته لمواجهة التحالف الثالثي الذي ضم (المانيا  /النمسا  /ايطاليا).

ثالثة( .علل) بسبب الحرب الباردة التي كانت بين المعسكرين الشرقي والغربي.

* أدى التنافس بين األحالف الى:

س) عرف الحرب الباردة؟

س) عدد نتائج التنافس بين األحالف؟

حالة توتر دبلوماسي حاد بين دول معينة مثل الدول االشتراكية والرأسمالية لتحقيق مكاسب سياسية

ظهور سباق التسلح في أوروبا.

واقتصادية بال قتال ولجذب الدول إلى دائرة نفوذها.

عامل مهم الندالع الحرب العالمية األولى عام .1014

مالحظة :بعد الحرب العالمية األولى اجتمعت الدول المنتصرة واتفقت على انشاء
عصبة األمم.

قيام الحرب العالمية الثانية.

مالحظة :بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أعلن قيام هيئة األمم عام .2741

 -1الوفاق الثالثي (.)1098



التعاون والحفاظ على السالم.

 .2عدم اللجوء الى الحرب لحل النزاعات.

س) علل /رغم نجاح عصبة األمم في سنواتها األولى الى انها فشلت؟
 .2فشلت في حل النزاعات بين الدول الكبرى.
 .1لم تكن قادرة على حفظ السالم.

س) عدد األحالف التي سبقت الحرب العالمية األولى؟
 -1عصبة األباطرة الثالثة ( -2 .)1787 – 1781التحالف الثالثي (.)1772



إعداد األستاذ علي الربابعة 0977978470

س) بين أهداف كل من االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة من الحرب الباردة؟

1

-1

الحصول على مناطق نفوذ عسكري أو سياسي.

 -2التوسع كلما كان ذلك ممكنا.
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الحلف :التزام مشروط ذو طابع سياسي وعسكري تلتزم في الدول في إتخاذ التدابير التعاونيه

* أدت الحرب الباردة الى  :أو س) عدد سمات الحرب الباردة؟
-1

تطوير القدرات العسكرية والدخول في سباق للتسلح الذي يعد أهم سمات الحرب الباردة.

لمواجهة دوله او مجموعه من الدول.

-2

إشعال الحروب مثل أزمة الصواريخ الكوبية.

أوال :األحالف العسكرية:

-1

الصراعات التقنية (حرب النجوم) :وهي صراعات تقنية وتسلح و تجسس واغتيال العمالء.

 -1حلف شمال األطلسي (الناتو)

س) علل /استمرت الحرب الباردة حتى عام 1009؟ أو بين أسباب انتهاء الحرب الباردة عام 1009؟

مالحظة :نشأ الحلف بسبب قيام اإلتحاد السوفيتي بتشدشد الحصار على برلين.

بسبب تفكك االتحاد السوفيتي.
س) عدد الصراعات المسلحة التي قامت بسبب الحرب الباردة؟
 )2حرب فيتنام
 )1حرب كوبا

* ضم الحلف دول:
[أمريكا  /بريطانيا  /فرنسا  /الدنمارك /هولندا  /بلجيكا  /لكسمبورغ  /ايسلندا  /ايطاليا  /النرويج/

 )1الغزو السوفيتي الفغانستان.

كندا  /البرتغال] ثم انضمت  [ :تركيا  /اليونان  /المانيا الغربية ]

س) عدد اآلثار التي تركتها الحرب الباردة؟

* مقره بروكسيل عاصمة بلجيكا عام .2747

 -1سباق التسلح الذي أدى الى استنزاف مداخيل الدول وأثر على التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول.

 -2زيادة وتيرة التسلح النوعي أدى إلى امتالك الدول لالسلحة الغير تقليدية مما أدى لالخالل في

س) عدد أهداف حلف شمال األطلسي؟

التوازن وظهور الحروب.

أوال :األهداف المعلنة:

 -1انتقال الحرب الباردة الى األمم المتحدة وكان ذلك بسبب في افشالها( .علل)

 -1احترام سيادة الدول األعضاء واستقاللها -2 .الدفاع عن أي دولة من الحلف تتعرض لعدوان خارجي.

بسبب دخول األمم المتحدة في أزمات تهدد السلم واألمان.

 -1حل النزاعات بين دول الحلف بالطرق السلمية.
 -4تنمية التعاون االقتصادي واالجتماعي والثقافي بين دول األعضاء.

س) بين نتائج الحرب الباردة؟
مالحظة :عند انهيار االتحاد السوفيتي عام  2770ظهر نظام عالمي جديد سمح

ثانيا :األهداف غير المعلنة:

للواليات المتحدة االنفراد بالسياسة العالمية مما أدى الى فرض رؤيتها على العالم
وتدخلها في شؤون الدول وفرضت النمط األمريكي مثل التعددية والتجارة الحرة
والحدود المفتوحة.
س) عدد أهم األحالف الذي ظهرت نتيجة الحرب الباردة؟
 -1األحالف والتكتالت العسكرية  :أ) شمال األطلسي (الناتو)

-1

محاولة أمريكا احتواء دول أوروبا الغربية لمنع انضمامها للمعسكر الشرقي.

-2

تطويق االتحاد السوفيتي باألحالف والقواعد العسكرية لمنعه من اكتساب مناطق نفوذ جديدة.

-1

تشجيع الحركات المعارضة لالتحاد السوفيتي.

س) عدد اآلثار الدولية واالقليمية لحلف الشمال األطلسي؟
ب) وارسو

 -1زيادة حدة الحرب الباردة بسبب إنشاء المعسكر الشرقي بقيادة االتحاد السوفيتي لحلف وارسو.

 -2أحالف وتكتالت سياسية ( :كتلة عدم االنحياز)

 -2انهماك الحلفين في سباق تسلح مما أدى إلى إرهاق اقتصاد الواليات المتحدة واإلتحاد السوفيتي.

 -1أحالف وتكتالت اقتصادية:

 -1تحقيق نوع من التوازن بين القوتين العظمتين وعدم قدرة احدهاما على التفرد بالقرار الدولي.

أ) منظمة الكوميكون .ب) االتحاد األوروبي.

ج) منظمة األوبك.

 -4إضعاف األمم المتحدة بسبب التنافس بين القوى الكبرى.

د) منظمة األوابك.

2

 -5إسهام حلف شمال األطلسي في ضرب حركات التحرر مثل الثورة الجزائرية ودعمها السرائيل.
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بين الدور الجديد لحلف شمال األطلسي:

س) بين أسباب انهيار حلف وارسو؟

س) علل /أعط أسباب إن الخطر الذي أدى لقيام حلف الشمال لم يعد قائم بعد 1009؟

 -1التحوالت التاريخية الكبرى وأثرها في العالقات الدولية.



 -2نتيجة ألسباب بدات عندما تولى غورباتشوف رئاسة اإلتحاد السوفيتي وأعلن عن مبادئ سياسته الجديدة وهي:

بعد انهيار االتحاد السوفيتي وإنتهاء الحرب الباردة أصبح الخطر الذي أدى الى قيام حلف

أ) البيرستر ويكا" :كلمة روسية تعني اعادة البناء" وتهدف إلى:

شمال لم يعد موجود وسحب روسيا واتها من المانيا.
س) ما التغيرات التي طرأت على جدول أعمال الناتو في ضوء العالقات الجديدة مع روسيا؟

 -1محاولة إصالح جذرية لالقتصاد.

 -2إعطاء استقالل أكبر للقطاع الخاص.

بعد إعالن روسيا تضامنها مع الواليات المتحدة بعد أحداث  11ايلول  2991قام حلف شمال األطلسي

 -1تحسين الخدمات االجتماعية.

 -4دعم المؤسسات االقتصادية.

بالخطوة األولى نحو التقارب اتجاه روسيا من خالل:

ب) الغالسنوست" :كلمة روسية تعني الشفافية واالنفتاح" وتهدف الى:
 -1التحرر السياسي.

 -1منح روسيا حقوق مساوية لدول حلف شمال األطلسي في قراراتها بمكافحة اإلرهاب والتهديدات األمنية.

 -1فشل سي اسة غور باتشوف في إيجاد نظام متطور مما أدى إلى ظهور النزعات االنفصالية في

 -2تغيير أعمال الحرب الباردة الى جدول يركز على محاربة التهديدات الرئيسية

الجمهورية السوفيتية وحلف وارسو.

مثل [اإلرهاب  /انتشار أسلحة الدمار الشامل].
ثانيا :حلف وارسو  :منظمة عسكرية اسست عام  1055لتواجه تهديدات أعضاء حلف الشمال.
س) علل /إنشاء حلف وارسو عام 1055؟
-1

لمواجهة تهديدات حلف شمال األطلسي.

-2

منع انظمام المانيا االتحادية لحلف شمال األطلسي.

 -2فتح المجال أمام ديمقراطية المجتمع السوفييتي.

س) يعتبر عام  1070بداية تسارع التغيرات التي أدت النهيار حلف واسو؟
 -2في عام  1009هدم سور برلين.
 -1اقتحم المواطنون سور برلين.
 -1أعلنت الوحدة األلمانية.
 -5أعلنت روسيا عام  1001حل حلف وارسو.

س) عدد الدول التي انضمت لحلف وارسو؟

الدرس الثاني

[البانيا  /بولندا  /تشيكو سلوفاكيا  /المجر  /المانيا الديمقراطية  /رومانيا  /بلغاريا  /االتحاد السوفيتي]



وتم توقيع ميثاق الحلف في وارسو عاصمة بولندا.



لم توقع الصين على المعاهدة  /لكنها تعهدت بدعم أعضاء حلف وارسو.

 -4إعالن الجمهوريات السوفييتية االستقالل.

* رفضت مجموعة من الدول االنضمام الي حلف عسكري اثناء الحرب الباردة.
س) عرف دول عدم االنحياز؟
مفهوم سياسي تأخذ به الدول بارادتها الحره وبحقها في سلوك السياسة المناسبة لمصلحتها مع الدول
األخرى وال يوجد لها مفهوم قانوني وال يفرض عليها واجبات خاصة إال إلتزام موقف الحياد وعدم
اإلنحياز ألي طرف من األطراف المتصارعة حال نشوء حرب.

س) على ماذا نص ميثاق حلف وارسو؟
ان يكون الحلف مفتوح النضمام الدول المحبة للسالم بعيدا عن نظمها السياسية ويشترط االجماع
لقبول عضوية الدولة.
س) عدد أهداف حلف وارسو؟

أوال :نشأتها

 -1إقامة قيادة عسكرية موحدة.

س) بين آثار انحسار االستعمار بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؟
 -1حصلت كثير من الدول على استقاللها وعرفت باسم "الدول النامية".

 -2الدفاع الجماعي ضد أي هجوم عسكري تتوض له أي دولة من الحلف.
 -1مواجهة األحالف الغربية .

 -2اصبحت الدول النامية تبحث لها عن مركز بين دول العالم.

 -4فك الحصار السياسي والعسكري واالقتصادي الذي وضعته أمريكا على الكتلة الشرقية.

 -1عدم دخولها في الحرب الباردة.

3
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س) عدد أهم أهداف حركة عدم االنحياز طبقا للموازين التي حددها مؤتمر القاهرة؟

س) وضح أسباب عدم مشاركة الدول النامية في الحرب الباردة؟
 -1أدركت حقيقة الخطر الذي يكمن وراء الحرب الباردة و تمسكت بميثاق األمم المتحدة.

 -1تبني سياسة مستقلة على أساس التعايش مع الدول ذات األنظمة المختلفة.

-2إتخاذ موقف خاص حيال األحداث واألحالف يتمثل في السياسة الحكمية والمصلحة القومية.

 -2حماية الحركات التي تكافح من أجل االستقالل الوطني.
 -1عدم االنضمام الى حلف العسكري متعدد األطراف يضم الدول الكبرى.

س) علل /إتخاذ الدول النامية موقف خاص اتجاه األحالف واتباعها سياسة حكمية اتجاهها؟
 -1البعاد شبح الحروب عنها.

 -4عدم االرتباط بمعاهدة عسكرية ثنائية مع احدى الدول الكبرى.

 -2العمل على خير البشرية وخير أبنائها.

س) عرف سياسة الحياد اإليجابي؟ موقف مجموعه من الدول التي رفضت االنظمام الى الدول الغربيه او

 -5عدم السماح لدولة أجنبية بإقامة قواعد عسكرية على أراضي الدول غير المنحازة.

الشرقيه في الحرب البارده وتهدف لتقليل التوتر والنزاعات الدوليه وهو اتجاه حديث.

س) عدد أهداف حركة عدم اإلنحياز كما أعلنت عنها انديرا ابنة جواهر؟

* كان المنهج األساس لدول عدم اإلنحياز في العالقات الدولية هو التعايش السلمي
وقام على مبادئ هي:
 -1االحترام المتبادل لحق سيادة األرض.

 -2عدم العدوان.

 -1عدم التدخل في شؤون الداخلية األخرى.

 -4التعاون المتبادل على أساس المساواة.

 -1التحرر من القيود االستعمارية  -2تخفيض التوتر على الساحة الدولية  -1النمو االقتصادي.
س) اذكر أهم ما جاء في خطاب الملك الحسين بن طالل؟
 .2بناء عالقات تقوم على التعاون واإلحترام.
 .1إحالل السالم.
 .4نشر التعاون بين الدول
 .1عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
 .2دعم حق تقرير المصير للشعوب
 .5حماية سيادة واستقالل الدول الصغيرة

ثانيا :مؤتمرات عدم اإلنحياز( :عدد المؤتمرات)

رابعا :االيجابيات السياسية لعدم اإلنحياز:
س) عدد االيجابيات السياسية لحركة عدم االنحياز؟

 )1مؤتمر باندونغ عام ( )1005اندونيسيا بمشاركة ( )22دولة  :اهدافه:
 تشكيل مفهوم الحياد االيجابي.

 -1التأييد السياسي والمعنوي عبر المؤتمرات لقضايا التحرر العالمية والعربية مثل القضية الفلسطينية.

 وضع سياية مشتركة لتحرير الدول من التبعية السياسية واالقتصادية.

 -2تشكيل قوة حفظ معنوي (علل) للحد من االرتباط بالدول الكبرى.

 س) عدد أسماء أبرز قادة مؤتمر باندونج؟

 -1التأثير في قرارات األمم المتحدة خصوصا الجمعية العامة.

(رئيس الهند :نهرو  /رئيس المصري :جمال عبدالناصر  /رئيس يوغسالفيا :تيتو  /رئيس اندونيسيا :سوكارنو)

 -4العمل على تحسين األوضاع االقتصادية للدول األعضاء من خالل صندوق التضامن للتنمية.

 )2مؤتمر بريوني ( )1052يوغسالفيا :أهم ما جاء فيه:
 أكد فيه على قرارات مؤتمر باندونج.

س) عدد التيارات التي ظهرت في عدم االنحياز بعد انهيار االتحاد السوفيتي؟

* حظر التجارب النووية ووقف التسلح.

 -1تيار يدعو الى أن الحركة فشلت في تحقيق أهدافها وبالتالي فقدت سبب وجودها.
 -2تيار يدعو إلى دمج الحركة مع مجموعة الـ ( )88على أساس التكتالت االقتصادية.
 -1تيار يدعو إلى استمرار الحركة وإدخال تغييرات على عملها وهو قريب من تيار الثاني.

 دعم نضال الشعبين الجزائري والفلسطيني.
 )1مؤتمر القاهرة ( )1021شارك فيه ( )21وزير خارجية السبب من إقامته؟
* التحضير النعقاد أول مؤتمر لرؤساء دول عدم االنحياز * .تعيين خمسة موازين لعدم اإلنحياز.

س) وضح المقصود بالعبارة اآلتية( :ان العالم اآلن يمر بفترة تزداد فيها التوترات)
 -1الحرب الباردة انتهت.
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 -2ظهور مفاهيم جديدة في العالقات الدولية.

 -1يجب على حركة عدم اإلنحياز إعادة النظر في أسسها وبرامجها مع المحافظة على السياسة األولية.
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س) بين اآلثار التي تركتها األحالف السياسية والعسكرية على الوطن العربي؟
 -1اضطرار بعض الدول العربية االستعانة بأحد المعسكرين الشرقي أو الغربي.



 -1غياب التكافل والتعاون بين الدول العربية ادى الى اعتماد بعضها على اآلخر.

ثانيا :السوق األوروبية المشتركة (االتحاد األوروبي)
س) أعط أسباب قيام السوق األوروربية ( اإلتحاد األوروبي)؟
 .1تراجع مكانة أوروبا أمام الواليات المتحدة واإلتحاد السوفيتي
 .2المأسي التي تعرضت لها أوروبا في الحربين العالميتين.
س) تتبع مراحل نشوء السوق األوروبية (عدد ):
* المرحلة األولى :انشاء منظمة التعاون االقتصادي األوروبي:

الدرس الثالث :التكتالت االقتصادية
س) عدد التكتالت االقتصادية التي واكبت ظهور األحالف العسكرية بعد الحرب العالمية األولى؟
 -1منظمة الكوميكون - 2 .السوق األوروبية المشتركة.

( -1األوبك).

( -4األوابك).

أوال :منظمة الكوميكون:
 )1نشأتها:

س) علل /بدأ تاريخ الوحدة األوروبية مع نهاية الحرب العالمية الثانية؟

س) علل /ترتب على التقدم التكنولوجي اتجاه الدول ذات النظم االقتصادية المتقاربة الى إنشاء تكتالت اقتصادية؟

-1
-2
-1

بهدف تحقيق التكامل االقتصادي بين أعضائها.
مالحظة :مثال /ومن هذه التكتالت التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية الكوميكون.
المؤسسون:

س)

 -5رومانيا  -2تشيكو سلوفيكيا.
 -4بولندا
 -1االتحاد السوفييتي -2 .بلغاريا  -1المجر
مالحظة :وتم قيام مجلس التعاون االقتصادي ردا على مشروع مارشال وزير خارجية
 -1ألبانيا -2 .المانيا الشرقية

 -4كوبا

لمعاناة أوروبا من مشكالت اقتصادية.
سارعت الواليات المتحدة وأعلنت عن مشروع مارشال النقاذ أوروبا اقتصاديا.
تم إنشاء منظمة التعاون االقتصادي األوروبي إلدارة المشروع وتنظيم تقديم المساعادات األمريكية
للدول األوروبية.
عرف مشروع مارشال؟

مشروع اقتصادي تقدم به مارشال وزير خارجيه امريكا لدعم دول أوروبا التي تضررت من الحرب،
وإلعادة إصالح األوضاع االقتصادي وقد نال موافقة الحكومة األمريكية ورحبت به الدول األوروبية
ووقع اتفاق في باريس عام  1048ومدته عشرة أعوام.

الواليالت األمريكية وانضمت لهذا الجلس :
 -5فيتنام

انهيار الكوميكون:
 -1انهيار الدولة المؤسسة الكوميكون (االتحاد السوفيتي).
 -2ادى انهيار االتحاد السوفيتي وحل حلف وارسو في عام  1001الى توجه بعض أعضائه نحو حلف
شمال األطلسي وفشل الكوميكون في التحول الى سوق مشتركة مماثلة االتحاد األوروبي.

 -2ظهور حركة عدم االنحياز وانضمام االقطار العربية جميعها إليها.

 -1منغوليا
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 -2يوغسالفيا

* المرحلة الثانية :نشأة جماعة الفحم والصلب األوروبية:

مالحظة :وقد كان نشاط المجلس يذهب الى:
 -1مجاالت التجارة الخارجية وابرام االتفاقياتت الصناعية.

مالحظة :اقتراح وزير الخارجية الفرنسي شومان إنشاء جاعة الفحم والصلب األوروبية ،التي كانت
الخطوة الحقيقية تجاه الوحدة األوروبية وقد تم توقيع على معاهدة إنشاء هذه الجماعة في عام 1051
من قبل الدول األوروبية:
 -2هولندا
 -5لوكسبورج
 -4بلجيكا
 -1ايطاليا
 -2ألمانيا
 -1فرنسا

 -2ثم جرى تطويره بإنشاء اللجان الدائمة.
 -1وضع ميثاق منظمة الكوميكون الدائم في عام .1050
 عدد أهداف الكوميكون:
 -1تشجيع التبادل التجاري بين الدول األعضاء ،وتنسيق السياسات بينها لتحقيق التكامل االقتصادي واالجتماعي.

س) إلى ماذا تهدف المعاهدة؟

 -2تبادل الخبرات العلمية الفنية بين الدول األعضاء في المنظمة.

 -1إنشاء سوق أوروبية مشتركة في الفحم والصلب عن طريق الغاء قيود االستيراد والتصدير و التجارة.

 -1تحقيق مستوى متطور من التصنيع ،مع التركيز على الدول األقل تقدما.
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 -2تطوير السياسات المشتركة للدول األعضاء في صناعات الفحم والصلب.
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المرحلة الثالثة :نشأة جماعة االقتصادية والجماعة األوروبية للطاقة الذرية.

* توسيع اإلتحاد األوروبي :
كان عدد الدول األعضاء ست دول( :فرنسا  /المانيا /ايطاليا /هولندا /بلجيكا /لوكسمبورغ).

نتيجة لنجاح جماعة الفحم والصلب ادى الى قيام :

ثم انضمت( :بريطانيا /ايرلندا /الدنمارك /اليونان /اسبانيا /البرتغال)

 -1جماعة االقتصادية األوروبية :ركزت على الوحدة االقتصادية أهدافها:

وفي عام  1005انضمت( :النمسا /السويد /فلندا) ليصبح عدد دول األعضاء  15عضو.

أ -إنشاء سوق أوروبية مشتركة (علل) لتقريب السياسات االقتصادية للدول األعضاء ،وإيجاد مناخ

س) متى شهد اإلتحاد األوروبي أكبر خطواته نحو التوسع؟

اقتصادي مناسب لعمل السوق األوروبية المشتركة.

في األول من أيار عام 2994م بانضمام عشر دول جديدة إلى عضويته هي:

 -2الجماعة األوروبية للطاقة الذرية :شكلت المنظمتان الجديدتان مع جماعة الفحم والصلب األوروبية

(قبرص ،التشيك ،استونيا ،هنغاريا ،النغيا ،لينوانيا ،مالطا ،بلولندا ،سلوفيكيا ،سلوفينيا)
وأيضا رومانيا وبلغاريا في عام 2998م وأصبح عدد الدول  28عضوا.

ما سمي بالمجموعة األوربية.

س) عدد أهمية اإلتحاد األوروبي؟
 .1هو أكبر شراكة سياسية وإقتصادية في العالم (علل) إذ يششكل  %17من التجارة الحرة ومع

المرحلة الرابعة :تأسيس اإلتحاد األوروبي
بدأ استخدام مصطلح االتحاد األوروبي في عام 1021م عندما دخلت معاهدة ماستريخيت حيز التنفيذ.

إمكانية حرية الحركة للبضائع والخدمات واألفراد بوضع الفرص لمواطنيه جميعهم.

س) عدد التطورات التي أدت إلى نشأة االتحاد األوروبي؟
 -1سقوط االتحاد السوفيتي.
-1
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 .2أثره في عدد من مدن الدول النامية من خالل عقد إتفاقيات شراكية متوسطة مع عدد من الدول

 -2انهيار كتلة دول المعسكر الشرقي.

العربية مثل األردن في عام 2992م وتهدف الى:

سقوط جدار برلين انتعشت اآلمال لتحقيق شعار الوحدة األوروبية.

أ -تحرير التجارة بين دول البحر المتوسط وأوروبا.
ب -التزام الشركات في دول البحر المتوسط بتطبيق التجارة الحرة بين دول المنطقة.

س) في أي عام تم التوقيع على اتفاقية ماسترخيت؟ وما مضمونها؟

 .1تقديم نموذج ناجح لتطوير التعاون والتكامل بين الدول والوصول بها الى الوحدة بالتخطيط العلمي

اتفقت اثنا عشر دولة على اصدار عملة موحدة وبناء نظام أمني ودفاعي مشترك ومتكامل ومستقل.

واإلدراك التام ألهمية هذه الوحدة.

س) ما التطورات التي تضمنتها اتفاقية أمستردام ()1008؟

 .4تم تحقيق الوحدة اإلقتصادية الشاملة في كانون الثاني ( 2992علل) إذ حلت األوراق النقدية والعملة

اتفاقية السماح بانضمام أعضاء جدد من أوروبا الشرقية والوسطى.

المعدنية لليورو محل العمالت الوطنية.
 .5على المستوى الدولي يشكل اإلتحاد اإلقتصادي والنقدي األوروبي إحدى الدعامات الرئيسة للنظام
المالي العالمي من خالل تحويل اليورو الى وحدة نقد دولية ذات دور رئيس في المعامالت المالية
ألسواق المال العالمية وكذلك المصارف المركزية.
س) بين أهمية اليورو؟

س) عدد أهداف اإلتحاد األوروبي؟
أ -تشجيع التقدم االقتصادي واالجتماعي وتحقيق مستوى عال من التوظيف والتنمية.
ب -تأكيد الهوية األوروبية على المستوى الدولي.

ج -تقوية حقوق مواطني الدول األعضاء وحماية مصالحها.


 .1إسهامه في تدعيم اإلنتاج اإلقتصادي بين أعضائه.

د -تنمية التعاون الوثيق في شؤون العدالة والشؤون الداخلية.

 .2تشكيل كتلة صلبة داعمة لتحقيق طموح الوحدة السياسية األوروبية.
 .1على المستوى الدولي وحدة نقدية أساسية في المعامالت واألسواق العالمية وإحدى الدعامات للنظام المالي
العالمي.

ذ -الحفاظ على االتحاد وتنميته كمنطقة للحرية واألمن والعدالة.
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 .4األوبك اقليميا ودوليا:

* رغم نجاح اإلتحاد األوروبي في المجال اإلقتصادي فإنه ما زال يعاني مشكالت عدة منها:

 .1البطالة التي تعد نقطة الضعف الرئيسية في اإلتحاد األوروبي.
 .1مشكالت األجانب.
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أ -من وجهة نظر الدول المنتجة:
اتبعت سياسة نفطية موحدة جعلتها تتحكم في زمام أمورها النفطية من ناحية تحديد حصص اإلنتاج
وتتحكم في االسعار عن طريق العرض والطلب.

 -2التوترات االجتماعية.

 -4تنامي التوجهات القومية التي شكلت عوائق مهمة أمام مسيرة اليورو.

* منظمة (األوبك)
 .1نشأة األوبك:
أنشئت عام 1009م بمبادرة من المملكة العربية السعودية ،والكويت والعراق وايران وفنزويال.

س) عدد اإلجراءات التي قامت بها األوبك.
تنظيم أسعار النفط من جانب الدول المنتجة فقط بعد أن كانت الشركات األجنبية التي تتحكم في هذه األسعار.

س) ما العامل األساسي في تأسيس األوبك؟
إقدام شركات النفط العالمية على تخفيف أسعار النفط المعلنة في عام 1050م من دون استشارة

س) ما هي السياسة الجديدة التي اتبعتها األوبك عام 1080م؟

حكومات البلدان المنتجة للنفط متجاهلة بذلك مصالح هذه البلدان مما أدى الى إنخفاض معدل

 .1جعلت أسعار النفط مرتبطة باألسعار النهائية للسلع بمعنى أن زيادة في أسعار السلع تؤدي الى زيدة

إيراداتها النفطية وإرباك خططها التنموية.

في أسعار النفط.

وتضم منظمة األوبك ( )11عضو وهي:
(الجزائر  /اندونيسيا  /ليبيا  /نيجيريا  /قطر  /اإلمارات العربية المتحدة  /اإلكوادور  /الجابون  /إيران

 .2ربط عملية اإلنتاج بعمليتي العرض والطلب.

 /العراق  /الكويت  /السعودية  /فنزويال).

ب -من وجهة نظر الدول المستهلكة:

* يبلغ إنتاج المنظمة .%49

قامت الدول الصناعية بإجراءات لتحمي نفسها من تحكم الدول المنتجة للنفط عددها:

* أما حجم صادراتها فيبلغ .%55

 .1أسست الوكالة الدولية للطاقة بزعامة الواليات المتحدة األمريكية.
 .2استطاعت هذه الوكالة تحقيق أهدافها باستثمار أكبر ما يمكن من العوائد النفطية في الدول
المستهلكة وذلك من خالل :
ب -تدنت نسبة إستهالك النفط.
أ -إعادة تدويرها بإستهالك طاقة أقل وإنتاج أكبر.
ج -نشط البحث عن مصادر بديلة له.


* مقر منظمة أوبك في مدينة فينا بالنمسا.
 .2شروط العضوية:
س) عدد شروط اإلنضمام لمنظمة األوبك؟
أ -أن يكون مصدرا للنفط الخام بكميات وفيرة.

س) عدد مشكالت األوبك؟
 .2ظهور دول جديدة نتجة للنفط.
 .1الخالف في توزيع حصص اإلتاج.
 .1تخزين الدول الصناعية إلحتياط نفطي.
* منظمة األوابك:
 -2نشأة األوابك :
تتكون من ( المملكة العربية السعودية  /ليبيا  /الكويت) .وفي عام 1027م انضم إليها الحقا ثماني

ب -أن توافق على انضمامه ثالثة أرباع البلدان األعضاء بما فيها أصوات بلدان األعضاء المؤسسين.

 .1أهداف منظمة األوبك:
س) عدد أهداف منظمة األوبك؟
 -1تنسيق السياسات النفطية للبلدان األعضاء وتوحيدها ،وتوفير أفضل السبل لحماية مصالحها.
 -2إيجاد الطرق والوسائل التي تساعد على استقرار األسعار والدفاع عن مصالح الدول المنتجة

دول عربية هي :

 -1توفير إمدادات نفطية للدول المستهلكة بطريقة اقتصادية ومنظمة.
 -4تحقيق مردود عادل لرؤوس أموال الدول المستثمرة في الصناعة النفطية.
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 .1أما
أ-
ب-
ج-


مالحظة :يشكل إنتاج دول األوابك  %00من مجموع اإلنتاج العالمي للنفط ويبلغ
مجموع إحتياطها  %10من اإلحتياط العالمي واختيرت مدينة الكويت مقرا
للمنظمة.
س) عدد األجهزة األربعة التي تمارس منظمة األوابك مسؤوليتها واختصاصها؟
 -1األمانة العامة -4 .الهيئة القضائية.
 -1المجلس الوزاري -2 .المكتب التنفيذي.

على مستوى الدولي قد عملت على إقامة عالقات مع الدول األوروبية (علل):
بهدف طمأنة هذه الدول الى السياسات النفطية العربية.
تشجيع التعاون بين الطرفين.
دعت الدول العربية النفطية الدول األوروبية الى االستثمار المشترك في المجال النفطي.

مالحظة :أثر التكتالت االقتصادية في الوطن العربية:

س) عدد أنشطة منظمة األوابك؟

أصبحت التكتالت سمة مميزة للعالقات الدولية في النصف الثاني من القرن العشرين( .علل)
 .1سعت مجموعة من الدول األوروبية الى التقارب والتعاون معا.
 .2أدى الى قيام االتحاد األوروبي.

خدمة التنمية االقتصادية العربية من خالل:
 -1المشروعات المشتركة في األنشطة النفطية عامة.
 -2إنبثقت عنها شركات (مثل) الشركة العربية البحرية لنقل النفط ،والشركة العربية إلصالح السفن
وبنائها والشركة العربية لالستثمارات البترولية.

 .1سعت الدولة المنتجة للنفط والمصدرة له إلى تكتل في منظمات إقليمية حفاظا على مصالحها وثرواتها.

س) عدد مظاهر تأثر الوطن العربي بالنزعة اإلقليمية االقتصادية؟
 .1التوجه نحو محاولة إنشاء تكتالت إقليمية عربية ،وإن كانت ال تشمل الدول العربية جميعها من

 -0شروط العضوية:
س) ما هي شروط عضوية الدول في األوابك؟

أمثلتها /مجلس التعاون دول الخليج العربي  /اتحاد المغرب العربي.

 .1أن يكون النفط مصدرا مهما للدخل القومي للدولة.

 .2لم يستطع الوطن العربي تشكيل تكتالت اقتصادية مما جعل قدرته التفاوضية مع األطراف األخرى ضعيفة.

 .2أن تلتزم الدولة بأحكام إتفاق المنظمة وما يطرأ عليها من تعديالت.

 .1إن تشكيل الدول األخرى التكتالت اقتصادية سيزيد من صعوبة دخول اإلنتاج العربي الى أسواق هذه

 .1أن يوافق مجلس الوزراء لمنظمة إنضمامه بأغلبية ثالثة أرباع األصوات على أن يكون من بينها
األعضاء المؤسسون للمنظمة.

التكتالت التي تعطي األولوية في التجارة للدول األعضاء فيه ،وهذا ما يجعل نصيب الوطن العربي من
التجارة الدولية محددا.

 -0أهداف منظمة األوابك:

س) عرف مجموعة الـ ()88؟

س) عدد أهداف منظمة األوابك؟

مجموعة من الدول النامية تشكلت في المؤتمر األول للتجارة والتنمية التابع لألمم المتحدة الذي عقد

أ -التعاون بين الدول األعضاء وتوحيد جهودها لتحقيق أفصل السبل لتطوير الصناعة البترولية.

عام  1024وأخذت تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي جديد وإلى تطوير الحوار بين دول الشمال الغنية

ب -المحافظة على مصالح األعضاء المشروعة في الصناعة البترولية (منفردين ومجتمعين).

ودول الجنوب الفقيرة.

ج -اإلفادة من موارد البلدان األعضاء وإمكاناتها في إقامة المشروعات المشتركة.

د -تحقيق نوع من التكامل اإلقتصادي بين الدول العربية من خالل إقامة المشروعات المشتركة.
 -4تأثير األوابك إقليميا:
 .1اإلسهام في تطوير الخبرات العربية إذا أنشئ معهد البترول العربي لتطوير الخبرات العربية.
 .2تعميق التعاون العربي في مجال النفط وتقديم المساعدات مثل بناء األرصفة البحرية في الموانئ.

8
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الوحدة الثانية

نهاية العصبة:

الدرس األول :عصبة األمم

س) عدد األسباب اللتي أدت إلى فشل عصبة األمم؟
 .1عدم إنضمام بعض الدول لها مثل :الواليات المتحدة األمريكية وإنسحاب دول مثل المانيا واليابان.

* عصبة األمم
س) لماذا راودت فكرة التنظيم الدولي المفكرين والحكام قديما؟

 .2افتقارها للقوة العسكرية.

لتكون العالقات بين الدول أكثر سلما وأعمق أمنا وأشمل تعاونا.

 .1تهاونها في الرقابة على برامج تحديد التسلح.
 .4إحتوائها على نقاط ضعف تتعلق بالسلطات مثل :اشتراط االجتماع في التصويت إلصدار القرار.

المنظمة الدولية :هي الهيئة التي تضم مجموعة من الدول وتتفق فيما بينها على رعاية مصالح

 .5منح الدول المنتصرة في الحرب العالمية األولى مميزات خاصة.

مشتركة دائمة بينها وتتمتع هذه الهيئة بإرادة ذاتية مستقلة وتنقسم إلى عالمية وإقليمية.

مثال على قضايا لم تستطع عصبة األمم حلها منع ألمانيا من تمزيق تشيكو سلوفاكيا.

س) عدد أقسام المنظمات؟
 .1منظمات دولية عالمية :تسمح ألي دولة باإلنضمام إليها وتقبل عضويتها مثل(:منظمة هيئة األمم/

الدرس الثاني هيئة األمم

منظمة العمل الدولية /منظمة الصحة العالمية /منظمة الطيران المدني الدولية).

نشأة هيئة األمم المتحدة :الحفاظ على السلم واألمن وتدعيم التعاون الدولي وتعزيز حقوق اإلنسان

 .2منظمات إقليمية تقتصر عضويتها على دول إقليم معين أو منظمة جغرافية معينة مثل( :جامعة

* بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية وفشل عصبة األمم أصبحت الحاجة بإقامة تنظيم جديد.

الدول العربية /منظمة الوحدة اإلفريقية  /منظمة الدول األمريكية).

* صرحت واشنطن باقتراح اسم األمم المتحدة على هذا التنظيم في مؤتمر سان فرانسيسكو.

مبادئ عصبة األمم:

أهداف ومبادئ هيئة األمم:

 .1إلتزام الدول بعدم الرجوع الى الحرب .2 .إقامة عالقات واضحة على أساس العدالة.
 .1إحترام قواعد القانون الدولي.

 .1فشلها في حل بعض القضايا.

 .4إحقاق العدالة وإحترام اإللتزامات.

 .1الحفاظ على األمن والسلم الدوليين من خالل:
أ -حل النزاعات بالطرق السلمية.

مهام عصبة األمم:

ج -عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول.


 .1ضمان السلم ومنع الحروب من خالل:
أ -تخفيض التسلح إلى الحد األدنى.

 .2دعم التعاون الدولي في جميع المجاالت وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل:

ب -ضمان سالمة واستقالل الدول األعضاء.

أ -تحقيق المساواة في السيادة.

ج -حل النزاعات بالطرق السلمية.


ب -حق الشعوب في تقرير المصير.

 .1عضوية األمم المتحدة :هناك نوعين من العضوية :

 .2تنظيم التعامل والتوثيق الدولي عن طريق:
أ -الشؤون االقتصادية والمالية والدولية.

ب -إتخاذ إجراءات عقابية على الدول المعتدية.

أ -األعضاء األصليون :وهي الدول التي اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو.

ب -المسائل االجتماعية واإلنسانية والصحية.

ب -األعضاء المنضمون :وتقوم على قاعدتين:

ج -تنشيط التعامل الفكري بين الشعوب.


* العضوية االختيارية :ضرورة موافقة الدولة على االنضمام الى المنظمة.

 .1مهام إدارية:
أ -اإلشراف على تنظيم اإلنتدابات الدولية .ب -اإلشراف على تطبيق نظام حماية األقليات.
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س) عدد الشروط التي يجب أن تتوافر في الدول التي توافق على االنضمام؟

ج -اختصاصات تنظيمية :مثل:

أ -موضوعية :محبة للسالم وقادرة على القيام بالتزاماتها.

* قبول أعضاء جدد.

* تعيين األمين العام

ب -شكلية :أن يتم قبول العضو بقرار من الجمعية العامة وتوصية من مجلس األمن.

* اإلشراف على نظام اإلقليم

* وضع خطط التسليح وتنظيمه.

مالحظة :بلغ عدد األعضاء ( )270دولة.

 .1المجلس االقتصادي واالجتماعي :يتكون من ( )54عضو يمثلون دول تنتخبهم الجمعية العامة ويتم

مالحظة :مقرها مدينة نيويورك.

تجديد عضوية ( )17عضو كل سنة ويستمر  1سنوات ضمانا الستقالل المجلس.

مالحظة :لغاتها (إنجليزية /روسية /اسبانية /صينية /فرنسية /عربي).

س) عدد وظائف المجلس االقتصادي واالجتماعي؟

س) عدد أجهزة هيئة األمم المتحدة؟

أ -حل المشكالت الدولية وتعزيز التعاون الدولي.

 .1الجمعية العامة :الجهاز العام للمنظمة يتكون من أعضاء المنظمة ويعقد إجتماع مرة واحدة كل عام.

ب -الدعوة إلى عقد مؤتمرات لدراسة المسائل االقتصادية.

س) عدد أهم اختصاصات الجمعية العامة؟

ج -وضع مشروعات وإتفاقات دولية لمنع إبادة الجنس البشري ومكافحة المخدرات.

أ -مناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون في جميع المجاالت ضمن الميثاق.
ب -النظر في مبادئ حفظ السالم واألمن الدوليين.

 .4مجلس الوصاية( :س) ما أهم وظائف مجلس الوصاية؟

ج -إنتخاب أعضاء مجلس األمن غير الدائمين والمجلس اإلقتصادي واألعضاء المختارين وقضاة محكمة

العدل الدولية.

أ -النظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة.
ب -قبول العرائض وفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة في اإلدارة.

د -تعيين األمين العام بناءا على توصية مجلس األمن.

ج -تنظيم زيارات دورية لالقاليم المشمولة في الوصاية.


و -قبول األعضاء الجدد وفصل من ينتهك الميثاق.

د -رفع التوصيات الى الجمعية العامة من أجل اقرارها.

 .2مجلس األمن :أهم األجهزة وله اختصاصات في حفظ السالم واألمن وله السلطة في إتخاذ
إجراءات إلستعمال القوة العسكرية.
س) ما هي مكونات مجلس األمن؟

س) عدد وظائف محكمة العدل الدولية؟

أ -أعضاء دائمين( :الصين /فرنسا /بريطانيا /روسيا /أمريكا) ولهم حق الفيتو (النقض).

أ -اختصاص قضائي لحل النزاعات بين الدول األعضاء وغير األعضاء وهو ملزم.
ب -اختصاص افتائي متمثل في إبداء الرأي القانوني في المسائل وهو غير ملزم.

ب -أعضاء غير دائمين :عشرة دول تنتخبهم الجمعية العامة من أعضائها مدة سنتين.
س) عدد اختصاصات مجلس األمن؟

 .2األمانة العامة :الهيئة اإلدارية لألمم المتحدة برئاسة األمين العام ويعاونه عدد من الموظفين

أ -اختصاصات سياسية :حل النزاعات بالطرق السلمية وحفظ األمن والسلم الدوليين.

س) عدد أهم اختصاصات األمين العام؟

ب -اختصاصات عسكرية:



الطلب من الدول المتحاربة وقف إطالق النار وسحب القوات.
القيام بعمليات حربية بمساعدة القوات المسلحة التي تقدمها الدول األعضاء.

 .5محكمة العدل الدولية :أهم جهاز قضائي مقرها في لهاي تتكون من ( )15عضو ينتخبون من بين
أشخاص يمتلكون الخبرة والمؤهالت العلمية مدة عضويتهم ( 0سنوات).
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أ -إعداد تقرير سنوي للجمعية العامة حول أعمال الهيئة.
ب -تحضير مشرع ميزانية األمم المتحدة.
ج -تمثيل هيئة األمم أمام المحاكم والمنظمات الدولية.
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 برامج لتدريب على مكافحة األمراض المختلفة.

المنظمات والوكاالت للتابعة لألمم المتحدة

 القضاء على األمراض مثل المالريا والسل واإليدز.

س) عرف الوكاالت المتخصصة؟ هيئة تضم مجموعة من الدول تسعى لتحقيق أغراض ومصالح مشتركة.

س) ما أهم مميزات الوكاالت المتخصصة؟ تحقيق التعاون بين الدول األعضاء لتنظيم المرافق الدولية
مثل الصحة والتعليم.

 رعاية األمهات واألطفال واإلهتمام بالتغذية واألحوال الصحية.
ب -خدمات فنية مثل علم األحياء.
 .5صندوق األمم المتحدة إلغاثة األطفال (اليونيسيف):

س) عدد /بين /اشرح /أهم المنظمات التابعة لألمم المتحدة؟

أنشئ عام ( )1042بعد انتشار المجاعة والمرض بين أطفال أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية

 .1منظمة العمل الدولية :أول منظمة متخصصة ترتبط باألمم المتحدة مقرها جينيف .1010

س) عدد مهام اليونسيف؟

س) عدد أهداف منظمة العمل الدولية؟
أ -نشر العدالة االجتماعية.

إعداد األستاذ علي الربابعة 0977978470

أ -رعاية األطفال وحمياتهم من الجوع والمرض والجهل.

ب -تحسين أحوال العمل والعمال ورفع المستوى المعيشة.

ب -تأمين التبرعات واألموال واألغطية واألدوية.

 .2منظمة األغذية والزراعة (الفاو) :مقرها روما عام (.)1045

اليونسيف في األردن :بدأت عام ( )1052بهدف:

س) عدد أهداف منظمة األغذية والزراعة؟
أ -رفع مستويات المعيشة والتغذية .ب -زيادة فعالية اإلنتاج وتحسين توزيع المواد الغذائية والزراعية.

أ -تقديم المساعدات للنساء واألطفال.
ب -دعم الحكومة األردنية في تسريع التنمية االجتماعية واالقتصادية.

 .1منظمة األمم امكتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) :باريس (.)1042

ج -تشجيع حقوق األطفال والنساء.


س) عدد أهداف اليونسكو؟

 .2األنوروا :أسست عام ( )1040ومقرها في بيروت.

أ -تشجيع التعاون في التربية والعلوم والثقافة بين الدول.

س) رغم انتهاء مهمتها عام  1020إال أنها يجدد لها سنويا( .علل)

ب -تحقيق التعاون الدولي في المجاالت التعليمية لتعميق الفهم والمعرفة بين الشعوب ونشر العلم.
س) عدد مهام اليونسكو؟
أ -نشر الثقافة والبحث العلمي.

ب -تدريس العلوم المتنوعة.

ج -إزالة الحواجز التي تمنع انطالق الفكر اإلنساني.

د -تبادل المعرفة والتفاهم بين الشعوب.

أ-

بسبب استمرار االحتالل اإلسرائيلي.

ب -معاناة الشعب الفلسطيني.

س) عدد مناطق نشاط األنوروا؟ (األردن  /لبنان  /سوريا  /الضفة الغربية  /قطاع غزة).
س) عدد األنشطة الوكالية في تقديم الخدمات؟
أ -التعليم :إنشاء المدارس وعقد دورات التدريب للمعلمين (علل).

هـ  -إقامة المشاريع الفنية.

لمنح درجة جامعية في العلوم التربوية وتوفير مراكز تدريب وعقد دورات اإلدارة المالية.

 .4منظمة الصحة العالمية )1047( :تضم ( )09دولية تهدف لرفع المستوى الصحي لجميع الشعوب.

ب -الصحة :تقدم الرعاية الصحية من خالل:

س) عدد خدمات منظمة الصحة العالمية؟

 .1معالجة المرض ومكافحة األمراض العقلية والنفسية.

أ -خدمات استشارية وتشمل:

11

 .2خدمات تنظيم األسرة.

 .1توفير التدريب للموظفين.
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ج -اإلغاثة والخدمات االجتماعية:

الدرس الثالث( :الوحدة الثانية)

 .1توفير اإلغاثة لالجئين الغير قادرين على توفير المأوى والغذاء.

المنظمات اإلقليمية

 .2تعزيز مبدأ اإلعتماد على النفس.

أوال :جامعة الدول العربية

د -امتالك صندوقق خاص للمساعدة على إعادة توطين الالجئين وتمويل المشاريع اإلسكان التي
يرفضها الالجئون الفلسطينيون (علل) إلصرارهم على حقهم في العودة إلى ديارهم.
 .8المفوضية العليا لالجئين:
أسست عام ( )1040بهدف مساعدة الجئي الحرب العالمية الثانية والذين يعانون أوضاعا صعبة
مثل :طالبي اللجوء السياسي والمهاجرين.
مالحظة :تمارس المفوضية أعماال شاقة مثل :إحصاء الالجئين والعناية بهم وتأمين الطعام
لهم وتوفير الحماية والعمل على إيجاد الحلول لقضاياهم ومقرها في جينيف.

.7

س) (علل) كان هدف الجامعة الوصول لتحقيق الوحدة العربية؟
إذ دعا األمير عبداهلل بن الحسين الى مؤتمر عربية التي ضم الدول العربية (مصر /األردن /اليمن /لبنان/
العراق /السعودية /سوريا) وأسفر اإلجتماع عن توقيع بروتوكول االسكندرية.
س) عدد أهداف جامعة الدول العربية؟
 -1توثيق الصالت بين الدول العربية في جميع المجاالت.

 -2صيانة إستقالل الدول األعضاء.

 -1حل المنازعات بالطرق السلمية.

 -4النظر في مصالح الدول العربية.

س) عدد مبادئ جامعة الدول العربية؟

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان :أنشئت عام ( )1001خلفا للجنة حقوق اإلنسان.

 -1المساواة في السيادة وفي الحقوق بين الدول األعضاء.
 -1عدم اللجوء الى القوة لفض النزاعات.

 -2الدفاع المشترك.

 -4عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األعضاء.

س) عدد مهام المفوضية؟
أ -اإلشراف على أنشطة األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان.

س) عدد أجهزة الجامعة؟

ب -متابعة عمل منظمات األمم المتحدة في مجال الحاالت الطارئة وفرق العمل.

أ -مجلس الجامعة :يتكون من ممثلي الدول األعضاء فيها ولكل عضو من صوت واحد ،ومن اختصاصاته:

 .1تحقيق أغراض الجامعة ومراعات ما تعقده من إتفاقات.

س) عدد المجاالت التي نجحت بها منظمة األمم المتحدة؟

 .2دعم التعاون بين الدول العربية والهيئات الدولية لحفظ السالم واألمن الدوليين.

 .1الناحية اإلنسانية:

 .1فض النزاعات عن طريق الوساطة والتحكيم.

أ -تقديم المساعدات لالجئين مثل فلسطين.

 .4تعيين أمين عام الجامعة.

ب -حل العديد من النزاعات عن طريق إرسال قوة متعددة الجنسيات ومراقبين دوليين وقوات حفظ السالم.

 .5الموافقة على ميزانية الجامعة.

ج -دعم حقوق اإلنسان.

 .2وضع األنظمة الداخلية للمجلس.

س) عدد سلبيات منظمة األمم المتحدة؟

 .8إتخاذ التدابير الالزمة لدفع العدوان الذي يقع على أحد األعضاء.

 .1هيمنة الدول الكبرى على قراراتها.

تعريف نظام التصويت :ضرورة توافر االجماع كي تكون القرارات نافذة للجميع أما اذا صدرت
باألكثرية فهي ملزمة لمن يقبلها ،وهناك حاالت يكتفي فيها باألغلبية ثلثي المجلس مثل :تعديل الميثاق،
وتعيين األمين العام.

 .2عدم الحيادية في بعض القضايا مثل القضية الفلسطينية.

12
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ب -األمانة العامة:

 -2إنشاء معهد الدراسات العربية.

س) عدد مكونات األمانة العامة؟

 -1توقيع إتفاقية ثقافية بين الدول األعضاء.
 -4إنشاء معهد الموسيقى العربية.

 -1األمين العام :يتم انتخابه بقرار من مجلس الجامعة وبأكثرية ثلثي األعضاء مدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

 -5إنشاء إتحاد الجامعات العربية.

ج -الشؤون االقتصادية:
 -1تم التوقيع على اتفاقية اإلقتصادية العربية ومن أهم بنودها:

مالحظة :يعد عبدالرحمن عزام أول أمين عام لجامعة الدول العربية.
 -2أمناء مساعدين وعدد من الموظفين يعينهم األمين العام بموافقة مجلس الجامعة.
ج -اللجان الفنية:
س) عدد أهم اللجان الفنية؟

أ -حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال.

ب -تبادل البضائع والمنتوجات الوطنية.

ج -تبادل العمل واإلقامة.


د -تبادل النقل والترانزيت.

 -2إصدار مجلس الوحدة اإلقتصادية قرار إنشاء السوق العربية المشتركة.

 -1اللجنة السياسية وتتكون من وزارء خارجية الدول األعضاء.

 -1إقامة مشروعات عربية مشتركة مثل :شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة والصندوق العربي
لإلنشاء اإلقتصادي واإلجتماعي.

 -2اللجنة الدائمة لإلعالم العربي وتختص بالنظر في إعداد السياسة اإلعالمية وتنسيقها.
 -1اللجنة الدائمة للشؤون القانونية وتختص بشؤون الجنسية والجوازات وتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين.

 -5القصور والضعف في جامعة الدول العربية:

 -4اللجنة العسكرية الدائمة وتعمل على تنظيم خطط الدفاع المشترك لمواجهة العدوان.
 -5المجلس االقتصادي واإلجتماعي ويقوم برسم السياسات اإلقتصادية واالجتماعية.

س) يرجع ضعف الجامعة العربية وعجزها عن تحقيق أهدافها الى عوامل (عددها)؟

 -2اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان وتعمل على مراقبة حقوق اإلنسان وإظهار اإلنتهاكات اإلسرائيلية.

أ -القصور في مضمون الميثاق إذ توجد فيه عيوب أهمها :س) عدد أهم العيوب؟
 -1عدم وجود نظام الزامي لحل النزاعات بين الدول األعضاء.

س) عدد أنشطة الجامعة وإنجازاتها؟
أ -الشؤون السياسية:
 -1دعم مطالبات الدول العربية في اإلستقالل (سوريا  /لبنان  /اليمن الجنوبي).

ب -عد وجود آلية رادعة لفض النزاعات.

 -2النزاعات السياسية ا لعربية مثل :أزمة اليمن وعزل القوات المتحاربة بين لعراق والكويت وحاوالت

د -عدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في مجلس الجامعة.

 -2صدور القرارات باإلجماع مما يضعف من أداء الجامعة.

هـ  -عدم إلتزام بعض أقطار الدول العربية بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة.

وقف الحرب األهلية في لبنان
 -1أسهمت في خدمة القضايا القومية وقضية العرب األولى (قضية فلسطين) من خالل:

 -2دور األردن في جامعة الدول العربية:

أ -إتاحة الفرصة للتمثيل الفلسطيني في الجامعة عن طريق إعطاء فلسطين العضوية الكاملة.
ب -تقديم الدعم المالي والسياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والعمل على كسب إعتراف دول العالم
بشرعية هذه المنظمة.

س) بين دور األردن في جامعة الدول العربية؟
 يعد األردن أحد الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية وله فيها حضور مميز من حيث تبني القضايا
العربية والدعوة الى الحوار.

ج -اإلسهام في توقيع إتفاقيتي الدفاع المشترك والتعاون اإلقتصادي بين الدول العربية خدمة للقضية.


ب -الشؤون الثقافية:
 -1إنشاء معهد المخطوطات العربية العام لجمع أشتات التراث العربية.

ج -ضعف لموارد المالية للجامعة العربية.

 لعب األردن دور الوسيط في القضايا العربية بحكم سياسته القائمة على اإلعتدال والوسطية.
 حرص األردن على حضور مؤتمرات القمة العربية التي ظهرت نتيجة لظهور االختالفات الفكرية العربية.
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س) عدد أهم المؤتمرات التي عقدت في األردن؟
اسم المؤتمر

تاريخ اإلنعقاد

قمة عمان العادية

1079

قمة عمان غير
العادية
(الوفاق واإلتفاق)

1078

قمان عمان الدورية
األولى

 -2أهداف المنظمة:
أ -تشجيع وحدة دول إفريقيا.

أهم القرارات
.1
.2
.1
.4
.1
.2
.1
.1

2991
.2

رفض إتفاقية كامب ديفيد
الدعوة الى وقف إطالق النار بين العراق وإيران.
المصادقة على وثيقة العمل اإلقتصادي المشترك.
إدانة إعتداء إسرائيل على لبنان.
التضامن مع العراق في حربها ضد إيران.
بناء القوة الذاتية للعرب.
لكل دول عربية الحق في إعادة العالقات الدبلوماسية مع مصر.
تأكيد مواصلة الدعم المالي والسياسي لتوفير الحماية الدولية
للشعب الفلسطيني.
المصالحة السورية – الفلسطينية.

ب -تدعيم التعاون اإلفريقي.

د -الدفاع عن سيادة الدول األعضاء.

ج -تشجيع التعاون الدولي.

هـ  -محاربة اإلستعمار بأشكاله جميعها.

 -1دور منظمة الوحدة اإلفريقية إقليميا ودوليا:
أ -دعم العالقات اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية.
ب -الدفاع عن حقوق اإلنسان اإلفريقي والتفرقة العنصرية.
ج -حل كثير من النزاعات التي نشأت بين أعضائها مثل :النزاع بين المغرب – الجزائر.

د -قامت بدعم الدول اإلفريقية التي تعرضت للعدوان مثل  :غينيا ومصر
ثالثا :منظمة المؤتمر اإلسالمي
 -1نشأة المنظمة :يعد سقوط الخالفة اإلسالمية تم عقد مؤتمرات دولية عديدة بدعوة من الشريف

 -8دور جامعة الدول العربية دوليا:

الحسين الذي قدم فيه ثماني مواد داعيا إلى عقد مؤتمر سنوي لمناقشة قضايا المسلمين ومنها

س) وضح كيف أسهمت الجامعة العربية في خدمة القضايا الدولية؟

(مؤتمر الرباط) الذي عقد على إثر حريق المسجد األقصى وفيه تمت دعوة ( )25دولة إسالمية

 .1شاركت في المؤتمرات اإلسالمية وأسهمت في حل القضايا العربية المشتركة.

لوضع ميثاق لمنظمة إسالمية وبعد ( )2أشهر انتهى مؤتمر وزراء الخارجية في جدة بموافقة

 .2التعاون مع منظمة الوحدة اإلفريقية وفي مساندة قضايا التنمية والتحرر.

أغلبية الدول على إنشاء المنظمة وفي السنة نفسها عقد مؤتمر في كراتشي وضم ( )19دولة

 .1تجلت مظاهر التعاون العربي األوروبي من خالل الحوار العربي األوروبي.

وافقت على ميثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي وتقرر فيه أن يكون القدس مقر المنظمة وبسبب اإلحتالل
اتخذت مدينة جدة مقرا مؤقتا.

س) وضح أهداف الحوار العربي األوروبي؟
أ -كسب تأييد المجموعة األوروبية للقضايا العربية.

إعداد األستاذ علي الربابعة 0977978470

ب -القضية الفلسطينية خاصة.

 -2أهداف منظمة المؤتمر اإلسالمي:
أ -تعزيز التضامن اإلسالمي.
ج -دعم السلم واألمن الدوليين.

ه -العمل على محاربة التفرقة العنصرية.

 .4تجسيد العالقات بين المنظمات العربية.
 .5التفاعل مع دول العالم اإلسالمي مثل (إيران  /تركيا).
ثانيا :منظمة الوحدة اإلفريقية:

ب -دعم التعاون بين الدول األعضاء.
د -تعزيز التعاون بين الدول األعضاء والدول األخرى.

 -1دور المنظمة عربيا وإسالميا ودوليا :تعمل على:

 -1نشأة المنظمة :دعت الدول اإلفريقية المستقلة الى الوحدة اإلفريقية في مؤتمرات عدة مثل:
مؤتمر أديس أبابا
14

أ-
ج-

د-
و-

تحقيق التضامن والتعاون بين الدول اإلسالمية .ب -تسهم في دعم السالم العالمي.
دعم القضايا التي تهم العالمين اإلسالمي والعربي مثل القضية الفلسطينية خاصة.
عقد مؤتمرات القمة اإلسالمية (علل) لتوضيح وجهة النظر اإلسالمية من اإلعتداءات
دعم جهود الحوار الدولي بين األديان السماوية.
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س) عدد إقتراحات هنري دونان في كتابه؟

س) وضح كيف أسهمت منظمة العمل اإلسالمي على دعم القضية الفلسطينية؟
دعم كفاح الفلسطينين وتنسيق الجهود (علل) للحفاظ على األماكن المقدسية.

أ-

إنشاء جمعية تطووعية لإلغاثة في كل بلد وتقديم المساعدة للجرحى في ساحة المعركة.

س) (علل) تفتقر منظمة المؤتمر اإلسالمي الى وجود آلية للعمل؟

ب-

إعتبار الجرحى وأفراد الكادر الطبي أشخاصا محايدين وتمييزهم يشارة معينة.

أ -ال يوجد لها مواقف مؤثرة.
ج -معظم توصياتها أدبية غير ملزمة.

ب -ال تملك أية آلية لتنفيذ قراراتها.
د -تمويل هذه المنظمة يؤثر في سياستها ومواقفها.

رابعا :منظمة الدول األمريكية:

 -1التجاور الجغرافي.

س) تتبع داللة الشارات؟
-1الصليب األحمر على قاعدة بيضاء وهو العلم السويسري معكوسا شعارها (الرحمة في وسط المعارك).
 -2الهالل األحمر على أرضية بيضاء عندما إستخدمتها الجمعية العثمانية إلسعاف الجرحى في حربها ضد روسيا.

س) عدد األمور التي تشترك الدول األمريكية فيها؟
 -2التاريخ المشترك.

 -1صياغة إتفاقية دولية تضفي على هذه المقترحات قوة القانون.

 -1إيران األسد والشمس األحمران.
 -4البلورة الحمراء على رقعة بيضاء) لدعم حماية الخدمات اإلنسانية

 -1الرغبة في التعاون السياسي واإلقتصادي.

س) عدد المؤتمرات التي دعت لقيام اتحاد أمريكي؟

 -2س) اذكر أو عدد المبادئ اإلنسانية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر؟

مؤتمر واشنطن والمؤتمر الدوري في كولومبيا وت في هذا المؤتمر التوقيع على ميثاق المنظمة اإلقليمية
وأجرى عليه تعديل بموجب مؤتمر (بويس آيرس).

-1

س) عدد مبادئ المنظمة؟

-2
-1
-4
-5
-2
-8

.1
.2
.1
.4

قيام النظم السياسية المستندة الى الديمقراطية.
مراعاة العدالة اإلجتماعية والضمان اإلجتماعي وهما أسامي السالم.
إعتبار أي اعتداء على أي دولة اعتداء على الدول األمريكية جميعها.
احترام الحقوق األساسية لإلنسان من دون تمييز.

اإلنسانية :تقديم العون والمساعدة لجرحى الحرب من غير تمييز لتخفيف المعاناة البشرية وتوفير
الصحة العامة وتحسين التفاهم والصداقة بين الشعوب.
العالمية :كل الجمعيات لها حقوق متساوية وتقوية التعاون فيما بينها.
الطابع الوحدوي :في كل بلد جمعية وطنية واحدة أعمالها تشمل كل البالد.
الطابع التطوعي :هي مؤسسة إغاثة تطوعية خيرية ال تسعى الى تحقيق كسب مادي.
اإلستقالل :مستقلة طبقا لمبادئ الصليب األحمر والهالل األحمر.
الحياد :عد اإلشتراك في الخالفات السياسية والعنصرية والدينية.
عدم التحيز :تأنية رسالته دون تمييز بين األجناس أو األديان أو القوميات.

 -1مؤسسات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر .عدد  /وضح  /اذكر؟

الدرس الرابع( :الوحدة الثانية)

أ -اللجنة الدولية للصليب األحمر :هي منظمة محايدة أنشئت في جينيف عام 1721م تمارس
نشاطها على نحو خاص زمن النزاعات المسلحة وتتدخل لصالح العسكريين والمدنيين.

أوال :الحركة الدولية الصليب األحمر والهالل األحمر:
 -1نشأة الحركة :نشأت عام 1721م بعد مؤتمر عقد في مدينة جينيف.
س) علل /عقد مؤتمر في مدينة جينيف؟
لبحث الحالة السيئة للقوات المتحاربة في حرب القرم والحرب النمساوية اإليطالية (معركة سولفرينو)
التي صور أموالها هنري دونان في كتابه (ذكرى من سولفرينو)

15

س)
-1
-1
-4

ما أهم أعمال اللجنة الدولية للصليب األحمر؟
 -2اإلعتناء بأوضاع األسرى والمعتقلين.
اإلشراف على حسن معاملة ضحايا الحرب.
زيارة األسرى والمعتقلين والحصول على إذن بمراسلة عائالتهم.
اإلهتمام بأحوال المعتقلين األمنيين.
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 )1المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر العربية:

ما مصادر تمويل اللجنة الدولية للصليب األحمر؟
الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر.
الدول الموقعة على إتفاقيات جينيف.
منظمات حكومية أو خاصة.

ب -الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر :تنشر في أنحاء العالم وال يجوز تأسيس أكثر
من جمعية واحدة في كل دولة وينضم إليها المواطنون من دون تمييز.
س)
-1
-1
-4
-2
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عدد شروط قبول الجمعية الجديدة في الرابطة؟
أن تكون الدولة موقعة على إتفاقية جنيف -2 .أن تكون الدولة مستقلة.
أن تستخدم تسمية الصليب األحمر أو الهالل األحمر وشارتها.
 -5أن توظف المتطوعين لديها من دون تمييز.
أن يشمل عملها أراضي الدولة جميعها.
 -8أن تتعاون مع المكونات األساسية للدولة.
أن تكون هي الوحيدة في الدولة.

تأسست عام  1085في السعودية مقرها جدة وتضم جعيات الهالل األحمر والصليب األحمر
العربية التي تجمع مرة كل عام لتبادل الرأي ،وتنسيق الجهود وتقديم المعونة المالية للجمعيات
المحتاجة.
 )4اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أنشئ في باريس عام  1010واستمر في
جنين عام .1010
مالحظة :يهدف الى العناية بضحايا الحاالت الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

 )5الوكلة المركزية للبحث عن المفقودين :ومن مهامها:
.1
.2
.1
.4

ومن هذه الجمعيات:
 )1الجمعية الوطنية للهالل األحمر األردني :تأسس عام  1048ومركزها عمان.

جمع المعلومات عن المستفيدين من أنشطة اللجنة الدولية.
نقل الرسائل إلى ذوي األشخاص المستفيدين.
تنظيم جمع شمل األسرة وإعادتها الى الوطن.
إصدار الشهادات الى المحتجزين القدامى ،وأسرى الحرب وإعادتهم.

 )2أجهزة أخرى:

ومن أهدافها:
 .1نشر المبادئ األساسية والقيم اإلنسانية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر.
 .2إدارة مراكز العناية االجتماعية والصحية مثل (العيادات  /مراكز العناية بصحة األم
والطفل  /دور األيتام).
 .1القيام بمشروعات على المستوى:
 العالمي :مثل المشاركات الفعالة مع حركة الصليب األحمر والهالل األحمر. المحلي :مثل برامج التوعية من األمراض المختلفة وكيفية التعامل معها. )2الجمعية الوطنية :للهالل األحمر الفلسطيني.
سبب النشأة :استجابة للحاجات اإلنسانية لألوضاع في فلسطين وقيام اسرائيل واحتالل فلسطين.
و اإلنتهاكات للقانون الدولي اإلنساني من طرف اإلحتالل من صعوبة األوضاع المعيشية في
فلسطين.
مالحظة :للحرة النسائية في فلسطين دور مميز في أنشطة الجمعية مثل (فريدة ارشيد) التي
كان لها اسهامات وحضور مميز كأول سيدة عربية اهتمت بهذا المجال.
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س) عدد ثالثة أجهزة تابعة للصليب األحمر والهالل األحمر:
 .1المؤتمرات الدولية للهالل األحمر الدولية :السلطة االستشارية.
 .1مجلس مندوبي الحركة.
 .2اللجنة الدائمة الحركة.
القانون الدولي اإلنساني (عرف) :مجموعة القواعد التي تحدد حقوق الدول المتحاربة وواجباتها في حالة
نشوب األعمال العدائية وتفرض قيودا على المتحاربين وتحمي حقوق ضحايا النزاعات المسلحة.

س) ماذا يشمل القانون الدولي اإلنساني؟
 -1قانون (الهاي) الذي يحدد القواعد التي تنظم سلوك في الحرب.
 -2قانون (جينيف) الذي يبين المبادئ والقواعد:
أ -التي تحمي الشخصية اإلنسانية في حالة الحرب
ب -لحماية العسكريين الذين أصبحوا خارج المعركة.
ج -حماية األشخاص المدنيين في البالد المحتلة.

 -1المعامالت الخاصة بحظر األسلحة وتغيير إستخدامها.
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س) ماذا تشمل إتفاقيات جنيف األربع الموقعة في ( 2آب 1040م).
أ -إتفاقية جينيف
ب -إتفاقية جينيف
ج -إتفاقية جينيف

د -إتفاقية جينيف

س :عدد مقومات الوحدة العربية:
 .2التاريخ المشترك
 .1اللغة
 .2المصير الواحد
 .5الثقافة
س :ما أهمية اللغة في الوحدة العربية؟
 .1أهم وسيلة من وسائل االتصال قديماً وحديثاً.
 .2لسان الدولة أو األمة.
 .1الوعاء الذي يحتضن الناتج الحضاري.
 .4تقوي شخصية األمة.
س :ما الروابط التي توفرها اللغة العربية بين الناطقين بها؟
 .1رابط حضاري وديني وتاريخي وجغرافي.
 .2عنصر من عناصر الوحدة العربية.
 .1لغة القرآن الكريم.
س :ما الدور الذي تلعبه اللغة العربية في مجال توحيد األمة العربية؟
 .1تربط أبناء المجتمع بأقوى الروابط.
 .2تعمل على تقوية الصالت الفكرية.
 .1ركن اساسي في ثقافة األمة.
 .4تبعث الثقة بالنفس واالعتزاز بالماضي.
س :ما المقصود بمفهوم التاريخ المشترك؟
مجموع تطور حياة األمة كلها في الميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية والفنية
واألدبية وكل ما يتصل بالمقومات الحضارية من معانٍ واسعة.
س :لماذا يعد التاريخ المشترك أحد مقومات الوحدة العربية؟
 .1إن األمة الواحدة هي التي لها تاريخ واحد وللعرب تاريخ واحد مشترك.
 .2وحدة التاريخ العربي تعني :تأثر العرب وتأثيرهم في األحداث التاريخية.
 .1التاريخ العربي يدفع العرب إلى اإلحساس بوحدتهم.
س :بين أثر تنوع األقاليم في الوطن العربي في تحقيق التكامل االقتصادي؟
 .1يتمتع الوطن العربي بوحدة جغرافية.
 .2تكامل أقاليم الوطن يساعد على تنوع االنتاج وقيام الصناعات.
 .1يشتمل على أقاليم تساعد على تنوع امكانياته االقتصادية.
 .4تعطينا وطناً واحداً متكامالً.
الوحدة الجغرافية :تكامل أقاليم الوطن ما يساعد على تنوع اإلنتاج
 .1الجغرافيا
 .8القومية العربية

األولى :لتحسين حال جرحى القوات المسلحة ومرضاها في الميدان.
الثانية :لتحسين حال غرقى القوات المسلحة وجراحها ومراضاها في البحار.
الثالثة :معاملة أسرى الحرب.
الرابعة :حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب.

س) حسب إتفاقية جينيف الرابعة بماذا يتمتع األفراد؟
.1
.2
.4
.2
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حق اإلحترام ألشخاصهم وشرفهم وعائالتهم وعاداتهم وتقاليدهم.
الحماية ضد أعمال العنف أو التهديد جميعها .1 .عدم القيام بأي إكراه بدني أو معنوي ضدهم.
 .5حق الرعاية الطبية.
عدم اإلعتداء على حياتهم.
حرية التنقل وعدم النقل الجوي الجماعي أو الفردي.

س) حدد اإلنتهاكات الجسمية التي ترتكب في أثناء الحرب كما حددها البروتوكول اإلضافي األول (.)1088
 .1قيام دولة اإلحتالل بنقل بعض سكانها الى األراضي المحتلة.
 .2التأخير غير المبرر في إعادى أسرى الحرب.
 .1حرمان شخص تحميه إتفاقيات جينيف من إجراء محاكمة عادلة.
 .4الهجوم على السكان المدنيين بواسطة الطائرات أو القوات الجوية.
 .2الهجوم على لمنشآت العامة.
 .5إستهداف اآلثار التاريخية وأماكن العبادة.
مالحظة :أواخر عام ( 1001م) أضيف بروتوكول ثالث إلى إتفاقيات جنيف يتعلق بشارة جديدة وهي
شارة (البلورة الحمراء على رقعة بيضاء) لدعم حماية الخدمات اإلنسانية.

الوحدة السادسة  :الوحدة العربية
س :كيف يمكن مواجهة التحديات التي تحيط باألمة العربية من وجهة نظر جاللة الملك عبد اهلل الثاني؟
 .1بلورة موقف عربي موحد
 .2توحيد مواقفنا وسياساتنا
 .1أن نستنهض قوانا
س :عرف الوحدة العربية؟ التطلع نحو اقامة نظام سياسي تكاملي يربط بين العرب ويقوم على التكامل
بين أقطاره سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعسكرياً.
س :أذكر أهداف الوحدة العربية؟
 .1اقامة نظام سياسي تكاملي يربط بين العرب.
 .2يقوم على التكامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعسكرياً.
 .4تحقيق األمن العربي الداخلي والخارجي
 .1التحرر والتنمية
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س :بين أهمية الدين االسالمي في توحيد األمة العربية؟
 .2الغالبية العظمى من العرب تدين بالدين االسالمي.
 .1الموروث االستراتيجي لألمة.
 .4االسالم دين محبة وتسامح.
 .1رابط يجمع أبناء األمة.
س :وضح دور المواطنين العرب غير المسلمين؟
 .1يشاركون المسلمين في اللغة والعادات والتقاليد والثقافة.
 .2نشأوا على الثقافة العربية االسالمية.
س :عرف الثقافة:
مجموعة األفكار والقيم والعقائد والتجارب التاريخية التي تعمل في مجموعها على تميز انسان عن إنسان
أو جماعة عن جماعة والمجتمع العربي يكون وحدة ثقافية.
س :حدد عناصر الوحدة الثقافية التي تميز المجتمع العربي؟
 .2اللغة العربية.
 .1العقيدة االسالمية.
 .4العادات والتقاليد والقيم.
 .1تاريخ المشترك.
س :بين دور القيم والعادات والتقاليد في توحيد األمة العربية؟
 .1التشابه في العادات والتقاليد عنصر تقارب وترابط.
 .2سند أمام الغزو الثقافي أيام االستعمار األوروبي.
س :أذكر العوامل التي ربطت العرب بمصير واحد وضرورة العيش المشترك؟
 .2عقيدتهم واحدة
 .1يتكلمون لغة واحدة
 .4تاريخهم مشترك
 .1بشتركون بآداب واحدة
 .5حضارتهم واحدة
س :عرف القومية العربية؟
االنتماء األساسي والرابطة التي تجمع بين أقطار الوطن العربي وتعمل على تأكيد االنتماء للعروبة
وأسهمت في مجتمعاته وحملت رسالة االسالم الخالدة.
س :ما العالقة بين القومية العربية واالسالم؟
 .1حملة رسالة االسالم قيمها الروحية
 .2القومية تكسب جهادها في سبيل الحرية واالستقالل معنى جديد.
 .1العروبة مادة االسالم.

إعداد األستاذ علي الربابعة 0977978470
س :دعا رواد القومية العربية لتعزيز الروابط القومية؟
 .1تتمتع األمة بوحدة التاريخ والمصير واللغة.
 .2المصالح المشتركة وحب الوطن واالنتماء إليه.
س :ما أهداف القومية العربية؟
 .1الوحدة وتحرير األمة
 .2التقدم البشري
 .1تجديد القيم االنسانية.
 .4كان للثورة العربية الكبرى األثر من خالل شعارها ( الوحدة والحرية والحياة الفضلى ).
س :وضح القومية العربية ليست قومية أو عنصرية؟
 .1ألنها تعني االلتزام بالعروبة واالسالم.
 .2الوقوف إلى جانب القضايا العربية واالسالمية.
 .1ليست قومية عنصرية وإنما ذات طابع إنساني وأن ياخذ العرب دورهم.
الدرس الثاني
س) وضح التحديات التي تواجه األمة العربية؟
 .1الخطر الصهيوني .2 .تحدي العولمة .1 .تردي مؤسسات العمل المشترك .4 .تعثر مشروعات التكامل العربي

س) عدد األهداف التي يسعى لها اإلحتالل اإلسرائيلي؟
 )1إيجاد حدود جديدة غير تقليدية اقتصادية وسياسية.
 )2مشاركة العرب في ثرواتهم وتهديد االقتصاد العربي.
 )1إنشاء مراكز للبحوث للترويج والتطبيع وطرح أفكار غريبة.
 )4السيطرة على مصادر المياه العتماد المفهوم األمن الغذائي واالستيطان عليها.
س) علل /إيجاد حدود جديدة والتحول الى مركز اقتصادي داخل الوطن العربي عن حقيقة الصراع العربي اإلسرائيلي؟

إلعطاء الشرعية لالحتالل اإلسرائيلي على فلسطين.
 )2تحدي العولمة:
س) علل /شهد العالم في القرن العشرين نقله نوعية في جميع المجاالت؟
بسبب ثورة اإلتصاالت وتفجر المعرفة والتقدم العلمي والتكنولوجي.
مالحظة :بعد إنهيار اإلتحاد السوفيتي إنهار النظام العالمي وتشكل نظام جديد أطلق عليه نظام العولمة.
الكوكبة :هي ما شهده العالم من تقدم في جميع المجاالت وجعلت العالم قرية كونية صغيرة.

س) ما السبب الذي مكن إسرائيل من احتالل فلسطين وثالثة دول عربية؟
 .2عدم امتالك تكنولوجيا.
 .1التخلف والتجزئة.
 .4تعثر مشروعات التكامل.
 .1نقص اإلنتاج الغذائي
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س) بين آراء السياسيين والمفكرين والشعوب من العولمة؟
 .2خطر سيعمل على تذويب الهويات والثقافات.
 .1خطر يهدد السيارة الوطنية.
 .4التحكم في مصير الشعوب الفقيرة.
 .1خطر على اقتصاد الدول النامية.
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المتفائلين:
 -1إن العولمة حمل وديع يقود العالم الى السعادة والرفاهية.
 -2تحترم التعددية وحقوق اإلنسان والوحدة اإلنسانية.

 )1المشاريع والمجتمعات الوحدوية بعد الحرب العالمية الثانية:
أ -المشاريع الوحدوية:
-1
-1
-4
-5

س) وضح كيفية التعامل مع العولمة؟
 -1اإلستفادة من إيجابياتها واالبتعاد عن سلبياتها -1 .تأخذ ما يتوافق مع دين والهوية الوطنية.
 -2تأخذ ما يتوافق مع تراثنا وقيمنا العربية واإلسالمية -4 .تحصين شعوب ضد كل ما يعارض ديننا
س) علل /كيف يمكن الحفاظ على هويتنا الوطنية في ظل نظام العولمة؟
أ -تثبيت قيم المواطنة والسيادة واإلنتماء للدين والوطن.
ب -التطور العلمي والثقافي والمعرفة الحضارية.
ج -تقوية اإلقتصاد والتكامل والروابط والعالقات بين الدول.

 -2اإلتحاد العربي الهاشمي .1057
وحدة الضفتين .1059
وحدة مصر وسوريا (الجمهورية العربية المتحدة) .1057
مشروع المملكة المتحدة بين األردن وفلسطين .1082
إعادة الوحدة اليمنية .1004

ب -التجمعات اإلقليمية التعاونية:
 -1مجلس التعاون الخليجي -2 .مجلس التعاون العربي  -1 1070مجلس التعاون المغاربي 1070
أوال :مشاريع ا لوحدة العربية خالل الحرب العالمية األولى ()2728 – 2724

 )1حالة تردي مؤسسات العمل العربي المشترك؟

الثورة العربية الكبرى:

س) بين أسباب شعور المواطن العربي باإلحباط والمرارة كما وصفها الملك عبداهلل الثاني؟
 -2غياب التضامن العربي -1 .تراجع مفهوم العمل العربي الشترك
 -1الخالفات والصراعات.
س) وضح مالمح الرؤية الشاملة التي حددها الملك عبداهلل الثاني لتجاوز الخالفات العربية؟
 -2نطوي صفحة الماضي
 -1ضرورة العمل العربي المشترك بقلوب صافية وتجسيد لألخوة.
 -4نتجاوز الخالفات
 -1مواجهة التحديات واالرتقاء الى مستوى الطموحات واآلمال.

س) تعد الثورة العربي ةالكبرى محاولة جادة لقيام الوحدة بين أقطار الوطن العربي اآلسيوية؟
ثورة قومية عربية إسالمية ولم تكن ثورة إقليمية أو عائلية وأسهمت في إبراز القضية العربية وأعادت
وحدة العرب الروحية.
مالحظة :اإلستقالل بالواليات العربية اآلسيوية وتوحيدها في دولة عربية حرة مستقلة
حسب ميثاق دمشق.

س) اذكر أبرز سمات الواقع العربي كما حددها الملك عبداهلل الثاني؟
 -1الخالف والصراع وغياب التضامن العربي وتراجع العمل المشترك.
 -1شعور المواطن العربي باإلحباط والمرارة واعدام الثقة بالنفس.

س) عدد نتائج الثورة؟ أو س) عدد منجزات الثورة والممالك التي قامت؟
 -1المملكة الحجازية بزعامة الشريف الحسين بن علي.

مشاريع الوحدة العربية

 -2المملكة العربية السورية بزعامة األمير فيصل بن الحسين.
 -4إمارة شرق األردن بزعامة األمير عبداهلل بن الحسين
 -1المملكة العرقية.

 )1مشاريع الوحدة العربية خالل الحرب العالمية األولى:)1017 – 1014( :

ثانيا :مشاريع الوحدة العربية في أثناء الحرب العالمية الثانية ()2741 – 2717
أ -مشرع الهالل الخصيب :بعد إنتصار الحلفاء في معركة العلمين ،تقدم نوري سعيد رئيس وزراء العراق
لتقييم المشروع وهو يهدف إلى توحيد (بالد الشام والعراق) ،فقدم مذكرة إلى وزير الدولة البريطاني
عرفت بـ (بالكتاب األزرق).

* الثورة العربية الكبرى عام 1012.
 )2مشاريع الوحدة العربية خالل الحرب العالمية الثانية (:)1045 – 1020
أ -مشروع الهالل الخصيب .1042
ج -تأسيس جامعة الدول العربية .1045

إعداد األستاذ علي الربابعة 0977978470

ب -مشروع سوريا الكبرى .1042
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س) ما أسباب فشل مشروع سوريا الكبرى؟
 -1عارضت بعض الدول العربية المشروع بسبب الخشية من تحقيق الوحدة العربية الكاملة التي رفع
لوائها الهاشميون األمر الذي سيبدد كياناتهم ومصالحهم القطرية.
 -2الموقف الفرنسي والبريطاني الذي إتسم بالسلبية.
 -1موقف الحركة الصهيونية معاديا لمثل هذا المشروع.
مالحظة :في عام 2740م إتخذت جامعة الدول العربية قرارا بإلغاء المشروع.
 -2وحدة مصر وسورية (الجمهورية العربية المتحدة 1057م):

س) عدد أهم ما تضمنته المذكرة (الكتاب األزرق) من أفكار؟
 -1إعادة توحيد سوريا ولبنان وشرق األردن في دولة واحدة وضمها مع العراق.
 -2حق األهالي في اختيار شكل نظام الحكم الملكي أو الجمهوري.
 -1يتولى اليهود إدارة مناطقهم (حكم ذاتي).
 -4تكون القدس مفتوحة لمعتنقي األديان الثالثة.
 -5منح الموارنة في لبنان االمتيازات التي تمتعوا بها أواخر العهد العثماني.
س) لماذا تخلى نوري السعيد عن المشروع؟
رد بريطانيا غير المشجع على هذا المشروع وتزامنه مع مساعي عبداهلل األول لتحقيق مشروع وحدة سوريا الكبرى.

ب -مشروع سوريا الكبرى :تمثلت أهم طموحات األمير عبداهلل بن الحسين في توحيد أقطار سوريا
الطبيعية في إطار دولة واحدة هي (األردن  /سوريا  /لبنان  /فلسطين) بعقد مؤتمر وطني سوري في
عمان عام (.)1041
س) تتبع مراحل قيام مشروع سوريا الكبرى؟
 -1المشروع األول :هو مشروع مركزي وينص على اآلتي:
أ -تضم الدولة الموحدة (سوريا  /شرق األردن  /فلسطين  /لبنان).
ب -إعط اء األقليات اليهودية في فلسطين والمسيحية في لبنان احق في إقامة حكم ذاتي في المناطق
المخصصة لهم.
ج -تخضع هذه الدولة الى نظام حكم ملكي دستوري برئاسة األمير عبداهلل بن الحسين.

د -يلغى وعد بلفور لعدم موافقة العرب عليه.
ه -بعد تأسيس الدولة السورية الموحدة يشكل إتحاد تعاهدي عربي مع العراق.
 -2المشروع الثاني :سعى إلى تأسيس دولة سورية إتحادية في حالة عدم إمكانية تأسيس دولة سورية
موحدة ضمن األسس اآلتية:
أ -قيام دولة مستقلة إتحادية مركزية تشمل حكومات الدولة السورية األربع تكون عاصمتها دمشق
وتتولى حكومتها شون الدفاع والمواصالت واإلقتصاد والسياسة الخارجية مع إعطاء
اإلستقالل الذاتي للحكومات اإلقليمية.
ب -يكون لإلتحاد مجلس تشريعي مكون من األقاليم السورية كافة.
ج -إسناد رئاسة الدولة السورية اإلتحادية إلى األمير عبداهلل بن الحسين.
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خرجت مصر من حرب السويس أكثر أكثر تمسكا وأكثر إلتزاما بالقضية العربية وبإستقرار الوضع في
سوريا وبإلتقاء سياسة مصر وسوريا اتخذ مجلس النواب المصري والسوري قرارهما التاريخي بقيام
الوحدة بين الطرفين عام (1057م) وسميت الدولة الجديدة الجمهورية العربية المتحدة وانتخب الرئيس
جمال عبدالناصر رئيسا لهذه الجمهورية.
س) على ماذا نص دستور الدولة الجديدة (الجمهورية العربية المتحدة):
أ -الجمهورية العربية لمتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة وشعبها جزء من األمة العربية.
ب -للدولة الجديدة رئيس واحد وشخصية واحدة وسلطات داخلية تنفيذية وتشريعية موحدة.
أ -تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين شمالي (سوريا) وجنوبي (مصر) على أن يعين رئيس
جمهورية لكل إقليم مجلسا تنفيذيا يختص بدراسة األمور الداخلية لألقاليم وتنفيذها.

س) ما سبب فشل جمهورية العربية المتحدة:
قيام حركة إنفصالية قادها بعض الضباط السوريين أطاحت بالوحدة بين القطرين.
س) اذكر العوامل التي أدت إلى قيام الحركة اإلنفاصالية بين مصر وسوريا؟
أ -تباين النظم السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية في كل من مصر وسوريا.
ب -تباين الوعي القومي وعدم إدراك كل من الشعبيين لقضية الوحدة.
ج -عدم دراسة قرار الوحدة اإلندماجية قبل إتخاذه.

د -أخطاء الممارسات في إطار دولة واحدة ومنها :إلغاء األحزاب وقد أدى ذلك إلى وجود فراغ سياسي.
ه -تعرض إلى ضغوط خارجية عنيفة فقد نظرت إليها إسرائيل ولواليات المتحدة األمريكية على انها تمثل
تهديد لوجود األولى ولمصالح الثانية في المنطقة.

 -1اإلتحاد العربي الهاشمي (:)1057
* كان األردن دائم السعي لتحقيق الوحدة العربية.
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س) على ماذا تتضمن اإلتفاق الذي وقع بين المملكتين الهاشمية األردنية والعراقية؟
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س) اذكر األهداف التي أنشئ من أجلها مجلس التعاون الخليجي؟
 .1وضع أنظمة متماثلة في الميدانين المتنوعة بين الدول األعضاء.
 .1إقامة المشروعات.
 .2دفع عجلة التقدم العلمي.
 .5عمل إنجازات تهم الشعوب
 .4تشجيع تعاون القطاع الخاص.
س) وضح الدور الذي لعبه مجلس التعاون الخليجي في دعم القضايا العربية؟
قيام اإلتحاد الجمركي بين دول المجلس وتملك العقار والمشروعات العسكرية المشتركة والتنسيق
األمني ومشروع الربط الكهربائي وحرية إنتقال األفراد والبضائع.

 -1إنشاء إتحاد عربي بين المملكتين تحتفظ كل منها بشخصيتها الدولية المستقلة.
 -2تشمل الوحدة بينها ما يأتي:
أ -السياسة الخارجية .ب -التمثيل السياسي ج -وحدة الجيش األردني والعراقي (الجيش العربي).
د -إزلة الحواجز الجمركية .هـ  -توحيد القوانين والمناهج التعليمية والسياسية واإلقتصادية.
 -1تتولى شؤون اإلتحاد حكومة إتحادية مكونة من مجلس تشريعي وسلطة تنفيذية.
 -4يكون ملك العرقا فيصل الثاني رئيسا لحكومة اإلتحاد وملك األردن الحسين بن طالل نائبا له.
 -5يكون مقر حكومة اإلتحاد مدينتي بغداد وعمان.

 -2مجلس التعاون العربي :منهم كل من (األردن  /العراق  /مصر  /اليمن) عام 1070م.

ينص على قيام دولة إتحادية تتكون من المملكة األردنية الهاشمية وعاصمتها عمان ،والضفة الغربية
وأية أراضي فلسطينية يتم تعزيزها وعاصمتها القدس ويترأسها الملك الحسين بن طالل.

س) عدد أهداف مجلس التعاون العربي؟
 .1تحقيق أعلى مستوى من التنسيق والتعاون الكامل والتضامن بين الدول األعضاء.
 .2تحقيق التكامل اإلقتصادي في المجاالت (اإلقتصادية /المالية /الصناعية /الزراعية).
 .1تنظيم العمل والتنقل واإلقامة وتشجيع اإلستثمارات والمشروعات المشتركة.
 .4إقامة سوق مشتركة بين الدول األعضاء.
 .5توثيق الروابط بين مواطني الدول األعضاء في المجاالت جميعها.

أسباب فشل المشروع:
بسبب اإلنقسامات العربية والظروف ا لتي كانت تحيط بالقضية الفلسطينية.

س) بين سبب فشل مجلس التعاون العربي؟
بسبب الظروف السياسية وغزو العراق والكويت وما نجم عن ذلك من تداعيات.

 -5إعادة الوحدة اليمنية:
أعلن عن توحيد اليمن عام (1009م) وقد كان لألردن شرف إستضافة مؤتمر المصالحة في عمان
برعاية الملك بن طالل عام (1004م).

 -1مجلس التعاون المغاربي :تأسس عام (1070م) ضم المملكة المغربية والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا.

س) علل /لم يعمر اإلتحاد العربي طويال؟
وصل إنقالب دموي في العراق عام (1057م) وانتهى النظام الملكي وانتهى معه اإلتحاد العربي.
 -4مشروع المملكة المتحدة بين األردن وفلسطين (1082م):

س) عدد عمل المجلس رئاسة اإلتحاد؟
إنشاء أربع لجان وزارية هي( :لجنة ألمن الغذائي /لجنة اإلقتصاد والمالية /لجنة البنية األساسية/
لجنة الموارد البشرية وال زال قائما حتى وقتنا الحاضر).

س) عدد األخطار الحقيقية التي أحاطت بهذه الوحدة؟
أ -وجود سلطتين كل منهما تملك مقومات الدولة في يديها لكن الصراع حسم بخروج اإلشتراكيين كم
السلطة بعد هزيمتهم في الحرب األهلية.
ب -التجمعات اإلقليمية التعاونية:
 -1مجلس التعاون الخليجي :أنشئ عام (1071م) اجتمع قادة السعودية والكويت واإلمارات وقطر
في أبو ظبي وتم فيها إقرار النظام األساس واختبرت العاصمة السعودية الرياض مقرا لألمانة
العامة لمجلس التعاون.

س) عدد األحزاب العربية التي تبنت وحملت فكرا وحدويا؟
حزب البعث والحزب القومي والقوميين العرب.
س) عدد العوامل التي حالت دون تحقيق الوحدة العربية؟
 -1التجزئة واالستعمار:
أ -تمزيق الوطن العربي واقتسام معظم أجزائه وتآمرت على الثورة العربية الكبرى (علل) :تم اقتسام
مشروع الدولة العربية التي قامت الثورة العربية من أجل تحقيقه ومزقت أوصال الوطن العربي
وأقامت اسرائيل لفصل مشرق الوطن العربي عن مغربه.
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س) عدد األساليب التي لجأ إليها اإلستعمار لتنفيذ مخططه؟
أ -استعمال القوة أو التهديد مثل العدوان الثالثي على مصر عام .1052
ب -فرض الحصار االقتصادي على العرب.
ج -دفع إسرائيل إلى القيام بحمالت عسكرية متواصلة (علل) التوسع واستنفاذ طاقاته.
د -زج الوطن العربي في قضايا دولية العمع مباشرة.
ه -إثارة الفتن والنعرات اإلقليمية والطائفية بين الدول والشعوب إللهاء العرب عن قضاياهم األساسية.
 -2اإلنقالب العسكري :مثال :سوريا

مصر  /األردن

إعداد األستاذ علي الربابعة 0977978470

العراق

كان معظم رجال اإلنقالب يبررون إنقالبهم بالعمل من أجل الوحدة العربية واسترداد فلسطين ،حتى إذا
استقرت لهم األمور ،واتهموا من وضع المشروعات الحدوية وجاء موعد التنفيذ العملي لزرع بينهم
الخالفات وظلت مشاريعهم حبرا على الورق.
 -1عوامل التسرع واالرتجال وغياب التخطيط الشامل للوحدة:
س) علل /جاءت بعض محاوالت الوحدة سريعو وارتجالية وغير مدروسة على نحو كان؟
إذا قامت من دون أي يسبقها تخطيط يهيئ الرأي العام للوحدة ،ويضع معالم الحياة السياسية
واالقتصادية في طريق الوحدة السياسية.
 -4اهتمام الدول العربية بالمصالح الوطنية القطرية:
عملت الدول العربية بعد االستقالل على تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها وتطوير الخدمات وتعميق النهج
الديمقراطي مما أدى إلى النزعة الوطنية في كل قطر وأصبح األمن القطري هاجس األغلبية التنويه إلى
أن الوطنية ليست عيبا ،بل متطلب رئيس ومنطلق ضروري للقومية.
 -5تناقص بعض خطط التنمية مع هدف التكامل االقتصادي العربي:
تناقص بعض خطط التنمية مع هدف التكامل االقتصادي العربي:
أ -الخطط اتجاهات مناخية للتكامل االقتصادي.
ب -تتميز األقطار النفطية عن األقطار غير اللفظية.
ج -االستثمارات الداخلية والخارجية أدت إلى تزايد الفجوة بين الظرفين.

الدرس الرابع :األردن أوال
س) إلى ماذا يرمز شعار األردن أوال؟
هو دعوة لتفعيل كل امكاناته الذاتية من أجل نفسه وأمته فاألردن القوى إقتصاديا والمستقر سياسيا هو
السند القوي والفعال ألمته ،فالمقصود أن يكون األردن قويا أوال ويمتلك قدرات ذاتية تمكنه من خدمة
اآلخرين ومساندتهم ودعمهم.

األردن أوال :نداء هاشمي أطلقه جاللة الملك عبدالله الثاني عام 1001م ويهدف إلى:
 .1تعزيز أسس الدولة الديمقراطية.
 .1نشر ثقافة اإلحترام والتسامح.

 .2ترسيخ روح اإلنتماء بين المواطنين
 .4تغليب مصلحة األردن على غيرها من المصالح.

خصائص شعار األردن أوال (أهمية شعار األردن أوال):
 .2يحرك مكامن القوى عند الفرد والمجتمع.
 .1مشروع نهضة واستنهاض.
 .1يستكمل ما بدأه الرواد والبناة األوائل .4 .يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية اإلقتصادية واالجتماعية
مالحظة :هو أيضا بوتقة إنصهار تعمل على تشتيت النسيج الوطني لألردنيين وتحترم
تنوع أصولهم وإتجاهاتهم وتسعى إلى دمجهم وطنيا إجتماعيا فضال من أنه
مصدر قوة لمجتمع مدني.
س) علل /األردن أوال مصدر قوة لمجتمع مدني حديث متماسك يزدهر في مناخات من الحرية
والديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والعدالة اإلجتماعية وتكافؤ الغرص:
 .1من أجل بناء أردن منيع يستمد قوته من شعبه.
 .2التأكيد على المصلحة الوطنية العليا قبل كل شيء فاألردن قبل المصلحة الشخصية والعشيرة والحزب والجهة.
 .1عدم إغفال قضايا األمة العربية وهمومها ومن غير إنعزال من الدائرة اإلنسانية األوسع.

إن طرح مفهوم األردن أوال ال يعني:
 .1التراجع عن المشروع النهضوي العربي.
 .2اإلكتفاء عن مبادئ الثورة العربية الكبرى بل أتى:
أ -إنسجاما مع فهم القيادة العميق لألوضاع السائدة على صعيد اإلقليم والعالم.
ب -سعيا إلى الوصول إلى وحدة األمة.
س) علل /األردن وقيادته الحكمية يؤمنان بأن قوة األردن وقوة غير من الدول العربية ويشكل األساس
لهذه الوحدة؟
ال يمكن أن تتكامل األبعاد العروبية القومية لألمة في إطارها اإلسالمي إال بالقوة والمنعة والصالبة التي
تمتلكها كل دولة من دولها.
س) هل شعار األردن أوال حصريا على األردن؟
 -1ال ،بل يمكن أن ينسحب على كل دولة عربية كأساس إلتحاد األمة وقوتها.
 -2 22كوسيلة للمحافظة على الهوية اإلسالمية.
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س) ما مخاطر اإلبتعاد عن نهج اإلسالم العادل التي حددها جاللة الملك عبداهلل الثاني في الخطاب؟
 -1التأثير على أمن جميع البلدان.
 -2استقرار اقتصادنا العالمي.

س) وضح /من معاني األردن أوال :تاكيد البيعة للوطن واألرض والهوية؟
 .2لحمل الهم العربي واإلسالمي.
 .1ليقوى على حمل مسؤولياته المحلية.
 .1تعظيم الرقم األردني في معادلة اإلقليم.
 .4مواجهة التحديات كلها من خالل صهر األردنيين في نسيج إجتماعي يحفزهم باإلنتماء لوطنهم.

مرتكزات مشروع (األردن أوال):
 .1تحقيق استقرار األردن وتقدمه ترسيخا للرؤيا الهاشمية.
 .2اعتبار المواطن وصدق اإلنتماء والوالء هي المحور والمنطلق للتفكير والممارسة.
 .1رفض اإلنعزال واإلنغالق ،والتأكيد على مبدأ اعتزاز األردن وتمسكه بهويته العربية واإلسالمية.
 .4تأكيد على قوة األردن ،واعتبار مصدر قوة واقتدار ألمته العربية (علل) ،لتعزيز صمود األهل
واألشقاء في فلسطين ،مستندا إلى أرث موصول من اإللتزام بالمصالح القومية.
 .5اعتبار الوحدة الوطنية والتمسك بالوالء واإلنتماء واإللتزام باألدوار والتنافس قاعدة أساسية في
تعزيز مسيرة البناء وإحداث عملية تنمية شاملة في األردن.
 .2تعزيز مفهوم الديمقراطية ،وتطوير مؤسساتها ،وتعميق ممارساتها وتوسيع المشاركة السياسية.

س) وضح كيف أن شعار األردن أوال ينطبق على البالد العربية؟
سعيا إلى تحقيق طموحات الشعوب في الوحدة والحرية واألمن واإلستقرار والحياة الفضلى.
س) وضح كيف جسد جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين شعار األردن أوال؟
من خالل دعمه لألشقاء الفلسطينيين في حصولهم على حقوقهم وتأسيس دولتهم:
 -2المرافعة في قضية الجدار العازل.
 -1عاصمتها القدس.
 -1الدفاع عن حق األشقاء العراقيين في إستعادة سيادتهم وبناء دولتهم.
 -4الدفاع عن رسالة اإلسالم السمحة.
س) كيف دافع جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين عن اإلسالم؟
بأنها رسالة سمحة ال يجوز تشويهها أو وصفها باإلرهاب في ضوء أن اإلسالم عقيدة األمة يشكل هويتها
وهو موروثها الحضاري اإلستراتيجي على الدوام.

سعى
-1
-2
-1

س) وضح أهمية الخطاب الذي ألقاه جاللة الملك عبداهلل الثاني أمام الكونجرس األمريكي؟
 -1تجسيدا لمفهوم األردن أوال
 -2دليل على عمق الرؤيه األردنية وتحقيق طموح األمة العربية.
مالحظة :على المجتمع الدول بكامله أن يتخذ قرارات أساسية حول مسار التقدم إلى األمام
ولضمان أمن العراق ووحدته ومستقبله ولكن يجب أال تغيب عنا رؤية حقيقة أساسة
مفادها أن مصدر اإلنقسام اإلقليمي والحقد واإلحباط هو إنكار العدالة والسالم في
فلسطين.

-4
-5
-2
-8

س) ما داللة إهتمام الملك عبداهلل الثاني بالقضية الفلسطينية؟
أنها فعال القضية المحورية وهذه القضية ال تقف عند إحداث نتائج بالغة القسوة لمنطقتنا بل تتعدى ذلك
إلى إحداث نتائج بالغة القسوة لعالمنا.

-7

مالحظة :إن أمن البلدان وإستقرارها يتأثر لمن النزاع في الشرق األوسط ألن هذا
النزاع يعمل على إبعاد المجتمعات عن بعضها.
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الدرس الخامس:
األردن إلى حماية األمن القومي والحفاظ عليه من خالل بـ :
الدعم الكامل لشعب فلسطين على الصعيدين القومي والدولي.
السعي إلى إقامة عالقات حسن الجوار مع الدول المجاورة لألردن.
الوقوف مع الصف العربي والدفاع عن القضايا العربية مما جعل األردن يلعب دورا سياسيا في
منطقة ويحظى باحترام الجميع.
الدفاع عن النظام العربي ضد ثورة رشيد علي الكيالني في العرق والوقوف مع النظام الشرعي في
سلطنة عمان.
التمسك بالنهج القومي الحر المستقل من أجل تحقيق آمال إقامة في وحدة.
المشاركة في تأسيس الجامعة العربية وعلى الوحدة العربية والسوق العربية المشتركة.
تأكيده لحل المشكالت العربية ضمن البيت العربي ،إذ أن سياسته بأن العرب أمة واحدة تشد بعضهم
إلى بعض.
تصفية األجواء العربية من أجل تحقيق التضمن العربي ،وقامة عالقات قوية والدفاع عن قضايا
العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية (علل) ايمانيا بوحدة الموقف والمصير والقطاعات
المشيتركة بين أبناء األمة العربية.
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مالحظة :إن األردن جزءا من األمة العربية من إلى جانب انشطته وجاهد لتعزيز الصداقة واألخوة وبناء
الثقة وتعزيز التعاون في شتى المجاالت.
س) لماذا تعاطف األردن مع قضايا أمته؟
 )1التاريخي وواجبه القومي في مساندة األشغال وماصرة األخوة.

 )2وعدم السماح ألية جهة خارجية بالتدخل في شؤنه وهذا يستدعى أيضا وقفة عربية صريحة مع
القيادات العراقية لتتحمل مسؤولياتها نحو العراق والعراقيين ونحو أمتنا العربية واالسالمية.
ب) لبنان :
 . 1ضرورة التزام العرب والمجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساعدة للحكومة اللبنانية لتتجاوز اآلثار

 )2رفعة امتنا واستقرارها وازدهارها.

التي خلفها العدوان االسرائيلي.

 )1حرصنا على ترسيخ االحترام لمبادرة كل ولة من دولنا الشعبية.

 .2استمرار تقديم الدعم إلعادة إعمار لبنان وتمكين شعبه من العيش بسالم وأمن واستقرار.
ج) السودان والصومال:

س) حدد القضية العربية األول كما جاءت في الخطاب؟ القضية الفلسطينية.

 .1تحقيق السالم واالستقرار.

س) ما النداء الذي وجهه جاللة الملك عبداهلل الثاني في الكونجرس األمريكي قبيل إنشاء مؤتمر القمة
العربي في الرياض من أجل إنقاذ الشرق األوسط والعالم؟
 ) 1ضرورة إيجاد حل دائم وعادل في القضية الفلسطينية التي ما زالت تشكل قضية العرب األولى وجوهر

 .2إيجاد حل عادل لمشكلة دارفور يجنب السودان أي تدخل خارجي.
 .1تعزيز األمن واالستقرار وترسيخ السالم في الصومال.

الصراع في المنطقة.

س) بين دور األردن في عهد الملك عبداهلل الثاني في تجسيد الوحدة العربية؟
 -1حرص على انتهاج سياسة تتسم بالواقعية.

 )2توجهنا أيضا بنداء صريح مضمونه (أنقذوا الشرق األوسط بل والعالم قبل فوات األوان)

 -2لعب دور في تقريب وجهات النظر العربية.

* هذا اإلنقاذ برفع الظلم عن الفلسطينيين وتوحقيق العدالة لهذا الشعب الشقيق (علل)
لينعم بعروبته ودلته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 -1وقف إلى جانب أشقائه في كل مكان.
 -4الحرص على حضور مؤتمرات القمة العربية.

س) ما القضايا العربية التي تطرق إليها خطاب جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين في المؤتمر؟
 )4الصومال
 )1السودان
 )2لبنان
 )1العراق

 -5تنسيق المواقف بين البلدان العربية.
 -2تعزيز العالقات مع مجلس التعاون الخليجي.

س :بين موقف جاللة الملك من مسألة العراقية والقضايا واألخطار والتي تواه كال من لبنان والسودان
والصومال:
أ -العراق:
 )1تستدعي منا موقفا واحدا لدعم المصالحة الوطنية.

مع تمنياتي لكم بالنجاح

 )2سيادة العراق الكاملة على ترابة وأمنه واستقراره من أجل أن تنتصر فيه وإدارة الحياة على

محبكم

شبح الموت والفغراب ومنا ال يأتي إال بإتراك مكونات الشعب العراقي جميعها في العملية السياسية
القائمة.
 )1وضع حد للعنف.

األستاذ علي الربابعة

 )4مد يد العون لفئات الشعب العراقي كلها.
 )5منع انتشار الفتنة الطائفية.
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