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 2الصفحة  (  5566656/950أحمد الحيدرية )   األستاذ/
 

  أٚساق هًّ يف اٌزبس٠خ ــــ اٌٛؽذح اٌشاثوخ  ِن ؽً مج١ن األعئٍخ  
 

     ٚأصش٘ب يف اٌٛؿٓ اٌوشثٟ اٌذ١ٌٚخٚاٌزىزالد  األؽالف أٚساق هًّ  )   احلظخ األٚىل / 
 

  : األؽالف اٌغ١بع١خ ٚاٌوغىش٠خ ي ٚاٌذسط األ
 

سبقت الحرب العالمٌة األولى انقسام أوروبا إلى أحالؾ وتكتالت دولٌة أدت إلى تهدٌد   ًشهدت الفترة الت
 السالم : واالستعداد لقٌام الحرب  ومن أهم هذه األحالؾ : 

 
 

 :  األؽالف األٚسٚث١خ اٌزٟ عجمذ  احلشة اٌوبدل١خ األٚىل
 : األؽالف األٚسث١خ اٌىربٜ ادلزٕبفغخ

 م (3757-3751أ ـ عصبة األباطرة الثالثة : )                    
 م(3771ب ـ  التحالؾ الثالثً )
 م(3095ج ـ الوفاق الثالثً ) 

 :  هظجخ األثبؿشح اٌضالصخأـ 
 ٌا( روس -النمسا -ألمانٌا: * وضع أساسه المستشار األلمانً بسمارك ) تكون من 

 أ٘ذاف ٘زٖ اٌوظجخ ؟  أثشص : ِب  1ط
 با وـ المحافظة على األوضاع القائمة فً أور3
 ـ حل المشكالت بٌن الدول  بالطرق السلمٌة .1

 الحركات الثورٌة المتطرفة . محاربةـ 1
 مساعدة كل منهم األخر إذا تعرض العتداء عسكري خارجً . -4

  َ(1881اٌزؾبٌف اٌضالصٟ  ة ـ 
 الثالثة . التحالؾ هو امتداد لعصبة األباطرة * ٌعد هذا 

 * انسحبت منه روسٌا 
 .* بقٌت كل من ألمانٌا والنمسا 

 .م3771عام انضمت لهما  إٌطالٌا  ـ 

 : دلبرا أؼّذ ئ٠ـب١ٌب اىل اٌزؾبٌف اٌضالصٟ ؟1ط
 انضمت إٌطالٌا للتحالؾ الثالثً  لألسباب التالٌة : ـ  

  م . 3773عام بب احتاللها تونس النتقام من فرنسا بسبهدؾ اـ 3
 . ـ توفٌر الحماٌة الكافٌة لنفسها ضد احتمال تدخل عسكري فرنسً على أراضٌها1

 (1997َاٌٛفبق اٌضالصٟ ) ط ـ   
م بعد اتفاق روسٌا وفرنسا وبرٌطانٌا على مواجهة أي هجوم قد تتعرض له 3095ظهر هذا الحلؾ عام  

 اٌطالٌا .هذه الدول من ألمانٌا أو النمسا أو 

 : ِب إٌزبئظ اٌزٟ رشرجذ هٍٝ اٌزٕبفظ ثني ٘زٖ األؽالف لجً احلشة اٌوبدل١خ األٚىل ؟ 1ط
      بٌن الدول األوروبٌة . ) كان سبباً فً اندالع الحرب العالمٌة األولى ( . ـ سباق التسلح 3

 ِىت ؽظٍذ احلشة اٌوبدل١خ األٚىل ؟  1ط
 م .3034الجواب : ـ عام  

 ئظ احلشة اٌوبدل١خ األٚىل ؟ : ِب ٔزب 3ط
الخسائر فً األموال  إلى باإلضافةـ الخسائر المادٌة والبشرٌة الفادحة ) حٌث قتل مالٌٌن البشر  3الجواب : 

 .والمعدات ( 
اجتمعت الدول المنتصرة واتفقت على إنشاء عصبة األمم بهدؾ التعاون والحفاظ على السالم ، وعدم  -1

 لنزاعات بٌن دول األعضاء . اللجوء إلى الحرب لفض ا



3 
 

 3الصفحة  (  5566656/950أحمد الحيدرية )   األستاذ/
 

 : دلبرا فشٍذ هظجخ األُِ يف جتٕت احلشة اٌوبدل١خ اٌضب١ٔخ ؟  4ط 
 ـ عدم انضمام الوالٌات المتحدة لها.3 الجواب :
 م3015ـ انسحاب ألمانٌا منها عام 1   
 قوة عسكرٌة تابعة لها . إلىـ افتقارها 1  
 ـ انحرافها عن األهداؾ التً وجدت من أجلها .4  
 ـ تسخٌرها لخدمة أهداؾ الدول الكبرى المسٌطرة علٌها .7  

+++ وقع العالم فً حرب عالمٌة ثانٌة أشد فتكاً من األولى وبعد انتهاء الحرب أنشأت هٌئة األمم المتحدة 
 م بهدؾ حفظ السالم واألمن وتدعٌم التعاون الدولً . 3047عام 

 ٌق السلم واالستقرار العالمً . +++ هذه المنظمة ما زالت قائمة لم تنجح فً تحق
  

 االشتراكٌة والرأسمالٌة ( تكرس لتحقٌق مكاسب    كالدول: ـ حالة توتر دبلوماسً حاد بٌن دول معٌنة )  الحرب الباردة
 دائرة نفوذها . إلىسٌاسٌة أو اقتصادٌة بال قتال ولجذب الدول األخرى  

 ط: ِب مسبد احلشة اٌجبسدح : 
معسكرٌن ــ معسكر شرقً بزعامة االتحاد السوفٌتً . ومعسكر ؼربً بزعامة أنقسم العالم إلى  -3

 . ةاألمرٌكٌالوالٌات المتحدة 

 .كان هدؾ كل معسكر الحصول على مناطق نفوذ عسكري أو سٌاسً  -1

 استثمار مناطق نفوذ على حساب اآلخر .) مثال على ذلك أزمة صوارٌخ كوبا ( . -1

م ) بعد تفكك االتحاد السوفٌتً . ) حٌث 3009لثانٌة حتى عام استمرت الحرب بعد الحرب العالمٌة ا -4
 قامت صراعات مسلحة بسبب الحرب الباردة مثل ) حرب  فٌتنام والؽزو السوفٌتً ألفؽانستان ( . 

 صراع استراتٌجً بٌن المعسكرٌن صراعات تقنٌة وسباق التسلح المعروؾ بحرب النجوم .   -7

 ؟ ط : ِب أثشص ا٢صبس احلشة اٌجبسدح 
السباق المسموم على التسلح ) أدى إلى استنزاؾ المداخٌل الضخمة على العدٌد من الدول  -3

 فً المعسكرٌن الشرقً والؽربً .  الدولوأثره على التنمٌة  االقتصادٌة  واالجتماعٌة ( لمعم 

 تٌرة التسلح فً العالم .) التفكٌر معظم الدول بامتالك األسلحة ؼٌر التقلٌدٌة ( ازدٌاد و -1

نتقال الحرب الباردة بٌن المعسكرٌن إلى أروقة األمم المتحدة . ) كان سبباً فً إفشال عملها ال ا -1
 سٌما تدخلها فً األزمات التً تهدد األمن والسلم ( 

 انهٌار االتحاد السوفٌتً . -4

 ظهور النظام العالمً الجدٌد .  ) انفراد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بالسٌاسة الدولٌة  -7

 واقتصادٌة .   ةرب الباردة قٌام األحالؾ والتكتالت الدولٌة ومنها عسكرٌة وسٌاسٌكان للح -5

 :  كٙٛس األؽالف ثوذ احلشة اٌوبدل١خ اٌضب١ٔخ أٚساق هًّ ٚؽً دتبس٠ٓحلظخ اٌضب١ٔخ ا
ويرجع ذلك ظهرت األحالف بصور مختلفة وقد زاد انتشارها واتسع نطاقها وأصبحت من أحد المعالم الرئيسية لسياسة التوازن 

 زيادة الصراعات العقائدية بعد الحرب العالمية الثانية بين المعسكرين الشرقي والغربي .  -إلى : أ
أحالؾ 

            عسكرٌة
 حلؾ وارسو -1  شمال األطلسً  حلؾ -3

أحالؾ 
                       سٌاسٌة

    كتلة عدم االنحٌاز  -أ 

أحالؾ 
       االقتصادٌة  

                      

 االتحاد األوروبً   -1منظمة الكومٌكون .            -3
 منظمة األوابك . -4             منظمة اآلوبك         -1          

 
  :  اٌوغىش٠خ األؽالف    -1
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 ؽٍف ٚاسعٛ                                                                        بي األؿٍغٟمشؽٍف 
 
 

: ـ هو مجموعة من الدول ترؼب فً االتفاق بٌنها لحفظ مصالحها ، عندما تشعر بأن هذه  تعرٌؾ الحلؾ
 المصالح مهددة بالخطر . 

 

 أٚال : ـ ؽٍف مشبي األؿٍغٟ : ـ ) إٌبرٛ ( 
  

 ٔشأح احلٍف     -أ
 : و١ف ٔشأ احلٍف ؟  1ط 

 بتشدٌدقٌام االتحاد السوفٌتً  دب اوروبا بعحلؾ عسكري ٌضم ) الوالٌات المتحدة وؼر تبلورت إنشاء ـ 3
 م . 3047فً عام حصاره على برلٌن 

دولة  31م وكان عدد الدول 3040فً واشنطن فً نٌسان عام  وقعت معاهدة  حلؾ بعد أن  ءتم إنشا -1
ا وإٌطالٌا منها ) الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا والدنمرك وفرنسا وهولندا وبلجٌكا ولكسمبورغ وأٌسلند

 والنروٌج وكندا والبرتؽال ( . 
 م انضمت كل من تركٌا والٌونان .3074فً عام  -1

 م انضمت ألمانٌا االتحادٌة ) ألمانٌا الؽربٌة ( . 3077فً عام  -3

 اعتبرت بروكسل عاصمة بلجٌكا مقراً للحلؾ .   -1

 
 

   

 (   ؽٍف األؿٍغٟ  )    أ٘ـــــــذاف احلــــٍف )  
 أهداؾ معلنة وأهداؾ ؼٌر معلنة . : شمال األطلسً ) الناتو ( لتحقٌق مجموعة من األهداؾ ــ أنشْى حلؾ 

 

 أهداؾ ؼٌر معلنة  أهداؾ معلنة

احترام سادة الدول األعضاء  -3
 واستقاللها .

محاولة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة احتواء دول أوروبا الؽربٌة   -3
  فً عدم انضمامها إلى المعسكر الشرقً 

لدفاع عن أٌة دولة من دول الحلؾ ا -1
 تتعرض لعدوان خارجً 

تطوٌق االتحاد السوفٌتً باألحالؾ والقواعد العسكرٌة لمنعه  -1
 من اكتساب مناطق نفوذ جدٌدة . 

تسوٌة  النزاعات بٌن الدول  -1
 األعضاء بالطرق السلمٌة 

 المناوئة لالتحاد السوفٌتً .تشجٌع الحركات  -1

صادي تنمٌة التعاون االقت -4
واالجتماعً والثقافً بٌن الدول 

 األعضاء.

 

 

 األصش اٌذٚيل ٚاإلل١ٍّٟ ٌٍؾٍف ـ   -3
 : ِب األصش اٌذٚيل ٚاإلل١ٍّٟ ٌٍؾٍف ؟  1ط
 .  الشرقً والؽربً الحرب الباردة بٌن المعسكرٌن  زٌادة حدة ـ 3
 واالتحاد السوفٌتً .ـ انهماك الحلفٌن فً سٌاسة سباق التسلح مما أرهق اقتصاد الوالٌات المتحدة 1
ـ تحقٌق نوع من توازن القوى العظمى ـ وهذا ما أضعؾ قدرة إحداهما على التفرد بالقرار الدولً سواء فً األمم المتحدة أو 1

 خارجها .
إضعاؾ هٌئة األمم المتحدة بسبب التنافس بٌن القوى الكبرى مما أدى إلى قٌام قدرة المنظمة الدولٌة على تحقٌق  -4

 السلم الدولٌٌن . األمن و
 إسهام حلؾ شمال األطلسً فً ضرب حركات التحرر كما حدث مع الثورة الجزائرٌة ودعمه إلسرائٌل .  -7
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 5الصفحة  (  5566656/950أحمد الحيدرية )   األستاذ/
 

 ؟  اجلذ٠ذح  ِب ٟ٘ أ٘ذاف احلٍف  1ط
م كما أعلن عن انتهاء الحرب الباردة بعد مؤتمر األمن والتعاون 3003انهار االتحاد السوفٌتً فً عام 

م ، وهذا ٌعنً أن الخطر الذي أدى  إلى قٌام حلؾ األطلسً لم ٌعد قائماً ال 3009انً األوروبً فً تشرٌن الث
 سٌما أن روسٌا بدأت بسحب قواتها من ألمانٌا بعد توحٌدها . 

   : ِب اٌزغرياد اٌزٟ ؿشأد هٍٝ عذٚي أهًّ إٌبرٛ يف ػٛء اٌواللخ اجلذ٠ذح ِن سٚع١ب ؟ 1ط
م على مركز 1993أٌلول عام  33واألمرٌكً ( بعد هجمات تقارب العالقات بٌن  الطرفٌن )الروسً  -1

 .التجارة العالمً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إعالن روسٌا تضمانها مع الوالٌات المتحدة 
اتخذ الناتو قراراً بتؽٌٌر جدول أعمال الحرب الباردة إلى جدول ٌركز على محاربة التهدٌدات  -2

 . سلحة الدمار الشامل ( الرئٌسٌة مثل ) اإلرهاب وانتشار أ
                                                                                                                                    

 
 
 

 1955َصب١ًٔب : ِوب٘ذح اٌظذالخ ٚاٌزوبْٚ ٚادلغبهذح ادلزجبدٌخ ) ؽٍف ٚاسعٛ ( 

 ................ق هًّ ٚؽً أعئٍخ أٚسااحلظـــــخ اٌضبٌضخ 
 م لتواجه  تهدٌدات أعضاء حلؾ  3077حلؾ وارسو : منظمة عسكرٌة أسست فً أٌار عام 

  شمال األطلسً    

 أ ـ ٔشأح احلٍف : ـ   
 ؟ ؽٍف ٚاسعٛ   ِب ٟ٘ هٛاًِ ل١بَ احلٍف  : 1ط

 انضمام ألمانٌا االتحادٌة لحلؾ شمال األطلسً .ـ 3          
عت كل من ) ألبانٌا وبولندا وتشٌكوسلوفاكٌا والمجر ) هنؽارٌا ( وألمانٌا الدٌمقراطٌة ) الشرقٌة ( ورومانٌا وق -1

يف وبلؽارٌا واالتحاد السوفٌتً مٌثاق الحلؾ ) حلؾ وارسو ( باسم معاهدة الصداقة والتعاون والمعونة المتبادلة .  
 ِذ٠ٕخ ٚاسعٛ هبطّخ ثٌٕٛذا ٚئ١ٌٙب ٔغت االعُ . 

 م توقع الصٌن على المعاهدة ـ لكنها تعهدت بدعم األعضاء فً الحلؾ . ل -3

  م .3057انسحاب ألبانٌا من الحلؾ فً عام  -4

نص مٌثاق حلؾ وارسو على أن ٌكون مفتوحا لالنضمام الدول المحبة للسالم كافة . ) بؽض النظر عن نظمها  -5
 السٌاسً واالجتماعً ( . 

 عٛ ؟: ِب ٟ٘ دٚي األهؼبء يف ؽٍف ٚا 1ط
وتولً االتحاد السوفٌتً زعامة الحلؾ .  مقراً للحلؾ قً وارسوعقد الحلؾ اجتماعاً فً وارسو عاصمة بولندا واتخذوا 

 والدول المشاركة هً ) االتحاد السوفٌتً ـ بولندا ـ تشٌكوسلوفاكٌا ـ رومانٌا ـ بلؽارٌا ـ هنؽارٌا ـ ألمانٌا الشرقٌة ( .

 ف  ٚاسعٛ؟ دلبرا أغؾجذ أٌجب١ٔب ِٓ ؽٍ 3ط
 ـ انسحبت ألبانٌا من الحلؾ بعد انضمامها للصٌن فً صراعها العقائدي مع االتحاد السوفٌتً.3
  

 أروش أ٘ذاف ؽٍف ٚاسعٛ ؟       :  4ط
 
 قٌادة عسكرٌة موحدة .  أٌجادـ 3
 الدفاع الجماعً ضد أي هجوم عسكري تتعرض له أٌة دولة من دول الحلؾ . -1
 بٌة وفً طلٌعتها حلؾ شمال األطلسً .الؽر األحالؾمواجهة  -1
  الحصار السٌاسً والعسكري واالقتصادي الذي فرضته الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والدول العربٌة على الكتلة الشرقٌة  فك -4

 ِب أعجبة ا١ٙٔبس ؽٍف ٚاسعٛ ؟   : 5ط  
وفٌتً السابق ) مٌخائٌل ؼورباتشوؾ ( السلطة م عندما تولى الزعٌم الس3077انهار الحلؾ نتٌجة لتداعٌات كثٌرة بدأت عام 

 فً االتحاد السوفٌتً وأعلن مبدئٌن فً سٌاسته الجدٌدة هما : ـ 

 : ـ ) كلمة روسٌة تعنً إعادة البناء (. ادلجذأ األٚي ـ اٌجريعرت٠ٚىب
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 : ِب اٌوٛاًِ اٌزٟ دهذ غٛسثبرشٛف اىل االطالػ ٚئهبدح اٌجٕبء ؟   6ط
 قتصادٌة من خالل التخلً عن سٌاسة االقتصاد الموحد . محاولة إصالح للبنٌة اال -3

إعطاء استقالل أكبر للقطاع الخاص منها ) تشجٌع المبادرة الفردٌة وتحقٌق إصالحات جذرٌة فً الزراعة وتحسٌن  -1
 الخدمات االجتماعٌة ودعم المؤسسات االقتصادٌة . 

   
 فٌة واالنفتاح (: ـ ) كلمة روسٌة تعنً الشفا ادلجذأ اٌضبٟٔ : اٌغالعٕٛعذ

هذه السٌاسة أي الشفافٌة التً تسمح باتخاذ إجراءات التحرر السٌاسً وفتح المجال أمام  اعتمادهعن ؼورباتشوؾ  أعلن 
 دٌمقراطٌة المجتمع السوفٌتً . 

 

 ؟ ِب أصش ع١بعخ غٛسثبرشٛف االطالؽ١خ   : 7ط
 نظام أكثر تطوراً  إٌجادباتشوؾ فً رـ فشلت سٌاسة ؼو3
 الى دول أوروبا الشرقٌة . اإلصالحت عدوى ـ انتقل1
 ـ بدأت النزعة االنفصالٌة تظهر من الجمهورٌات السوفٌتٌة من جهة ودول حلؾ وارسو من جهة أخرى .1
 الجمهورٌات السوفٌتٌة نفسها دوالً مستقلة . إعالنم ثم 3009م وإعالن وحدة ألمانٌا عام 3070ـ هدم سور برلٌن عام 4
 م .3003الحلؾ عام  ـ إعالن روسٌا حل7

 

م بموجب معاهدة صداقة وتعاون ومساعدة متبادلة بٌن دول 3077: حلؾ عسكري نشأ عام  ـ ؽٍف ٚاسعٛ 1:  روش٠فبد  

 شرق أوروبا بزعامة االتحاد السوفٌتً وقد تأسس هذا الحلؾ رداً على قٌام حلؾ شمال األطلسً . 
السوفٌتً أطلقها ؼورباتشوؾ لتصحٌح األوضاع داخلٌاً    اء فً االتحاد: ـ كلمة روسٌة تعنً إعادة البن ـ البروستروٌكا1

 وخارجٌا ً .
 

ط: لبسْ ثني  ؽٍف مشبي األؿٍغٟ ٚؽٍف ٚاسعٛ ِٓ ؽ١ش ربس٠خ اٌزأع١ظ اٌذٚي ادلشبسوخ ، اٌٛػن احلبيل ) 
 االعزّشاس٠خ ( . 

 

 حلؾ وارسو  حلؾ شمال األطلسً  

 م3077 م3040 تارٌخ التأسٌس 

 أوروبا الؽربٌة والوالٌات المتحدة   لمشاركةالدول ا
 األمرٌكٌة

 أوروبا الشرقٌة واالتحاد 
 السوفٌتً

 م 3003حل عام  ما زال قائماً  الوضع الحالً ) االستمرارٌة ( 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ........................أٚساق هًّ احلظـــــخ اٌشاثوخ . 
 

 : ـ اٌزىزالد اٌغ١بع١خ  اٌذسط اٌضبٟٔ 
 
 
 
 
 
 

 كتلة عدم االنحٌاز 
األحالؾ والتكتالت السٌاسٌة 

 والعسكرٌة فً الوطن العربً 



7 
 

 5الصفحة  (  5566656/950أحمد الحيدرية )   األستاذ/
 

راود عدد من قادة الدول النامٌة مخاوؾ من أن تصبح بالدهم مسرحاً للتنافس الدولً بٌن المعسكرٌن الشرقً   -مقدمة :  
حقهم أن ٌسلكوا السٌاسة التً ٌرونها لصالح بالدهم . وقد تكللت وأجمعوا على إنشاء حركة عرفت بعدم  فرأوا من والؽربً 

 االنحٌاز . 

  -: أٚال : ـ وزٍخ هذَ االضل١بص 
  ) اٌلشٚف اٌزبسخي١خ ٌٕشأح هذَ االضل١بص ( ٔشــــبرٙب  : ـ   -1
وقد عرفت باسم الدول النامٌة وراحت تبحث عن مركز  اللهااستقبعد الحرب العالمٌة الثانٌة حصلت كثٌر من الدول على ـــ  

 فً الحرب الباردة . وذلك عن الدول الكبرى .  انزالقهالها بٌن دول العالم دون 
أخذت تسلك سٌاسة حكٌمة رائدها المصلحة القومٌة وإحالل السالم محل الحرب والدمار إلبعاد شبح الحرب عن أبنائها وقد ـــــ 

 اسة باسم سٌاسة الحٌاد االٌجابً أو عدم االنحٌاز . عرفت هذه السٌ
 ـــ   انتهجت حركة عدم االنحٌاز فً العالقات الدولٌة  نهج  ) التعاٌش السلمً (( . 

 : ِب ادلٕٙظ اٌزٟ أرجوزٗ وزٍخ هذَ االضل١بص ؟  1ط
  -ـــ اعزٕذ ٘زا ادلٕٙظ ئىل ادلجبدٞء االر١خ : 

 ى كامل األرض . االحترام المتبادل لحق السٌادة عل -3

 عدم العدوان . -1

 عدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة للدول األخرى . -1

 التعاون المتبادل المفٌد على أساس المساواة .  -4

 ِإدتشاد هذَ االضل١بص :  -1

 
 ِإدتش ثبٔذٚٔغ :    -1

وشع سٌاسة  أسٌوٌة وأفرٌقٌة  وقد حاولت هذه الدولدولة  15م عقد مؤتمر باندونػ شاركت فٌه 3077عام  فً  ــــ 
رئٌس الهند وأكد ) نهرو (مشتركة لتحرٌرها من التبعٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة .ألي من الكتلتٌن ) الشرقٌة والؽربٌة ( 

أحمد سوكارنو دور  اندونٌسٌاوالرئٌس المصري جمال عبد الناصر والرئٌس الٌوؼسالفً جوزٌؾ تٌتو ورئٌس وزراء 
وتشكل فً هذا المؤتمر مفهوم الحٌاد االٌجابً الذي حل محله الحقاً مفهوم عدم   مهم فً بلورة سٌاسات عدم االنحٌاز 

 االنحٌاز . 

  -ِإدتش ثشثٟٛٔ :  -1
حظر   -أكد المشاركون قرارات مؤتمر باندونػ وطلبوا ما ٌلً : أم عقد مؤتمر برٌونً فً ٌوؼسالفٌا 3075 فً عام ـ  

 التجارب النووٌة .
 وقؾ التسلح . -ب
 ري والفلسطٌنً . دعم نشال الشعبٌن الجزائ -ج

 ِإدتش يف اٌمب٘شح :  -3
( دولة آسٌوٌة وأفرٌقٌة فضالً عن  13رجٌة ) التحضٌري بمشاركة وزراء خا رم عقد فً القاهرة المؤتم3053ـ فً حزٌران  

ٌوؼسالفٌا وكوبا للتحضٌر النعقاد أول مؤ تمر لرؤساء دول عدم االنحٌاز فً بلؽراد . وقد زاد عدد األعضاء وقد وصل عام 
   ( دولة من دول أسٌا وأفرٌقٌا وأوروبا وأمرٌكا الالتٌنٌة . 331م )  3005

 ٚهذَ االضل١بص ؟  ط : ِب اٌفشق ثني احل١بد االجيبثٟ
 إلى: ـ اتجاه حدٌث فً السٌاسة الدولٌة المعاصرة وٌطلق على موقؾ فرٌق من الدول رفضت االنضمام  احل١بد اإلجيبثٟ

الدول الؽربٌة أو الكتلة الشرقٌة فً الحرب الباردة التً ظهرت فً الفترة التالٌة للحرب العالمٌة الثانٌة ، بهدؾ تخفٌؾ التوتر 
 نزاعات المسلحة .الدولً أو ال

الحرة وبحقها فً سلوك السٌاسة التً تراها مناسبة لمصلحتها  بإرادتها: ـ مفهوم سٌاسً تأخذ به الدول  ذَ االضل١بصه

القومٌة فً عالقتها مع الدول األخرى ، ولٌس لعدم االنحٌاز مفهوم قانونً وال ٌخول الدول حقوقاً معٌنة أو ٌفرض علٌها 
 تزام موقؾ الحٌاد الذي تقفه الدولة المحاٌدة فً حال نشوب الحرب . واجبات خاصة ، اال ال

وكانت قدٌماً مركزاً إدارٌاً وعسكرٌاً لجزر الهند الشرقٌة عقد فٌها   اندونٌسٌاـ تقع فً  باندونػ :تعرٌؾ 
دولة من أسٌا وإفرٌقٌا بحثت فٌه موضوع مناهضة االستعمار  15م الذي ضم 3077مؤتمر باندونػ عام 

 لتعاون االقتصادي والثقافً بٌنها .وا
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    .َ 1961: ـ ِب أ٘ذاف وزٍخ  هذَ االضل١بص وّب عبء يف ِإدتش اٌمب٘شح اٌزؾؼريٞ هبَ 1ط
  تبنً سٌاسة مستقلة على أساس التعاٌش مع الدول ذات النظمة السٌاسٌة واالجتماعٌة المختلفة . ـ 3
 لوطنً .ااالستقالل التً تكافح من أجل حركات حماٌة الـ 1
 الدول الكبرى  . متعدد األطراؾ تشترك فٌه ـ عدم االنضمام الى حلؾ عسكري 1
 الدول الكبرى . إحدى مع  ةثنائٌ بمعاهدة عسكرٌة ـ عدم االرتباط 4
 بإقامة قواعد عسكرٌة على أراضً الدولة ؼٌر المنحازة . أجنبٌة ـ عدم السماح لدولة 7

  ؟  1981َٟ أهٍٕزٙب أٔذ٠شا غبٔذٞ يف هبَ ط: هذد أ٘ذاف ؽشوخ هذَ االضل١بص اٌز

 التحرر من القٌود االستعمارٌة . -3

 تخفٌؾ التوتر على الساحة الدولٌة . -1

 النمو االقتصادي .  -1

 هٍٝ اٌوبمل إٌبِٟ ٚاٌذٚي اٌوشث١خ ؟) هذَ االضل١بص ( ِب آصبس االجيبث١بد ٌٍىزٍخ  :   ط 
 لكتلة للقضاٌا العربٌة وقضاٌا التحرر .ـ التأٌٌد السٌاسً والمعنوي عبر المؤتمرات ا  -أ 
وتوصٌاتها باستؽالل القوة التصوٌتٌة لصالح دول ال سٌما قرارات  الجمعٌة العامة ألمم المتحدة اـ التأثٌر على قرارات  -ب 

 الحركة 
 ـ تشكٌل قوة ضؽط معنوي للحد من االرتباط بالدول الكبرى  ـ نجاح محدود به . -ج 
صندوق التضامن للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة   بإنشاءٌن األوضاع االقتصادٌة للدول األعضاء ـ العمل على تحس -د 

 مجلس للدول النامٌة المنتجة والمصدرة للمواد األولٌة  . وصندوق تنظٌم أسعار المواد األولٌة و

 .بد اٌغٛف١زٟ ط: ِب اٌز١بساد اٌزٟ كٙشد ثوذ ا١ٙٔبس االحت
 ة فشلت فً تحقٌق أهدافها وبالتالً فقدت وجودها . تٌار ٌدعو إلى أن الحرك -3

  على أساس أن التوجه الدولً أصبح نحو التكتالت االقتصادٌة  55الحركة مع مجموعة آل تٌار ٌدعو إلى دمج  -1

تٌار ٌدعو إلى استمرار الحركة وإدخال تؽٌٌرات على طبٌعة عملها وهو موقؾ قرٌب من الموقؾ الذي ٌتبناه  -1
 . التٌار الثانً 

 

 صب١ًٔب : أصش األؽالف ٚاٌزىزالد اٌغ١بع١خ ٚاٌوغىش٠خ يف اٌٛؿٓ اٌوشثٟ : 
 ط: ِب أصش األؽالف ٚاٌزىزالد اٌغ١بع١خ ٚاٌوغىش٠خ يف اٌٛؿٓ اٌوشثٟ ؟ 

 
اضطرار بعض الدول العربٌة فً ظل الصراعات اإلقلٌمٌة والمحلٌة فً كثٌر من األحٌان إلى االستعانة بأحد  -3

ارتباطاً أوضح من ارتباطها سٌاسة المجاملة لهما أو االرتباط بمعسكر  أتباعالؽربً أو  المعسكرٌن الشرقً أو
 بالمعسكر اآلخر . 

 ظهور حركة عدم االنحٌاز وانضمام األقطار العربٌة جمٌعا إلٌها . -1

 ها . أدى ؼٌاب التكافل والتعاون االقتصادي بٌن الدول العربٌة إلى اعتماد بعضها على اآلخرٌن لتمول مشارٌع -1

 

   ط: أروش أثشص لبدح ؽشوخ هذَ االضل١بص ؟ 
 

 رئٌس الهند والرئٌس المصري جمال عبد الناصر والرئٌس الٌوؼسالفً جوزٌؾ تٌتو ورئٌس وزراء   نهرو  جواهر الل  
   اندونٌسٌا أحمد سوكارنو . 

 

 ط: ـ ِب ٟ٘ ٔزبئظ ع١بعبد اٌٛفبق يف اٌواللبد اٌذ١ٌٚخ ثوذ أزٙبء احلشة اٌجبسدح ؟  
ـ احتواء بعض الحروب الخطٌرة التً وقعت فً مناطق متعددة من العالم وكان من الممكن أن تردي الى حروب عالمٌة 3

 مدمرة .
ـ انهٌار االتحاد السوفٌتً وبقاء الوالٌات المتحدة قوة عظمى فً العالم حالٌاً ٌتطلب من حركة عدم االنحٌاز بما فٌها الدول 1

 العربٌة القٌام بدور أكثر فاعلٌة ٌضمن استمرارها وتمكٌنها  من تأدٌة دورها فً االستقرار والتقدم . 

ؽشوخ هذَ االضل١بص ٌٍم١بَ ثٙب ٌؼّبْ اعزمالذلب ٚمحب٠خ ِظبحل  نيِب األِٛس اٌزٟ دهب ادلٍه ؽغ 591إٌض طفؾخ 
 َ ؟ 1979دٚي األهؼبء ف١ٙب  ) هبَ 

 السالم العادل فً العالم . وإحاللـ محافظة الحركة  على منطلقاتها االستقاللٌة 3
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 ؤون الداخلٌة .ـ بناء عالقات دولٌة قائمة على التعاون والتكافؤ واالحترام المتبادل وعدم التدخل فً الش1
 ـ أن تكون حركة عدم االنحٌاز قوة إٌجابٌة فاصلة بٌن المعسكرٌن الدولٌٌن المتصارعٌن .1
 ـ أن تعمل الحركة بشكل موحد لحماٌة استقالل وسٌادة الدول الصؽٌرة من تطاول الدول الكبٌرة .4
 ـ أن تدعم الحركة حق تقرٌر المصٌر للشعوب الرازحة تحت االحتالل . 7

 ِب أعجبة اعزوبٔخ ثوغ اٌذٚي ثاؽذٜ اٌمٛرني اٌول١ّزني ؟   :11ط
استعانت  عدد من الدول بالقوى العظمى لدعم موقفهم فً النزاعات اإلقلٌمٌة التً ٌكون هؤالء  طرفاً فٌها ) مثل الجواب :    

كرٌة للدول الؽربٌة على توقٌع عدد من الدول العربٌة معاهدات صداقة مع االتحاد السوفٌتً أو السماح بوجود قوات عس
 أراضٌها ( . 

  
+++++++++++++++ 

 55مجموعة أل 

م فً المؤتمر األول للتجارة والتنمٌة التابع لألمم المتحدة 3054هً مجموعة من الدول النامٌة تشكلت عام 
دول م وأخذت تدعو الى نظام اقتصادي عالمً جدٌد والى تطوٌر الحوار بٌن دول الشمال الؽنٌة و3054عام 

 الجنوب الفقٌرة .

............................................................................  
 

 
 : أٚساق هًّ ِن دتبس٠ٓ ٚؽٍٙب  اخلبِغخاحلظـــــخ 

 ـ اٌزىزالد االلزظبد٠ــــخ  اٌذسط اٌضبٌش : 

 ـ ِٕلّخ اٌى١ِٛىْٛ 1
 ٚثٟ ( ـ اٌغٛق األٚسٚث١خ ادلشرتوخ ) االحتبد األٚس1
 ادلظذسح ٌٍجرتٚي ) األٚثه (  اٌذٚيـ ِٕلّخ 3
 ثه ( اـ ِٕلّخ اٌذٚي اٌوشث١خ ادلظذسح ٌٍجرتٚي ) األ4ٚ
 ................................................................ 

 أٚالً : ِٕلّخ اٌى١ِٛىْٛ                     
ودخل حٌز التنفٌذ  3070م وقد وضع مٌثاقها عام 3040شٌوعٌة تكونت عام ـ هً منظمة دولٌة اقتصادٌة خاصة بالدول ال   

 م .3059عام 

 : وجف ٔشأ اٌى١ِٛىْٛ ؟  1ط
مؤتمر موسكو  إلى الشرقٌةدعوة أوروبا  إلىـ جاء إنشاء الكومٌكون رداً على مشروع مارشال حٌث بادر االتحاد السوفٌتً 3

 الدول . م للبحث فً العالقات االقتصادٌة بٌن هذه3040
جانب االتحاد السوفٌتً بلؽارٌا وبولندا ورومانٌا وتشٌكوسلوفاكٌا وألبانٌا التً توقفت عضوٌتها عام  إلىـ حضر المؤتمر 1

م ومنؽولٌا 3079م لخالفاتها مع االتحاد السوفٌتً وعدم تسدٌد التزاماتها المالٌة ثم انضمت ألمانٌا الشرقٌة عام 3053
 م .3057م وفٌتنام 3051وبا وك 3054م وٌوؼسالفٌا 3051

ودخل حٌز  3070وضع مٌثاق الكومٌكون عام ثم  وإبرام االتفاقات الثنائٌة على التجارة الخارجٌةـ كان نشاطه مقتصراً 1
 م ومقره موسكو .3059التنفٌذ عام 

 : ِب أ٘ذاف اٌى١ِٛىْٛ ؟  1ط
 ن أجل تحقٌق التكامل االقتصادي واالجتماعً .تنسٌق السٌاسات متشجٌع التبادل االقتصادي بٌن الدول األعضاء وـ 3
 بٌن الدول األعضاء .تبادل الخبرات العلمٌة والفنٌة ـ 1
 ـ تحقٌق مستوى متطور من التصنٌع مع التركٌز على الدول األقل تقدماً من بٌن الدول األعضاء .1
  

 : ِب أعجبة ئ١ٙٔبس ِٕلّخ اٌى١ِٛىْٛ ؟ 3ط
 م .3003الدولة المؤسسة للكومٌكون ـ حل حلؾ وارسو فً عام أدى انهٌار االتحاد السوفٌتً ،  -3

 توجه بعض أعضائه نحو حلؾ شمال األطلسً . -1
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ٌكون فً التحول إلى سوق مشتركة مماثلة لالتحاد األوروبً الى إعالن دول األعضاء فً مفشل محاولة الكو -1
 م . 3003الكومٌكون وضع نهاٌة لوجوده فً تموز 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

: ـ مشروع سٌاسً اقتصادي ٌحمل اسم الحنرال األمرٌكً جورج مارشال وزٌر خارجٌة  مشروع مارشال
م بقصد دعم دول أوروبا التً تضررت من الحرب إلعادة اصالح 3045األمرٌكٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة 

الٌات المتحدة األمرٌكٌة ووافقت علٌه الدول األروبٌة وقد أوضاعها االقتصادٌة وقد نال المشروع تأٌٌد الو
 سنوات .  39م مدته 3045وقع االتفاق فً بارٌس عام 

 : ـ اٌغٛق األٚسٚث١خ ادلشرتوخ ) االحتبد األٚسٚثٟ (:أٚساق هًّ  اٌغبدعخ احلظــــخ  
 ادلشرتوخ ؟ األٚسٚث١خ: ِب ادلمظٛد ثبٌغٛق 1ط

 ةاألوروبٌفً أعقاب االجتماع التمهٌدي الذي عقده وزراء خارجٌة ست دول من الدول  ـ هو مشروع اقتصادي سٌاسً ظهر
 م إلنشاء وحدة اقتصادٌة بٌن دولهم .3073فً اٌطالٌا فً حزٌران عام 

 ادلشرتوخ ؟  خاألٚسٚث١ذٚي اٌ:اروش 1ط
 ـ لكسمبورغ .5 ـ هولندا 7 ـ بلجٌكٌا 4 ـ ألمانٌا الؽربٌة  1 ـ اٌطالٌا 1 ـ فرنسا 3

آذار  17ل وضعت المباديء األساسٌة للسوق وقعت علٌه هذه الدول فً معاهدة سمٌت          ) معاهدة روما ( فً وـ هذه الد
 . ةاألوروبٌم وهذا التارٌخ الفعلً لقٌام السوق 3075عام 

 ادلشرتوخ ؟   خاألٚسٚث١: أروش رـٛس ٔشأح اٌغٛق 3ط
 ـ نشأ السوق فً خمس مراحل هً : ـ 

 َ 1959ٍخ األٚىل ِٓ ٔٙب٠خ احلشة اٌوبدل١خ اٌضب١ٔخ اىل هبَ ـ ادلشؽ1
ـ بدأ تارٌخ الوحدة األوروبٌة مع نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة إذ كانت أوروبا تعانً من مشكالت اقتصادٌة كبٌرة فسارعت 

) التعاون االقتصادي األوروبً ( الوالٌات المتحدة وأعلنت عن مشروع مارشال إلنقاذ أوروبا اقتصادٌاً . فقد تم إنشاء منظمة 
 م إلدارة المشروع وتنظٌم تقدٌم المساعدات األمرٌكٌة للدول األوروبٌة . 3047فً عام 

 ـ اٌفؾُ ٚاٌظٍت األٚسٚث١خ :  مجبهخ  ٔشأحـ ادلشؽٍخ اٌضب١ٔخ ـ 1
ج الفحم والصلب وتكون نواة ـ دعا وزٌر خارجٌة فرنسا ) شومان ( أوروبا وخاصة ألمانٌا الى إنشاء هٌئة تشرؾ على انتا3

 . والخطوة األولى للوحدة األوروبٌة .
للدعوة من قبل ست دول وهً ) فرنسا ، ألمانٌا ، اٌطالٌا ، وبلجٌكا ، ولوكسمبورج وهولندا (  ةاألوروبٌـ استجابت الدول 1

التصدٌر وقٌود التجارة وتطوٌر وتهدؾ إلى أنشاء سوق أوروبٌة مشتركة فً الفحم والصلب عن طرٌق إلؽاء قٌود االستٌراد و
 السٌاسات المشتركة لدول األعضاء فً صناعة الفحم والصلب . 

    ( ٔشأح اجلّبهخ االلزظبد٠خ ٚاجلّبهخ األٚسٚث١خ ٌٍـبلخ اٌزس٠خادلشؽٍخ اٌضبٌضخ )  -3
  -ظمتٌن أخرٌٌن هما : م من3075ـــ بسبب نجاح جماعة الفحم والصلب للدول األوروبٌة دفع هذه الدول إلى أن تنشًء عام 

  

 التً ركزت على الوحدة االقتصادٌة . وأهم أهدافها : . خاألٚسٚث١االلزظبد٠خ  اجلّبهخ    -3

 إنشاء سوق أوروبٌة مشتركة لتقرٌب السٌاسات االقتصادٌة للدول األعضاء  - أ

 إٌجاد مناخ اقتصادي مناسب لعمل السوق األوروبٌة المشتركة .  - ب

: شكلت هاتان المنظمتان الجدٌدتان مع جماعة الفحم والصلب األوروبٌة ما سمً  اٌزس٠خ اجلّبهخ األٚسٚث١خ ٌٍـبلخ -1

 ) بالمجموعة األوروبٌة ( . 

  االحتبد األٚسٚثٟ :  ظرأع١ـ ادلشؽٍخ اٌشاثوخ : 4
 م حٌن دخلت معاهدة ماسترٌخت حٌز التنفٌذ . 3001تشرٌن أول  3بدأ استخدام مصطلح االتحاد األوروبً فً  -3

 :  النص 

 مع سقوط االتحاد السوفٌتً وانهٌار كتلة دول المعسكر الشرقً وسقوط جدار برلٌن 
 انتعشت اآلمال من جدٌد بتحقٌق شعار الوحدة األوروبٌة بعد أن هٌأت هذه التطورات 

 المناخ األمنً ، واالقتصادي والسٌاسً واالجتماعً إلنشاء أوروبا جدٌدة وترجمت هذه الفكرة بداٌة 
 م إذ اتفقت 3001ع عدد من االتفاقٌات التً توجتها اتفاقٌة ماسترٌخت فً عام عبر توقٌ

 دولة على إصدار عملة موحدة وبناء نظام أمنً ودفاعً مشترك ومتكامل ومستقل  31
 م وجرى تطوٌر هذه االتفاقٌة فً 3001حٌز التنفٌذ فً عام  المعاهدةوقد دخلت 
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 لسماح بانضمام أعضاء جدد من أوروبا على ا آنذاكاتفق م 3005فً عام  أمستردام
  +الشرقٌة والوسطى 

  -من النص أجب على األسئلة التالٌة : 

 اعزخشط ِٓ إٌض اٌزـٛساد اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ أدد ئىل حتم١ك اٌٛؽذح األٚسٚث١خ ؟  -1

 مع سقوط االتحاد السوفٌتً وانهٌار كتلة دول المعسكر الشرقً وسقوط جدار برلٌن  -الجواب : 
 اآلمال من جدٌد بتحقٌق شعار الوحدة األوروبٌة.انتعشت 

 يف أٞ هبَ مت اٌزٛل١ن هٍٝ ارفبل١خ ِبعرتخيذ ؟ ِٚب ِؼّٛٔٙب ؟  -1

 دولة على إصدار عملة موحدة وبناء نظام أمنً ودفاعً مشترك ومتكامل ومستقل  31م إذ اتفقت 3001الجواب : فً عام 
 تطوٌر هذه االتفاقٌة فً  م وجرى3001وقد دخلت المعاهدة حٌز التنفٌذ فً عام 

 أمستردام واتفق آنذاك على السماح بانضمام أعضاء جدد من أوروبا الشرقٌة والوسطى

 َ ؟ 1997ِب اٌزـٛساد اٌزٟ رؼّٕزٙب ارفبل١خ اِغرتداَ هبَ  -3

 الجواب : تم االتفاق على السماح بانضمام أعضاء جدد من أوروبا الشرقٌة والوسطى +

  : أ٘ذاف االحتبد األٚسٚثٟ  -1
 ؟  ادلشرتوخ   خاألٚسٚث١اٌغٛق ) االحتبد األٚسٚثٟ (   : ِب أ٘ذاف 4ط
 . وضع أسس لالتحاد الوثٌق بٌن شعوب أوروبا .ـ 3
 .  تشجٌع التقدم االقتصادي واالجتماعً وتحقٌق مستوى عال من التوظٌؾ وتنمٌة متوازنة ومستمرة . ـ 1
   ن خالل تنفبذ سٌاسة خارجٌة  وأمنٌة دفاعٌة مشتركة . تأكٌد الهوٌة األوروبٌة على المستوى الدولً مـ 1
 .تقوٌة حقوق مواطنً األعضاء وحماٌة مصالحها .ـ 4
 .   تنمٌة التعاون الوثٌق فً شؤون العدالة والشؤون الداخلٌة .ـ 7
 الحفاظ على االتحاد وتنمٌته كمنطقة للحرٌة واألمن والعدالة . ـ انتهاج سٌاسة زراعٌة موحدة .5

 ١ن االحتبد األٚسٚثٟ : رٛع -3

 .( دول أوروبٌة . منها ) فرنسا ، ألمانٌا ، اٌطالٌا ، هولندا ، بلجٌكا ، لوكسمبورغ  5كان عدد الدول   -أـــ 
 انضمت كل من برٌطانٌا واٌرلندا والدنمرك والٌونان ومن ثم انضمت اسبانٌا والبرتؽال .  - ب

 م انضمت النمسا والسوٌد وفنلندا .3007فً عام  - ج

 ( عضواً .  37أصبح عدد الدول األعضاء فً االتحاد األوروبً )  -د  

م انضمام عشرة دول جدٌدة إلى عضوٌته هً ) قبرص جمهورٌة التشٌك واستونٌا 1994فً األول من أٌار عام   - هـ         
 وهنؽارٌا والتفٌا ولٌتوانٌا ومالطا وبولندا وسلوفاكٌا وسلوفٌنٌا.

 وبذلك أصبح عدد الدول األعضاء  ( م انضمت كل من ) رومانٌا وبلؽارٌا 1995/ 3/3فً  -و       
  ( عضواً .  15) 
 

 أ١ّ٘ـــخ االحتبد األٚسٚثٟ :  -4

 

   ٟاألٚسٚثادلشرتوخ ـ االحتبد  خاألٚسٚث١: ِب أ١ّ٘خ اٌغٛق ط  
جارة الحرة ومع إمكانٌة % من الت17االتحاد األوروبً الٌوم من أكبر شراكة سٌاسٌة واقتصادٌة فً العالم إذ ٌشكل  -3

(  799حرٌة الحركة للبضائع والخدمات واألفراد فان االتحاد ٌوفر الفرص لمواطنٌه جمٌعهم البالػ عددهم أكثر من ) 
 ملٌون نسمة . 

تأثٌر االتحاد األوروبً فً عدد من الدول النامٌة من خالل عقده اتفاقات متوسطة مع عدد من الدول العربٌة مثل )  -1
م ( وتهدؾ إلى الشراكة إلى تحرٌر التجارة بٌن دول البحر المتوسط 1991لتً عقد معها اتفاقٌة فً عام األردن ا

 فً دول البحر  المتوسط بتطبٌق التجارة الحرة بٌن دول األعضاء 99 وأوروبا فضالً عن التزام الشركاء

لوحدة بالتخطٌط العلمً واإلدراك التام تقدٌم نموذج ناجح لتطوٌر التعاون والتكامل بٌن الدول والوصول بها إلى ا -1
   ألهمٌة دول المنطقة . 

حلت األوراق النقدٌة والعملة المعدنٌة الٌورو  اذم 1991كانون الثانً  3تم تحقٌق الوحدة االقتصادٌة الشاملة فً  -4

 -ٓ خالي : ِ أٚسٚثبعزغري محل العمالت الوطنٌة وٌرى بعضهم أن الٌورو سٌكون األداة الفاعلة الوحٌدة التً 

 إسهامه فً تدعٌم االندماج االقتصادي بٌن أعضائه . - أ

 تشكٌل كتلة صلبة داعمة لتحقٌق طموح الوحدة السٌاسٌة األوروبٌة . - ب
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أما على الصعٌد الدولً : من المنتظر أن ٌشكل االتحاد االقتصادي والنقدي األوروبً إحدى الدعامات الرئٌسٌة  -ج 
 ٌورو إلى وحدة نقد دولٌة ذات دور رئٌسًللنظام العالمً من خالل تحول ال

 فً المعامالت المالٌة ألسواق المال العالمٌة وكذلك المصارؾ المركزٌة . 

   

 :  وبٔذ رٛاعٗ اٌغٛق  ِشىالد ؽىت ثذا٠خ اٌضّب١ٔبد ِٕٙب   ط: 
 البطالة ) التً تعد نقطة ضعؾ فً االتحاد األوروبً ( . أ ـ 
 :ت األجانب ومشكال التوترات االجتماعٌة  -ب 

تنامً التوجهات القومٌة التً شكلت عوائق مهمة أمام مسٌرة الٌورو . وربما كانت سٌئة فً اعادة الشعور القومً  -ج  
  والوطنً فً كل دولة من دول االتحاد األوروبً . 

  
..................................................................................... 

 : أٚساق هًّ ٚأعئٍخ ٚؽً دتبس٠ٓ  اٌغبثوخاحلظـــخ 
 : ِٕلّخ األلـبس ادلظـــذسح ٌٍجرتٚي ) األٚثه ( صبٌضًب 

 
  : و١ف ٔشأد ِٕلّخ األلـبس ادلظذسح ٌٍجرتٚي ) األٚثه ( 1ط

 ٔشبح األٚثه  -1
 م .3059أنشئت منظمة األقطار المصدرة للبترول ) أوبك ( فً عام   -3

 وفنزوٌال . وإٌرانمملكة العربٌة السعودٌة والكوٌت والعراق كانت مبادرة من ال -1

األوبك إقدام شركات النفط العالمٌة على تخفٌض أسعار النفط المعلنة فً عام  سالعامل األساسً فً تأسٌ إن  -1
 م . ) من دون استشارة حكومات البلدان المنتجة للنفط .3070

ولٌبٌا ونٌجٌرٌا وقطر واإلمارات العربٌة المتحدة  دونٌسٌاوان( دولة وهً ) الجزائر  31تضم منظمة أوبك )  -4
   واإلكوادور والجابون وإٌران والعراق والكوٌت والسعودٌة وفنزوٌال ( . 

مقر منظمة أوبك فً مدٌنة فٌنا بالنمسا وٌشرؾ علٌها مجلس المحافظٌن من دول األعضاء وٌعد مؤتمرها الوزاري   -7
 المرجع الرئٌسً فً قراراتها . 

 

 ششٚؽ اٌوؼ٠ٛخ :  -1
  -ـــ رشرتؽ ِٕلّخ األٚثه يف أٞ ثٍذ ٠شغت يف االٔؼّبَ ئ١ٌٙب أْ رزٛفش ف١ٗ اٌششٚؽ ا٢ر١خ : 

 أن ٌكون مصدراً للنفط الخام بكمٌات وفٌرة .  -3

 أصوات بلدان األعضاء المؤسسٌن جمٌعها . أن توافق على انضمامه ثالثة أرباع البلدان األعضاء بما فٌها  -1

 

 ؟   ـــذاف األٚثـــــه   ط ـ ِب أ٘ـ 
  - ــ رزّضً األ٘ذاف اٌشئ١غ١خ دلٕلّخ األٚثه يف ِب ٠ٍٟ :

 ومجتمعة . للبلدان األعضاء وتوحٌدها وتوفٌر أفضل السبل لحماٌة مصالحها بصورة منفردة  ةالسٌاسات النفطٌ تنسٌق ـ 3
 مصالح الدول المنتجة . إٌجاد الطرق والوسائل التً تساعد على استقرار األسعار والدفاع عن  -1

 توفٌر إمدادات نفطٌة للدول المستهلكة بطرٌقة اقتصادٌة ومنتظمة .  -1

 تحقٌق مردود عادل لرؤوس أموال الدول المستثمرة فً الصناعة النفطٌة .  -4

 : ِب ٚعٙخ ٔلش اٌذٚي ادلٕزغخ ِٓ األٚثه ئل١ّ١ًٍب ٚد١ًٌٚب ؟  ط 
 أ ـ ٚعٙخ ٔلش اٌذٚي ادلٕزغخ 

ـ التحكم باألسعار عن طرٌق  اإلنتاجحصص  تحدٌدنفطٌة موحدة جعلتها تتحكم بزمام أمورها النفطٌة من ناحٌة ـ اتبعت سٌاسة 
على  م حٌن اتفقت الدول األعضاء 3051عام  إلىالعرض والطلب ـ  والخطوة العملٌة فً السٌاسة النفطٌة لدول األوبك ترجع 

 :  تنفٌذ إجراءات مهمة 
 جانب الدول المنتجة فقط بعد أن كانت الشركات األجنبٌة التً تتحكم فً هذه األسعار  ـ تنظٌم أسعار النفط من3
فطٌة جدٌدة تجعل أسعار النفط مرتبطة باألسعار النهائٌة للسلع ) بمعنى نسٌاسة  بإتباعم قامت دول أوبك 3050فً عام  -1

 ربط عملٌة اإلنتاج بعملٌتً العرض والطلب . دي إلى أن أي زٌادة فً أسعار السلع تؤدي إلى زٌادة فً أسعار النفط ، كما تؤ
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 ة ـ ٚعٙخ ٔلش اٌذٚي ادلغزٍٙىـــخ  
بزعامة فأسست الوكالة الدولٌة للطاقة  تحكم الدول النفطٌة فأسست الدول الصناعٌة  لتحمً نفسها من  بإجراءاتـ قامت 

 باستثمار أكبر ما ٌمكن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وقد استطاعت هذه الوكالة تحقٌق أهدافها
من العوائد النفطٌة فً الدول المستهلكة وذلك بإعادة تدوٌرها باستهالك طاقة أقل وإنتاج أكبر كما تدنت نسب استهالك النفط  

 ونشط البحث عن مصادر بدٌلة له . 
 
 
 
 
 
 
 

 ِشىالد األٚثه  -5
 : ِب ِشىالد  اٌزٟ ٚاعٙزٙب األٚثه ؟8ط

  -وغ ادلشىالد ِٕٚٙب : ـــ روبٟٔ ِٕلّخ أٚثه ِٓ ث
  

 المعروضة  اإلنتاجـ ظهور دول منتجة للنفط لٌست أعضاء فً المنظمة مما أفقدها على التحكم فً كمٌات 3
 فً األسواق . 

 ـ سٌاسات الدول الصناعٌة المتمثلة فً : ـ 1
 أ ـ تخزٌن احتٌاطات نفطٌة كبٌرة الستخدامها عند حدوث أزمة ما .

  و مصادر طاقة بدٌلة لتخفٌؾ االعتماد على النفط ب ـ تزاٌد التوجه نح
ومدى االلتزام الفعلً بهذا التوزٌع وتردد بعض  اإلنتاجـ الخالفات الداخلٌة فً الدول األعضاء من ناحٌة توزٌع حصص 1 

 الدول البقاء فً المنظمة .

 أٚساق هًّ ِن ؽً اٌزّبس٠ٓ  اٌضبِٕخاحلظخ 
 ــخ ادلظذسح ٌٍٕفـؾ ) األٚاثــــه (ـ ِٕلّخ اٌذٚي اٌوشث١ــساثوًب :  

 
 ٔشأح األٚاثه . -1

 أ٘ذاف األٚاثه . -1

 األٚاثه ئل١ّ١ًٍب ٚد١ًٌٚب . -3

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 ٔشأح األٚاثــــه :  - 1

 
 ( ؟  ألٚاثه  : و١ف ٔشأد ِٕلّخ اٌذٚي اٌوشث١خ ) ا 1ط
 دول هً ) السعودٌة ـ الكوٌت ـ لٌبٌا ( . 1م والذي ضم 3057عام  الدول العربٌة المصدرة للبترول  ـ نشأت منظمة3
( دول عربٌة مصدرة للنفط وهً ) البحرٌن ، اإلمارات العربٌة المتحدة ، تونس ، الجزائر ، سورٌة ،  7انضم إلٌها الحقاً ) ـ 1

   . العراق ، قطر ، مصر (
 % من مجموع اإلنتاج العالمً للنفط .19ٌشكل إنتاج دول األوابك نحو  -1

 % من االحتٌاط العالمً .79نحو  ااحتٌاطه.ٌبلػ مجموع  -4

 اختٌرت مدٌنة الكوٌت مقراً للمنظمة .  -7

 تمارس منظمة األوابك مسؤولٌاتها واختصاصاتها عن طرٌق األجهزة التابعة لها      -5

 خ دلٕلّخ األٚاثه ؟ ط: أروش األعٙضح اٌزبثو 
 المجلس الوزاري . - أ

  احذر عدوك مرة واحدة وصديقك ألف مرة
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 المكتب التنفٌذي . - ب

 األمانة العامة . - ت

 الهٌئة القضائٌة .  - ث

 ط: ِب أٔشـخ ِٕلّخ األٚاثه ؟   
 خدمة التنمٌة االقتصادٌة العربٌة من خالل المشروعات المشتركة فً األنشطة النفطٌة كافة .  -3

البحرٌة لنقل النفط . الشركة العربٌة إلصالح السفن وبنائها والشركة  الشركة   ـــ  الشركات المنبثقة من هذه المنظمة  
 العربٌة لالستثمارات البترولٌة  ( . 

 

 ؟   : ِب ششٚؽ   اإلٔؼّبَ اىل ِٕلّخ األٚاثه  1ط
 ـــ تشترط  المادة السابعة من مٌثاق المنظمة فً أي بلد عربً ٌرؼب االنضمام إلٌها أن تتوفر الشروط اآلتٌة : 

 . أن ٌكون النفط مصدر رئٌسً للدخل القومً للدولة ـ3
 وما ٌطرأ علٌه من تعدٌالت .المنظمة أحكام اتفاق بـ أن  ٌلتزم 1
ـ أن ٌوافق مجلس وزراء المنظمة على انضمامه بأؼلبٌة ثالثة أرباع األصوات على أن ٌكون من ضمنها األعضاء 1

 المؤسسون ) الكوٌت ـ لٌبٌا ـ السعودٌة (.

 ـــــــــــــــــــذاف األٚاثه : أ٘ــ -1
 

 : ِب أ٘ــــذاف ِٕلّخ األٚاثه ؟  3ط
 وتوحٌد جهودها لتحقٌق أفضل السبل لتطوٌر الصناعة البترولٌة فً الدول العربٌة .  األعضاءبٌن الدول  تعاون الـ 3
 دٌن ومجتمعٌن .ـ تقرٌر الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة فً هذه الصناعة منفر1
 اإلفادة من موارد البلدان األعضاء وإمكاناتها فً إقامة المشروعات المشتركة .  ـ 1
   تحقٌق نوع من التكافل االقتصادي بٌن الدول العربٌة من خالل إقامة المشروعات المشتركة بٌن الدول األعضاء . ـ 4
 

 األٚاثه أف١ّ١ًٍب ٚد١ًٌٚب :  -4
 ه ئل١ّ١ًٍب ٚد١ًٌٚب ؟ : ِب رأصري ِٕلّخ األٚاث4ط

 ئل١ّ١ًٍب: ـ 
 ـ تعمٌق التعاون العربً فً المجال البترولً من خالل : ـ 3

 أ ـ زٌادة التعاون ببٌن الشركات النفطٌة العربٌة . 
 ب ـ تقدٌم المساعدات لبعض الدول فً بعض المجاالت كبناء األرصفة البحرٌة فً الموانًء. 

 عربٌة ـ إنشاء معهد البترول العربً لتطوٌر الخبرات العربٌة .لمساهمة فً تطوٌر الخبرات الا  ـ1
   

 هٍٝ ادلغزٜٛ اٌذٚيل ) د١ًٌٚب (
  

بهدؾ طمأنت هذه الدول إلى السٌاسات النفطٌة العربٌة .وتشجٌع ـ عملت المنظمة على توثٌق العالقات مع الدول األروبٌة 3
 التعاون بٌن الطرفٌن . 

  الدول األوروبٌة إلى االستثمار المشترك فً المجال النفطً .  الدول العربٌة النفطٌةـ دعت 1
 

.............................................................................................+ 
 

 ــ أٚساق هًّ ِن دتبس٠ٓ  اٌزبعوخاحلظـــــخ 
 (ـ  اٌزىزالد االلزظبد٠ــــخ يف اٌٛؿٓ اٌوشثـــٟ 

 
 التكتالت االقتصادٌة اإلقلٌمٌة سمة ممٌزة للعالقات الدولٌة فً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن ،  ـ أصبحت

 ــ سعت الدول األوروبٌة إلى التقارب والتعاون بٌنها مما أدى إلى قٌام االتحاد األوروبً .



15 
 

 15الصفحة  (  5566656/950أحمد الحيدرية )   األستاذ/
 

مٌة حفاظاً على مصالحها وثرواتها ــ سعت مجموعة من الدول المنتجة للنفط والمصدرة له إلى أن تتكتل فً منظمات إقلٌ
 فكانت منظمة األوبك ومنظمة األوابك .
 ـــ تأثر الوطن العربً بهذه التكتالت .  

  : ِب أصش اٌٛؿٓ اٌوشثٟ ثبٌٕضهخ اإلل١ّ١ٍخ االلزظبد٠خ  ـ ِٚب ٟ٘ أثشص ادللب٘ش اٌزٟ رورب هٓ ٘زٖ إٌضهخ1
 ة منها : ـ أ ـ  التوجه العربً نحو إقامة تكتالت إقلٌمٌة عربٌ

 م3073أوال : ـ مجلس التعاون الخلٌجً 
 . ـ الكوٌت ـ اإلمارات العربٌة ـ قطر ـ سلطنة عمان ـ البحرٌن (  ةالسعودٌ: ـ )  الدول المضمومة له

 م : 3070ثانٌاً : ـ اتحاد المؽرب عام 
ما عرقل نجاحه وتطوره مشكلة الصحراء  ) المؽرب ـ الجزائر ـ مورٌتانٌا ـ تونس ـ لٌبٌا (  لعلالدول المضمومة له : ـ   

 الؽربٌة واألزمة السٌاسٌة فً الجزائر .
ب ـ   : ضعؾ قدرة الوطن العربً على تشكٌل تكتالت اقتصادٌة فاعلة بجعل قدرته التفاوضٌة مع األطراؾ األخرى ضعٌفة . ـ  

 .  ًاألوروبمن ؼٌر الممكن للدول العربٌة أن تتفاوض بشكل فردي مع االتحاد 
العربً لدخول أسواق هذه التكتالت  اإلنتاجـ التً تشكلها الدول األخرى تزٌد المصاعب أمام  -: االقتصادٌة: التكتالت  - ج

 . ألنها تعطً األولوٌة فً التجارة للدول األعضاء فٌها مما ٌجعل نصٌب الوطن العربً فً التجارة الدولٌة محدوداً 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 351س: ضع خطاً تحت اإلجابة الصحٌحة .  من أسئلة الوحدة : صفحة 

 أعلنت الوحدة بٌن شطري ألمانٌا فً عام :  -3

 م .3059-م            د3009 -م             ج3003 -م       ب3070 - أ

 بٌرستروٌكا كلمة روسٌة تعنً : ال -1

  إعادة البناء -بالشفافٌة والوضوح                         - أ

 دٌمقراطٌة المجتمع .  -التحرر السٌاسً                            د    - ح

 ٌقع المقر الدائم لحلؾ شمال األطلسً فً مدٌنة :  -1

 وكسل .بر -د            كنبو بور   -بارٌس       ج -روما    ب - أ
 المؤتمر الذي ٌعد الخطوة األولى لظهور حركة عدم االنحٌاز هو :  -4

 القاهرة .  -بلؽراد               د -بربونً               ج -ب                باندونػ -أ 
 قامت السوق األوروبٌة المشترمة فعلٌاً قً عام :  -7

 م.3074 -د        م       3077 -م              ج3079 -ب      م3075 -أ 
      

 الدول المؤسسة لمنظمة األوابك :  -5

 السعودٌة والعراق والكوٌت . -ب                    السعودٌة ولٌبٌا والكوٌت - أ

 الكوٌت والعراق وقطر .  -العراق والكوٌت ولٌبٌا                      د - ت

 حوالً :  مجموع احتٌاط منظمة األوابك من االحتٌاطً العالمً للنفط ٌشكل -5
 % 55        %   79  %             49 -%           ب77 - أ

 س: وضح المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات التالٌة .  

: ػ مصطمح أطمؽ عمى دوؿ العالـ التي ظيرت تاريخيًا بعد ظيور العالـ الرأسمالي ) ػ دوؿ العالـ الثالث 1
الث ال ينتمي الى العالـ الرأسمالي أو الى الشيوعي وىو مفيوـ األوؿ ( والعالـ الشيوعي ) الثاني ( فالعالـ الث

دوؿ العالـ الثالث وىو ثالث العوالـ أصبح يتطابؽ مع مفيـو عدـ االنحياز ويطمؽ كذلؾ عمى الدوؿ النامية 
 ظيوره في عالمنا المعاصر والحديث . حيثمف 
ـ في المؤتمر األوؿ لمتجارة 1964 ( : ىي مجموعة مف الدوؿ النامية تشكمت عاـ 77ػ مجموعة اؿ ) 2

والتنمية التابع لألمـ المتحدة وأخذت تدعو الى نظاـ اقتصادي عالمي جديد والى تطوير الحوار بيف الشماؿ 
 الغنية ودوؿ الجنوب الفقيرة .

: مشروع سياسي واقتصادي يحمؿ اسـ صاحبو الجنراؿ األمريكي جورج مارشاؿ الذي كاف  ػ مشروع مارشاؿ3
الخارجية األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية وىدفو إعادة أعمار أوروبا التي دمرتيا الحرب ووقؼ المد  وزير

 الشيوعي .
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: مشروع اقتصادي سياسي ظير في أعقاب االجتماع التمييدي الذي عقده ػ السوؽ األروبية المشتركة 4
اقتصادية بيف دوليـ وتال ذلؾ وضع  ةـ إلنشاء وحد1951دوؿ أروبية في ايطاليا عاـ  6وزراء خارجية 

الذي يعد  1957وقعت عمييا الدوؿ فيما سمي ) معاىدة روما ( في  آذالمباديء األساسية ليذه السوؽ 
 التاريخ الفعمي لقياـ السوؽ األروبية المشتركة .

يدؼ الى إزالة : ىو اتفاؽ بيف ألمانيا وفرنسا ودوؿ البينوكس ) ىولندا ػ بمجيكيا ( ي ػ اتفاقية الشنجف5
لتعميـ االتفاؽ عمى باقي  1997عاـ  أمسترداـالعوالؽ وحرية التنقؿ بيف الدوؿ المذكورة ثـ جاءت معاىدة 

 الدوؿ األروبية .
  لبعض الدوؿ النامية خاصة في المجاؿ التجاري  ياألوروب: تسييالت قدميا االتحاد  ػ نظاـ الشراكة األروبية6
تر دبموماسي حاد بيف الدوؿ االشتراكية والرأسمالية تكرس لتحقيؽ مكاسب سياسية : حالة تو  ػ الحرب الباردة7

 دائرة نفوذىا . إلىأو اقتصادية بال قتاؿ ولجذب الدوؿ األخرى 
 . ياألوروب: وحدة النقد األروبية الموحدة التي أصدرىا االتحاد  ػ اليورو8
جارة والعالقات االقتصادية والثقافية عبر الحدود فيضاف الت إلىػ العولمة : اتجاه سياسي واقتصادي يسعى 9

 بيف الدوؿ .
ـ وىدؼ إنشائو الرد 1949: منظمة دولية اقتصادية خاصة بالدوؿ الشيوعية ظيرت عاـ  ػ الكوميكوف11

 عمى مشروع مارشاؿ وزير الخارجية األمريكية .
تقيد حركتيـ وتصبح مرىونة :  فصؿ السكاف حسب العرؽ في مناطؽ تقتصر عمييـ و  ػ الفصؿ العنصري11

بتصاريح مرور وفصميـ في الخدمات وحرمانيـ مف المشاركة السياسية وطبقت ىذه السياسة في ) افريقيا ( 
 يرتبط بالتمييز العنصري .

: تعبير قانوني روماني يطبؽ عمى المواطنيف الذي ليس لو صفة سوى أنو أنجب أطفااًل ثـ  ػ البروليتاريا21
ىذا التعبير عمى الذيف ال يممكوف نصيبُا مف الثروة وال يتمتعوف بأية ضمانات في الحياة  أطمؽ ساف سيموف

 الصناعي . اإلنتاجثـ استخدـ كارؿ ماركس ىذه الكممة قاصدًا بيا طبقة العماؿ األجراء الذيف ال يشتغموف في 
ىو الذي  اإلنتاجماركس أف نمط : مبدأ مف مباديء االشتراكية العممية إذ يرى  : التفسير المادي لمتاريخ31 

يؤثر في األوضاع االقتصادية واالجتماعية والفكرية ونوعيا في المجتمع بحيث تنطبع ىذه األوضاع وتنظـ 
بالصورة التي يقتضييا البناء االقتصادي القائـ واف وسائؿ االنتاج في رأيو ىي التي تييمف عمى روابط 

 وليدة الحياة المادية لممجتمع . الجماعة وأف مختمؼ األنظمة السياسية ىي
 22/5/1963: مؤتمر عقد في الحبشة صدر عنو ميثاؽ منظمة الوحدة االفريقية  ػ مؤتمر أديس أبابا41

 ( دولة افريقية . 31ووقع عميو رؤساء ) 
ػ يقصد بو الحروب األىمية أو الحروب غي الدولية التي تندلع عمى أرض دولة ما بيف  ػ النزاع المسمح51 

 بأمر الجيش. تأتمرالجيش النظامي لتمؾ الدولة مف جية وقوات مسمحة مف الدولة نفسيا ال 
 ػ ىي ناتج عممية تكويف نسؽ فكري عاـ يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد .ػ اإليدولوجيا 61
 أصبحت في الوقت الحاضر السمة البارزة لمصراعات الدولية وتطور العالقات الدولية  .  
: أف يتمكف األفراد مف االشتراؾ مف االجتماع باألماكف العامة ليعبروا عف أرائيـ بالخطابة  جتماعػ حرية اال71

 أو المناقشة أو تبادؿ الرأي .
 أعالـ مشيوريف وكتبيـ س  :  .

تجد  نمهما شرقت وغربت ل 
  من الوطنأحلى وأغلى 
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 الزعيـ               أسـ كتابو  
 كفاحي ىتمر

 المسيحية الجديدة ساف سيموف
 معنظرة جديدة الى المجت روبرت أويف
 ثروة األمـ أدـ سميث

 نظرية فائض القيمة  كارؿ ماركس
 الدولة الييودية  ىرتزؿ

                                                  اٌشاثوخ ِز١ًّٕب ٌىُ إٌغبػ   ـــ األعزبر ) أمحذ احل١ذس٠خ <<< حاٌٛؽذ ذ>> أزٙ
5766656/979 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 : اٌٛؽذح اخلبِغــــــــخأٚساق هًّ ٚؽً دتبس٠ٓ ٚششػ : 

 ادلٕلّبد اٌذ١ٌٚـــــــــــــــخ ٚاإلل١ّ١ٍـــــــــــــــخ
 ....احلظخ  األٚىل ......

 اٌذسط األٚي : هظجخ األُِ
 

 :ـ ِب ٟ٘ ألغـــبَ ادلٕلّبد اٌذ١ٌٚخ ؟  1ط
 
تضـ مجموعة مف الدوؿ تنشأ  باتفاؽ ىذه الدوؿ لرعاية مصالح : ػ  () اٌذ١ٌٚخ  اٌوبدل١خأ ـ ادلٕلّخ  

   يا   . مشتركة دائمة بينيا وتتمتع ىذه الييئة بإرادة ذاتية مستقمة وتقبؿ عضوية أي دولة لالنضماـ إلي
مثاؿ : ػ ىيئة األمـ ػ البنؾ الدولي ػ منظمة العمؿ الدولية ، منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيراف المدني 

 الدولية . .
مؤسسة دائمة تنشأ بموجب اتفاؽ بيف  عدد محدد مف الدوؿ تجمع بينيا : ػ  ة ـ ادلٕلّخ اإلل١ّ١ٍخ   

   روابط تضامف مشتركة تخضع لقواعد التنظيـ .
 مثاؿ : ػ منظمة الوحدة اإلفريقية ػ المنظمة األوروبية لمسكؾ الحديدية ومنظمة الدوؿ األمريكية . 

............................................................................................................
.. 
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 أٚالً: ـ ادلٕلّبد اٌذ١ٌٚــــــــخ
                                                                     

 صب١ًٔب:   ١٘ئخ األُِ      أٚالً : هظـــجخ األُِ   
 

 م1045-1919َ)   أٚالً : ـ  هظجــــــــــخ األُِاحلظخ اٌضب١ٔخ : 

 
  : و١ف ٔشأد هظجخ األُِ ـ أٚ ِب أعجبة ل١بَ هظجخ األُِ ؟   1ط  
ـ (  وما خمفتو مف خسائر فادحة في األرواح 8191-1914مية األولى عاـ ) ػ بسبب الحرب العال1

 والمعدات 
 ػ بحث المشكالت الناجمة عف الحرب ومواجية مسؤولية السالـ .2

ـ في مدينة باريس وبعد أف وضعت الحرب أوزارىا وانتيى ىذا المؤتمر 1919ػ عقد مؤتمر الصمح في عاـ 
 ح التي كاف أىميا إقامة عصبة األمـ .  بعقد العديد مف المعاىدات الصم

 : ِب ٟ٘ ِجبدٞء هظجخ األُِ ؟ ط
 التزاـ الدوؿ بعدـ الرجوع إلى الحرب . -1
 إقامة عالقات واضحة بينيا تقوـ عمى أساس العدالة . -2
 احتراميا لقواعد القانوف الدولي . -3
 إحقاؽ العدالة واحتراـ االلتزامات التي اتفؽ عمييا في المعاىدات .    -4
 ِٙبَ اٌوظجخ : -2

  ط: ِب ِٙبَ اٌوظجخ ؟
الثذ ِٓ اليدؼ الرئيسي مف العصبة ىو زيادة التعاوف بيف الدوؿ ومنع تكرار الحروب ولتحقيؽ ىذه القرارات 

  –اٌم١بَ ثبدلٙبَ اٌزب١ٌخ . 
  -ػّبْ اٌغٍُ ِٕٚن احلشٚة هٓ ؿش٠ك اٌٛعبئً ا٢ر١خ :  -أ     
 ؽ عميو . تخفيض التسمح إلى الحد  األدنى المتف -1
 ضماف سالمة أقاليـ الدوؿ   األعضاء واستقالليا السياسي ضد أي اعتداء خارجي  -2
 فؾ النزاعات بالطرؽ الودية وذلؾ بعرضيا عمى مجمس العصبة . -3

 ٚرٛص١مٗ هٓ ؿش٠ك اال٘زّبَ ة:  اٌذٚيلرٕل١ُ اٌزوبًِ  -ة 
 الشؤوف االقتصادية والمالية والدولية . -1
 انية والصحية .المسائؿ االجتماعية واإلنس -2
 تنشيط التعامؿ الفكري بيف الشعوب . -3
 ِٙبَ ئداس٠خ ٚرزّضً يف :   -ط
 اإلشراؼ عمى نظاـ االنتدابات الدولية . -1
الذي وضعتو معاىدات الصمح بعد الحرب  األقميات اإلشراؼ عمى تطبيؽ نظاـ حماية  -2

 العالمية األولى . 



19 
 

 10الصفحة  (  5566656/950أحمد الحيدرية )   األستاذ/
 

 ٔٙب٠خ اٌوظجخ :  -3
 ب٠خ ) فشً ( اٌوظجخ ؟ ط: أروش األعجبة اٌزٟ أدد ئىل ٔٙ

بيف الدوؿ  واإلنسانيحات في ميداف التعاوف االقتصادي واالجتماعي جاػػ أحرزت العصبة بعض الن
وأسيمت في حؿ المشكالت الدولية البسيطة بيف الدوؿ العادية غير الكبرى ولكنيا فشمت في مجاالت 

 عدة وأىميا : 
المتحدة واالتحاد السوفيتي وانسحاب ألمانيا والياباف مف  ػ عدـ انضماـ الدوؿ اليامة لمعصبة كالواليات1 

 عضويتيا .
 افتقار العصبة إلى قوة عسكرية تابعة ليا ، يمكف أف تحركيا عند الحاجة إلييا . -2
فشؿ العصبة في حؿ بعض القضايا مثؿ : ) منع ألمانيا مف تمزيؽ دولة تشيكوسموفاكيا وضميا  -3

  ـ .1939الشبموسي ودانزج في عاـ 
 تياوف العصبة في رقابتيا عمى تنفيذ برامج تحديد التسمح .  -4
احتواء ىذه العصبة عمى نقاط ضعؼ تتعمؽ بالسمطات التي خوليا العيد ليا وطريقة ممارستيا ومف  -5

 أىميا : اشتراط االجماع في التصويت إلصدار القرار . 
ا يحمو ليا ، فميزت في حماية منح العصبة بعض الدوؿ أف تفرض إراداتيا عمى العالـ وتتصرؼ كيفم -6

 األقميات وأساءت تطبيؽ نظاـ االنتداب ومبدأ حؽ المصير . 
  .  ط  : ِب ٟ٘ اٌمؼب٠ب ٚادلشىالد اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ صلؾذ ثٙب اٌوظجخ يف ؽٍٙب  
 ـ .1921ػ حؿ النزاع السويدي الفنمندي حوؿ جزر ايسمندا عاـ 1
 ـ 1935ػ حؿ النزاع بيف كولومبيا وبيرو عاـ 2
 ػ مشكالت الحدود بيف اليوناف وبمغاريا .3 
  ؟  ط : ِب اٌذٚي اٌزٟ أغؾجذ ِٓ هؼ٠ٛخ هظجخ األُِ 

لعدـ موافقة الدوؿ المنتصرة في الحرب العالمية األولى عمى  ـ ػػػ انسحاب ألمانيا والياباف مف عصبة األم
 الميزومة عضوًا في عصبة األمـ خاصة بريطانيا وفرنسا  انضماـ الدوؿ

 1661: ػ مدينة فرنسية تقع جنوب باريس فييا قصر فرساي الذي بناه لويس الرابع عشر عاـ  عبٞفش
 وفيو وقعت معاىدة فرساي .

: ػ امتياز يمنح لمدوؿ الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجمس األمف الدولي  ؽك ٔمغ )  اٌف١زٛ (
ؿ مف ىذه الدوؿ . ) الصيف ػ فرنسا ػ بريطانيا ػ وبموجب ىذا االمتياز ال ينفذ أي قرار ال توافؽ عميو أي دو

 روسيا ػ الواليات المتحدة األمريكية ( 
 189أعـــــئٍخ اٌذسط األٚي : طفؾخ 

 : طٕف ادلٕلّبد ا٢ر١خ ئىل ِٕلّخ هبدل١خ أٚ ِٕلّخ ئل١ّ١ٍخ ؟ 1ط 
 منظمة دولية .منظمة العمؿ الدولية .              - أ
 منظمة دولية .           منظمة الصحة العالمية . - ب

 منظمة إقميمية .       . منظمة الوحدة اإلفريقية -ج
 ِىت أٔشئذ هظجخ األُِ ؟ ِٚب كشٚف ٔشأرٙب ؟  :3ط
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ـ ػػ نتيجة الحرب العالمية األولى وما نجـ عنيا مف آثار أدت إلى 1919أنشأت عاـ  الجواب :
 التفكير بإيجاد وسيمة لمنع تكرار الحرب . 

 
 ِٓ :  : أروش صالصخ4ط

 ِجبدب هظجخ األُِ .  - أ
 بعدـ الرجوع إلى الحرب . ـقبوؿ الدوؿ االلتزا -1
 إقامة عالقات بينيا عالنية وعمى أساس العدالة . -2
تباعيا ليا في تصرفاتيا -3  .  احتراميا لقواعد القانوف الدولي وا 

 ٚعبئً اٌوظجخ يف حتم١ك اٌغالَ ِٕٚن احلشٚة هٓ ؿش٠ك :  - ة
 نى المتفؽ عميو .تخفيض التسمح إلى الحد األد* 

 * ضماف سالمة أقاليـ الدوؿ األعضاء واستقالليا السياسي ضد أي اعتداء خارجي .
 .  * فؾ المنازعات بالطرؽ الودية وذلؾ بعرضيا عمى مجمس العصبة

 اجملبالد اٌزٟ ؽبٌٚذ اال٘زّبَ ثٙب هظجخ األُِ ٌض٠بدح اٌزوبْٚ ثني اٌذٚي . -ط
 ولية .الشؤوف االقتصادية والمالية والد -1
 المسائؿ الصحية . -2
 تنشيط التعامؿ الفكري بيف الشعوب .  -3

 : طٕف ِٙبَ اٌوظجخ اٌشئ١غ١خ ٚؽذد اٌٛكبئف ا٢ر١خ ؽغت وً رظ١ٕف سئ١ظ : 5ط
  مياـ إداريةاإلشراؼ عمى نظاـ االنتدابات الدولية :                     - أ
 ف السمـ ومنع الحروب ضماتخفيض األسمحة إلى الحد األدنى المتفؽ عميو :            - ب
 تنظيـ وتوثيؽ التعامؿ الدولي . المسائؿ االجتماعية واإلنسانية :                         -ج 

 
 : أروش ِضبٌني ٌىً ِٓ : 6ط

 لؼب٠ب اعزـبهذ ِٕلّخ هظجخ األُِ ؽٍٙب . - أ
 في ميداف التعاوف االقتصادي واالجتماعي واإلنساني بيف الدوؿ  -1
 الدولية البسيطة بيف الدوؿ العادية غير الكبرى . ساىمت في حؿ  المشاكؿ  -2
 ؽٍٙب :  نلؼب٠ب مل رغزـ - ة

 ـ . 1939ـ . وضميا الشبموسي ودانزج عاـ 1937منع ألمانيا مف تمزيؽ دولة تشيكوسموفاكيا عاـ * 
 دٚي أغؾجذ ِٓ هؼ٠ٛزٙب :  -ط

 ـ 1933ألمانيا عاـ  -2ـ               1933الياباف عاـ  -1
 ـ 1928البرازيؿ عاـ   -4ـ              1937إيطاليا عاـ  -3

 اٌذسط اٌضبٟٔ :  ـ ١٘ئخ األُِ ادلزؾـــــــــذحاحلظخ اٌضبٌضخ ٚاٌشاثوخ  : 
 ػ نشأتيا1
 ػ أىػػػػػدافيا2



21 
 

 21الصفحة  (  5566656/950أحمد الحيدرية )   األستاذ/
 

 ػ األجيزة التابعة ليا . إليياػ شروط االنضماـ 3
 ػ المنظمات المنبثقة منيا .4

 أٚالً : ٔشأح ١٘ئخ األُِ ادلزؾذح : 
  ف ٔشأد ١٘ئخ األُِ ؟ : و1١ط
 ػ  فشؿ عصبة األمـ في تحقيؽ األىداؼ  التي قامت مف أجميا مما أدى إلى قياـ الحرب العالمية الثانية .1
 ػ رغبة الحمفاء في إقامة منظمة دولية ترعى السالـ الدولي .2
تصريح واشنطف الذي ػ  تزايد التصريحات واإلعالنات المتعددة األطراؼ ، كاف أقوى ىذه األصوات وأىميا 3

 تضمف اقتراح أسـ األمـ المتحدة . 
ـ عممًا 1945تـ االتفاؽ عمى ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة وتوقيعو في مؤتمر ساف فرانسيسكو عاـ  -3

 دولة .    ( 45بأف ىذا المؤتمر كاف األخير وضـ ) 
 صب١ًٔب : أ٘ــــذاف ١٘ئخ األُِ ادلزؾذح ِٚجبدئٙب :

 دٞء ١٘ئخ األُِ ادلزؾذح ؟   ط : ِب أ٘ــــذاف ِٚجب
 ػ  حفظ األمف والسالـ الدولي ويتضمف مف خالؿ اإلجراءات التالية : ػ1

 أ ػ حؿ النزاعات بالطرؽ السممية .
 ب ػ منح ىيئة األمـ سمطة اتخاذ تدابير عقمية ضد الدوؿ المعتدية ..

 ج ػ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية ألية دولة .   
 ف الدولي بتنمية العالقات بيف الدوؿ عف طريؽ : ػ تدعيـ التعاو2 

 أ ػ تحقيؽ مبدأ السيادة بيف األعضاء . 
 ب ػ حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا بنفسيا .  

 
 صبٌضًب : هؼ٠ٛخ األُِ ادلزؾذح :

 رؼّٓ ١ِضبق األُِ ادلزؾذح هٍٝ ٔٛهني ِٓ إٌض : ــ 
 :  األهؼــــبء األط١ٍْٛ ٌألُِ ادلزؾذح -1

التي اشتركت في مؤتمر فرانسيسكو ووقعت ميثاؽ الييئة وصادقت عميو وكذلؾ الدوؿ ػػ ىي الدوؿ 
 التي وقعت مف قبؿ تصريح األمـ المتحدة . 

  -:  تقـو عمى قاعدتيف ىما :  األهؼـــبء ادلٕؼّْٛ -2
 عمى االنضماـ إلى المنظمة .  الدولةالعضوية االختيارية : بمعنى ضرورة موافقة  - أ
بمعنى توفر شروط معينة في الدوؿ التي تريد االنضماـ إلى المنظمة  العضوية المشروطة : - ب

 وأىـ ىذه الشروط : 
موضوعية : أف تكوف الدولة محبة لمسالـ .  ) تكوف قادرة عمى القياـ بالتزاماتيا الواردة  -1

  في الميثاؽ ( 
)  شكمية : أف يتـ قبوؿ العضو الجديد بقرار مف الجمعية بناء عمى توصية مجمس األمف -2

 دولة .  196عممًا بأف عدد األعضاء قد بمغ 
 ساثوًب : ِمش اذل١ئخ ٌٚغبرٙب اٌشمس١خ ٚؿشق دت٠ٍٛٙب :
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 : أ٠ٓ ِمش ١٘ئخ األُِ ادلزؾذح ؟  1ط
 ػ  مقرىػػػػا في الواليات المتحدة في نيويورؾ   مقرًا دائمًا .  

 : ِب ٟ٘ اٌٍغبد اٌشمس١خ يف اذل١ئخ ؟  1ط
 الروسية ، الصينية ، الفرنسية والعربية .  االنجميزية ، االسبانية ،

 : ِب ٟ٘ ؿشق دت٠ًٛ ١٘ئخ األُِ ادلزؾذح ؟ 3ط
 ػػ يتـ تمويؿ الييئة مف قبؿ الدوؿ األعضاء . 

 
 
 
 

 
 
 

 ؟ : ِب ٟ٘ األعٙضح اٌزبثوخ ذل١ئخ األُِ  ِٚمش٘ــــــــــب6ط
 

 ١٘ئخ األُِ 
 

 1       4         
  6     2  3   6 
  5            

    
 
 
 
 
 

 هٕــــٙب  ادلٕجضمخادلٕلّبد 
 ) اليونسكو (  ػػػػػ باريس  ػ منظمة األمـ المتحدة  ػ لمتربية والعموـ 1
 ) الفاو (  ػ رومػػػػا             ػ منظمة األغذية والزراعة  ػ 2
 ( جنيؼ)              ػ منظمة العمؿ الدوليػػػػة ػ 3
 ) نيويورؾ (                     ػػة العالمية ػ منظمة الصحػػ4
 ) نيويورؾ (                       ػ اليونسيؼ5

 مجلس األمن 

  نٌوٌورك

المجلس 
االقتصادي 

 واالجتماعً 

 نٌوٌورك

 ألمانة العامةا
 السكرتارٌا
 نٌوٌورك 

 
 
 
 
 

الجمعٌة 
العامة 

 نبوبورك 

محكمة العدل 
 لعلٌا 

   الهاي /

 هولندا

مجلس 
   الوصاٌة  

  

 أطلب العلم من المهد إلى اللحد 
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 عمميا عمى رعاية األمومة والطفولة .                                                            يقتصر: منظمة منبثقة عف األمـ المتحدة  ليونسيؼا
 

 ئة األمـالمغات الرسمية في ىي
 ػ اإلسبانية1
 ػ اإلنجميزية2
 ػ الروسية3
 ػ الصينية4
 ػ العربية5
 ػ الفرنسية  6

 األعضػػػػػاء الدائموف في مجمس األمف 
 ػ الصيف الشعبية1
 ػ فرنسا2
 ػ االتحاد السوفيتي ) سابقًا (3
 ػ الواليات المتحدة األمريكية4
 ػ بريطانيػػػا5

  
اـ لممنظمة والذي تتكوف مف أعضاء المنظمة جميعيـ ، وتتمتع بجممة مف االختصاصات التي :  الجياز الع مةاػ الجمعية الع1

 تجعؿ منو منبرًا عالميًا . 
 ػػػ تعقد اجتماعاتيا مرة واحدة كؿ عاـ . 

 ػػ  تعقد اجتماعاتيا الخاصة بناء عمى طمب مف مجمس األمف أو طمب أغمبية أعضاء ىيئة األمـ  
  و١خ اٌوبِخ ؟ِب أُ٘ خظبئض  اجلّ 1ط
ػػػ مناقشػػة المسػػائؿ كافػػة التػػي تػػدخؿ فػػي إطػػار الميثػػاؽ والمسػػائؿ المتعمقػػة بالتعػػاوف االقتصػػادي واالجتمػػاعي 1

 دوؿ األعضاء . . فوالثقافي بي
 ػ النظر في المباديء المتعمقة بحفظ السمـ واألمف الدولييف .  .2
 ػ تقرر قبوؿ األعضاء الجدد وفصؿ مف ينتيؾ الميثاؽ .  .3
ػػػػ انتخػػػاب أعضػػػاء مجمػػػس األمػػػف غيػػػر الػػػدائميف وأعضػػػاء المجمػػػس االقتصػػػادي واالجتمػػػاعي .واألعضػػػاء 4

 المختاريف في مجمس الوصاية وقضاة محكمة العدؿ الدولية 
 ػ تعييف األميف العاـ بناًء عمى توصية مجمس األمف . 5
 ـ رلٍظ األِـــٓ 1 

يد إليو مف اختصاصات في حفظ السالـ واألمف الدولييف ػ يعد  أىـ أجيزة ىيئة األمـ  وتتبع أىميتو مما ع
 األمف مف :     سفضاًل عف أنو يمتمؾ سمطة اتخاذ إجراءات عديدة باستعماؿ القوة العسكرية ويتكوف مجم

                 : وىـ ) الصيف وفرنسا وروسيا االتحادية وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية ( أهؼبء دائّني - أ
( دوؿ تنتخػبيـ الجمعيػة العامػة مػف بػيف أعضػائيا مػدة  11:  يبمػغ عػددىـ )  ء غري دائّنيأهؼب - ب

 سنتيف . 
  -ػػ يمارس مجمس األمف اختصاصات عدة يمكف تقسيميا إلى ثالثة أنواع ىي : 

 اخزظبطبد ع١بع١خ :  - أ
 حؿ المنازعات الدولية بالطرؽ السممية . -1
 حفظ السمـ واألمف الدولييف .  -2
 كرية : اختصاصات عس - ب
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 الطمب مف الدوؿ المتحاربة وقؼ إطالؽ النار وسحب قواتيا إلى مواقعيا ، -1
 القياـ بعمميات حربية بمساعدة القوات المسمحة التي تقدميا الدوؿ األعضاء .  -2

 :  اختصاصات تنظيمية مثؿ -ج
 التوصية بقبوؿ أعضاء جدد في المنظمة . -1
 التوصية بتعييف األميف العاـ في المنظمة . -2
 شراؼ عمى األقاليـ االستيراتيجية الخاضعة لنظاـ اإلقميـ . اإل -3

 ـ اجملٍظ االلزظبدٞ ٚاالعزّبهٟ : 3  
ُُ تنتخبيـ الجمعية العامة ولمدة ) 54يتألؼ مف )  كػؿ سػنة : .  18( سنوات ويتـ تجديػد عضػوية  3( عضوًا

واحػدة ضػمانًا لالسػتقالؿ فػي  تيدؼ عممية االنتخاب الجزئي السنوي  :  إلى عدـ تغيير أعضاء المجمس دفعة
    أعماؿ المجمس 

: مػػا وظػػائؼ المجمػػس االقتصػػادي واالجتمػػاعي ؟ أو مػػا اختصاصػػات المجمػػس ػ أو مػػا ميمػػات المجمػػس 1س
        االقتصادي ؟

ػ وضع الحموؿ لممشكالت الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وتعزيز التعاوف الػدولي فػي أمػور الثقافػة 1
 ـ . والتعمي

 ػ الدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية أو إقميمية لدراسة المسائؿ التي تدخؿ في الدائرة االقتصادية 2
ػػػ  وضػػع مشػػروعات االتفاقيػػات الدوليػػة لمنػػع إبػػادة الجػػنس البشػػري واتفاقيػػات مكافحػػة المخػػدرات واإلعػػالف 3

 العالمي لحقوؽ اإلنساف وعرضيا عمى الجمعية العامة لمموافقة عمييا . 
 ـ رلٍظ اٌٛطب٠ــــــــخ 4

 ػ   : اٌزب١ٌخ ثبٌٛكبئف٠مَٛ ـــ 
 .  باإلدارةالنظر في التقارير التي ترفعيا السمطة القائمة     -1             

 قبوؿ العرائض وفحصيا بالتشاور مع السمطة القائمة باإلدارة .  -2
 تنظيـ زيارات دورية لإلقميـ المشمولة بالوصاية .  -3
 إلى الجمعية العامة مف أجؿ إقرارىا . رفع التوصيات  -4

 ـ زلىــــّخ اٌوذي اٌذ١ٌٚـــــــــــــــــخ 5
ينتخبوف مف بيف عضوًا ( 15ػ تتألؼ مف )  ال٘بٞ يف ٌٕ٘ٛذا ِٚمش٘بأىـ جياز قضائي لألمـ المتحدة ػ 

ة العضوية ) األشخاص ذوي الخبرات العالمية . وحائزيف عمى مؤىالت عممية ال عمى أساس جنسياتيـ . ومد
 ( سنوات ويجوز انتخابيـ بعد انتياء مدتيـ .  9

 اٌوذي اٌذ١ٌٚـــــــــــخ ؟  زلىّخِّٙخ ) ٚكبئف ( : ِب 1ط
 . األعضاء الغير أعضاء التي تنشأ بيف الدوؿ  المنازعاتػ بحث القضايا الدولية والتحكيـ في 1
 . ؿ التي تعرض عمييا اختصاص إفتائي متمثؿ في ابدأ الرأي القانوني في المسائػ 2

ػػػػػ تػػرأس المحكمػػة فػػي الػػدورة السػػابقة القاضػػي الجزائػػري محمػػد البجػػاوي ويشػػغؿ حاليػػًا منصػػب نائػػب الػػرئيس 
 القاضي األردني / عوف الخصاونة . 

 ـ األِبٔخ اٌوبِخ ) اٌغىشربس٠خ ( 6
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ف مجمس األمف ويعاونو عدد مف ػػ ىي الييئة اإلدارية لألمـ المتحدة يرأسيا األميف العاـ الذي يعيف بتوصية م
 في جنيؼ .  يالموظفيف يعمموف في مقر األمـ المتحدة في نيويورؾ . أو في المقر األوروب

 أُ٘ اخزظبطبد األِني اٌوبَ ؟  : ِب  1ط
 إعداد تقرير سنوي لمجمعية حوؿ أعماؿ الييئة .ػ 1
 تحضير مشروع ميزانية األمـ المتحدة . ػ 2

 المحاكـ والمنظمات الدولية األخرى .  تمثيؿ ىيئة األمـ أماـ -4
 عـــــــبدعًب ادلٕلّبد أٚ اٌٛوبالد ادلزخظظخ اٌزبثوخ ٌألُِ ادلزؾذح .

ىي التي تشمؿ مجموعة مف الدوؿ وتسعى إلى تحقيؽ أغراض :  اٌٛوبالد ادلزخظظخ ذل١ئخ األُِ ادلزؾذح
دوؿ األعضاء لتنظيـ مرفؽ مف ومصالح مشتركة بينيا . وخصائصيا ينحصر في تحقيؽ التعاوف بيف ال

 المرافؽ الدولية . مثؿ ) الصحة والتعميـ واالقتصاد ... ( 
 ادلٕجضمخ هٓ ١٘ئخ األُِ ادلزؾـــــذح ) اٌٛوبالد ادلزخظظخ ( ادلٕلّبد ـ   

 أُ٘ ٘زٖ اٌزٕل١ّبد ٟ٘ : 
 (  I.L.Oِٕلّخ اٌوًّ اٌذ١ٌٚخ )  -1

 ترتبط باألمـ المتحدة ومقرىا جنيؼ . ـ وىي أوؿ منظمة متخصصة 1919ػػػػػ تأسست في عاـ 
 ط: ِب أ٘ذاف اٌٛوبالد ادلزخظظخ ؟ 

 تسيـ في نشر العدالة االجتماعية عف طريؽ إصدار قواعد دولية لمعمؿ .  - أ
 تحسيف أحواؿ العمؿ والعماؿ ورفع مستوى المعيشة واستقرار األحواؿ االقتصادية واالجتماعية .  - ب

 (  A.O F.ِٕلّخ األغز٠خ ٚاٌضساهخ اٌفبٚ )  -1
: منظمة األغذية والزراعة الدولية التابعػة لييئػة األمػـ المتحػدة ومقرىػا مدينػة رومػا ظيػرت  الفاوػػ   

 دراسة ظروؼ الزراعة والتغذية في العالـ . إلىـ تيدؼ 1945عاـ 
 : ِب أ٘ـــــــــــــــــــــــذافٙب ؟  1ط 

 العمؿ عمى رفع مستوى التغذية .  - أ
اإلنتػاج  وتحسػيف توزيػع المػواد الغذائيػػة مػف المػزارع والغابػات ومصػػائد  فعاليػػة ػ زيػادة ضػماف  - ب

 . األسماؾ . 
 ِٕلّخ األُِ ادلزؾذح ٌٍرتث١خ ٚاٌوٍَٛ ٚاٌضمبفخ ) ا١ٌٛٔغىٛ (  -3

 : ـ أ٠ٓ ِمش٘ب ٚأٞ عٕخ رأعغذ ؟ 1ط
تـ بالتربيػة والعمػوـ ـ ػ ىػي منظمػة دوليػة تتبػع األمػـ المتحػدة وتيػ1946مقرىػػػػػػػػػػػا ػ باريس   ػ  تأسسػت عػاـ 

 تحقيؽ تعاوف دولي في المجاالت التعميمية مف أجؿ تعميؽ الفيـ والمعرفة بػيف الشػعوب .  ىإلوالثقافة وتيدؼ 
  ؟  : ـ ِــــب أ٘ـــــذاف ا١ٌٛٔغــــــىٛ  1ط.
 تدريس العموـ المتنوعة لمشعوب كافة . ػ 1 
 . نشر الثقافة والبحث العممي ػ تعمؿ عمى 2
 .الحواجز التي تحد مف انطالؽ الفكر اإلنساني ودعـ حرية اإلعالـ .  إزالةػ 3
 تشجيع إقامة المشاريع الفنية .  -4
 تبادؿ المعرفة وزيادة التفاىـ بيف الشعوب . -5
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 ِٕلّخ اٌظؾخ اٌوبدل١خ : 4- -4
 : ِىت رأعغذ ِٕلّخ اٌظؾخ اٌوبدل١خ ٚأ٠ٓ ِمش٘ب ؟ 1ط

( 91) وىي أكبر المنظمات المتخصصػة إذ تضػـ فػي عضػويتيا ) .ـ ػ ومقرىػػػػػا نيويورؾ 1948ػ تأسست عاـ 
 وتهدؾ إلى بلوغ الشعوب جمٌعها أرفع مستوى صحً . دولة 

 : ِب اخلذِبد اٌزٟ رمَٛ ثٗ  ِٕلّخ اٌظؾخ  اٌوبدل١خ ؟  1ط
 اخلذِبد االعزشبس٠خ ٚرشزًّ هٍٝ :  - أ

 .  تييئة برامج عالمية لتدريب القائميف عمى مكافحة األمراض المختمفة -1
تقدير أفضؿ الوسائؿ لمقضػاء عمػى األمػراض المتفشػية قػي الػبالد ) المالريػا ، والسػؿ والكػوليرا  -2

 وااليدز ( . 
رعايػػة األميػػات واألطفػػاؿ واالىتمػػاـ والتغذيػػة وتحسػػيف األحػػواؿ الصػػحية فػػي المنػػاطؽ المأىولػػة  -3

 بالسكاف . 
 الخدمات الفنية : تتناوؿ مياديف متعددة مثؿ عمـ األحياء .  - ب

 طٕذٚق األُِ ادلزؾذح إلغبصخ األؿفبي ) ا١ٌٛٔغ١ف ( :   -5
 ط: ِىت ٔشأد       
ـ بعػػد أف  واجػػو أطفػػاؿ أوروبػػا خطػػر انتشػػار المجاعػػة والمػػرض إثػػر 1946الجػػواب : نشػػأت عػػاـ 

 انتياء الحرب العالمية الثانية . 
 ( ؟  ف: ِب ِٙبَ طٕذٚق األُِ ادلزؾذح إلغبصخ األؿفبي ) ا١ٔٛ١ٌغ1١ط
 األطفاؿ وحمايتيـ مف الجوع وسوء التغذية والمرض والجيؿ .رعاية  - أ
 تأميف التبرعات واألمواؿ والمؤف واألغطية والثياب واألمومة .  - ب

 يف األسدْ :  فا١ٔٛ١ٌغ١ 
 ط: ِب األهّبي أٚ اخلذِبد اٌزٟ رمَٛ ثٙب ِٕلّخ ا١ٔٛ١ٌغ١ف يف األسدْ ؟ 

 اعدات لمنساء واألطفاؿـ بتقديـ المس1952ػػػ بدأت برامجيا في األردف عاـ 1
 تقديـ خدمات في الصحة والتغذية والتعميـ . -3
 عممت عمى دعـ الحكومة األردنية في تسريع التنمية االجتماعية واالقتصادية  . -4
 تشجيع حقوؽ األطفاؿ والنساء. -5
مع الحكومة األردنية والمنظمات األخرى التابعة لألمـ المتحدة ولممجتمع  ؼتعمؿ اليونيسي -6

 المدني .
 تحظى بدعـ مف األسرة الياشمية والحكومة والمنظمات المدنية في المممكة.   -7

 :  ٚوبٌخ األُِ ادلزؾذح ئغبصخ ٚرشغ١ً اٌالعئني اٌفٍغـ١ٕ١ني ) األٚٔشٚا ( -6
 وبدأت أعماليا بعد إنشائيا بعاـ واحد . 1949ػػػ تأسست عاـ 

تمرار االحتالؿ اإلسرائيمي ومعاناة ـ . ) غير أف اس1969حزيراف  31ػػ تحددت مدة انتياء ميمتيا في 
 الشعب الفمسطيني كاف سببًا قي أف تحدد ليا سنويًا بعد ىذا التاريخ . 

 ػػػ منطقة نشاطيا األردف ولبناف وسورية والضفة الغربية وغزة .ػ) ػػػ حيث توجد مكاتبيا اإلقميمية بيا ( .
 ػػػ مقرىا الرئيسي في بيروت . 
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     خلذِبد اٌزٟ رمذِٙب ؟ط: ِب أٔشـخ اٌٛوبٌخ أٚ ا
 الصحة : تقدـ الرعاية الصحية مف خالؿ :  - أ

خدمات تنظيـ األسرة : ) تتمثؿ في التوعية الصحية واإلرشاد وتوفير أساليب مباعدة األحماؿ  -1
 في برنامج رعاية صحة األـ والطفؿ .

 فسية .معالجة المرضى ومكافحة األمراض غير السارية وتقديـ برامج لمصحة العقمية والن -2
 توفير التدريب لمموظفيف في أثناء الخدمة وبعد التخرج .  -3

 ٚروًّ  هٍٝ :  ةاإلغاثة والخدمات االجتماعي  - ة
 توفير اإلغاثة المباشرة لالجئيف غير القادريف عمى توفير المأوى والغذاء . -1
 تعزيز مبدأ االعتماد عمى النفس مف خالؿ استيراتيجية إغاثة لمرعاية االجتماعية . -2

امتالؾ صندوؽ خاص لممساعدة عمى إعادة توطيف الالجئيف ولتمويؿ مشاريع اإلسكاف التي   -ج
 يرفضيا الالجئوف الفمسطينيوف إلصرارىـ عمى حقيـ في العودة إلى ديارىـ .  

 ادلفٛػ١خ اٌو١ٍب ٌالعئني  -7
 ـ ، بيدؼ مساعدة الجئي الحرب العالمية الثانية .1949ػػػػ تأسست عاـ 
في ما بعد ليشمؿ مساعدة الذيف يعانوف أوضاعًا صعبة .) مثؿ طالبي المجوء  ػػػ توسع نشاطيا

السياسي والميجريف والعائديف إلى أوطانيـ. ومحاولة دمجيـ وتأىيميـ ػػ العمؿ عمى إيجاد 
 الحموؿ الدائمة لقضايا الالجئيف.

 .    ػػ يتـ تمويميا مف التبرعات الحكومية . .  ِمش٘ب يف ع١ٕف ثغ٠ٛغشاػػ 
 ادلفٛػ١خ اٌغب١ِخ حلمٛق االٔغبْ :  -8

 ـ خمفًا لمجنة حقوؽ االنساف . 1993أنشئت عاـ  -1
 . تبمغ والية المفوض السامي فييا أربع سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة -2

 ط: ِب ِٙبِٙب ؟ 
 اإلشراؼ عمى أنشطة األمـ المتحدة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف . - أ
في مجاؿ تدريس حقوؽ اإلنساف ومتابعة الحاالت متابعة عمؿ منظمات األمـ المتحدة وتنسيقو  - ب

 الطارئة التي تستدعي إجراءات وقائية ومتابعة التحقيؽ وفرؽ العمؿ . 
 عـــــبثوًب : رم١١ُ هبَ ألداء األُِ ادلزؾذح : 

 . أنشأت األمـ المتحدة كمنظمة دولية عمى أساس مف التعاوف االختياري بيف الدوؿ 
 ى األعضاء.ال تعمؿ عمى فرض سمطاتيا عم 
  . نجحت في بعض األمور وفشمت في بعض المجاالت 

 ئجيبث١بد ِٕلّخ األُِ ادلزؾذح : 
 إٌبؽ١خ اإلٔغب١ٔخ :   -1
 * أسيمت في تقديـ المساعدات لالجئيف في العالـ .مف فمسطيف والبوسنة واليرسؾ . 
 * تقديـ اإلغاثة اإلنسانية في مناطؽ الالجئيف وفي الكوارث الطبيعية  

 ؿ الزالزؿ والفيضانات ومناطؽ المجاعات ( .) مث
 * أسيمت في دعـ حقوؽ اإلنساف في مناطؽ مختمفة مف العالـ. 
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 ِٓ إٌبؽ١خ اٌغ١بع١خ :  -2
 ساندت حركات التحرر في العالـ ) مثؿ تونس والجزائر ( . - أ
أسيمت في حؿ العديد مف النزاعات الطويمة أو التخمص مف حدتيا عف طريؽ إرساؿ قوة  - ب

دة الجنسيات كما حصؿ في أفغانستاف والعراؽ أو إرساؿ مراقبيف دولييف في مناطؽ متعد
 التوتر مثؿ ) الشرؽ األوسط وشبو القارة اليندية أو إرساؿ  قوات حفظ سالـ مثؿ: 

 ) إريتريا والبوسنة وكرواتيا ( .   
 عـــــــــــــــــٍج١بد ِٕلّخ األُِ ادلزؾذح : 

 راراتيا . ىيمنة الدوؿ الكبرى عمى ق -1
 عدـ الحيادية في  بعض القضايا مثؿ : ) القضية الفمسػػػػطينية ( .  -2

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اٌغإاي اٌضبٌش : ٚػؼ اخلذِبد اٌزٟ رمذِٙب األٚٔشٚا ؟ 

 لالجئيف غير القادريف عمى توفير المأوى والغذاء . توفير اإلغاثة المباشرة -1
 تعزيز االعتماد عمى النفس مف خالؿ استراتيجيات إغاثة لمرعاية االجتماعية بدعـ تقني   -2

  
 احلظخ اخلبِغخ ٚاٌغبدعخ ........أٚساق هًّ ِن ؽً دتبس٠ٓ .. 

 اإلل١ّ١ٍخ ادلٕلّبد اٌذسط اٌضبٌش :     
 ـ ِٕلّخ اٌٛؽذح اإلفش٠م١خ .1   ـ  عبِوخ اٌذٚي اٌوشث١خ .  1
 ِٕلّخ اٌذٚي األِش٠ى١خ -4اإلعالِٟ                  ِٕلّخ ادلإدتش   -ـ3

.…………………………………………………………… 
 ـ عبِوخ اٌذٚي اٌوشث١ــــــــــــــخ أٚالً :  
 

 ـ1945 / آذار عاـ 22ىي  منظمة إقميمية أنشأت بمقتضى ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية الذي وقع في 
 : ِب أعجبة ٔشأد عبِوخ اٌذٚي اٌوشث١ــــــــــــــــــــخ ؟1ط

. وصػواًل  بيدؼ تجسير التعاوف بيف األقطار العربية في المجاالت المختمفةأنشأت جامعة الدوؿ العربية :  
 إلى تحقيؽ الوحدة  العربية .

 لمشاورات إلنشاء ىذه الجامعة . اهلل بف الحسيف إلى مؤتمر عربي فبدأت االتصاالت وا ددعا األمير عب 
 ضمت الجامعة الدوؿ ) مصر واألردف واليمف ولبناف والعراؽ والسعودية وسورية ( . 
تولػػت مصػػر زمػػاـ المبػػادرة والػػدعوة إلػػى عقػػد لجنػػة تحضػػيرية لممػػؤتمر العربػػي العػػاـ التػػي اجتمعػػت فػػي  

 ـ .1944اإلسكندرية في شير أيموؿ عاـ 
توكػوؿ اإلسػكندرية الػذي تضػمف إنشػاء لجنػة خاصػة لوضػع مشػروع ميثػاؽ أسفر االجتماع عف توقيع برو  

 الجامعة العربية .
 اختيرت القاىرة مقرًا دائمًا ليا .  
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 أ٘ــــــــــــــــــــذاف عبِوخ اٌذٚي اٌوشث١خ :    -1
 : ِب أ٘ـــذاف اجلبِوخ اٌوشث١خ ِٚجبدئٙب؟ 1ط
 ياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية . توثيؽ الصمة بيف الدوؿ العربية في المسائؿ الس ػ 1

 صيانة استقالؿ الدوؿ األعضاء . -2
 حؿ المنازعات بيف الدوؿ العربية بالطرؽ السممية . -3
 النظر في مصالح الدوؿ العربية .  -4

 ِجبدٞء عبِوخ اٌذٚي اٌوشث١خ :  -2
   199ص 1ط: رمَٛ اجلبِوخ اٌوشث١خ هٍٝ رلّٛهخ ِٓ ادلجبدٞء أروـــــــش٘ب ؟ ط

المسػػاواة فػػي السػػػيادة وفػػي الحقػػػوؽ بػػيف الػػػدوؿ األعضػػاء فيػػػي قائمػػة عمػػػى أسػػاس التعػػػاوف  - أ
 االختياري وليست ليا اختصاصات تعمو حكومات الدوؿ األعضاء . 

 عدـ المجوء إلى القوة لفض النزاعات العربية .  - ب
 عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ األعضاء .  - ج
 الدفاع المشترؾ .  - د

 اجلبِوخ :  أعٙــــضح -3
  ؟ : أروش األعٙضح اٌشئ١غ١خ اٌزبثوخ جلبِوخ اٌذٚي اٌوشث١خ 1ط

 الفنية .ػ المجاف  -ج         ػ األمانة العامة  -ب  ػ مجمس الجامعة .أػ 
مجمػػس الجامعػػة :  يتكػػوف مػػف ممثمػػي الػػدوؿ األعضػػاء فييػػا ولكػػؿ عضػػو صػػوت واحػػد  - أ

  -ومف اختصاصاتو ما يمي : 
  رلٍظ اجلبِوخ ؟    : ِب ٟ٘ اخزظبطبد 1ط 

 تحقيؽ أغراض الجامعة ومراعاة ما تعقده الدوؿ المشتركة فييا مف اتفاقات .ػ  1
 دعـ التعاوف بيف الدوؿ العربية والييئات الدولية لحفظ السالـ واألمف الدولييف . -2
 فض النزاعات التي قد تنشأ  بيف الدوؿ العربية عف طريؽ الوساطة والتحكيـ . -3
 عضو في النفقات . ؿنصيب ك دعمى ميزانية الجامعة وتحدي الموافقة -4
 تعييف أميف عاـ الجامعة .    -5
 وضع األنظمة الداخمية لممجمس .   -6
 اتخاذ التدابير الالزمة لدفع العدواف الذي يقع عمى أحد األعضاء .   -7

 يختاره المجمس .  يجتمع المجمس في القاىرة ػ المقر الدائـ لمجامعة ػ ويجوز أف يجتمع في أي مكاف آخر 
 يكوف انعقاده صحيحًا بحضور ممثمي أغمبية الدوؿ األعضاء .  
 أما التصويت ضرورة  توافر  اإلجماع كي تكوف القرارات نافذة وممزمة لمجميع .  
 ىناؾ حاالت يكتفي فييا بأغمبية ثمثي المجمس كتعديؿ الميثاؽ وتعييف األميف العاـ . يقبميا المجمس . 

 
 ـبٔخ اٌوبِــــــــــــــــــــــخ :األِــــــــ - ة

 رزىْٛ األِبٔخ اٌوبِخ ِٓ : 
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: يتـ انتخابو بقرار مف مجمس الجامعػة .وبأكثريػة ثمثػي األعضػاء مػدة خمػس سػنوات  األِني اٌوبَ -1
قابمة لمتجديد ، ويعد عبد الػرحمف عػزاـ أوؿ أمػيف عػاـ لجامعػة الػدوؿ العربيػة ويػرأس منصػب األمػيف 

 موسى . العاـ حاليُا عمرو 
 وعدد مف الموظفيف يعينيـ األميف العاـ بموافقة مجمس الجامعة . . إِٔبء ِغبهذ٠ٓ -2
 : ـ شلب رزأٌف األِبٔخ اٌوبِخ ؟  1ط 
 ػ الموظفوف .3ػ األمناء المساعديف  2ػ األميف العاـ   1ػ تتألؼ مف : ػ  -3
 ضػػػػػػػاء .ػ يتـ تعييف األميف العاـ بقرار يصدره مجمس الجامعة بأغمبية ثمثي األع -4

 اٌٍغــــــــــــــبْ اٌف١ٕخ : - ط
 ط: ِب ألغبَ اٌٍغبْ اٌف١ٕخ ِٚٙبِٙب؟ 

 تتكوف مف وزراء الخارجية الدوؿ األعضاء وتقـو بمعالجة الشؤوف السياسية .  المجنة السياسية :    -1
المجنػة  -3 بالنظر في إعداد السياسة اإلعالميػة وتنسػيقيا . المجنة الدائمة لإلعالـ العربي : تختص  -2

تخػػتص بشػػؤوف الجنسػػية والجػػوازات وتوحيػػد التشػػريعات وتنفيػػذ األحكػػاـ الدائمػػة لمشػػؤوف القانونيػػة : 
 وتسميـ المجرميف . 

 تعمؿ عمى تنظيـ خطط الدفاع المشترؾ لمواجية العدواف. المجنة العسكرية الدائمة :  -4
واالجتماعيػة وتخطيطيػا لمػدوؿ يقػـو برسػـ السياسػات االقتصػادية المجمس االقتصادي واالجتمػاعي :  -5

 األعضاء . 
تعمؿ بالتعاوف مع اإلدارة العامة لإلعالـ عمى مراقبػة حقػوؽ المجنة العربية الدائمة لحقوؽ اإلنساف :  -6

 اإلنساف وإلظيار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوؽ اإلنساف خاصة . 
 أٔشــــخ اجلبِوخ ٚاصلبصارٙب:  -4

نجازاتيا باآلتي : س ػػػػ يمكف إجماؿ أنشطة الجامعة  211ص1العربية وا 
 اٌشإْٚ اٌغ١بع١خ :  - أ

أسيمت الجامعة العربية في دعـ مطالبات الدوؿ العربية في االسػتقالؿ ) سػورية ولبنػاف ومصػر  -1
 والسوداف وليبيا وتونس والجزائر والمغرب واليمف الجنوبي ( .

عممت عمى حػؿ النزاعػات السياسػية العربيػة : مثػؿ ) تشػكيؿ لجػاف تحقيػؽ فػي أزمػة الػيمف عػاـ  -2
ـ ومحػػاوالت وقػػؼ الحػػرب 1961ـ وعػػزؿ القػػوات المتحاربػػة بػػيف العػػراؽ والكويػػت عػػاـ 1948

 ـ . 1975األىمية في لبناف عاـ 
) قضػية        أسيمت الجامعة العربية في خدمة القضػايا العربيػة وقضػية العػرب األولػى خاصػة -3

 فمسطيف ( مف خالؿ : 
إتاحة الفرصة لمتمثيؿ الفمسطيني في الجامعػة عػف طريػؽ إعطػاء فمسػطيف العضػوية الكاممػة  - أ

 ـ بعد أف كاف ىذا التمثيؿ جزئيًا .1976عاـ 
تقػػديـ الػػدعـ المػػالي والسياسػػي لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية والعمػػؿ عمػػى الصػػعيد الػػدولي  - ب

 بشرعية ىذه المنظمة . لكسب اعتراؼ دوؿ العالـ
اإلسػػياـ فػػي توقيػػع اتفػػاقيتي الػػدفاع المشػػترؾ والتعػػاوف االقتصػػادي بػػيف الػػدوؿ العربيػػة  -ج

 ـ خدمة القضية الفمسطينية . 1954عاـ 
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 اٌشإْٚ اٌضمبف١خ :    - ة
 ط: ِب اخزظبص ) األهّبي ( أٚ ادلٙبَ اٌزٟ رمَٛ ثٗ اٌشإْٚ اٌف١ٕخ ؟ 

 عاـ : بيدؼ جمع أشتات التراث العربي .إنشاء معيد المخطوطات العربية ال -1
 إنشاء معيد الدراسات العربية العالمية العاـ : إلعداد جيؿ مف الدارسيف والباحثيف . -2
 توقيع اتفاقية بيف الدوؿ األعضاء . -3
 إنشاء معيد الموسيقى العربية. -4
 إنشاء اتحاد الجامعات العربية.  -5

 اٌشإْٚ االلزظبد٠خ:  _ط
 ـ ومف أىـ بنودىػػػػػػػػػػػػػا : 1957الوحدة االقتصادية العربية عاـ  تـ التوقيع عمى اتفاقية -1

 حرية انتقاؿ األشخاص ورؤوس األمواؿ . - أ
 تبادؿ العمؿ واإلقامة .  - ب
 تبادؿ البضائع والمنتوجات الوطنية . -ج
 تبادؿ النقؿ والترانزيت واستخداـ وسائؿ النقؿ والموانيء والمطارات . -د

 ـ قرار إنشاء السوؽ العربية المشتركة .1964قتصادية عاـ إصدار مجمس الوحدة اال -2
إقامة مشروعات عربية مشػتركة مثػؿ : ) شػركة البوتػاس المسػاىمة المحػدودة والصػندوؽ العربػي  -3

 لإلنماء االقتصادي االجتماعي ( . 
 اٌمظـــٛس ٚاٌؼوف يف عبِوخ اٌذٚي اٌوشث١خ :  -5

 م١ك أ٘ذافٙب ئىل اٌوٛاًِ ا٢ر١خ  ــــ ٠شعن ػوف اجلبِوخ اٌوشث١خ ٚهغض٘ب هٓ حت
 القصور في مضموف الميثاؽ إذ توجد فيو عيوب مف أىميا :  - أ

 عدـ وجود نظاـ إلزامي لحؿ النزاعات ما بيف الدوؿ األعضاء . -1
 صدور القرارات باإلجماع مما يضعؼ مف أداء الجامعة . -2

 عدـ وجود آلية رادعة لفض النزاعات . - ب
 معة العربية .ضعؼ الموارد المالية لمجا -ج
 عدـ إشراؾ مؤسسات المجتمع المدني في مجمس الجامعة أسوة بالتمثيؿ الحكومي  -د

عدـ التزاـ أقطار الدوؿ العربية بتنفيذ قرارات مجمس الجامعة أو تنفيذ أحكػاـ المعاىػدات  -ىػ 
 التي أبرمت في ظؿ الجامعة. 

 دٚس األسدْ يف اجلبِوخ اٌذٚي اٌوشث١ــــــــخ:   -6
 ردف أحد الدوؿ المؤسسة لجامعة الدوؿ العربية . يعد األ  
 لو حضور مميز مف حيث تبني القضايا العربية . والدعوة إلى الحوار . 
لعب دور ميـ دور الوسػيط فػي القضػايا العربيػة فضػاًل عػف دوره المميػز فػي المجػاف المنبثقػة عػف جامعػة  

 ة .الدوؿ العربية بحكـ سياستو القائمة عمى االعتداؿ والوسطي
حرص األردف عمى حضور مؤتمرات القمة العربية التي ظيرت نتيجة لظيور االختالفات الفكريػة العربيػة .  

 ػ حالة دوف تحقيؽ آماؿ ما تصبوا إليو الدوؿ العربية . 
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ـ ومف المؤتمرات التي عقدت في عماف 2111دعوة األردف لعقد المؤتمرات حيث أصبحت دورية منذ عاـ  
 : 

 أُ٘ اٌمشاساد  ربس٠خ االٔومبد  ىبْ االٔومبد ِ أعُ ادلإدتش 
قمة عماف  -1

 العادية 
-25 عماف

 ـ27/11/1981
رفػػػض اتفاقيػػػة كامػػػب ديفيػػػد التػػػي عقػػػدتيا  -1

 ـ .1978مصر مع إسرائيؿ في عاـ 
الػػػدعوة إلػػػى وقػػػؼ أطػػػالؽ النػػػار بػػػيف  -2

يراف مع التأكيػد عمػى حقػوؽ العػراؽ فػي  العراؽ وا 
 أرضو ومياىو.

العمؿ  استراتيجيةة المصادقة عمى وثيق -3
 االقتصادي العربي المشترؾ .

إدانػػػػػة اعتػػػػػداء إسػػػػػرائيؿ عمػػػػػى لبنػػػػػاف  -4
واعتبػػار أي اعتػػداء عمػػى أي بمػػد عربػػي اعتػػداء 

 عمى البالد العربية جميعيا  
قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -5

عمػػػػػػػػػػاف غيػػػػػػػػػػر 
 العادية 

) الوفػػاؽ واالتفػػاؽ 
) 

التضػػػامف مػػػع العػػػراؽ فػػػي حربيػػػا مػػػع  -1 ـ11/11/1987-8 عماف
 إيراف .

الذاتيػػػػػة لمعػػػػػرب وتأكيػػػػػد  بنػػػػػاء القػػػػػوة -2
 استرجاع األراضي المحتمة .

لكػػػػؿ دولػػػػة عربيػػػػة الحػػػػؽ فػػػػي إعػػػػادة  -3
 العالقات الدبموماسية مع مصر .

قمة عمػاف الدوريػة 
 األولى 

تأكيد مواصمة الػدعـ المػالي والسياسػي  -1 ـ28/3/2111-27 عماف 
ومواصػػػمة التحػػػرؾ العربػػػي فػػػي مجمػػػس األمػػػف 

لدوليػة لمشػعب والجمعية العامة لتوفير الحماية ا
 الفمسطيني .

الفمسػػػػػػطينية  –المصػػػػػػالحة السػػػػػػورية  -2
والتضػػػامف التػػػػاـ مػػػػع سػػػورية ولبنػػػػاف ورفػػػػض 

التػػػػػي تصػػػػاعدت ضػػػػػد  ةاإلسػػػػرائيميالتيديػػػػدات 
 البمديف . 

 دٚس عبِوخ اٌذٚي اٌوشث١خ د١ًٌٚب :  -7
  -ـــ أعّٙذ اجلبِوخ اٌذٚي اٌوشث١خ يف خذِخ اٌمؼب٠ب اٌذ١ٌٚخ هٍٝ إٌؾٛ اٌزبيل : 

 ت في المؤتمرات اإلسالمية وأسيمت في حؿ القضايا العربية المشتركة .شارك - أ
دورىا الميـ في التعاوف مع منظمة الوحدة اإلفريقية وفي مساندة قضايا التنمية والتحرر وتأييػدىا  - ب

 في القارة اإلفريقية .
روبػي : تجمت مظاىر التعاوف العربي األوروبي عمى الصػعيد الػدولي ػػػ مػف خػالؿ العربػي األو  -ج

 العربية والقضية الفمسطينية خاصة . ابيدؼ كسب تأييد المجموعة األوروبية لمقضاي
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تجسػػيد العالقػػة بػػيف المنظمػػات العربيػػة المتخصصػػة التابعػػة لمجامعػػة مػػع المنظمػػات الدوليػػة  -د
 المماثمة وفي إطار ىيئة األمـ المتحدة . 

 ( .  وتركيا وباكستافالتفاعؿ مع دوؿ العالـ اإلسالمي مثؿ : ) إيراف  -ىػ 
 صب١ٔــــــــــــــــــــــًب : ِٕلّخ اٌٛؽذح اإلفش٠م١خ : 

نياء التكتالت التي كانت قائمة  ػ ىي منظمة إقميمية تعمؿ في إطار القارة اإلفريقية بيدؼ نبذ الخالفات وا 
ديس أبابا عاـ والعمؿ عمى استقالؿ البالد غير المستقمة وقد وقع عمى ميثاقيا في الحبشة في مؤتمر أ

 ـ .1963
 ٔشأح ادلٕلّخ :  -1

ػػػ دعت الدوؿ اإلفريقية المستقمة إلى الوحدة اإلفريقية في مؤتمرات عدة .أىمػػػػػيا : ) مػؤتمر 
 أديس أباب  ػػػ الذي عقد في الحبشة ( 

 ـ ومقرىا أديس أبابا . 1963ػػػ تـ التوقيع عمى ميثاؽ الوحدة اإلفريقية عاـ 
 ادلٕلّخ : أ٘ـــــــــــذاف  -1

 ط: ِـــــــب أ٘ذاف ادلٕلّخ : 
  -ـــ عذدد ادلبدح اٌضب١ٔخ ِٓ ١ِضبق ادلٕلّخ ثبأل٘ذاف اٌزب١ٌخ : 

 تشجيع وحدة دوؿ إفريقيا وتضامنيا . - أ
 تدعيـ التعاوف اإلفريقي في المجاالت كافة . - ب
 الدفاع عف سيادة الدوؿ األعضاء وسالمة أراضييا . - ت
 ًا .محاربة االستعمار بأشكالو جميع - ث
 تشجيع التعاوف الدولي . - ج

 دٚس ِٕلّخ اٌٛؽذح اإلفش٠م١خ ئل١ّ١ًٍب ٚد١ًٌٚب :  -3
ــًب ؟  ــًب ٚد١ٌٚ ــخ ئل١ّ١ٍ ــزٞ ٌوجزــٗ  ِٕلّــخ اٌٛؽــذح اإلفش٠م١ ــذٚس اٌ ط: ٚػــؼ اٌ

 199ص4ط
 نجحت المنظمة قي تجسيد وحدة أفريقية . - أ
 دعـ العالقات االقتصادية واالجتماعية والثقافية بيف دوؿ القارة . - ب
 عف حقوؽ اإلنساف اإلفريقي ومناىضة التفرقة العنصرية .الدفاع  - ح
 الدفاع عف قضايا الدوؿ المختمفة بصفة عامة في األمـ المتحدة .والمؤتمرات الدولية . - د

قامت بدور فعاؿ في فض النزاعات التي نشأت بػيف أعضػائيا ومػف أمثمتيػا : ) النػزاع  -ىػ 
 .بيف المغرب والجزائر وبيف أثيوبيا والصوماؿ ( 

دعػـ الػػدوؿ األفريقيػػة التػي تعرضػػت لمعػػدواف كمثػػؿ : ) مسػاندتيا لغينيػػا ولمصػػر والػػدوؿ  -و
 العربية ضد العدواف اإلسرائيمي .

الخالفات بيف الدوؿ األفريقية التػي  ةػػػ عمى الرغـ مف ظيور بعض التغيير في المسيرة نتيج
 تحولت إلى نزاعات مسمحة فإف واقع الوحدة ال زاؿ موجودًا . 
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 صبٌضـــــــــــــــــــــــــــًب : ِٕلّخ ادلإدتــــــش اإلعالِٟ :
 ٔشأح ادلٕلّخ :  -1

ـــ كٙشد اٌذهٛح إلجيبد ١٘ئخ روًّ هٍٝ رٛؽ١ذ اٌوبمل اإلعـالِٟ ؽـذ٠ضًب ثوـذ عـمٛؽ اخلالفـخ 
 اإلعال١ِخ ، فزُ همذ ِإدتشاد د١ٌٚخ هذ٠ذح ِٕٙب : 

ابف عمي في موسـ الحج الذي فيو وثيقة مف ثماني ) بدعوة مف الشريؼ الحسيف .    ِإدتش احلظ - أ
 مواد .داعيًا إلى عقد مؤتمر سنوي لمناقشة قضايا المسمميف ( 

الذي عقد عمى أثر حريؽ المسجد األقصى وفيو تمت دعوة ) : )  1969َِإدتش لّخ اٌشثبؽ هبَ  - ب
زراء ( دولػػة إسػػالمية لوضػػع ميثػػاؽ لمنظمػػة إسػػالمية وبعػػد سػػتة شػػيور انتيػػى مػػؤتمر و 25

 ـ بموافقة أغمبية الدوؿ عمى إنشاء المنظمة . 1971الخارجية في جدة عاـ 
( دولػة وافقػت عمػى  31نوقشت فيو وسائؿ التمويؿ وضـ ) :   ِإدتش يف وشارشٟ ) اٌجبوغزبْ ( - ت

ميثاؽ منظمة المؤتمر اإلسالمي .) تـ فيو أف تكوف القػدس مقػر لممنظمػة وبسػبب االحػتالؿ 
 مؤقتًا لممنظمة لحيف تحرير القدس .  اتخذت مدينة جدة مقراً 

 أ٘ـــــذاف ِٕلّخ ادلإدتش اإلعالِٟ ِٚجبدئٙب :  -1
 ـــ ؽذد ١ِضبق ادلٕلّخ أ٘ذافٙب ِٚجبدئٙب يف ِب ٠ٍٟ : 

 تعزيز التضامف اإلسالمي بيف الدوؿ األعضاء . - أ
 دعـ التعاوف بيف الدوؿ األعضاء في المجاالت جميعيا . - ب
 . دعـ السمـ واألمف الدولييف-ج
 تعزيز التعاوف بيف الدوؿ األعضاء والدوؿ األخرى . - د
 العمؿ عمى محاربة التفرقة العنصرية .  -ىػ     

 دٚس ادلٕلّخ هشث١ًب ٚئعال١ِب ٚد١ًٌٚب :  -3
 ط: ثني دٚس ادلٕلّخ ادلإدتش االعالِٟ هشث١ًب ٚئعال١ًِب ٚد١ًٌٚب .    

 الدوؿ اإلسالمية . تعمؿ المنظمة اإلسالمية عمى تحقيؽ التضامف والتعاوف بيف 
 تسيـ في دعـ السالـ العالمي . 
دعـ القضايا التي تيـ العالميف اإلسالمي والعربي ) القضية الفمسطينية خاصة ( . عف طريػؽ دعػـ كفػاح  

 الفمسطينييف .
 التنسيؽ في الجيود لمحفاظ عمى األماكف المقدسة . 
 العواصـ العالمية كافة . تقوـ المنظمة عمى إنشاء المعاىد التعميمية واإلسالمية في 
الػػدعوى إلػػى عقػػػد المػػؤتمرات اإلسػػالمية والقيػػػاـ بػػدور إعالمػػي عمػػػى الصػػعيديف العربػػي واإلسػػػالمي . )  

لتوضيح وجية العمؿ اإلسالمي تجاه ما يتعرض لػو الػدوؿ والشػعوب اإلسػالمية مػف اعتػداءات فضػاًل عػف 
 دعـ الجيود الحوار الدولي بيف األدياف السماوية . 

 ؿ عمى تقارب بيف المذاىب اإلسالمية والمساعدة في إجراء حوارات تيدؼ إلى حؿ الخالفات الفقيية . العم 
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 : عٍج١بد ادلإدتش اإلعالِٟ 
ػ تفتقر إلػى وجػود آليػة لمعمػؿ وتتعامػؿ بدبموماسػية ناعمػة فػي إطػار العالقػة بػيف الػدوؿ اإلسػالمية . ) ال 

 يوحد  ليا مواقؼ مؤثرة ( . 
 ية آلية لتنفيذ قراراتيا  ، حيث إف معظـ توصياتيا ىي توصيات أدبية غير ممزمة  أ ؾال تممػػػ 

 ػػ إف تمويؿ ىذه المنظمة الذي يأتي مف الدوؿ األعضاء يؤثر في سياستيا ومواقفيا . 
 ـ ِٕلّخ اٌذٚي األِش٠ى١ــــــــــــــــخ ساثوــــًب :  

 199ص7ط ؟ ي األِش٠ى١خ: ـ ِب اٌوٛاًِ اٌزٟ أدد اىل كٙٛس ِٕلّخ اٌذ1ٚط
ظيرت الدعوات إلى قياـ اتحاد أمريكي خالؿ القرف التاسع عشر وعقدت عدة مؤتمرات  ػ -1              

 ـ .1899وكاف أوليا مؤتمر واشنطف عاـ 
        دولة.                    21ـ بحضور 1948المؤتمر الدوري لالتحاد األمريكي في بوجوتا في كولومبيا  -2         

ـ وأجري عميو 1951تـ التوقيع عمى ميثاؽ المنظمة اإلقميمية وأصبح نافذًا في عاـ  -3
 ـ .1967تعديؿ بموجب مؤتمر )) بيونس أيرس ( عاـ 

 :  ِجــــــبدٞء ادلٕلّخ
 ط: ِب ِجبدٞء  ِٕلّخ اٌذٚي األِش٠ى١خ : 

 طية .قياـ النظـ السياسية لمدوؿ األعضاء مستندة إلى مباديء الديمقرا -1
 مراعاة العدالة االجتماعية والضماف االجتماعي وعدىما أساسيف لمسالـ . -2
 اعتبار أي اعتداء عمى أي عضو اعتداء عمى الدوؿ األمريكية جميعيا . -3
 تمييز .  احتراـ الحقوؽ األساسية لإلنساف مف دوف -4

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظة : جميع أسئمة الدرس ورد حميا أثناء الشرح . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 احلظخ اٌغبثوخ ٚاٌضبِٕخ .........

 اٌذسط اٌشاثن : أٚساق هًّ ٚششػ ٚؽً أعئٍخ  ادلٕلّبد اإلٔغب١ٔخ ادلغزمٍخ   
 األحمر : أٚالً : احلشوخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت ٚاذلالي

فيؼ اآلالـ البشرية  وتؤدي :  ىي مؤسسة إنسانية تسعى لتخ روش٠ف احلشوخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األمحش 
واجبًا إنسانيًا يقـو بو مندوبوف وموظفوف ومتطوعوف لرفع معاناة ضحايا الحروب والمنكوبيف  بتقديـ يد 

 العوف ليـ بال تمييز .
 

 ؟ِٚىت ٔشأد   ؟ : و١ف ثذأد ٔشأح احلشوخ 1ط
قد مؤتمر في مدينة ـ . بعد ع1863* يرجع تاريخ إنشاء الحركة الدولية لمصميب األحمر إلى عاـ 

جنيؼ ) لبحث الحالة السيئة التي كانت عمييا القوات المتحاربة في حرب القـر .والحرب النمساوية 
 ـ  .1859االيطالية سولفرينو عاـ 

ط: ٚػؼ االلرتاؽبد اٌزٟ لذِٙب اٌـج١ت اٌغ٠ٛغشٞ ٕ٘شٞ دٚٔبْ يف وزبثٗ روشٜ ِٓ 
 عٌٛفش٠ٕٛ ؟  
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مدادىا بالكوادر الطبية القادرة عمى تقديـ المساعدة  إنشاء جمعية تطوعية لإلغاثة في  - أ كؿ بمد وا 
 لمجرحى في ساحة المعركة . 

 اعتبار الجرحى وأفراد الكادر الطبي في المعركة أشخاصًا محايديف وتميزىـ بشارة معينة   - ب
الـ خبيرًا مف دوؿ الع 16صياغة اتفاقية دولية تضفي عمى ىذه المقترحات قوة القانوف . ) أعد  -ج 

 عشر قرارات مثمت وثيقة تأسيس الصميب األحمر .
دولة أقرت  12ـ عقد مؤتمر دولي بدعوة مف الحكومة السويسرية حضرتو 1864* في عاـ 

عمى قاعدة بيضاء وىو العمـ  رالقرارات العشر وأقرت الشارة المميزة . وىي ) الصميب األحم
إلنسانية طريقة السمـ وظيرت شارة أخرى في السويسري معكوسًا شعارىا الرحمة في وسط المعارؾ وا

ـ وىي شارة اليالؿ األحمر عمى أرضية بيضاء عندما استخدمتيا الجمعية العثمانية 1876عاـ 
في أثناء حربيا ضد روسيا .وتبنت ىذه اإلشارة العديد مف الدوؿ اإلسالمية في  ىإلسعاؼ الجرح

 العالـ . 
األسد والشمس األحمراف.وقد أقرتا إلى جانب الصميب األحمر وبعدىا اختارت إيراف شعارًا جديدًا ىو 

 ـ. 1992في اتفاقية جنيؼ عاـ 
ـ بتعديؿ النظاـ 2116ػ قاـ المؤتمر الدولي التاسع والعشروف لمصميب األحمر واليالؿ األحمر عاـ 

مراء األساسي لمحركة الدولية لمصميب األحمر واليالؿ األحمر بحيث يتـ إدراج شارة البمورة الح
 اإلضافية التي تتمتع اآلف بالوضع القانوني لمصميب األحمر واليالؿ األحمر.

 ادلجبدب األعبع١خ ٌٍؾشوخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األمحش ٚاذلالي األمحش :   -1
حركة دولية قائمة عمى أساس تقديـ العوف والمساعدة لجرحى الحرب مف غير تمييز ،   ػ  اإلٔغب١ٔخ :ػ 1

 المعاناة البشرية وتوفير الصحة العامة وتحسيف التفاىـ والصداقة في بيف الشعوب .ببذؿ الجيد لتخفيؼ 
أي أف عمى كؿ جمعيات الحركة الدولية التي تحظى بحقوؽ متساوية وتوطيد التعاوف في ما : ػ  اٌوبدل١خـ 1

   بينيا . 
  : ػ د .في كؿ بمد جمعية وطنية واحدة يشمؿ عمميا كؿ أراضي البال:  اٌـبثن اٌٛؽذٚٞـ 3
 مؤسسة إغاثة تطوعية خيرية ال تسعى إلى تحقيؽ كسب مادي .:  اٌـبثن اٌزـٛهٟـ 4
عمى الرغـ مف أف الجيات الوطنية خاضعة لقوانيف بالدىا فإنيا مستقمة طبقًا لمباديء  : االعزماليـ 5

 الصميب األحمر واليالؿ األحمر . 
 الطابع السياسي أو العنصري أو الديني أو المذىبي . أي عدـ االشتراؾ في الخالفات ذات  : : احل١بدـ 6
إذ يؤدي الصميب األحمر واليالؿ األحمر رسالتو دوف تمييز بيف األجناس أو القوميات أو :  هذَ اٌزؾ١ضـ 7

 األدياف أو األوضاع االجتماعية . 
 

 :  ِإعغبد احلشوخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األمحش ٚاذلالي األمحش  -3 
 بٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األمحش ؟ ِٛػؾًب أُ٘ أهّبذلب ؟  ط : ِب ادلمظٛد ث

ـ . تزاوؿ نشاطيا عمى 1863المجنة الدولية لمصميب األحمر : ىي منظمة محايدة أنشأت في جنيؼ عاـ  - أ
نحو خاص مف النزعات المسمحة واالضطرابات الداخمية وتتدخؿ لصالح العسكرييف والمدنييف ومف 

 أعماليا : 
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  198ص 11ٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األمحش ؟ طط: أروش أهّبي اٌ
 اإلشراؼ عمى حسف معاممة ضحايا الحرب . -1
 االعتناء بأوضاع األسرى والمعتقميف مف حيث الغذاء والممبس والمسكف والضمانات القضائية . -2
 زيارة األسرى والمعتقميف والتدخؿ لمحصوؿ عمى إذف ليـ بمراسمة عائالتيـ . -3
 األمنييف خاصة .  االىتماـ بأحواؿ المعتقميف -4
 دت٠ًٛ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األمحش : * 

 الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر واليالؿ األحمر . -1    
 الدوؿ الموقعة عمى اتفاقيات جنيؼ .  -2           
  منظمات حكومية أو خاصة .  -3    
 اجلّو١بد اٌٛؿ١ٕخ ٌٍظ١ٍت األمحش ٚاذلالي األمحش :  - ة

 نحاء العالـ وال يجوز تأسيس أكثر مف جمعية واحدة في كؿ دولة . * تنتشر في أ
 * ينضـ إلييا المواطنوف جميعيـ بدوف تمييز .

* يشترط لقبوؿ عضويتيا في الرابطة عشرة شروط يقرر مجمس إدارة الرابطة عمى أثرىا قبوؿ الجمعية 
 الجديدة وىي :   

 محش ٚاذلالي األمحش ؟  ط: أروش ششٚؽ لجٛي اجلّو١بد اٌٛؿ١ٕخ ٌٍظ١ٍت األ
 أف تكوف الدولة موقعة عمى اتفاقية جنيؼ الخاصة بالجرحى والمرضى . -1 
 أف  تكوف الدولة مستقمة . - 2
 أف تعترؼ حكومة البمد الذي تنتمي إليو بوصفيا جمعية إغاثة تطوعية . -3 
 أف تستخدـ تسمية الصميب األحمر أو اليالؿ األحمر شارتيما . -4
 تنظيـ يسمح ليا بمزاولة المياـ الرئيسية في نظاميا األساسي. أف تكوف ذات -5
 أف يشمؿ عمميا أراضي الدولة جميعيا . -6
 أف توظؼ المتطوعيف لدييا مف دوف تمييز . -7
 أف تكوف ىي الوحيدة في الدولة . -8
 أف تتعاوف مع المكونات األساسية لمدولة . -9

باديء القانوف أف تخضع لمباديء الحركة األساسية وتسترشد في عمميا بم -11
 الدولي اإلنساني . 

 
 اجلّو١بد اٌزبثوخ ٌٍظ١ٍت األمحش ٚاذلالي األمحش : 

 ط: هذد ِإعغبد احلشوخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األمحش ٚاذلالي األمحش  ؟  
ـ وتـ االعتراؼ بيا 1947: تأسست عاـ  اجلّو١خ اٌٛؿ١ٕخ ٌٍٙالي األمحش األسدٟٔ -1

ـ ومركزىا الرئيسي عماف وليا 1951حمر في عاـ مف قبؿ حركة الصميب األحمر واليالؿ األ
 فروع منتشرة في أنحاء المممكة .

 ط : ِب أ٘ــــــذاف اجلّو١خ اٌٛؿ١ٕخ ٌٍٙالي األمحش األسدٟٔ ؟  
 نشر المبادي األساسية والقيـ اإلنسانية لحركة الصميب األحمر واليالؿ األحمر . - أ
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لعيادات ، والمختبرات الطبية ومراكز العناية إدارة مراكز العناية االجتماعية والصحية مثؿ ) ا - ب
 ( .  بصحة األـ والطفؿ ومراكز اإلسعافات األولية ودور األيتاـ وبيوت كبار السف ) العجزة

 القياـ بالمشاريع المتنوعة عمى المستوى :  -ج 
 * العالمي : مثؿ المشاركات الفعالة مع حركة الصميب األحمر واليالؿ األحمر . 

: مثؿ ) برامج التوعية مف األمراض المختمفة وتدريبات اإلسعافات األولية واالستعداد * المحمي 
 لحدوث الكوارث وكيفية التعامؿ معيا والتوعية مف أخطار األلغاـ . 

أنشيء اليالؿ األحمر الفمسطيني     : اجلّو١خ اٌٛؿ١ٕخ ٌٍٙالي األمحش اٌفٍغـ١ٕٟ -2
ـ . 1947يا األوضاع في فمسطيف منذ قرار تقسيميا عاـ استجابة لمحاجات اإلنسانية التي تفرض

 ـ . 1967وقياـ إسرائيؿ عمى جزء منيا . واحتالؿ ما تبقى منيا عاـ 
* زادت حدة انتياكات القانوف الدولي اإلنساني مف طرؼ قوات االحتالؿ مف صعوبة األوضاع 

ؿ األحمر الفمسطيني المعيشية في األراضي الفمسطينية المحتمة مما ضاعؼ مسؤوليات اليال 
 اإلنسانية  .

* كاف لمحركة النسائية في فمسطيف دور مميز في أنشطة الجمعية وارتبط ذلؾ باسـ السيدة / فريدة 
 أرشيد التي كاف ليا إسيامات وحضور مميز كأوؿ سيدة عربية اىتمت بيذا المجاؿ .

 ادلٕلّخ اٌوشث١خ ٌٍٙالي األمحش ٚاٌظ١ٍت األمحش اٌوشث١خ :  -3
 ط : فغش : ئٔشبء ادلٕلّخ اٌوشث١خ جلّو١بد اذلالي األمحش ٚاٌظ١ٍت األمحش اٌوشث١خ ؟    

ـ ومقرىا جدة في السعودية وتضـ جمعيات اليالؿ األحمر والصميب األحمر 1975* تأسست عاـ 
العربية ، التي تجتمع مرة كؿ عاـ لتبادؿ الرأي وتنسيؽ الجيود لممشاريع المشتركة وتقديـ المعونة 

 لمجمعيات المحتاجة إلييا .
 االحتبد اٌذٚيل جلّو١بد اٌظ١ٍت األمحش ٚاذلالي األمحش :  -4

 ـ .1939ـ وحمؿ أسـ الرابطة ، واستقر في جنيؼ عاـ 1919أنشيء في باريس عاـ 
 .  ط: ِب ٟ٘ أ٘ذاف االحتبد اٌذٚيل جلّو١بد اٌظ١ٍت األمحش ٚاذلالي األمحش أٚ ِٙبِٗ

لحاالت الناجمة عف الكوارث الطبيعية مثؿ الزلزاؿ والفيضانات واألوبئة بيدؼ العناية بضحايا ا  - أ
 والمجاعات.  

 ـ . 1991وأصبحت الرابطة تسمى ) االتحاد ( منذ عاـ  - ب
ـ لتتولى 1949: أنشأت بموجب اتفاقيات جنيؼ لعاـ  اٌٛوبٌخ ادلشوض٠خ ٌٍجؾش هٓ ادلفمٛد٠ٓ -5

 المياـ اآلتية  
 اٌٛوبٌخ ادلشوض٠خ ٌٍجؾش هٓ ادلفمٛد٠ٓ ؟  ط: ٚػؼ األدٚاس اٌزٟ رمَٛ ثٗ  

 جمع المعمومات عف المستفيديف مف أنشطة المجنة الدولية ونقميا إلى ذوي المستفيديف .  -أ
 نقؿ الرسائؿ إلى ذوي األشخاص المستفيديف . -ب

عادتيا إلى الوطف .   - ث  تنظيـ جمع شمؿ األسرة وا 
عادتيـ إلى ذوييـ .إصدار شيادات إلى المحتجزيف القدامى وأسرى الحرب  -د  وا 

إصدار وثائؽ سفر ألشخاص مجرديف بسبب النزاع المسمح مف مستندات ثبوت الشخصية أو  -ىػ 
 جواز سفر لمرة واحدة بصفة مؤقتة . 
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 أعٙضح أخشٜ :  -6
 :  ادلإدتشاد اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األمحش اٌذ١ٌٚخ  - أ

 *  وىو السمطة االستشارية العميا لمصميب األحمر الدولي ، 
وفودًا مف مؤسسات الصميب األحمر جميعيا .ووفود الحكومات الموقعة عمى اتفاقيات * يضـ 

 الصميب في جنيؼ ،
 *  تعقد كؿ أربعة أعواـ 

 * تتخذ قرارات بالنسبة إلى تعاوف مؤسسات الصميب مع الحكومات 
 * ال يجوز ليا مداومة المسائؿ السياسية . 

 المجنة الدائمة لمحركة . -ب
 ي الحركة . مجمس مندوب -ج

 صبٌضًب : اٌمبْٔٛ اٌذٚيل اإلٔغبٟٔ : 
ىو مجموعة  مف القواعد التي تحدد حقوؽ الدوؿ التجارية :  ـــــ اٌمبْٔٛ اٌذٚيل اإلٔغبٟٔ

وواجباتيا في حالة نشوب األعماؿ العدائية وتفرض قيودًا عمى المتحاربيف في ما يتعمؽ بوسائؿ 
تقاتميف دوف غيرىـ وتحمي حقوؽ ضحايا النزاعات استخداـ القوة العسكرية وقصرىا عمى الم

المسمحة القتمى والجرحى والمرضى واألسرى في المعارؾ البرية والبحرية والجوية فضاًل عف المدنييف 
 سكاف المناطؽ المختمفة .  فالمحمييف م

  * ٠ٚشــــــًّ اٌمبْٔٛ اٌذٚيل اإلٔغبٟٔ هٍٝ ِب ٠ٍٟ :
 198ص 8طذٚيل اإلٔغبٟٔ ؟ : ـ هٍٝ ِبرا ٠شًّ اٌمبْٔٛ اٌ  ط

ـ الذي يحدد القواعد التي تنظـ سموؾ المتحاربيف في 1917و  1889قانوف الىاي عاـ  -1
 الحرب . 

ـ( وبروتوكوالتيا اإلضافية الذي يبيف المباديء 1949قانوف جنيؼ ) اتفاقيات جنيؼ لسنة  -2
 والقواعد التي تحمي الشخصية اإلنسانية في حالة الحرب . 

 ؼ إلى حماية العسكرييف الذيف أصبحوا خارج المعركة . * وييد
ىذا ما * حماية األشخاص المدنييف في البالد المحتمة الذيف ليسوا جرحى أو مرضى أو أسرى ) 

 .   (  يفرقو عف قانوف الىاي
* إف نصوص جنيؼ وضعت لمصمحة الفرد فال تمنح حقوقًا لمدوؿ بعضيا إزاء بعض كما ىو في 

 الذي يستيدؼ العمميات بيف المتحاربيف . قانوف الىاي 
فتضمف تشريعات حقوؽ اإلنساف التي  االمعاىدات الخاصة يحظر األسمحة وتقيد استخدامي -3

تؤمف وتحمي حقوؽ الفرد وحرياتو األساسية في األوقات جميعيا . وتقع المسؤولية في تعزيز ىذه 
ؤسسات األخرى . مثؿ ) المجمس األوروبي الحقوؽ عمى المستوى العالمي عمى األمـ المتحدة والم
 ومنظمة الدوؿ األمريكية كؿ حسب إطاره الجغرافي ( 

   1949َط: ٚػؼ ِب رشزًّ ه١ٍٗ ارفبل١بد ع١ٕف األسثن حلمٛق االٔغبْ ادلٛلوخ يف هبَ 
 َ هٍٝ ِب ٠ٍٟ : 1949آة  1ــ رشًّ ارفبل١بد ع١ٕف األسثن ادلٛلوخ يف 

 حاؿ الجرحى القوات المسمحة ومرضاىا في الميداف .اتفاقية جنيؼ األولى لتحسيف  - أ
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 اتفاقية جنيؼ الثانية لتحسيف حاؿ غرقى القوات المسمحة وجرحاىا ومرضاىا في البحار . - ب
 اتفاقية جنيؼ الثالثة بشأف معاممة أسرى الحرب . - ت
لث اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في وقت الحرب التي أشتمؿ الباب الثا - س

منيا عمى وضع األشخاص المحمييف ومعاممتيـ وتطرؽ إلى أحكاـ عامة تنطبؽ عمى أراضي 
 ٠ٚزّزن ف١ٗ األفشاد  :أطراؼ النزاع واألراضي المحتمة . 

 حؽ االحتراـ ألشخاصيـ وشرفيـ وعائالتيـ وثقافتيـ وعاداتيـ وتقاليدىـ . -1
 الحماية ضد أعماؿ العنؼ أو التيديد جميعيا . -2
 بأي إكراه بدني أو معنوي ضدىـ .عدـ القياـ  -3
 عدـ االعتداء عمى حياتيـ . -4
 حؽ الرعاية الطبية . -5
 حرية التنقؿ وعدـ النقؿ الجبري الجماعي أو الفردي .  -6
  ؟  اإلٔغبٟٔ: ِب ِظــــبدس اٌمبْٔٛ اٌذٚيل 1ط 

 ـ1949جنيؼ األربعة عاـ  اتفاقاتػ  1     
 ـ1977ػ البروتوكوليف اإلضافييف عاـ   2
 : َ 1977غذ إٌمض يف ارفبل١بد ع١ٕف ط١غ ثشٚرٛوٛالد ئػبف١خ يف هبَ ٌٚ* 

 لحماية ضحايا النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية . * 
* وضعت قائمة جديدة في البروتوكوؿ األوؿ لالنتياكات الجسيمة ) أي جرائـ الحرب ( التي ترتكب في الحرب 

 ومنيا :  
ٟ رشرىت يف أصٕبء احلشة وّب ؽذد٘ب اٌربٚرٛوٛي اإلػبيف األٚي ط: ؽذد االٔزٙبوبد اجلغ١ّخ اٌز

1977   َ 
قياـ دولة االحتالؿ بنقؿ بعض سكانيا إلى األراضي المحتمة أو ترحيؿ سكاف األراضي المحتمة كميـ أو  -1

 بعضيـ . 
 التأخير  غير المبرر في إعادة أسرى الحرب أو المدنييف إلى أوطانيـ . -2
 ا عنصريًا .التفريؽ بيف الضحاي -3
 استيداؼ اآلثار التاريخية وأماكف العبادة واألعماؿ الفنية . -4
 حرماف شخص تحميو اتفاقيات جنيؼ مف إجراء محاكمة عادلة .  -5
 اليجـو عمى المنشات العامة .  -6
 اليجـو عمى السكاف المدنييف بوساطة الطائرات أو القوات الجوية .  -7

إلى االتفاقيات جنيؼ يتعمؽ بشارة جديدة تضاؼ إلى  ـ أضيؼ بروتوكوؿ ثالث2115* في أواخر عاـ 
شارتي اليالؿ األحمر والصميب األحمر وىي شارة ) البمورة الحمراء ( عمى رقعة بيضاء لدعـ حماية 

 الخدمات اإلنسانية. 
 198ص  1اٌشبسح ادل١ّضح ٌٍؾشوخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األمحش " ط: ِب ط  

عار المجنة الدولية والصميب األحمر وجمعيات الصميب األحمر منذ ىو ش ػ صميب أحمر عمى أرضية بيضاء * 
 ـ .1863عاـ 
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 اليالؿ األحمر عمى أرضية بيضاء .* 
 ثـ أضيؼ عمييا  شارة ) البمورة الحمراء ( عمى رقعة بيضاء لدعـ حماية الخدمات اإلنسانية. * 

 ـ . 2115عاـ 
               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (((((((((ِن دت١ٕبرٟ مل ثبٌٕغبػ األعزبر / أمحذ احل١ذس٠خ  اٌــــٛؽـــــذح  أزٙذ))))))))          

 هٍٝ اٌٛؽذح أعئٍخ
 اٌغإاي األٚي : ػن خـب حتذ االعبثخ اٌظؾ١ؾخ ؟ 

 تـ التوقيع عمى ميثاؽ منظمة الدوؿ األمريكية في المؤتمر الذي عقد في :  -1
 ىافانا / كوبا  -ب               بيونس أيرس ، األرجنتيف - أ
 . كراكاس/ فنزويال -بوجوتا/كولومبيا                     د - ج

 يقع مقر منظمة المؤتمر اإلسالمي في مدينة . -2
 جدة . -دالقدس      -المدينة المنورة        ج -مكة المكرمة    ب - أ

 يقع مقر ىيئة األمـ المتحدة في مدينة :  -3
 باريس . -بروكسؿ        د -الىاي        ج -ب         نيويورؾ - أ
 مدة عضوية األعضاء غير الدائميف في مجمس األمف ىو :  -  4
 سنوات   5 -د      سنتاف -جسنوات        3 -سنوات       ب 4 - أ

الصيف          -إحدى الدوؿ اآلتية ليست مف األعضاء الدائميف في مجمس األمف أ -5
 نسا . فر  -روسيا      د -ج         الياباف  -ب
 يقع مقر منظمة العمؿ الدولية في مدينة :  -6
 برليف . -د         جنيؼ -جباريس               -روما     ب - أ

 الصندوؽ الخاص بإغاثة األطفاؿ ورعايتيـ ىو :  -7
 الفاو -منظمة الصحة العالمية     د -اليونسكو  ج -ب    اليونيسؼ  - أ

 ـ المتحدة : إحدى المغات اآلتية ليست لغة رسمية في األم -8
 .  االسبانية -د         الفارسية -العربية          ج -الصينية     ب - أ

 يقع مقر جامعة الدوؿ العربية في مدينة :  -9
 الدار البيضاء  -عماف        د -ج      القاىرة -بتونس           - أ
 تـ تأسيس جامعة الدوؿ العربية في عاـ :  -11

 ـ . 1947 -ـ          د6194 -ج       ـ1945 -بـ       1944 - أ
.............................. 

 ط: ٚػؼ ادلمظٛد ثبدلفب١ُ٘ ٚادلظـٍؾبد اٌزب١ٌخ :  
: مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوؽ ضحايا النزاعات المسمحة وتفرض  اإلٔغبٟٔاٌمبْٔٛ اٌذٚيل   

 رىا عمى المقاتميف دوف غيرىـ .قيودًا عمى المقاتميف في وسائؿ استخداـ القوة العسكرية وقص
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يعد  أىـ أجيزة ىيئة األمـ  وتتبع أىميتو مما عيد إليو مف اختصاصات في حفظ السالـ ػ :  رلٍظ األِٓ
 واألمف الدولييف فضاًل عف أنو يمتمؾ سمطة اتخاذ إجراءات عديدة باستعماؿ القوة العسكرية

ة يرأسيا األميف العاـ الذي يعيف بتوصية مف مجمس األمف : ىي الييئة اإلدارية لألمـ المتحد األِبٔخ اٌوبِخ
 ويعاونو عدد مف الموظفيف يعمموف في مقر األمـ المتحدة في نيويورؾ . 

ـ بعد 1946:   أسـ اختصاري يقصد بو ) صندوؽ األمـ المتحدة إلغاثة  األطفاؿ أنشئت عاـ ا١ٔٛ١ٌغ١ف
 إثر الحرب العالمية الثانية   أف واجو أطفاؿ أوروبا خطر انتشار المجاعة والمرض

: مجموعة القواعد التي تحدد حقوؽ الدوؿ التجارية وواجباتيا في حالة نشوب األعماؿ  اٌمبْٔٛ اٌذٚيل اإلٔغبٟٔ
العدائية وتفرض قيودًا عمى المتحاربيف في ما يتعمؽ بوسائؿ استخداـ القوة العسكرية . وقصرىا عمى 

ضحايا النزعات المسمحة خاصة القتمى والجرحى والمرضى واألسرى في المتقاتميف دوف غيرىـ وتحمي حقوؽ 
 مف سكاف المناطؽ المختمفة .. فالمعارؾ البرية والبحرية والجوية فضاًل عف المدنييف المحميي

:  تعبير التيني معناه ) أنا أمنع ( يستخدـ اصطالحًا   في القوانيف الدستورية  ؽك إٌمغ ) اٌف١زٛ (
ى حؽ االعتراض وأصبح ىذا االصطالح متداواًل منذ قياـ مجمس األمف التابع لييئة األمـ المتحدة والدولية بمعن

حيث منحت الدوؿ الكبرى الخمس ذات المقاعد الدائمة حؽ االعتراض عمى أي قرار يصدره المجمس حتى بعد 
 ( اتفاؽ بقية األعضاء المنتخبيف والدائميف . 

ـ  ضمت الدوؿ األفريقية المستقمة    بيدؼ 1963أفريقية أنشئت عاـ  : منظمة ِٕلّخ اٌذٚي األفش٠م١خ 
تجميع جيودىا لضماف االستقالؿ وتوجيو دعميا الجماعي لمؤازرة بقية الشعوب التي لـ تستقؿ بعده إضافة 

 ًا .إلى الرغبة في التعاوف والعمؿ المشترؾ بيف الدوؿ األفريقية لترقية شعوبيا اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعي
: نظاـ أوجده ميثاؽ األمـ المتحدة إلدارة طائفة معينة مف األقاليـ غير المتمتعة بالحكـ  رلٍظ اٌٛطب٠خ

 الذاتي ويتألؼ ىذا المجمس مف ثالث مجموعات 
ـ 1949وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى أسست عاـ  األٚٔشٚا :

ـ إال أنو سبب استمرار 1969حزيراف  31بعد إنشائيا بعاـ وحددت مدة انتياء ميماتيا في وبدأت عممياتيا 
االحتالؿ االسرائيمي ومعاناة الفمسطينييف يجدد ليا سنويًا بعد ىذا التاريخ ومنطقة نشاطيا األردف ولبناف 

 ي بيروت . وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة حيث توجد مكاتبيا اإلقميمية ومقرىا الرئيسي ف
: ميثاؽ أصدرتو الدوؿ األمريكية وعمى رأسيا الواليات المتحدة بضرورة إقامة منظمة إقميمية تعمؿ  ـ ثٛعٛرب 

 بموجب أىداؼ األمـ المتحدة وصدر عف ىذا الميثاؽ قياـ منظمة الدوؿ اإلفريقية
 ِٕلّخ اٌذٚي: طُّ عذٚالً ٚلبسْ ف١ٗ ثني اجلبِوخ اٌوشث١خ ِٕٚلّخ اٌٛؽذح اإلفش٠م١خ 1ٚط.

 األِش٠ى١خ ِٓ ؽ١ش : 
 منظمة الدوؿ األمريكية  منظمة الوحدة األفريقية  الجامعة العربية 

سنة ومكاف 
 إلقرار ميثاؽ

ـ / 1945آذار  22
 القاىرة 

 بوجوتا/ كولومبيا  1948 ـ/ أديس أبابا 1963أيار  25

ػ أف تكوف الدولة العربية  شروط العضوية 
 مستقمة 

ولة الراغبة ػ أف تقدـ الد

 أف تكوف دولة -
 اف تكوف دولة أفريقية -
 اف تكوف دولة مستقمة -
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في االنضماـ طمبًا لألمانة 
 العامة 

ػ موافقة مجمس الجامعة 
 عمى االنضماـ 

موافقة الدوؿ األعضاء  -
باألغمبية البسيطة وذلؾ حرصًا 

مف الميثاؽ عمى أف تضـ 
المنظمة الدوؿ األفريقية 

 جميعيا  
اؼ المتفؽ األىد

 عمييا 
   

األىداؼ 
الخاصة لكؿ 

 منظمة 

ػ توثيؽ الصالت بيف 
الدوؿ العربية في المسائؿ 

السياسية واالقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية 

ػ صيانة استقالؿ الدوؿ 
 األعضاء 

ػ حؿ المنازعات بيف الدوؿ 
 العربية بالطرؽ السممية 
ػ النظر في مصالح الدوؿ 

 العربية 

حدة دوؿ أفريقيا ػ تشجيع و 
 وتضامنيا 

ػ تدعيـ التعاوف األفريقي في 
المجاالت السياسية 

والدبموماسية واالقتصادية 
والتربوية والثقافية والصحية 

والعممية ومياديف الدفاع 
 واألمف 

ػ محاربة االستعمار في جميع 
 أشكالو 

 ػ تشجيع التعاوف الدولي .

ػ تيدؼ المنظمة إلى دعـ 
 التضامف في مختمؼ
المجاالت السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية 
بيف الجميوريات األمريكية 

 األعضاء 

 
 : هذد اٌٛوبالد ادلزخظظخ اٌزبثوخ ٌألُِ ادلزؾذح ؟  5ط

 منظمة األغذية والزراعة ) الفاو ( . -2منظمة العمؿ الدولية                       -1
 ة ) اليونيسكو ( .منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقاف -3

 اليونيسيؼ -5منظمة الصحة العالمية                     -4
 المفوضية العميا لالجئيف . -7األنروا                                 -6

 المفوضية السياسية لحقوؽ اإلنساف .   -8
 : ٚػؼ اٌـشق اٌزٟ ٠ٍغأ ئ١ٌٙب رلٍظ األِٓ حلفق األِٓ ٚاٌغالَ اٌذ١ٌٚني ؟ 6ط

 مب مف الدوؿ المتحاربة وقؼ إلطالؽ النار وانسحاب  القوات إلى موقعيا . الط - أ
 فرض إجراءات ذات طابع عسكري عمى أية دولة . - ب
 القياـ بعمميات حربية مساعدة القوات المسمحة التي تقدميا الدوؿ األعضاء .  - ت

 : أروش ادلظبدس األعبع١خ ٌٍمبْٔٛ اٌذٚيل االٔغبٟٔ ؟  8ط
ـ والذي يحدد القواعد التي تنظـ 2917و  1889قانوف الىاي عاـ  - أ

 سموؾ المتحاربيف في الحرب .
ـ وبروتوكوالتيا اإلضافية والذي يبيف 1949قانوف جنيؼ ) اتفاقيات جنيؼ لعاـ  - ب

المباديء والقواعد التي تحمي الشخصية اإلنسانية في حالة الحرب وييدؼ إلى حماية 
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ية األشخاص المدنييف في البالد المحتمة العسكرييف الذيف أصبحوا خارج المعركة . وحما
الذيف ليسوا بجرحى أو مرضى أو أسرى وىذا ما يفرقو عف قانوف الىاي ، إضافة إلى 
أف نصوص جنيؼ وضعت لمصمحة الفرد فقط فال تمنح حقوقًا لمدوؿ بعضيا إزاء بعض 

 كما ىو في قانوف الىاي الذي يستيدؼ العمميات مف المتحاربيف .
 ت الخاصة يحظر بعض األسمحة أو تقييد استخداميا المعاىدا -ج 

 -: فغــــــش ِب ٠أرٟ :  19ط 
 .دالالد شبسح اٌظ١ٍت األمحش ٚاذلالي األمحش  - أ

الشارة المميزة : وىي الصميب األحمر عمى قاعدة بيضاءوىو العمـ السويسري معكوسا 
يرت شارة وشعارىا الرحمة في وسط المعارؾ ) واإلنسانية طريؽ السمـ (  وقد ظ

ؿ األحمر عمى أرضية عمى أرضية بيضاء عندما  ؿشارة اليال  1878أخرى عاـ 
استخدمتيا الجمعية العثمانية إلسعاؼ الجرحى أثناء حربيا ضد روسيا وتبنت ىذه 

 الشارة العديد مف الدوؿ اإلسالمية في العالـ .  
 َ .1979اختبر ِذ٠ٕخ عذح ِمشًا ٌٍّإدتش اإلعالِٟ هبَ  - ة
 بسبب االحتالؿ اإلسرائيمي لمدينة القدس .  ػػػ وذلؾ 

 ئٔشبء هظجخ األُِ ثوذ أزٙبء احلشة اٌوبدل١خ األٚىل . -ط
 وذلؾ إليجاد وسيمة تمتاز بالتنظيـ والدواـ لمحيمولة دوف تكرار الحروب . * 

 ==== أزٙذ اٌٛؽذح اخلبِغخ ) األعزبر / أمحذ احل١ذس٠خ ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحذر عدوؾ مرة واحدة وصديقؾ ألؼ مرة
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 هًّ ٚششػ ٚؽً أعئٍخ هٍٝ اٌٛؽذح اٌغبدعخ أٚساق
 اٌٛؽذح اٌوشث١ــــــــــــخ 

 اٌذسط األٚي : اٌٛؽذح اٌوشث١خ ) ِفِٙٛٙب ِٚىٛٔبرٙب (  
 اٌذسط اٌضبٟٔ اٌٛؽذح اٌوشث١خ ػشٚسارٙب ادلوبطشح

 اٌذسط اٌضبٌش : رـٍوبد ِغزمج١ٍخ ٌٍٛؽذح اٌوشث١خ .
 اٌذسط اٌشاثن : األسدْ أٚالً .

 ظ : دٚس األسدْ يف اٌٛؽذح اٌوشث١خ .اٌذسط اخلبِ
 اٌذسط األٚي : اٌٛؽذح اٌوشث١خ ) ِفِٙٛٙب ، ِىٛٔبرٙب ( 

إننا اليوـ أماـ خياريف ال ثالث ليما ، فإما أف نستنيض قوانا ، ونؤخذ مواقفنا وسياساتنا لبناء ثقؿ عربي ، 
ما أف نبقى عمى ما نحف إقميمي نواجو بو التحديات واألخطار التي تحيط بنا ، وتيدد أمتنا ومست قبؿ أوطاننا وا 

عميو مف فرقة وخالفات وعالقات تضعؼ موقفنا أماـ العالـ وتغري اآلخريف بالييمنة عمى منطقتنا بالتدخؿ في 
شؤوننا وفرض أجنداتيـ عمينا ولذلؾ فقد آف األواف لبمورة موقؼ عربي موحد يحشد طاقاتنا وقدراتنا ومواردنا 

 ة ويتصدى ليذه األخطار والتحديات .لخدمة مصالحنا المشترك
 ـ 2117آذار 29مف خطاب جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني في مؤتمر القمة العربي في الرياض 

ط: و١ف ميىٓ ِٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ حت١ؾ ثبألِخ اٌوشث١خ ِٓ ٚعٙخ ٔلش عالٌخ ادلٍه هجذ اهلل 
 اٌضبٟٔ ؟ 

 قميمي نواجو بو التحديات واألخطار التي تحيط بنا .نوحد موقفنا وسياساتنا لبناء ثقؿ عربي أ  -أ 
موقؼ عربي موحد يحشد طاقاتنا وقدراتنا ومواردنا لخدمة مصالحنا المشتركة ويتصدى ليذه األخطار   -ب

 والتحديات .
 

 أٚالً : ِفَٙٛ اٌٛؽذح اٌوشث١ـــــخ 
فرقة ويؤمف لمعرب ىيبتيـ التطمع نحو إقامة كياف عربي واحد يقضي عمى أسباب ال:  اٌٛؽذح اٌوشث١خ

نعدـ  فيو ت جديدويحقؽ أىدافيـ في التحرر والتنمية لتحقيؽ التكامؿ االقتصادي أو عممية بناء مجتمع 
 الغربي  .  الحواجز التي اصطنعيا االستعمار

 صب١ًٔب ِمِٛبد اٌٛؽذح اٌوشث١خ : 
ف تتوفر ألية أمة مف األمـ التي تستند الوحدة العربية إلى مجموعة مف المقومات األساسية التي قؿ أػ 

 استطاعت أف تحقؽ وحدتيا القومية خالؿ العصور الحديثة وىذه المقومات : 
 ط: أروش ِمِٛبد اٌٛؽذح اٌوشث١خ ؟ 

 المغة ػ الديف ػ التاريخ المشترؾ ػ الجغرافيا ػ المصير الواحد ػ القومية العربية . 
 اٌٍغخ :  -1

 تصاؿ قديمًا وحديثًا.تعد المغة أىـ وسيمة مف وسائؿ اال * 
 * لساف الدولة أو األمة . والوعاء الذي يحتضف النتاجات الحضارية المختمفة ألي شعب .
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 * مجد المغة ودورىا ىو نشر الثقافة والفف والفكر .  
 ط: ِب اٌشٚاثؾ اٌزٟ رٛفش٘ب اٌٍغخ اٌوشث١خ ثني إٌبؿمني ثٙب ؟ 

 إلى جانب وحدة الدـ والتاريخ والمصير . * أىـ عنصر ميـ في مف عناصر الوحدة العربية .
 * المغة التي نزؿ بيا القرآف الكريـ قاؿ اهلل تعالى ) وكذلؾ أنزلناه قْرانًا عربيًا 

 * تربط المغة العربية أبناء المجتمع العربي بأقوى الروابط وأكثرىا اتصااًل بالحياة .
 * توطيد الصالت الفكرية والتجارب العاطفي . 

 ف األساسي في ثقافة األمة والعنصر األىـ مف عناصرىا القومية . * تعد الرك
* الرابطة األولى التي تجمع األمة وتؤلؼ بينيا وتعمؿ عمى تكويف المفاىيـ المشتركة وتوحيد 

 األحاسيس وتبعث الثقة بالنفس واالعتزاز بماضي األمة . 
في  اٌٍغخ اٌوشث١خ ؟ أٚ ِب أصش ط: ِب اٌذٚس اٌزٞ رٍوجٗ اٌٍغخ اٌوشث١خ يف رلبي رٛؽ١ذ األِخ

 حفظ التراث العربي وتوحيد األمة العربية ؟ 
الجواب : المغة ىي الوعاء الذي يحفظ التراث كما تعمؿ عمى توطيد الصالت الفكرية والتجارب 

العاطفي وتجمع أفراد األمة وتؤلؼ بينيـ وتكوف المفاىيـ المشتركة وتبحث الثقة في النفس واالعتزاز 
 ي . بالماض

 اٌزبس٠خ ادلشرتن : -1

: مجموع تطور حياة األمة كميا في المياديف السياسية واالجتماعية واالقتصادية  اٌزبس٠خ ادلشرتن . 
 والعممية والفنية واألدبية والعمرانية . 

 ط: ادلظري اٌٛاؽذ أؽذ ادلمِٛبد اٌٛؽذح اٌوشث١خ ٚػؼ رٌه ؟
ًا واحدًا ويشتركوف بآداب وتراث فكري واحد ويجمع * إف كوف العرب يتكمموف لغة واحدة ويدينوف دين 

 بينيـ تاريخ مشترؾ وحضارة عريقة أوجد لدييـ الرغبة في ضرورة العيش المشترؾ .  
 اجلغشاف١ب :  -3

 :  ىي تكامؿ أقاليـ الوطف العربي تكاماًل يساعد عمى تنوع اإلنتاج  اٌٛؽذح اجلغشاف١خ
   ٌزىبًِ االلزظبدٞ ثني ألـبس اٌٛؿٓ اٌوشثٟ ط: و١ف ميىٓ ٌٍٛؽذح اٌوشث١خ أْ حتمك ا

الجواب : تكامؿ أقاليـ الوطف العربي يساعد عمى تنوع اإلنتاج وتنوع التربة يؤدي إلى تنوع المنتجات 
 الزراعية والموارد المعدنية مما يساعد عمى تنوع إمكانيتو االقتصادية ويحقؽ التكامؿ .

 

  
  
 اٌذ٠ٓ :  -4 

تجد أحلى  نمهما شرقت وغربت ل
 واغلي من  الوطن 
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 ٠ٓ اإلعالِٟ يف رٛؽ١ذ األِخ اٌوشث١خ ؟ ط: ثني أ١ّ٘خ اٌذ  
* الديف اإلسالمي ىو الموروث االستراتيجي لألمة وكاف وما يزاؿ وسيبقى المكوف الرئيس ليوية 

 األمة عمى الدواـ .
* الغالبية العظمى تديف بالديف اإلسالمي الذي طبع حياة المجتمع العربي طواؿ عشرة قروف بطابعو 

 ساسيًا في وحدة المجتمع العربي  واألمة العربية .الخاص فقد كاف عاماًل أ
* يعد الديف اإلسالمي رابطة تجمع أبناء األمة الواحدة وال سيما أف الديف فيو مف الخصائص 
 الجماعية واألداء الجماعي .وما يتطمب  التعاوف مثؿ ) الحج ومناسكو والزكاة وتشريعاتيا ( .

ف كانت غالبية العرب تديف بالديف باإلسالـ فإف المواطنيف  * الديف اإلسالمي ديف محبة وتسامح وا 
مف غير المسمميف قد عاشوا في الوطف العربي كمواطنيف يشاركوف إخوانيـ المسمميف في المغة 

 والعادات والتقاليد والثقافة .
* إف غير المسمميف مف العرب نشأوا عمى الثقافة العربية اإلسالمية بكؿ أبعادىا الحضارية في 

 لقيـ والعمـ والتاريخ .ا
 اٌضمبفخ :  _5

مجموعة األفكار والقيـ والمثؿ التي تعمؿ في مجموعيا عمى تكويف السمات العامة التي تميز   :اٌضمبفخ 
 إنساف عف إنساف أو جماعة عف جماعة . 

 ط: ثني هٕبطش اٌٛؽذح اٌضمبف١خ ؟ 
عقيدة الروحية ، المغة الواحدة ، التاريخ ػػػ ظؿ العرب يستشعروف وحدتيـ الثقافية المتمثمة في : * ال

 المشترؾ والعادات والتقاليد واآلداب المشتركة .
 ط: ِب أصش اٌزفزذ اٌغ١بعٟ ٚإٌىجبد يف اٌٛؽذح اٌوشث١خ ؟

ػػ رغـ ما تعرضت إليو األمة العربية مف نكبات واآلـ قاسية وما أصابيا مف تفتت سياسي وما طرأ 
 ت عمى عمى سماتيا األساسية وروابطيا اإلنسانية . عمييا مف أفكار دخيمة ػ حافظ

 ط: ثني دٚس اٌم١ُ ٚاٌوبداد ٚاٌزمب١ٌذ يف رٛؽ١ذ األِخ اٌوشث١خ ؟ 
ػػػ إف التشابو والتماثؿ في العادات والتقاليد والقيـ بيف أبناء األمة العربية ىو عنصر قوي مف 

وقد كانت الثقافة العربية يدًا منيعًا أماـ  عناصر التقارب والترابط بيف أبناء األمة العربية وأقطارىا
الغزو الثقافي أياـ االستعمار األوروبي . ويجب أف تكوف كذلؾ في الوقت الحاضر أماـ تحديات 

 العولمة . التي تتداخؿ في أمور السياسة واالقتصاد والثقافة واالجتماع واإلعالـ واالتصاؿ . 
 اٌوٛدلخ ؟  ٠خ اٌٛؿ١ٕخ ٚاٌم١ِٛخ يف كً ٔلبَط: و١ف ميىٓ احملبفلخ هٍٝ اخلظٛط١خ ٚاذلٛ

 نشر الثقافة العربية . - أ
 التمسؾ بالقيـ والعادات والتقاليد . - ب

 أخذ ما يفيد مف أفكار وعمـو  وترؾ ما ينافي ثقافتنا وديننا .   -ج
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 ط: ِب اٌذٚس اٌزٞ رٍوجٗ اٌضمبفخ اٌوشث١خ يف رلبي رٛؽ١ذ األِخ ؟ 
 * توحيد المشاعر واألحاسيس .

 لثقة بالنفس .* ا
 * االعتزاز بالماضي . 

 ادلظري اٌٛاؽذ ٚاٌزؾذ٠بد ادلشرتوخ : -6
 ط: أروش اٌوٛاًِ اٌزٟ أٚعذد ٌذٜ اٌوشة سغجخ ٚاؽذح ِٚش١ئخ ٚاؽذح ؟  
 * يدينوف بعقيدة واحدة . 
 يتكمموف بمغة واحدة . -*        
 * يشتركوف بآداب واحدة وتراث فكري واحد .       

 تاريخ عاـ مشترؾ .وحضارة واحدة .* يجمع بينيـ 
 ػػػ ىذه العوامؿ كميا ربطتيـ بمصير واحد .

 اٌم١ِٛخ اٌوشث١خ :  -7 
 ط: ِب أ٘ذاف اٌم١ِٛخ اٌوشث١ــــــخ ؟

 التأكيد عمى االنتماء لمعروبة . -1
 رسالة تيدؼ إلى تجديد القيـ اإلنسانية وحفز التقدـ البشري . -2
 الوطف العربي. الدعوة إلى الوحدة العربية بيف أقطار -3
 ضرورة أخذ العرب دورىـ في اإلسياـ في بناء وتطور الحضارة اإلنسانية .  -4

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 أحلظخ اٌضب١ٔخ ـــ اٌذسط اٌضبٟٔ : 

 ٍخ هٍٝ اٌٛؽذح اٌوشث١خ ٚزلبٚالد حتم١مٙب .هًّ ٚؽً دتبس٠ٓ ٚأعئ أٚساق
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 أٚالً : ػشٚساد اٌٛؽذح اٌوشث١خ : 
نساني تعتمد عمييا مواجيات تحدى الحاضر ػػػ  الوحدة العربية ضرورة ممحة ومطمب قومي وا 

  -٠زٛلف هٍٝ ِب ٠ٍٟ : والمستقبؿ وتحقيقيا 
 جاوز األوضاع الراىنة .* قدرة العرب عمى ت

* التغمب عمى المشكالت االقتصادية واالجتماعية واالنطالؽ في مجاؿ التنمية والتعميـ والتقدـ 
 الحضاري  .

 ط: ٚػؼ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ األِخ اٌوشث١خ ؟ 
 الخطر الصييوني . - أ

 العولمة .تحدي  - -ب
 تردي مؤسسات العمؿ العربي المشترؾ .  - -ج
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 ٟٔ : اخلـش اٌظ١ٙٛ -1
مف احتالؿ فمسطيف برمتيا واحتالؿ أجزاء مف ثالث  إسرائيؿػػػ إف واقع التخمؼ والتجزئة قد مكف 

دوؿ عربية وىذا الخطر ال يقتصر عمى مجرد احتالؿ األراضي العربية وفصؿ مشرقو عف مغربو 
 بؿ يسعى إلى تحقيؽ األىداؼ الصييونية : 

ٗ ؟ أٚ ِب ٔٛم اخلـش اٌزٞ دتضٍٗ ط : أروش األ٘ذاف اٌظ١ٔٛ١ٙخ اٌزٞ ٠غوٝ ئ١ٌ
 ئعشائ١ً ٌٍجالد اٌوشث١خ ؟

إيجاد حدود جديدة لف تكزف جغرافية تقميدية بؿ اقتصادية وسياسية والتحوؿ إلى مركز  - أ
 اقتصادي غربي داخؿ الوطف العربي . بيدؼ : ) قياـ سوؽ شرؽ أوسطية ( .

 مشاركة العرب في ثرواتيـ وتيديد االقتصاد العربي وتدميره . - ب
إنشاء مراكز لمبحوث تسعى إلى الترويج والتطبيع وطرح مفاىيـ وألفكار غريبة عف حقيقة  - ت

 الصراع العربي الصييوني : ) إلضافة الشرعية عمى االحتالؿ الصييوني لفمسطيف ( .
يقـو عمييا مفيوـ األمف الغذائي  استراتيجيةالسيطرة عمى مصادر المياه باعتبارىا مسألة  - ث

 روع الصييوني. واالستيطاني لممش
ػػػ فضاًل عف مشروعات التكامؿ العربي في المجاالت االقتصادية ونقص اإلنتاج الغذائي في 
الوطف العربي ، وعدـ التكنولوجيا وعدـ القدرة عمى تحييد العمؿ العربي المشترؾ أو إبعاده 

 عف االعتبارات والخالفات السياسية . 
 

  اٌٛؿٓ اٌوشثٟ ٚرضج١زٗ ؟ط: و١ف رغوٝ ئعشائ١ً ئىل ثغؾ ٔفٛر٘ب يف
استعماؿ القوة والتيديد إلحباط التضامف العربي وضرب الرأي العاـ العربي المطالب  - أ

 بالوحدة .
 زج الوطف العربي في قضايا دولية ال تيمو مباشرة . - ب
 إثارة الفتف والنعرات اإلقميمية والطائفية . - ت
 القياـ بحمالت عسكرية متواصمة .  - ث

اٌى١بْ  هٍٝ ِظبدس ادل١بٖ ِغأٌخ اعزريار١غ١خ يف ٔلشط: دلبرا روذ اٌغ١ـشح 
 اٌظ١ٟٙٛٔ ؟ 

 الجواب : * ألنو يقـو عمييا مفيوـ األمف الغذائي .
 * وسيمة ضغط عمى الدوؿ العربية لتبادؿ مصادر الطاقة .

 * مف يسيطر عمى المياه تكوف بيده القوة والغمبة . 
 ط: ِب أ٘ذاف ئعشائ١ً ِٓ ئٔشبء ِشاوض ٌٍجؾٛس ؟ 

 ترويج التطبيع ، طرح مفاىيـ وأفكار غربية عف حقيقة الصراع العربي الصييوني . - أ
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 إضفاء الشرعية عمى االحتالؿ الصييوني لفمسطيف .  - ب
 حتذٞ اٌوٛدلخ :  -1

انيار  1991ػػػ ظيرت العولمة في نيايات القرف العشريف وبعد انييار االتحاد السوفيتي عاـ 
 قاضو نظاـ عالمي جديد وقد أطمؽ عميو عالـ العولمة . النظاـ الثنائي القطبية وولد عمى أن

ػ إف ىذه العولمة أو كما يسمييا البعض ) الكوكبة ( التي جعمت مف العالـ قرية صغيرة بحاجة 
 إلى الكثير مف التأمؿ والتفكير واالستعداد .

فييا ػ اختمؼ السياسيوف والباحثوف والمفكروف وكاف موقؼ الشعوب مف العولمة أنيـ يروف 
 خطرًا ييدد السيادة الوطنية لمدوؿ . الخطر األوؿ 

الخطر الثاني : يروف أنيا تسعى إلى تذويب اليويات والثقافات الوطنية لحساب القوى الكبرى ) 
 قوى الييمنة ( . في العالـ.

الخطر الثالث : يروف في العولمة خطرًا عمى اقتصاديات الدوؿ النامية وتجييرىا لصالح 
 لكبرى .والتحكـ في مصائر الشعوب الفقيرة والدوؿ النامية . الشركات ا

ػػػ أما المتفائموف  الفذيف يروف في العولمة حماًل وديعًا يرى فييا الجانب االيجابي الذي يقود 
إلى رفو العالـ وسعادتو وسعييا إلى صياغة وحدة إنسانية تحتـر التعددية والتنوع وحقوؽ 

 اإلنساف . 
 احلفبف هٍٝ ٠ٛ٘زٕب ٚخظٛط١برٕب اٌٛؿ١ٕخ يف كً ٔلبَ اٌوٛدلخ ؟  ط: ثني و١ف ميىٓ

ػػ* أصبحت العولمة أمرًا واقعًا يحسب حسابو ويجب التعامؿ معو بحذر وبالقدر الذي نستفيد منو 
ونأخذ األمور االيجابية منيا بالقدر الذي ينسجـ مع تراثنا وقيمنا العربية اإلسالمية وسيادتنا 

ننعزؿ عنو بأي شكؿ مف األشكاؿ  أفمف ىذا العالـ الفسيح الذي ال يمكف  الوطنية . فنحف جزء
  أْ ٔزوبًِ ِن اٌوٛدلخ ثأِٛس ٟٚ٘ :.وحتى نحافظ عمى ىويتنا وخصوصياتنا ال بد 

* ال نكوف فقط متمقيف و مستورديف لكؿ ما يصدر عف ىذه العولمة بؿ عمينا التعامؿ معيا 
كؿ ما يتعارض مع ديننا وقيمنا وتراثنا وخصوصياتنا  بحذر وعقالنية . ) لتحصيف شعوبنا ضد

 الثقافية وسيادتنا الوطنية ( .
 * ترسيخ قيـ المواطنة والسيادة واالنتماء لثوابتنا الدينية والوطنية والقومية .

* تقوية الروابط والعالقات المختمفة فيما بيف الدوؿ العربية وفيما بينيا ودوؿ العالـ اإلسالمي 
 لـ الثالث .ودوؿ العا

* إسياـ العرب في بناء نيضة الحضارة اإلنسانية لكي تأخذ األمة العربية دورىا ومكانتيا التي 
 تستحؽ عمى المسرح العالمي . .. 

 حالة تردي مؤسسات العمؿ العربي المشترؾ :  -3
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في * ال يتمثؿ التحدي الذي تجسده حالة تردي مؤسسات العمؿ العربي المشترؾ وعجزىا الكبير 
نما أيضًا ما يتصؿ بتطوير ذاتيا ومحاولة اإلفادة مف تجارب  تعزيز ىذا العمؿ وتدعيمو .وا 

التنظيمات الدولية ) العالمية واإلقميمية (  الرائدة في ىذا الخصوص التي تتضاءؿ الروابط في 
 ما بيف أعضائيا بدرجة كبيرة إذا ما قورنت بحالتنا العربية . 

 د اهلل الثاني في مجاؿ العمؿ العربي المشترؾ مف أقواؿ جاللة الممؾ عب

لقد عانت أمتنا العربية غبر العقود الماضية وبخاصة خالؿ السنوات العشر األخيرة مف الخالفات 
والصراعات وغياب التضامف العربي وتراجع مفيوـ العمؿ العربي المشترؾ فاستياف بيا القاصي 

أصبح المواطف العربي يشعر باإلحباط والمرارة والداني واستقوى عمييا الضعيؼ قبؿ القوي و 
وانعداـ الثقة بالنفس والمستقبؿ وقد آف األواف لنا أف نطوي صفحة الماضي وأف نتجاوز ما 

بيننا مف خالفات وأف نفتح صفحة جديدة في العمؿ العربي المشترؾ بقموب صافية وضمائر نقية 
كة فالتحديات التي تواجييا أمتنا كبيرة تحشد ما بيننا مف أخوة وروابط مقدسة ومصالح مشتر 

وال بد مف مواجية ىذه التحديات واالرتقاء إلى المستوى الطموحات واآلماؿ التي تسعى شعوبنا 
 لتحقيقيا . 

 ـ  2111آذار 27مؤتمر القمة العربية المنعقد في عماف                      

 
عالٌخ ادلٍه هجذ اهلل اٌضبٟٔ  ط: ثني ِٕـٍمبد اٌوًّ اٌوشثٟ ادلشرتن اٌزٟ ؽذد٘ب

 دلٛاعٙخ اٌزـٛساد اٌوبدل١خ ادلزظبسهخ ؟ 
 طي صفحة الماضي . - أ
 تجاوز الخالفات . - ب
 تصفية القموب والضمائر . - ت
 تجسيد الروابط األخوية والمصالح المشتركة . - ث
 مواجية التحديات واالرتقاء إلى مستوى الطموحات .  - ج

ؽ ٚادلشاسح وّب ٚػؾٙب عالٌخ ادلٍه هجذ ط: ثني أعجبة شوٛس ادلٛاؿٓ اٌوشثٟ ثبإلؽجب
 اهلل اٌضبٟٔ ؟

 *  الخالفات والصراعات .
 .* غياب التضامف العربي وتراجع مفيوـ العمؿ العربي المشترؾ 
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 صب١ًٔب : ِشبس٠ن اٌٛؽذح اٌوشث١خ : احلظخ اٌضبٌضخ ٚاٌشاثوخ : أٚساق هًّ ٚششػ : 
 ؟  ط: أروش ِشبس٠ن اٌٛؽذح اٌوشث١خ

 ـ( .198-1914ة العربية خالؿ الحرب العالمية األولى ) مشاريع الوحد -1
 ـ ( .1916) الثورة العربية الكبرى                        

 ـ ( .1945-1939مشاريع الوحدة العربية خالؿ الحرب العالمية الثانية )  -2
 ـ .1942مشروع اليالؿ الخصيب  - أ
 ـ .1943مشروع سورية الكبرى  - ب
 ـ . 1945تأسيس الجامعة العربية  - ت

 المشاريع والمتجمعات الوحدوية بعد الحرب العالمية الثانية :  -3
 المشاريع الوحدوية :  - أ

 ـ .1951وحدة الضفتيف  -1
 ـ.1958االتحاد العربي الياشمي  -2
 ـ  1958وحدة  مصر وسورية ) الجميورية العربية المتحدة (  -3
 ـ .1972مشروع المممكة المتحدة بيف األردف وفمسطيف  -4
 ـ . 1994يمنية إعادة الوحدة ال -5

 التجمعات اإلقميمية التعاونية :  - ب
 ـ.1981مجمس التعاوف الخميجي  -1
 ـ .1989مجمس التعاوف العربي  -2
 ـ.1989مجمس التعاوف المغربي  -3

: مشروع وحدوي طرحة رئيس وزراء العراؽ ) نوري السعيد ( بيدؼ توحيد سوريا  ِششٚم اذلالي اخلظ١ت
 ة .ولبناف واألردف والعراؽ في دولة واحد

: مشروع وحدوي طرحو جاللة الممؾ الحسيف بيدؼ إقامة اتحاد بيف المممكة  االحتبد اٌوشثٟ اذلبمشٟ
األردنية الياشمية والمممكة العراقية وفؽ مباديء الثورة العربية الكبرى غير أف قياـ الثورة العراقية قد أنيى 

 النظاـ الممكي في العراؽ وعطؿ المشروع . 
: أحد مساعي جاللة الممؾ الحسيف في قياـ تعاوف عربي بيف األقطار  1989َثٟ رلٍظ اٌزوبْٚ اٌوش

العربية اآلتية ) األردف ، العراؽ ، مصر ، اليمف ( بيدؼ إقامة تعاوف اقتصادي ما بيف ىذه الدوؿ غير أف 
 ـ قد عطؿ المشروع . 1991الغزو العراقي لمكويت عاـ 

العراؽ نوري السعيد إلى وزير الدولة البريطانية تتضمف عددًا مف  الكتاب األزرؽ : مذكرة قدميا رئيس وزراء
المباديء ىي توحيد منطقة اليالؿ وتشكيؿ مجمس لمجامعة العربية وتكوف القدس مفتوحة  لمعتنقي الديانات 

عطاء الموازنة في لبناف امتيازات خاصة وقد فشؿ المشروع عاـ   ـ . 1942الثالثة وا 
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 ـ( .1918-1914خالؿ الحرب العالمية األولى ) مشاريع الوحدة العربية  -1
 ـ : 1916* الثورة العربية الكبرى 

 ـ ( 1945 -1939مشاريع الوحدة العربية في أثناء الحرب العالمية الثانية )  -2
مشروع اليالؿ الخصيب : مشروع طرحة رئي وزراء العراؽ ػ نوري السعيد ػ ييدؼ إلى تحقيؽ وحدة )  - أ

ـ عرؼ بالكتاب األزرؽ 1942فقدـ مذكرة إلى وزير الدولة البريطاني عاـ بالد الشاـ والعراؽ ( 
  ٚرؼّٕذ األفىبس ا٢ر١خ :

 إعادة توحيد سورية ولبناف وشرؽ األردف في دولة واحدة وضميا مع العراؽ . -1
 إقرار حؽ األىالي في اختيار شكؿ نظاـ الحكـ الممكي أو الجميوري . -2
 ذاتي ( في األماكف التي يشكموف فييا أغمبية .يتولى الييود إدارة مناطقيـ ) حكـ  -3
 تكوف القدس مفتوحة لمعتنقي األدياف الثالثة . -4
 يمنح الموازنة في لبناف االمتيازات التي كانوا يتمتعوف بيا في أواخر العيد العثماني .  -5

 ػػ تخمى نوري السعيد عف مشروعو وذلؾ لألسباب التالية : 
 ِششٚهٗ ؟  ط : ِب عجت ختٍٟ ٔٛسٞ اٌغو١ذ هٓ

 رد بريطانيا غير المشجع عمى ىذا المشروع . - أ
 تزامنو مع مساعي األمير عبد اهلل بف الحسيف لتحقيؽ مشروع وحدة سورية الكبرى .  - ب

عبد اهلل بف الحسيف منذ وصولو لألردف في توحيد  األمير مشروع سورية الكبرى : كاف مف طموحات  - ب
سورية الطبيعية ) األردف ، سورية ، لبناف ، فمسطيف ( القطار العربية في دولة واحدة وشكؿ مشروع 

وفمسطيف  واألردفـ ( شمؿ شخصيات مف سورية ولبناف 1943آذار  6-5وعقد مؤتمر في عماف ) 
 وتمخض عف ىذا المؤتمر مشروعيف لتحقيؽ سورية الطبيعية وىما : 

  -: مشروع مركزي وينص عمى ما يمي :  المشروع األوؿ -1
 دة سورية وشرؽ األردف وفمسطيف ولبناف .تضـ الدولة الموح - أ
إعطاء األقميات الييودية في فمسطيف والمسيحية في لبناف الحؽ في إلقامة حكـ ذاتي في  - ب

 المناطؽ المخصصة عمى أف تكوف ذلؾ تحت مظمة الدولة السورية الموحدة .
يف بف تخضع ىذه الدولة إلى نظاـ حكـ  ممكي دستوري برئاسة األمير عبد اهلل بف الحس - ت

 عمي .
 ىـ أصحاب البالد الشرعيوف .و يمغى وعد بمفور لعدـ موافقة العرب عميو  - ث
يعد تأسيس الدولة السورية الموحدة يشكؿ اتحاد تعاىدي عربي مع العراؽ تنضـ إليو الدوؿ  - ج

 العربية متى شاءت .
ولة المشروع الثاني : سعى إلى تأسيس دولة سورية اتحادية في حالة عدـ إمكانية تأسيس د -2

 سورية الموحدة ضمف األسس اآلتية .
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قياـ دولة مستقمة اتحادية مركزية تشمؿ حكومات الدوؿ السورية األربع تكوف عاصمتيا  - أ
دمشؽ وتتولى حكومتو االتحادية شؤوف الدفاع والمواصالت واالقتصاد والسياسة الخارجية 

 مع إعطاء االستقالؿ الذاتي لمحكومات اإلقميمية
 س تشريعي مكوف مف األقاليـ السورية كافة . يكوف لالتحاد مجم - ب
 إسناد رئاسة الدولة السورية االتحادية إلى األمير عبد اهلل بف الحسيف .  - ت

 هبسػذ ثوغ اٌذٚي اٌوشث١خ هٍٝ ٚؽذح عٛس٠خ اٌىربٜ :  ___
 ط: ِب أعجبة ِوبسع ثوغ اٌذٚي اٌوشث١خ هٍٝ ِششٚم عٛس٠خ اٌىربٜ ؟ 

الوحدة العربية الكاممة التي رفع لواءىا الياشميوف  * خشية الدوؿ العربية مف تحقيؽ
 وقادوا الثورة العربية الكبرى مف أجميا األمر الذي سيبدد كياناتيـ ومصالحيـ القطرية .

 * موقؼ فرنسا وبريطانيا السمبي .
 * موقؼ الحركة الصييونية كاف معاديًا لمثؿ ىذا المشروع .

 ربية إلغاء المشروع . ـ اتخذت جامعة الدوؿ الع1946* في عاـ 
 َ ؟ 1943ط: ِب دالٌخ أومبد ادلإدتش اٌغٛسٞ يف هّبْ 

 الجواب :   إجماع  العرب عمى مشروع األمير عبد اهلل وقبولو . 
 ط: ثني اجلٙبد اٌزٟ هبسػذ ِششٚم ع٠ٛخ اٌىربٜ ؟  

 * بعض الدوؿ العربية باإلضافة إلى فرنسا وبريطانيا والحركة الصييونية . 
 را وبْ سد ثش٠ـب١ٔب غري ِشغن هٍٝ ِششٚم اذلالي اخلظ١ت ؟ ط: دلب

احلظخ الجواب : ألف أي نوع مف أنواع الوحدة بيف أي دولتيف عربيتيف ييدد كيانيا 
 رأع١ظ عبِوخ اٌذٚي اٌوشث١خ :  -ط:  اخلبِغخ / أٚساق هًّ

ركة فييا * إف الغرض مف إنشاء جامعة الدوؿ العربية ىو توثيؽ الصالت بيف الدوؿ المشت
وتنسيؽ خططيا السياسية لمتعاوف فيما بينيا وصيانة الستقالليا والنظر بصفة عامة في 

شؤوف البالد العربية ومصالحيا ومف أغراضيا تعاوف الدوؿ المشتركة فييا تعاونًا وثيقًا في 
الشؤوف االقتصادية المالية وشؤوف المواصالت والثقافة والجنسية والجوازات والشؤوف 

ماعية والصحية وقد أظيرت الجامعة العربية الرغبة في شؤوف التعاوف المثمر بيف االجت
الدوؿ العربية ولكف الجامعة العربية ال تممؾ أية قوة تنفيذية تتيح ليا تحقيؽ األىداؼ التي 

 أنشأت مف أجميا . 
 : ط: ثني و١ف عوذ اجلبِوخ اٌوشث١خ ئىل حتم١ك اٌٛؽذح اٌوشث١خ ٚدهُ اٌم١ِٛخ اٌوشث١خ 

 دعـ قضية فمسطيف وقضايا سوريا ولبناف والجرائر وليبيا . - أ
 إقامة الروابط بيف الدوؿ اإلسالمية واإلفريقية واألوروبية . - ب
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 تنسيؽ مواقؼ الدوؿ العربية في كثير مف القضايا القومية والدولية . - ت
 فض النزاعات بيف الدوؿ العربية .  - ث

 َ : 1958زؾذح ( : ٚؽذح ِظش ٚعٛس٠خ ) اجلّٙٛس٠خ اٌوشث١خ ادل  -1 
ـ قياـ الوحدة بيف القطريف وسميت الدولة 1958* أعمنت الحكومة المصرية والسورية عاـ 

 الجديدة ) الجميورية العربية المتحدة ( وانتخب الرئيس جماؿ عبد الناصر رئيسًا ليذه الجميورية : 
 ي * نص دستور الدولة الجديدة ) الجميورية العربية المتحدة ( عمى ما يم

الجميورية العربية المتحدة جميورية ديمقراطية مستقمة ذات سيادة وشعبيا جزء مف األمة  -أ
 العربية .

 لمدولة الجديدة رئيس واحد وسمطات داخمية تنفيذية وتشريعية موحد . -ب
تتكوف الجميورية العربية المتحدة مف إقميميف : شمالي ) سورية ( وجنوبي ) مصر ( عمى أف يعيف  - ج

مجمسًا تنفيذيًا يختص بدراسة األمور الداخمية لإلقميـ وتنفيذىا ضمف  إقميـالجميورية لكؿ رئيس 
 السياسة العامة لمدولة . 

أيموؿ  28* إال أف حركة انفصالية قادىا بعض الضباط السورييف أطاحت بالوحدة بيف القطريف في 
 ـ . 1961

 َ ٟ٘ : 1961ش ٚعٛس٠خ هبَ اٌوٛاًِ اٌزٟ أدد ئىل ل١بَ احلشوخ االٔفظب١ٌخ ثني ِظ
 ط: ِب اٌوٛاًِ اٌزٟ أدد ئىل ل١بَ احلشوخ االٔفظب١ٌخ ثني ِظش ٚعٛس٠خ ؟ 

 تبايف النظـ السياسية واالقتصادية واالجتماعية في كؿ مف مصر وسورية . - أ
 تبايف الوعي القومي وعدـ إدراؾ كؿ مف الشعبيف لقضية الوحدة . - ب
 اتخاذه .عدـ دراسة قرار الوحدة االندماجية قبؿ  - ت
أخطاء الممارسات في إطار دولة الوحدة ومنيا إلغاء األحزاب السياسية كافة في سورية وقد  - ث

 أدى ذلؾ إلى وجود فراغ سياسي لـ يستطع االتحاد مأله .
تعرض تجربة الوحدة المصرية السورية إلى ضغوط خارجية عنيفة منذ البداية فقد نظرت  - ج

مريكية عمى أنيا تمثؿ أكبر تيديد لوجود األولى  ولصالح إلييا إسرائيؿ والواليات المتحدة األ
 الثانية في المنطقة .

ط: اختزد ئعشائ١ً ٚاٌٛال٠بد ادلزؾذح ِٛلفًب ِوبد٠ًب دلششٚم اٌٛؽذح اٌغٛس٠خ ادلظش٠خ : 
 ِب أعجبة ِٛلف وً ِّٕٙب ؟   

كبر تيديد لوجود األولى  الجواب : نظرت إلييا إسرائيؿ والواليات المتحدة األمريكية عمى أنيا تمثؿ أ 
 ولصالح الثانية في المنطقة .

 َ 1958االحتبد اٌوشثٟ اذلبمشٟ  -1
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شباط  14* تـ توقيع اتفاقية االتحاد العربي بيف المممكتيف الياشميتيف األردنية والعراقية في ) 
 :  االتفاؽـ ( في عماف وتتضمف 1958

 يما بشخصيتيا الدولية المستقمة . إنشاء اتحاد عربي بيف المممكتيف تحتفظ فيو كؿ من -أ

تشمؿ الوحدة الكاممة بينيما ما يأتي : السياسة الخارجية والتمثيؿ السياسي ووحدة الجيش  -ب
زالة الحواجز الجمركية وتوحيد القوانيف والمناىج التعميمية  األردني والعراقي ) الجيش العربي ( وا 

 والسياسات االقتصادية . 
 وؿ رئيسًا لحكومة االتحاد وممؾ األردف الحسيف ابف طالؿ نائبًا لو . يكوف ممؾ فيصؿ األ   -ج
 تتولى شؤوف حكومة اتحادية مكونة مف مجمس تشريعي وسمطة تنفيذية .  -د
 يكوف مقر حكومة االتحاد مدينتي بغداد وعماف عمى نحو شورى .  -ىػ 

 األسدٟٔ ٚاٌوشالٟ ؟  ط: دلبرا لٛثً االحتبد اٌوشثٟ ثبالسر١بػ ٚاٌفشػ ِٓ لجً اٌشوجني
ألنو يعد مقدمة الوحدة العربية ولوجود الروابط الوثيقة بيف البمديف وتحقيؽ المصالح الجواب : 

 االقتصادية التي تعود عمى الطرفيف بالنفع والفائدة . 
تموز  14ػػػ ولـ يعمر االتحاد العربي طوياًل إذ حصؿ انقالب دموي في العراؽ بتاريخ  

 لنظاـ الممكي وانتيى معو االتحاد العربي . ـ وانتيى ا1958
 :  1971َِششٚم ادلٍّىخ ادلزؾذح ثني األسدْ ٚفٍغـني  -1

 تقدـ الممؾ الحسيف بف طالؿ بمشروع المممكة العربية المتحدة والذي ينص عمى ما يمي : * 
* قياـ دولة اتحادية تتكوف مف المممكة األردنية الياشمية وعاصمتيا عماف . * الضفة 

 غربية وأية أراضي فمسطينية يتـ تحريرىا وعاصمتيا القدس . ال
 * يترأسيا الممؾ الحسيف بف طالؿ . 

* لـ يكتب ليذا المشروع النجاح بسبب : ) االنقسامات العربية والظروؼ التي كانت تحيط 
 بالقضية الفمسطينية ( . 

 ئهبدح اٌٛؽذح ا١ٕ١ّ١ٌخ :  -5
 ـ .1989* بدأ تنفيذ مشروع الوحدة في عاـ 

 ـ في بمد واحد .1991* أعمف عف توحيد شطري اليمف عاـ 
* كاف لألردف شرؼ استضافة مؤتمر المصالحة بيف أطراؼ السمطة في شطري اليمف في 

 ـ . 1994عماف برعاية الممؾ الحسيف بف طالؿ عاـ 
* أحاطت بيذه الوحدة أخطار حقيقة كاف أىميا وجود سمطتيف فعميتيف كؿ منيما تممؾ 

 ومات الدولة في يدييا . مق
* حسـ الصراع بخروج االشتراكييف مف السمطة بعد ىزيمتيـ في الحرب األىمية عاـ 

 ـ وبسط اليمف سيطرتو عمى أرضو كميا . 1994
 اٌزغّوبد اإلل١ّ١ٍخ اٌزوب١ٔٚخ :  -ة
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ػػػ ظيرت بوادر محاوالت جادة نحو تشكيؿ تجمعات تعاونية عربية تندرج ضمف مباديء 
 ة العربية وتشكؿ مقدمة لقياـ وحدة عربية شاممة ومنيا : الجامع

 رلٍظ اٌزوبْٚ اخل١ٍغٟ :  -1
 ـ .1981أنشأ مجمس التعاوف الخميجي عاـ  - أ
عقد قادة السعودية والكويت واإلمارات وقطر والبحريف وعماف في مدينة أبو ظبي  - ب

 أوؿ قمة لمجمس التعاوف .
عودية الرياض مقرًا لألمانة أتفؽ عمى إقرار النظاـ األساس واختيرت الس -ج

 العامة لمجمس التعاوف .
 ط: أروش األ٘ذاف اٌزٟ أٔشأ ِٓ أعٍٙب رلٍظ اٌزوبْٚ اخل١ٍغٟ ؟ 

: ) وضع أنظمة متماثمة في المياديف المتنوعة بيف الدوؿ األعضاء  أ٘ذاف  اجملٍظ ٘ٛ 
قامة المشروعات وتشجيع تعاوف  القطاع الخاص  والعمؿ عمى ودفع عجمة التقدـ العممي وا 

ترسيخ ودعـ ما تحقؽ مف إنجازات تيـ الشعوب والدوؿ مثؿ قياـ االتحاد الجمركي بيف 
دوؿ مجمس التعاوف وتممؾ العقار والمشروعات العسكرية المشتركة والتنسيؽ األمني 

 ومشروع الربط الكيربائي وحرية انتقاؿ األفراد والبضائع ( . 
  احلظخ اٌغبدعخ ٚاٌغبثن : أٚساق هًّ :

 رلٍظ اٌزوبْٚ اٌوشثٟ :   -1

ػػػػ نجحت مساعي الممؾ الحسيف بف طالؿ في قياـ مجمس التعاوف العربي الذي ضـ ) 
ـ ومف 1989األردف والعراؽ ومصر واليمف ( ووقعت اتفاقية المجمس في بغداد في شباط 

 أىدافو ما يمي : 
دوؿ األعضاء تحقيؽ أعمى مستوى مف التنسيؽ والتعاوف والتكامؿ والتضامف بيف ال - أ

 واالرتقاء بيا تدريجيًا وفؽ الظروؼ واإلمكانات والخبرات  
تحقيؽ التكامؿ االقتصادي في المجاالت : ) االقتصادية والمالية والصناعية  - ب

 والزراعية والنقؿ والمواصالت والشؤوف االجتماعية والصحية والسياسية ( .
ت والمشروعات المشتركة والتعاوف تنظيـ العمؿ والتنقؿ واإلقامة وتشجيع االستثمارا -ج

 االقتصادي بيف القطاعات العامة والخاصة . 
إقامة سوؽ مشتركة بيف الدوؿ األعضاء وصواًل إلى السوؽ العربية المشتركة  -د

 والوحدة االقتصادية العربية . 
توثيؽ الروابط واألواصر بيف مواطني الدوؿ األعضاء في المجاالت جميعيا  -ىػ 

 مؿ المشترؾ وتطويره بما يوثؽ الروابط العربية . وتعزيز الع
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ػػ إال أف المجمس لـ يكتب لو االستمرار بسبب الظروؼ السياسية وغزو العراؽ لمكويت 
 ـ وما نجـ عف ذلؾ مف تداعيات . 1991في عاـ 

 رلٍظ اٌزوبْٚ ادلغشثٟ :   -3
 ا وموريتانيا ( .ـ وضـ ) المممكة المغربية والجزائر وتونس وليبي1989* تأسس في شباط 

ـ عمى إنشاء أربع لجاف وزارية ىي ) لجنة األمف 1991* عمؿ مجمس رئاسة االتحاد عاـ 
  الغذائي ولجنة االقتصاد والمالية ولجنة البنية األساسية ولجنة الموارد البشرية 

 * ما زاؿ ىذا المجمس قائمًا حتى وقتنا الحاضر . 
 اٌٛؽذح اٌوشث١خ : صبٌضًب : اٌوٛاًِ اٌزٟ ؽبٌذ دْٚ حتم١ك

 ط: أروش اٌوٛاًِ اٌزٟ ؽبٌذ دْٚ حتم١ك اٌٛؽذح اٌوشث١خ ؟ 
 :  اٌزغضئخ ٚاالعزوّبس -1

* تمكنت الدوؿ االستعمارية مف تمزيؽ الوطف العربي واقتساـ معظـ أجزائو خالؿ القرنيف التاسع 
 عشر والعشريف .

وتـ اقتساـ مشروع الدولة العربية عمى الثورة العربية الكبرى في الحرب العالمية األولى  تآمره* 
 التي قامت الثورة العربية مف أجمو . 

 لفصؿ المشرؽ الوطف العربي عف مغربو . إسرائيؿ* مزقت الوطف العربي وأقامت 
 ٛؽذح اٌوشث١خ  ؟ اٌدلمبِٚخ ب  *ط: ِب األعب١ٌت اٌزٟ أعزوٍّٙب االعزوّبس ٌزٕف١ز سلــبرٙ

 إلحباطـ 1956ا حدث أثناء العدواف الثالثي عمى مصر عاـ استعماؿ القوة أو التيديد ػ كم -أ 
 التضامف العربي وضرب الرأي العاـ العربي المطالب بالوحدة .

 في المشروعات العربية . اإلسياـفرض الحصار االقتصادي عمى العرب واالمتناع عف  -ب
الوطف العربي واستنفاد  دفع إسرائيؿ إلى القياـ بحمالت عسكرية متواصمة بغية التوسع عمى حساب -ج

 طاقاتو .
زج الوطف العربي في قضايا دولية ال تيمو مباشرة مثؿ ) الصراع بيف المعسكرات الدولية واألحالؼ  -د

 العسكرية ( .
إثارة الفتف والنعرات اإلقميمية والطائفية بيف الدوؿ والشعوب العربية إللياء العرب عف  -ىػ 

 ة . قضاياىـ األساسية بمشكالت ثانوي
 االٔمالثبد اٌوغىش٠خ :  -1

  : ثني و١ف ؽبٌذ االٔمالثبد اٌوغىش٠خ دْٚ حتم١ك اٌٛؽذح اٌوشث١خ ؟س 
ػػػػػ مف المالحظ أف معظـ محاوالت الوحدة العربية بعد الحرب العالمية الثانية ولؾ حدوث انقالبات 

 عسكرية حاؿ دوف تحقيؽ ىذه الوحدة .ومنيا : 
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 ؽ وسورية * االنقالب الذي حدث في العرا
 * الحركة االنفصالية بيف مصر وسورية .

 * واالنفصاؿ االتحاد العربي الياشمي بيف األردف والعراؽ 
 عوامؿ التسرع واالرتجاؿ وغياب التخطيط الشامؿ لموحدة :  -3

 ػػػ اف المحاوالت الوحدة والسريعة واالرتجالية والغير مدروسة حالت دوف تحقيؽ الوحدة العربية . 
 برا ٠وذ اٌزخـ١ؾ ٚر١ٙئخ اٌشأٞ اٌوبَ ِـٍجًب العزّشاس أٞ ِششٚم ٚؽذٚٞ ؟ ط: دل

أي مشروع كما أف  إلنجاح الجواب : ألف التخطيط الدقيؽ والمسبؽ ىو الوسيمة الميمة 
 قبوؿ الرأي لموحدة عامؿ ىاـ في استمرارىا وتغذيتيا . 

 ٌوشثٟ ؟ ط: ثني ِلب٘ش رٕبلغ خـؾ اٌز١ّٕخ ِن ٘ذف اٌزىبًِ االلزظبدٞ ا
 الفجوة االقتصادية بيف الدوؿ العربية .  ازديادالتأكيد عمى النزعة الوطنية  -أالجواب : 

 اىتماـ الدوؿ العربية بالمصالح الوطنية والقطرية :  -ب
  عممت الدوؿ العربية بالمصالح الوطنية والقطرية وكاف اىتماميا باألمور التالية  - ح

 تحسيف مستوى المعيشة لمواطنييا . -1
 تطوير الخدمات األساسية المقدمة إلييـ . -2
 تعميؽ النيج الديمقراطي والمضي في تحديث التشريعات بما يواكب المستجدات . -3
 تأميف االحتياجات الداخمية لمواطنييا . -4

 ط: ٚػؼ ادلمظٛد ثبٌوجبسح ا٢ر١خ : رٕبلغ خـؾ اٌز١ّٕخ ِن ٘ذف اٌزىبًِ االلزظبدٞ اٌوشثٟ ؟
 ية بنعزؿ عف بعضيا البعض وتزايد الفجوة بيف الدوؿ النفطية وغير نفطية ؟.ػػ انطالؽ بعض خطط التنم

 ط: ثمبء األِخ اٌوشث١خ ِشْ٘ٛ ثزؾم١ك اٌٛؽذح ثني ألـبس اٌٛؿٓ اٌوشثٟ .
 واالستعمار . ػػ ألف الوحدة تحقؽ التقدـ وتجعمو يقؼ صامدًا في وجو األخطار مثؿ التجزئة والتمزؽ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 احلظخ اٌضبِٕخ : أٚساق هّـــــً ................... 

 اٌذسط اٌشاثن  : أٚساق هًّ ٚؽً دتبس٠ٓ  :  األسدْ أٚالً 

: مشروع نيضة واستنياض يحرؾ القوة عند الفرد والمجتمع ويستكمؿ ما بدأه الرواد  ِششٚم األسدْ أٚالً 
ألوائؿ ويؤسس لمرحمة جديدة مف التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية والبناة ا

 واإلدارة وىي تنمية تطمؽ طاقات شباب األردف وتحفز عمميـ المبدع مف االعتزاز باالنتماء لوطنيـ . 
 ديمقراطية : كممة يونانية تعني حكـ الشعب .

 ونقابات ومنظمات أىمية . مجتمع مدني : ىو الذي يضـ أحزاب 
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ـ 2112ىو نداء ىاشمي أطمقو جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني في تشريف الثاني عاـ  : األسدْ أٚالً 
  ٠ٚٙذف ئىل : 

 ترسيخ روح االنتماء بيف المواطنيف . -1
 تعزيز أسس الدولة الديمقراطية . -2
 نشر ثقافة االحتراـ والتسامح . -3
 المصالح . تغميب مصمحة األردف عمى غيرىا مف  -4

ط : اعزخٍض ِالِؼ اٌشؤ٠ب اٌشبٍِخ اٌزٟ ؽذد٘ب عالٌخ ادلٍه هجذ اهلل اٌضبٟٔ ٌزوض٠ض لٛح 
 األسدْ ؟   ؟

التوافؽ االجتماعي بيف األردنييف إفرادا وجماعات حكومة ومعارضة يؤكد عمى تغميب مصمحة  - أ
ة فيي لجميع أبنائيا األردف عمى غيرىا مف الحسابات والمصالح ويعيد صياغة عالقة الفرد بالدول

عمى حد سواء ليـ منيا العدالة والمساواة وسيادة القانوف والشفافية وحؽ المساءلة وعمييـ 
حياليـ واجب احتراـ قوانينيا وىيبتيا وصوف ثوابتيا وحماية استقرارىا وأمنيا الوطني والذود عف 

 مصالحيا بكؿ إخالص . 
دنييف واحتراـ تنوع منابتيـ وأصوليـ واتجاىاتيـ العمؿ عمى تمتيف النسيج الوطني لجميع األر   - ب

 وأعراقيـ ومشاعرىـ .
استثمار اإلنساف األردني في تعميمو وتأىيمو وتدريبو وصحتو ورفاىيتو ليكوف أساسًا  -ج

 لمستقبؿ أردني واعد بالعمـ والمعرفة واالنجاز .
ال يجوز االنتقاص  تكريس لمفيوـ المواطنة كحؽ أساسي لكؿ مواطف أردني كفمو الدستور -د

منو وىي عامؿ إيجابي محفز عمى تعميؽ المشاركة السياسية وتخطي النزعات السمبية وعنوانيا 
 ال فضؿ ألحد عمى اآلخر إال بما يقدمو لوطنو وشعبو . 

دعوة المؤسسات مجتمعنا المدني مف أحزاب ونقابات أىمية إلعادة ترتيب سمـ أولوياتيا كؿ  -ىػ 
حية روح ىذا المفيـو ومضامينو ساعية في رفع إسياميا في ىذا حسب اختصاصو مستو 

المشروع النيضوي لبناء األردف الحديث بتركيز العمؿ عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 والسياسية ومحاربة البطالة والفقر وتحسيف مستوى المعيشة المواطف . 

ي كافة لتبني قضايا الوطف واالىتماـ بقضايا دعوة لوسائؿ اإلعالـ ومؤسسات التوجيو الوطن -و
مواطنيو في مناخ مف التعددية والحرية المسؤولية واالستقاللية والمينية المتطورة التي تتوخى 

 الدقة والموضوعية. 
تأكيد عمى أف أردننا قوي عزيز منيع وىو مصدر قوة واقتدار ألمتو ومعزز لصمود األىؿ  -ز

 في ذلؾ إلى أرث موصوؿ مف االلتزاـ بالمصالح القومية . والشقاء في فمسطيف مستنداً 
 ِشرىضاد  ِششٚم األسدْ أٚالً :  
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 ط: ثني ِشرىضاد ِششٚم األسدْ أٚالً ؟  
 تحقيؽ استقرار األردف وتقدمو . - أ
 اعتبار المواطنة وصدؽ االنتماء والوالء ىي المحور والمنطؽ لمتفكير . - ب

مى مبدأ اعتزاز وتمسؾ األردف بيويتو العربية واإلسالمية رفض االنعزاؿ واالنغالؽ والتأكيد ع -ج 
. 
العربية لتعزيز صمود األىؿ واألشقاء في ألمتو التأكيد عمى قوة األردف واعتباره مصدر قوة   -د

 فمسطيف .
 التمسؾ يقيـ الوالء واالنتماء وااللتزاـ بالتنافس في العطاء الجاد لكثافة القطاعات .  -ىػ 
 الديمقراطية . تعزيز مفيـو -و

ط: روذ لٛح األسدْ ٚلٛح غريٖ ِٓ اٌذٚي اٌوشث١خ ػشٚسح ٍِؾخ هٍٝ ؿش٠ك ٚؽذح 
 األِخ ٚرشىً األعبط ذلزٖ اٌٛؽذح ثني ِب رشري ئ١ٌٗ ٘زٖ اٌوجبسح ؟ 

ػػ ال يمكف أف تتكامؿ األبعاد القومية لألمة في إطارىا اإلسالمي إال بالقوة والمنعة والصالبة التي   
دولة مف دوليا وفي ظؿ ىذا الطرح فإف ىذا المفيـو ليس حصريا عمى األردف بؿ تمتمكيا كؿ 

يمكف أف ينسحب عمى كؿ دولة عربية كأساس التحاد األمة وقوتيا وكذلؾ تعتبر وسيمة لمحفاظ 
 عمى اليوية اإلسالمية وعميو يأتي تقديـ اليـ الوطني األردني عمى أي شيء سواه . 

ذ اهلل اٌضبٟٔ ِفَٙٛ األسدْ أٚالً ِٓ خالي خـبثٗ يف ط: و١ف عغذ عالٌخ ادلٍه هج
 ؟ اٌىٛٔغشط األِش٠ىٟ

ػػػ يعد الخطاب الذي ألقاه جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني أما ـ الكونغرس األمريكي تجسيدًا لمفيـو 
األردف أواًل ودلياًل عمى عمؽ الرؤية األردنية سعيًا إلى تحقيؽ طموحات األمة العربية في الوحدة 

 الوقوؼ عمى ما جاء في الخطاب . و 
ػ جسد جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف شعار األردف أواًل برؤية شاممة وعممية تمثمت في 

دعمو لمشعب الفمسطيني في حصوليـ عمى حقوقيـ وتأسيس دولتيـ عمى ترابيـ الفمسطيني 
 وعاصمتيا القدس الشريؼ . 

ء العراقييف في استعادة سيادتيـ وبناء دولتيـ وحكـ أنفسيـ ػػػ كذلؾ الوقوؼ والدفع عف األشقا
 بأنفسيـ . 

ـ ثني ِب رشري ئ١ٌٗ اٌوجبسح ا٢ر١خ : اٌزٟ ٚسدد يف ٔض  143ط: ِٓ إٌض طفؾخ 
خـبة عالٌخ ادلٍه هجذ اهلل اٌضبٟٔ أِبَ اٌىٛٔغشط األِش٠ىٟ) ه١ٍٕب أْ ٔزىٍُ ، فال 

 ٔغزـ١ن اٌزضاَ اٌظّذ ( .
ة ما يجري عمى الساحة العربية في فمسطيف والعراؽ ولبناف مف اآلالـ والمعاناة نتيج -الجواب : 

 التي تعاني منيا األمة العربية . 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 احلظخ اٌوبششح : أٚساق هًّ ٚششػ ..........................

 اٌذسط اخلبِظ : أٚساق هًّ ٚششػ ٚؽً دتبس٠ٓ ) دٚس األسدْ يف اٌٛؽذح اٌوشث١خ 

 ط: ثني ِغبهٟ األسدْ حلّب٠خ األِٓ اٌمِٟٛ اٌوشثٟ ٚاٌٛؽذح اٌوشث١خ ؟ 
كامؿ لشعب فمسطيف والمساندة التامة لممثميو الشرعييف في جيودىـ عمى الصعيديف الدعـ ال -1

 القومي والدولي مف أجؿ استعادة حقوقيـ المشروعة .
السعي الدؤوب والصادؽ في إقامة عالقات حسف الجوار بيف األردف وسورية ولبناف والعراؽ  -2

 والسعودية وفمسطيف .
لظروؼ كميا والدفاع عف القضايا العربية في أحمؾ الوقوؼ مع الصؼ العربي دائمًا في ا -3

األحواؿ مما جعؿ ىذا البمد ) األردف ( المحدود المساحة والموارد يمعب دورًا  سياسيًا كبيرًا في 
 المنطقة العربية والعالـ ويحظى باحتراـ الجميع .

يات مف القرف الدفاع عف النظاـ العربي ضد ثورة رشيد عمي الكيالني في العراؽ في األربعين -4
 العشريف والوقوؼ مع النظاـ الشرعي في سمطنة عماف ضد الشيوعييف . 

التمسؾ بالنيج القومي الحر المستقؿ إذا كاف األردف في طميعة العامميف مف أجؿ تحقيؽ  -5
 آماؿ األمة العربية في الوحدة . 

ة المشتركة المشاركة في تأسيس الجامعة العربية ومجمس الوحدة العربية والسوؽ العربي -6
 فضال عمى أنو عضو في مجمس التعاوف العربي .

ف البيت العربي إذ إف سياستو تنبع مف إيمانو بأف العرب متأكيده حؿ المشكالت العربية ض -7
 أمة واحدة  .

قامة عالقات قوية بيف األقطار  -8 تنقية األجواء العربية مف أجؿ تحقيؽ التضامف العربي وا 
عرب العادلة وعمى رأسيا القضية الفمسطينية والتمسؾ بالنيج العربية والدفاع عف قضايا ال

 القومي .
 ط: ِب إٌٙظ اٌمِٟٛ اٌزٞ ارجوٗ األسدْ جتبٖ اٌزّغه ثبٌٕٙظ اٌمِٟٛ اٌوشثٟ ؟ 

الحرص عمى انتياج سياسة تتسـ بالواقعية والفيـ الموضوعي لممتغيرات السريعة الجواب : 
 يات النظر العربية المتعددة حياؿ القضايا العربية . المتالحقة في عالمنا المعاصر وتقريب وج

 ط: ثني دٚس عالٌخ ادلٍه هجذ اهلل اٌضبٟٔ ثٓ احلغني يف جتغ١ذ اٌٛؽذح اٌوشث١خ ه١ًٍّب ؟  
إقامة المشاريع المشتركة مع الدوؿ العربية  مثؿ ) خط الربط الكيربائي المشترؾ بيف  - أ

 األردف ومصر ( 
 اء الوحدة بيف األردف وسوريا .االتفاؽ عمى مراجعة وثائؽ عط - ب
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 تييئة المناخ المناسب لتشجيع االستثمارات األردنية والعربية . -ج
 إقامة عالقات طيبة وحميمة مع الدوؿ العربية الشقيقة . -د

 دعـ القضايا العربية واإلسالمية في المحافؿ الدولية . -ىػ 
 استضافة مؤتمرات القمة العربية في األردف . -و
 .  ر مؤتمرات القمة التي عقدت منذ توليو السمطات الدستوريةحضو  -ز

 
ط : اعزٕزظ ِٓ خـبة عالٌخ ادلٍه هجذ اهلل اٌضبٟٔ ِٛلف األسدْ ِٓ لؼب٠ب وً ِٓ 

اٌوشاق ٚاٌغٛداْ ٚاٌظِٛبي .) خـبة عالٌخ ادلٍه هجذ اهلل يف ِإدتش اٌمّخ يف اٌش٠بع 
 ( . 148َ طفؾخ 1997

 : اٌوشاق 
 لوطنية .* دعـ المصالحة ا

 * الحفاظ عمى استقراره وأمتو .
 * وضع حد لمعنؼ ومد يد العوف  لفئات  الشعب العراقي كميا ػ عدـ التدخؿ في شؤونو .

 *ال منع انتشار بذور الطائفية .
 ٌجٕبْ : 

* ضرورة التزاـ بتقديـ الدعـ والمساعدة لمحكومة المبنانية لتجاوز اآلثار التي خمفيا العدواف 
 ي .اإلسرائيم

 * استمرار تقديـ ألعمار لبناف .
 * تمكيف الشعب مف العيش  بأماف واستقرار .

 :  اٌغــــــــٛداْ
يجاد حؿ عادؿ لمشكمة دارفور وتجنبو أي تدخؿ خارجي .  * تحقيؽ السالـ واالستقرار وا 

 : يدعـ جيوده لتعزيز األمف واالستقرار وترسيخ السالـ .  اٌظِٛبي
عبء يف خـبة عالٌخ ادلٍه هجذ اهلل اٌضبٟٔ يف ِإدتش اٌمّخ  ط: ؽذد لؼ١خ اٌوشة وّب

 148ثبٌش٠بع  إٌض ص 
 الجواب : القضية الفمسطينية عمى مدى تاريخيا قضيتنا القومية األولى .  
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ط: ِب إٌذاء اٌزٞ ٚعٙٗ عالٌخ ادلٍه هجذ اهلل اٌضبٟٔ يف اٌىٛصلشط األِش٠ىٟ فج١ً 
 ٌش٠بع ) ِٓ أعً ئٔمبر اٌششق األٚعؾ ٚاٌوبمل ( .أومبد ِإدتش اٌمّخ اٌوشثٟ يف ا

الجواب : ىذا اإلنقاذ يتـ برفع الظمـ عف الفمسطينييف وتحقيؽ العدالة ليذا الشعب الشقيؽ لينعـ 
 بحريتو ودولتو المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ . 

 (   5766656/979أزٙذ اٌٛؽذح اٌغبدعخ األعزبر / أمحذ احل١ذس٠خ )  -----
 
   

 
 

 

 جمةمة لغة ال تحتاج إلى تر ااالبتس


